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Teza de abilitare cu titlul Cercetări interdisciplinare privind cadrul general, determinanții și 

factorii de performanță în organizațiile publice și private aduce în atenție, de o manieră 

sintetică și documentată, cele mai relevante contribuții și rezultate obținute în parcursul științific 

și didactic ulterior obținerii titlului de doctor în domeniul Contabilitate, titlu obținut în anul 2005, 

precum și planul de dezvoltare în continuare, ca cercetător și cadru didactic.  

Teza de abilitare este organizată în trei secțiuni, astfel: (1) contribuțiile și rezultatele obținute în 

cercetare; (2) experiență științifică, profesională și academică și (3) direcțiile de dezvoltare 

viitoare a carierei universitare.   
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Secțiunea întâi Cercetări interdisciplinare privind cadrul general, determinanții și factorii de 

performanță în organizațiile publice și private,  abordează principalele preocupări și rezultate de 

cercetare obținute pe parcursul carierei în ceea ce privește conceptualizări, instrumente și tehnici 

de asigurare a performanței organizaționale în condițiile permanentelor mutații care au loc în 

mediul economic global. Scopul acestui capitol este de a prezenta rezultatele cercetărilor 

realizate în vastul domeniu al managementului performanței, tendințele cercetării în acest 

domeniu, provocările cu care se confruntă managerii și cercetătorii, precum și soluții pentru a 

depăși unele dintre aceste provocări. În Introducerea acestei secțiuni este prezentat contextul 

cercetărilor realizate și sunt descrise contribuțiilee aduse prin intermediul portofoliului de 

articole în reviste de specialitate, comunicări științifice și cărți.  

Obiectul de cercetare care transpare în cercetările realizate este performanța organizațională, 

performanță care are o serie de condiționalități clar delimitate (guvernanța corporativă, sistemul 

de control intern, sistemele de combatere a fraudei), și care dispune de o multitudine de 

instrumente și tehnici de modelare și potențare. Definirea conceptului de performanță 

organizațională este o temă de larg interes pentru cercetători, datorită faptului că performanța, ca 

și concept în sine, este eluziv (se presupune că toți intuiesc conținutul acestuia fără a fi necesară 

explicitarea acestuia), dar și versatil, întrucât poate fi abordat pe multiple paliere și dimensiuni 

ale organizației, din diverse puncte de vedere și în corelații multivectoriale în plan managerial.    

Cercetarea realizată explorează noi abordări în ceea ce privește conceptul de performanță, dar și 

pârghiile și modalitățile, directe și indirecte, de intervenție asupra acesteia. Abordarea generală 

vizează cercetarea interdisciplinară în managementul performanței, definită ca un mod de 

cercetare care integrează informații, date, tehnici, instrumente, perspective, concepte și/sau teorii 

din două sau mai multe discipline pentru a avansa cunoașterea fundamentală sau pentru a rezolva 

probleme ale căror soluții depășesc domeniul de aplicare al unei singure discipline sau arii de 

practică a cercetării. În mare parte, cercetările realizate au caracter aplicativ, urmărindu-se 

rezolvarea unei probleme specifice sau găsirea unor soluții inovatoare la problemele care 

afectează o organizație publică sau privată.  

Performanța organizației este atinsă în contextul unui cadru procedural intern riguros, care este 

însă derivat dintr-un cadru de reglementare național: guvernanța corporativă. Guvernanța 

corporativă introduce în organizație un ansamblu de principii și reguli, a căror respectare asigură 

pentru toate părțile interesate în organizație, garanția unei bune guvernări. Aplicarea în practică a 
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acestor recomandări poate fi atinsă doar prin acțiuni specifice și coerente ale consiliilor de 

conducere/supraveghere, comitetelor de audit etc. care sunt necesare pentru atingerea 

obiectivelor cheie (strategice) ale entității. Guvernanța corporativă are un rol semnificativ în 

îmbunătățirea eficienței și eficacității operațiunilor, în îmbunătățirea calității situațiilor financiare 

și în creșterea încrederii investitorilor. Pe de altă parte, alegerea adecvată a criteriilor de control, 

a tehnicilor și metodelor de control contribuie decisiv la atingerea obiectivului de performanță 

financiară a organizației. Metode de control specifice sunt dezvoltate ca urmare a cerințelor 

practice de control și care vizează creșterea eficienței acțiunilor de control în sine. Controlul 

financiar este o funcție importantă a sistemului de management organizațional, a cărei sarcină 

principală este de a monitoriza funcționarea corectă a unui anumit obiect gestionat cu scopul de a 

decide asupra suficienței și eficacității deciziilor manageriale. În plus, ca o componentă a 

strategiei organizaționale, dezvoltarea strategiei antifraudă în organizație are un impact pozitiv în 

performanța și reziliența organizațională, prin reducerea probabilității de apariție, a timpului de 

detectare și a materialității pentru fraudă, protejând reputația corporativă, marca, credibilitatea 

managementului și afacerea în sine. 

Comparativ cu maniera de abordare a performanței organizației private, performanța sectorului 

public se referă la efecte și impact: o orientare către performanță în sectorul public înseamnă că 

impactul/efectele contează, și nu rezultatele imediate cuantificabile ale activității publice. 

Rezultatele cercetărilor arată că performanța în furnizarea de servicii publice înseamnă că cea ce 

”livrează” sectorul public către cetățeni, trebuie să contribuie eficient la realizarea obiectivelor 

politicilor sociale și economice promovate. Cercetările realizate în sfera performanței în sectorul 

public contribuie la găsirea unui răspuns la problemele de cercetare ridicate în literatura de 

specialitate care arată că este esențial, într-un context profesional și academic, ca evoluțiile 

tehnice și instrumentale în practica performanței publice să fie precedate de un proces de 

abstractizare care să permită o analiză a conceptului de performanță publică. Într-adevăr, 

modelele de reprezentare și măsurare a performanței publice s-au îmbogățit prin lărgirea 

conceptului de performanță, dar ipotezele care stau la baza modelelor – în special 

multidimensionalitatea performanței publice – nu au fost niciodată testate.  

Cercetările de tip exploratoriu vizând tehnicile de simulare ocupă o parte semnificativă în cadrul 

preocupărilor de cercetare. Tehnicile de simulare sunt instrumente de gestionare a schimbării. În 

acest sens, cercetările realizate vizează formularea strategiei organizaționale prin tehnici de 
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simulare, optimizarea procesului de elaborare a politicilor publice prin modelare și simulare, 

fundamentarea bugetelor locale prin modelarea matematică a evoluției veniturilor bugetare, 

simulare decizională a sistemelor socio-productive cu entropie. 

Secțiunea a doua, Experiență științifică, profesională și academică prezintă principalele repere 

ale traseului parcurs în cariera didactică și de cercetare, o carieră caracterizată de procuparea 

permanantă de perfecționare a actul de predare în toate aspectele care îl caracterizează: metodă 

didactică, pregătire de materiale suport, interacțiune cu studenții, dar și de căutatarea excelenței 

în munca de cercetare. 

În secțiunea a treia, Direcții viitoare de aprofundare științifică și de cercetare, sunt prezentate 

obiectivele de cercetare pe care mi le propun sub forma unor întrebări de cercetare largi, care se 

vor constitui în arii de preocupare și producție științifică în viitor. Principalele orientări în 

cercetarea mea viitoare vizează problematica managementului performanței organizaționale, 

domeniu care reprezintă un domeniu fertil de cercetare și de inovare, cu atât mai mult cu cât 

șocul global creat de pandemia COVID-19 încă se face resimțit și impune noi reconceptualizări 

și instrumente de creare, monitorizare și raportare a performanței. 

 

 

 

 


