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Teza de abilitare prezintă o sinteză a activităţilior didactice, ştiinţifice şi profesionale ale 

autorului, după obţinerea titlului de doctor în domeniul Contabilitate, cu teza de doctorat 

„Analiza costului global de finanţare a firmei”, în cadrul Academiei de Studii Economice 

Bucureşti, acordat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România ,în baza Ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.3876/19.05.2004. 

 

A. Activităţile didactice ale autorului sunt concretizate în susţinerea de cursuri şi 

seminarii incluse în curriculum-ul programelor de licenţă şi masterat al facultăţilor din 

cadrul Academiei de Studii Economice, în îndrumarea studenţilor în elaborarea lucrărilor 

de licenţă şi a masteranzilor în elaborarea lucrărilor de disertaţie, în publicarea de materiale 

didactice. 

 

B. Rezultatele activităţilor ştiinţifice şi profesionale sunt concretizate în cărţi şi capitole 

în cărţi de specialitate, în articole, lucrări prezentate în cadrul conferinţelor naţionale şi 

internaţionale, în proiecte de cercetare şi contracte cu parteneri din mediul de afaceri etc.  

 

După obţinerea titlului de doctor, preocupările autorului au vizat cercetarea, 

individuală sau în echipă, a problematicii microeconomice printr-o abordarea 

multidisciplinară în scopul lărgirii ariei de analiză a cauzalităţilor şi interdependenţelor 

sistemice, generat de complexul paradigmatic ce guvernează mediul de evoluţie al 

întreprinderii, prin includerea în raţionament a unor dimensiuni precum: etica, 

responsabilitatea socială, comportamentul bioetic, risc, considerate variabile semnificative 

în fundamentarea strategiilor. Au fost decelaţi şi analizaţi factori cuantificabili şi 

necuantificabili, şi au fost realizate modele de analiză economico-financiară care să 

permită relevarea modului lor de conjugare şi agregare, cu degajări de sinergii sau inhibări 

asupra rezultatelor entităţilor. 
 

Argumente şi contribuţii 

 

Severitatea şi amploarea crizelor economico-financiare au infirmat posibilitatea 

construirii unei paradigme universale a  economiei. Teoria  keynesienă respinge existenţa 

unor legi obiective ce restabilesc automat echilibrul economic şi prevede intervenţia limitată 

a statului. Teoria economică a bunăstării, promovând asigurarea unui set minim de bunuri 

tuturor, evidenţiază impactul socialului în paradigma economică. Parlamentul European a 

adoptat (2009) o Rezoluţie care afirmă faptul că economia socială se bazează pe o 

paradigmă socială care corespunde principiilor fundamentale ale modelului european 

social şi de bunăstare, ce urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al 

cărui scop principal este beneficiul social.  

Cardinalitatea prezervării caracteristicilor mediului natural ce condiţionează 

existenţa omenirii şi conştientizarea asupra marilor dezechilibre declanşate în cadrul 

acestuia, prin activităţile umane, cu consecinţe extrem de grave provocate de accelerarea 

fără precedent a procesului entropic determinat de industrialism, au radicalizat, deopotrivă, 

mediile ştiinţifice şi opinia publică la nivel planetar, determinând includerea dimensiunii 

ecologice  în paradigma economică, abordarea sistematică, sistemică şi pluridisciplinară a 

problematicii poluării şi a răspunsului omenirii la această provocare capitală. 

Asistăm la o concentrare a puterii de decizie, precum şi la manifestarea, în 

consecinţă, a unor comportamente discreţionare a celor care guvernează resursele, inclusiv 

cele financiare, cu alterarea liberei concurenţe şi diluarea puterii de decizie la nivelul 

întreprinderii.  



Extinderea pieţei globalizate la nivel planetar şi volatilitatea unor parametrii ce 
afectează întreg sistemul aduc orice întreprindere în situaţia expunerii la întreaga gamă a 
riscurilor inerente acestuia, conducerii revenindu-i sarcina gestionarii acestuia şi evitării 
conjugării efectelor riscurilor exogene cu cele endogene, ca o condiţie peremptorie a 
supravieţuirii. 

Circumstanţele politico-socio-economice actuale impun întreprinderii un răspuns 
adecvat tuturor exigenţelor şi constrângerilor etice în condiţii de eficienţă, dezvoltând 
strategii care să-i asigure evoluţia. 

 
În acest context paradigmatic, menţionez succint contribuţiile cercetărilor 

întreprinse, pe direcţiile: 
 

1. integrarea problematicii eticii în evaluarea comportamentelor şi în elaborarea 

strategiilor, prin recurgerea la raţionamentele analizei economico-financiare, pe 

următoarele coordonate: 

 

1.1. problematica metaeticii ca fenomenologie şi a eticii normative în mediul 

de afaceri 

Doctrinele morale şi modelele etice au un puternic caracter istoric, 
societatea asumâdu-şi anumite valori şi criterii de comportament în funcţie 
de stadiul de dezvoltare, de caracteristicile sale productive. Modelului de 
afacere ancorată exclusiv în competiţia pentru profit şi piaţă i-au corespuns 
raţionamente disjuncte principiilor eticii, de tipul „în afaceri nu există 
responsabilităţi morale”. Modificarea paradigmelor economice prin 
includerea dimensiunilor sociale şi culturale (exprimate în teoriile 
responsabilităţii sociale, deţinătorilor de interese, interacţiunii cu 
comunitatea locală), a primatului peremptoriu al protejării mediului, precum 
şi abordarea întreprinderii ca organism cu misiune, filozofie şi cultură 
proprii a condus la reconsiderarea eticii în afaceri.  
 

Contibuţia cercetării rezidă în:  sesizarea pe baza teoriilor economice (teoria de 

agent, asimetria de informaţii, deţinătorii de interese etc.) a problemelor de etică 

în afaceri şi a cadrului referenţial de tratare a lor; 

 
1.2. deţinătorii de interese şi  responsabilitatea socială 

Strategiile corporaţiilor trebuie să includă, pe lângă obiective specifice 
(profit, cota de piaţă, cercetare), şi obiective de armonizare a aşteptărilor 
deţinătorilor de interese. Responsabilitatea socială asumată constituie un 
pilon important în câştigarea încrederii partenerilor şi publicului, dobândirea 
unui renume, care vor conduce la întărirea poziţiei pe piaţă şi angajarea într-
un demers competitiv sustenabil. Necesitatea includerii conceptului de 
deţinători de interese şi exhaustivitatea ariei cercetărilor asupra sferei de 
impact a activităţii, precum şi a redefinirii performanţei întreprinderii prin 
includerea noţiunii de responsabilitate socială şi dezvoltarea unui sistem de 
evaluare şi măsurare a acesteia care să permită diferite comparabilităţi în 
timp şi spatiu, calitative şi cantitative, impune managerului noi dimensiuni 
în fundamentarea strategiilor şi reevaluarea rolului social al organizaţiilor.  

 

Contribuţia cercetării constă în: configurarea sistemului deţinǎtorilor de 

interese; abordarea responsabilităţii sociale, ca variabilǎ complexǎ, 

plurivalentǎ, ce se constituie dintr-un ansamblu de acţiuni menite sǎ optimizeze 



rǎspunsul corporaţiilor la cerinţe diverse şi contradictorii; identificarea 

aşteptărilor deţinătorilor de interese şi poziţionarea într-o matrice în funcţie de 

putere şi interese utilă în elaborarea strategiilor; sesizarea interferenţei 

responsabilitǎţii sociale cu sistemul performanţei economice; propunerea de 

metodologii de abordare bazate pe instrumentarul analizelor strategice.  

 
1.3. necesitatea formării comportamentului etic prin educaţie 

Decizia etică presupune indivizi cu comportament etic care se dezvoltă prin 
educaţie. Procesele cognitive au o importanţă decisivă în cristalizarea 
conştiinţei colective sub forma atitudinilor, opiniilor, principiilor şi valorilor 
implicate în existenţialul curent. Abordările actuale ale demersului 
educaţional pun accent pe transmiterea de valori, raportarea la mediu, etica 
vieţii, libertatea individului, acţiunea conştientă, echilibrul uman şi continua 
autoeducaţie şi, astfel, autodezvoltare. În acest sens, curriculumul trebuie să 
creeze contextualităţi propice particularităţilor individuale, permanent 
racordate la viaţa reală. Prin educaţia privind etica în afaceri întreg 
angrenajul de cunoştinţe, noţiuni, principii specifice este reinterpretat în 
activităţile aplicative în conformitate cu exigenţele acesteia. 
  

Contribuţia cercetării constă în:  susţinerea necesităţii integrării dimensiunii etice 

în educaţia pentru afaceri prin incrementalism, evidenţierea corelaţiei directe între 

comportamentul etic şi educaţie, precum şi a faptului că  includerea eticii în 

afaceri în curriculum asigură dobândirea de competenţe de specialitate, ca 

avantaje concurenţiale ale individului; 

 
1.4. componenta bioetică a strategiilor de firmă 

Paradigma industrialismului, interpretând reducţional fenomenele şi relaţiile 
prin prisma determinismului economic, ca şi considerarea profitabilităţii 
financiare ca suprem criteriu de eficienţă al societăţii se dovedesc ȋn prezent 
insuficiente ȋn abordarea problematicii dezvoltării umanităţii. Modificarea 
paradigmei ȋn teoria economică şi trecerea de la conceptul individualist la 
conceptul ecosocial ȋn abordarea ȋntreprinderii, percepută ca element 
dinamic al metasistemului planetar, au determinat o reconsiderare a valorilor 
etice şi a normelor comportamentale în spaţiul economic. Civilizaţia şi 
nivelul tehnologic actual nu permit eliminarea poluării ci doar limitarea şi 
compensarea parţială a compromisurilor inerente. Adoptarea unui 
comportament ecologic efectiv de către managementul unei ȋntreprinderi, 
care se confruntă cu o serie de constrângeri de ordin legislativ şi economic, 
depinde, ȋn mare măsură, de asumarea unor norme de etică ecologică.  

 

Contribuţia cercetării constă în: elaborarea unei matrici de estimare a 

efectivităţii comportamentului bioetic, cu structurarea unor grupe de factori 

determinanţi şi fundamentarea unui model de încadrare, în funcţie de aceştia, 

pe diversele grade de asumare efectivă. Pe baza acestui demers se stabilesc 

liniile directoare în strategiile întreprinderii şi posibile implicări ale 

comunităţilor; 

 
1.5. necesitatea comportamentului etic la nivelul autorităţilor 

Performanţa sistemelor economice depinde atât de utilizarea cu maximă 
eficienţă a resurselor accesate, cât şi de modul de redistribuire a veniturilor 
societăţii. Orice decizie în domeniul social-economic trebuie să asigure o 



eficienţă Pareto sau, conform principiului Kaldor-Hicks, să asigure un 
beneficiu net după compensarea costurilor sociale implicate. Taxa clawback, 
prin care se retrage o parte considerată în exces dintr-o performanţă 
apreciată a nu fi veritabilă, este un instrument fiscal practicat de mai multe 
ţări, cu cosencinţe benefice asupra surplusului social. În România, primele 
trei încercări de a introduce taxa clawback pe piaţa medicamentelor a fost 
realizată prin acte normative nefundamentate, cu pierderi de surplus social.  

 
Contribuţia adusă constă în demonstrarea faptului că încercările (trei acte 

normative pe parcursul a trei ani) autorităţilor naţionale de a introduce taxa 

clawback pot fi considerate eşecuri prin faptul că acestea nu produc surplus 

social, datorită, în primul rând, absenţei analizelor şi testelor care să permită 

adoptarea de norme corecte, sustenabile şi nediscriminatorii, cu evidenţierea 

măsurilor compensatorii, relevând un comportament neetic al statului; 
 

2. integrarea analizei economico-financiare sub propensiunea scepticismului 

profesional în  managementul riscurilor, cu următoarele aprofundări: 

 

2.1. conceptul de risc şi interferenţele componentelor sale 

Sistemele/metasistemele/holonii, compuşi dintr-o diversitate de componente 
ce relaţionează dezvoltând adeseori o hollystică aleatorie şi chiar 
contradictorie, induc factori de risc asupra întreprinderilor pe care le includ. 
Întreprinderea ca sistem de elemente interdependente dezvoltă, la rândul 
său, cauzalităţi şi efecte contradictorii ce pot crea şi amplifica factorii de 
risc, afectând semnificativ homeostazia proprie.  Riscul se defineşte, 
exhaustiv, ca variabilitate probabilă, ȋn sens negativ, de la nivelul aşteptat ȋn 
viitor. Cu cât variabilitatea exprimată, de regulă din punct de vedere 
economic, prin distribuţia de probabilitate este mai mare, cu atât este mai 
mare riscul de a nu obţine o valoare aşteptată a unui indicator.  
 

Contribuţia realizată constă în: elaborarea unui model de evaluare a riscului la 

nivelul entităţii de interes, în sensul construirii unei scheme cuprinzătoare, cu 

următoarele caracteristici: 

• este aplicabilă la orice tip de entitate a cărei activitate este sub 

incidenţa riscurilor;  

• prezintă o serie de componente specifice atât mediului extern, la nivelul 

celor două paliere de interes considerate: macromediul şi micromediul, 

cât şi mediului intern; 

• ilustrează vectorii pe care riscurile se pot agrega în diverse combinaţii, 

amplificându-şi efectele; 

• evidenţiază o anume structură şi ierarhie a riscurilor în funcţie de 

posibilul impact asupra activităţii. 

Riscurile decelate sunt agregate treptat, într-un scor final ce permite evaluarea 

gradului de expunere la risc a entităţii analizate; 

 

2.2. determinisme ale analizei economico-financiare asupra componentei 

sceptice a raţionamentului profesional în audit 

O întreprindere suportă riscurile generate de mediul extern, dar şi de cel 
intern şi induce risc în mediul său de activitate; pentru evitarea, prevenirea, 
atenuarea şi contracararea riscurilor receptate sau emise s-au dezvoltat 



activităţi specifice: auditul intern şi auditul financiar. Un instrument 
complex de semnalare a riscului îl constituie analiza care întreprinde o 
abordare plurivalentă şi sistemică a interdependenţelor dintre diferitele 
elemente, operaţionalizează multitudinea legăturilor şi interrelaţiilor dintre 
rezultate, evidenţiază interacţiunea indicatorilor ce caracterizează procesul 
cercetat în unitatea lui. Utilizarea instrumentarului analizei oferă auditorului 
metode de surprindere a abaterilor, deviaţiilor, incongruenţelor, 
necorelărilor care pot semnala denaturări în situaţiile financiare. Angrenajul 
mecanismelor complexe de abordare a problematicii riscului, oricât ar fi de 
perfecţionat nu asigură sine-qua-non certitudinea cunoaşterii absolute 
invocând prezenţa permanentă a scepticismului în raţionamentul 
profesional, ca o condiţie peremptorie în sesizarea posibilelor abateri, erori, 
alterări de informaţii, ce pot ecrana apariţia riscurilor.  

 
Contribuţia cercetării constă în:  
a) evidenţierea aportului analizei economico-financiare sub propensiunea 

scepticismului profesional în obţinerea unei asigurări rezonabile cu privire la 

măsura în care situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative, ca 

urmare a fraudei sau erorii, permiţând astfel auditorului să exprime o opinie cu 

privire la măsura în care situaţiile financiare sunt întocmite, sub toate 

aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare 

financiară aplicabil. A fost prezentată exemplificator utilizarea instrumentelor 

analizei economico-financiare pentru furnizarea de repere utile componentei 

sceptice a raţionamentului profesional în fundamentarea opiniei privind 

performanţa şi poziţia financiară; 

b) analiza unor situaţii concrete în care deficienţele şi erorile de management, 

politici şi proceduri, care implică diverse structuri organizaţionale, pot fi 

surprinse şi corectate în urma misiunilor de audit intern. Cercetarea a relevat 

suportul oferit de analiza economico-financiară auditului intern în evaluarea 

riscurilor întreprinderilor, în special a celor care deţin pool-uri de activităţi 

din diverse sectoare strategice şi reţele ample de structuri şi componente, 

circumscrise de politici şi proceduri comune, nu întotdeauna suficient adaptate 

la specificul fiecăreia; 
 
3. integrarea evaluărilor calitative şi cantitative în fundamentarea strategiilor, cu 

particularizare în  industria ospitalităţii  
În cercetare au fost considerate aserţiuni legate de: condiţionalităţi specifice 
turismului (calitatea mediului natural şi a infrastructurii generale şi locale, 
siguranţa, stabilitatea socială, securitatea alimentară ca şi nivelul de 
prosperitate al populaţiei); rolul turismului ca vector esenţial în aplicarea 
politicilor europene de dezvoltare durabilă a zonelor şi comunităţilor locale; 
vocaţia sa de a fi una din cele mai elocvente reprezentări a stării 
metasistemului în intergralitatea sa; efectul multiplicator al turismului la 
nivelul economiei în ansamblul său.   

 
Contribuţia cercetării ştiinţifice constă în: elaborarea unui model matricial de 

analiză a poziţionării strategice a structurilor de primire turistică din 

componenţa unei întreprinderi cu amplă distribuţie naţională în scopul 

adoptării unor decizii adecvate şi stabilirii priorităţilor în direcţionarea 

efortului său investiţional.  



 
C. Direcţiile viitoare de dezvoltarea a carierei universitare, din punct de vedere didactic 
şi din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică 
  

Dezvoltarea activităţii didactice va viza abordarea teleologică atât în procesul 
educativ propriu-zis, cât şi în cel evaluativ. 

Schimbarea paradigmei economico-sociale impune schimbarea paradigmei 
educaţionale, respectiv abordarea holistică a sistemului prin corelarea educaţiei din 
perspectiva epistemologică cu cea din perspectiva curriculară. Se concatenează astfel 
aspectele privind demersul ştiinţific, ce incumbă construcţia ştiinţifică prin teme de studiu 
şi cercetare, reflecţie, reflexivitate, interpretare, cu educaţia practică, pragmatismul 
educaţional, ce vizează definirea finalităţilor, concretizate în capacităţi şi competenţe.  

În cadrul procesului complex de formare a competenţelor studenţilor şi 
masteranzilor, evaluarea trebuie să constituie un cadru de referinţă în controlul şi 
interpretarea valorii acumulărilor lor, care trebuie abordată sistemic, cu feed-back atât 
pentru adaptarea procesului de transmitere a cunoştinţelor, metodelor, instrumentelor, cât 
şi în procesul de autoevaluare a acestora.  

 
Principalele componente de cercetare fundamentală şi aplicată, în contextul unui 

mediu global marcat de ritmul alert al schimbărilor eterogene, de dezechilibre, deci de 
incertitudine şi impredictibilitate, cu impact major asupra capacităţilor firmelor de a-şi 
elabora strategii de viabilitate şi progres cert, pe intervale medii şi lungi de timp, sunt 
orientate spre tematici precum:  

- strategii de firmă în sisteme complexe neliniare, cu comportament aparent haotic, 
determinări şi predictibilităţi ale unor tipare viabile. Obiectivul cercetării fundamentale în 
acest domeniu constă în construirea unui aparat ştiinţific de decelare şi structurare a 
tipurilor de autosimilarităţi existente în sistemele economice, cu dezvoltarea spre 
autosimilaritatea universală în cadrul său şi arhetip. Cercetarea aplicată, preluând 
rezultatele cercetării fundamentale, este îndreptată spre desprinderea arhetipului de 
tendinţă pentru elaborarea strategiei firmei; 

- analiza ritmului alert de transformare a entropiilor joase în entropii înalte; 
principalele obiective ale cercetării vizează: introspecţia perenităţii modelelor de 
întreprinderi economice în raport cu entropia indusă; analiza raportului dintre curbele 
utilităţii, profitului şi entropiei; analiza-diagnostic a competitivităţii şi stabilirea relaţiilor 
cauzal-efectuale cu modificarea entropiilor; corelarea marginalităţii utilităţii cu 
marginalitatea entropiei; analiza raportului dintre capacitatea de regenerare şi 
autodezvoltare a firmelor şi entropie; evaluarea raportului profit-entropie în demersul 
concurenţial, cu finalitate în strategiile de firmă; 

- analiza echilibrului pe următoarele coordonate: elaborarea unui model de estimare 
a expansiunii pentru a preveni apariţia riscului financiar; dezvoltarea matricei strategiei 
financiare ce corelează capacitatea firmei de a crea valoare cu capacitatea de a-şi finanţa 
creşterea; evaluarea riscului de insolvabilitate, recurgând la transpunerea punctului critic în 
termeni monetari, dezvoltând un model de estimare a nivelul minim de activitate pentru 
asigurarea solvabilităţii pe termen scurt, în anumite condiţii funcţional-operaţionale. 


