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REZUMAT 

Domeniul universitar în care îmi desfășor activitatea începând cu anul 1999 joacă un rol 
motivațional important în conștientizarea nevoii de dezvoltare a carierei și de îmbunătățire a calității 
profesionale. Deși intrinsesc, fiecare dintre indivizi prezintă predispoziție inerentă de dezvoltare și 
creștere activă, acestea nu se manifestă fără interacțiunea cu mediul profesional. Mediul universitar a 
contribuit la propria-mi dezvoltare și la manifestarea valențelor autodeterminării profesionale, cât și la 
formarea unui complex plurimotivațional intrinsec și extrinsec de a-mi dezvolta cariera, respectiv în a 
aplica pentru obținerea atestatului de abilitare, domeniul fundamental Științe sociale, domeniul de 
studii universitare de doctorat Contabilitate.  După susținerea în anul 2003 a tezei de doctorat cu titlul 
"Sistem informațional bancar", sub îndrumarea Dlui Profesor universitar doctor Teodor Roșca, la 
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca, 
activitatea mea de cercetare științifică a vizat în special procesele de obținere și diseminare a 
informațiilor financiare, prin contribuția contabilității, a auditului și sistemelor de management 
a riscurilor, cu accent asupra mediului bancar, căruia i-a fost acordată o atenție deosebită. 
Studiile realizate și competențele dobândite în timpul programului de pregătire doctorală au creat 
premisele viitoarelor cercetări postdoctorale. Dezvoltarea unor direcții de cercetare care să reflecte 
importanța informațiilor și a sistemelor de gestiune a riscurilor în mediul bancar a fost posibilă și prin 
implicarea în echipe de cercetare, în calitate de director de grant CNCSIS 2006 „Gestiunea riscului 
operaţional bancar prin abordarea cantitativă şi calitativă a cerinţelor prudenţiale bancare, în 
perspectiva aplicării acordului Basel II”. Ariile de cercetare ulterioare, din domeniul managementului 
riscului bancar, a contabilității bancare și a auditului bancar s-au conturat drept reacții la nevoia 
stringentă a mediului bancar contemporan de a obține și prezenta utilizatorilor informații financiare și 
nefinanciare relevante, credibile, comparabile, verificabile, inteligibile și oportune.  
 Nevoia de stabilizare a sistemului financiar este una pregnantă, iar rolul sistemelor de 
prezentare a informațiilor publice ale societăților bancare a fost adus în discuție și analizat cu 
precădere în ultimii ani. Rolul jucat de bănci și alte tipuri de instituții de credit în cadrul crizei 
financiare a infirmat anumite elemente ale cadrului convențional al paradigmei economice. Contextul 
în care această lucrare a fost realizată este acela al nevoii stringente de a fi stabilite criterii clare de 
prezentare a informațiilor publice de către instituțiile de credit contemporane, cu scopul de a se 
asigura premisele creșterii încrederii în activitatea acestora și de a contribui la stabilitatea sistemului 
financiar. Responsabilitatea socială corporativă a băncilor și a altor instituții de credit devine astfel 
pregnantă în economia contemporană, caracterizată de o evoluție fără precedent a comunicării, ceea 
ce contribuie la dezvoltarea unor utilizatori de informații mult mai informați, mai atenți, mai sofisticați, 
dar și mai pretențioși. Aceștia beneficiază de facilitățile tehnologiilor moderne de comunicații și 
informații (inclusiv bazate pe Internet, prin paginile electronice ale băncilor), cu ajutorul cărora se 
facilitează comunicarea informațiilor financiare și nefinanciare emanate de la instituțiile de credit. 
Lucrarea pledează pentru reconfigurarea aspectelor referitoare la dezvăluirea și diseminarea publică 
de informații emanate de la instituțiile de credit, care constituie un segment cheie de reașezare a 
mecanismelor economiei globale în perioadele de criză și post-criză economică. Noua paradigmă 
spre care evoluează economia impune reconfigurarea sistemelor de tip disclosure, esențiale pentru 
informarea unor largi categorii de utilizatori și asigurarea transparenței în economie. 
 Prezenta teză de abilitare sintetizează în prima secțiune realizările științifice, academice 
și profesionale în cadrul a trei direcții de cercetare, analizate din perspectiva contribuției acestora 
la dezvoltarea unui mediu economic mai rezilient și mai stabil, în care entitățile să obțină și să 
furnizeze responsabil informații financiar-contabile de calitate. Accentul este pus asupra instituțiilor de 
credit, dar sunt integrate și repere ale cercetărilor efectuate asupra mediului economic contemporan, 
respectiv analiza costurilor, finanțării și a sustenabilității proiectelor de investiții, cât și utilizarea 
informației contabile drept bază a cercetărilor cantitative empirice privind societățile bancare din 
România.  
 Direcțiile de cercetare ale tezei de abilitare sunt:  
 (D1) Potențialul contributiv al contabilității și al auditului bancar la analiza sinoptică a 
proceselor de obținere-raportare-comunicare-dezvăluire de informații financiare și 
nefinanciare, la estomparea asimetriilor informaționale și la creșterea transparenței; 
 (D2) Efectele riscurilor bancare asupra percepției utilizatorilor de informații bancare; 

(D3) Valențe ale utilității informațiilor financiar-contabile în studierea mediului 
economic contemporan. Pledoarie pentru eliminarea disonanței cognitive între informațiile 
financiare și cele contabile. 
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Elementul central al direcției de cercetare D1 este circuitul informațional al obținerii, 

raportării, comunicării și dezvăluirii de informații financiare și nefinanciare de către bănci. 
Subiectul a deschis de-a lungul cercetărilor mele post-doctorale noi teme de reflexie, catalizate 
nefericit în contextul crizei financiare internaționale de după anul 2007.  

Preocupărilor mele de cercetare a contabilității bancare și auditului bancar, concretizate în 
publicarea de cărți de specialitate, li se adaugă studii de specialitate publicate în jurnale, care 
prezintă fațete ale responsabilității sociale a băncilor în dezvăluirea de informații, în cadrul teoriei 
responsabilității sociale a băncilor de dezvăluire de informații (SRD Social Responsibility Disclosure). 
Astfel, studiile personale au fost stimulate de manifestarea unor situații de vulnerabilitate și adversități 
în mediul bancar actual, aflat într-o continuă căutare a credibilității și stabilității. Consider că un 
aspect esențial al resemnificării băncilor este responsabilitatea lor publică, prin creșterea gradului de 
transparență și comunicare de informații, respectiv dezvăluire de informații, în cadrul proceselor de 
tip "disclosure". Din această ecuație a proceselor de obținere și diseminare de informații nu pot 
lipsi contabilitatea și auditul bancar, cărora le recunosc potențialul contributiv în crearea și 
diseminarea informațiilor publice ale băncilor.  

Debutul secțiunii sub primatul stabilității financiare a fost absolut indispensabil, pentru a 
convinge că activitatea societăților bancare contemporane este grevată de noi politici de 
reglementare și supraveghere a sistemului financiar, din perspectiva stabilității financiare, ca 
deziderat de importanță majoră. Atenția s-a îndreptat apoi spre cerințele Comitetului de la Basel și 
ale reglementatorilor europeni în domeniul dezvăluirii standardizate de informații bancare, prin 
procesele de tip disclosure. Nevoia de analiză a mediului bancar sub aspectul responsabilității 
publice, respectiv a responsabilității sociale corporative, a impus inventarierea noului cadru european 
al raportării financiare și nefinanciare specific entităților de interes public, prin invocarea directivelor 
europene specifice și a cerințelor generale de publicare a conturilor anuale ale companiilor și a altor 
informații. Au fost analizate cerințele de raportare a anumitor categorii de informații semnificative pe 
care instituțiile de credit trebuie să le facă publice, mediile de publicare și frecvența. Aspectele 
accesului echitabil al utilizatorilor la informații financiare și nefinanciare ale instituțiilor de credit au 
fost abordate sub semnul asimetriei informaționale, generată de expectațiile utilizatorilor de informații 
emanate de la societățile bancare în disonanță cu informațiile publicate de către acestea. Au fost 
punctate cele două fațete – reglementare versus dereglementare – în domeniul prezentării de 
informații publice ale instituțiilor de credit.  

Contabilității și auditului bancar, devenite subiect predilect al preocupărilor mele de cercetare 
și de activitate didactică, le-am adăugat în ultimii ani și studii din arealul informației publice bancare, 
privind utilizarea informațiilor financiare de către investitorii bancari în fundamentarea deciziilor lor de 
investiții. Am dezvoltat un algoritm de identificare a unei matrici de reprezentare a relaţiei binare fuzzy 
ce descrie o anumită relaţie de preferinţă a indivizilor în situaţia în care aceştia au de ales un obiect 
ce face parte dintr-o mulţime de alternative. Pentru calcularea componentelor matricei de 
reprezentare, algoritmul foloseşte determinarea potenţialului optim dat de regula de învăţare 
artificială a funcţiilor de potenţial. Studiul analizează comportamentul investitorilor în selectarea 
portofoliului de acțiuni achiziționate și modelează preferințele umane pentru una sau alta dintre 
băncile listate la Bursa de Valori București. Societățile bancare active în România listate la Bursa de 
Valori București au fost analizate prin modelarea preferințelor potențialilor investitori, pe baza a trei 
indicatori financiari prezentați public și a fost creat un algoritm, care probează faptul că în decizia de 
investiții există și determinanți nefinanciari.  

Contabilității instituțiilor de credit ca producător esențial de informații destinate proceselor de 
raportare financiară îi este subliniată importanța aplicării Standardelor Internaționale de Raportare 
Financiară IFRS la nivelul sistemului bancar din România. Totodată, sunt prezentate diferențe 
semnificative de raționament contabil în cele două referențiale contabile - Standardele Internaționale 
de Raportare Financiară IFRS și Reglementările contabile românești conforme cu directivele 
europene (Romanian Accounting Standards RAS) anterioare IFRS – și teza insistă asupra circuitelor 
contabilității instituțiilor de credit din care rezultă informații contabile, surse reprezentative ale 
raportării financiare. Situațiile financiare anuale ale instituțiilor de credit au făcut obiectul analizei, din 
punct de vedere procedural, al elaborării și al depunerii la organele Ministerului Finanțelor Publice și 
la Banca Națională a României.  

Lipsa transparenței la nivelul instituțiilor bancare - considerat unul dintre factorii declanșatori 
ai crizei financiare ce a debutat în anul 2007 - a readus în atenția reglementatorilor și a piețelor 
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financiare valențele auditului instituțiilor bancare, al cărui rol în creșterea gradului de încredere a 
utilizatorilor situațiilor financiare ale instituțiilor de credit, aspect care a fost analizat prin apelul la 
noutăți semnificative în raportarea de audit în cazul entităților de interes public, respectiv tipologia 
rapoartelor de audit ale instituțiilor de credit (Raportul de audit adresat Adunării Generale a 
Acționarilor, Raportul de audit suplimentar adresat Comitetului de audit al instituției de credit auditate, 
Raportarea către autoritățile de supraveghere bancară și Raportul de transparență al auditorului 
statutar al instituțiilor de credit). Sunt punctate modificări normative importante în sfera auditului 
instituțiilor de credit europene, prin strategii de reformare a auditului bancar, prin așezare graduală și 
din ce în ce mai restrictivă legislativ a proceselor de audit, a cerințelor de independență, rotație a 
auditorilor, raportare și transparență la nivelul instituțiilor de credit. 

A fost studiată la nivelul a 27 de state europene tipologia rapoartelor de audit pe care auditorii 
independenți trebuie să le configureze în cazul instituțiilor de credit, ceea ce a reliefat diferențe 
semnificative în modul în care aceștia raportează nu doar pe principiile auditului statutar, ci dacă sunt 
implicați în elaborarea de rapoarte care vizează conformitatea instituției de credit cu regulile 
organizaționale ale acesteia, cu cerințele de reglementare, cu rapoartele financiare de supraveghere 
în desfășurare ale autorităților de supraveghere sau dacă auditorilor bancari li se solicită opinia 
asupra altor rapoarte speciale emise de instituțiile de credit către autoritățile de supraveghere 
bancară. Analiza a reliefat diferențe semnificative în modul în care auditorii statutari bancari 
raportează în diferite state europene.   

Responsabilitatea socială corporativă a băncilor a fost analizată empiric, pe baza gradului de 
transparență al societăților bancare active în România, prin studierea dezvăluirii publice pe paginile 
electronice a rapoartelor anuale care să conțină și rapoartele auditorilor independenți. Un prim aspect 
abordat este reprezentat de comportamentul de publicare în mediul online, pe site-urile băncilor 
persoane juridice române, a rapoartelor anuale ale băncilor, care conțin și rapoartele auditorilor 
independenți. Analiza, inițial realizată pentru societățile bancare persoane juridice române active în 
România, a fost extinsă și pentru subsidiarele băncilor străine din România. Resemnificarea rolului 
auditului entităților de interes public și reglementările emise după anul 2014 în acest scop la nivel 
european, au impus cercetarea critică a aspectelor cheie privind auditul bancar contemporan, cu 
accent asupra aspectelor ce afectează calitatea auditului bancar (aspecte normative, procedurale și 
organizaționale ale auditului bancar, caracterul “auditabil” al anumitor elemente bancare etc.). 
Concluziile punctează un grad redus de transparență bancară, deoarece majoritatea societăților 
bancare active în România nu au dat publicității situațiile financiare anuale și rapoartele de audit 
statutar. Publicarea voluntară de informații financiar-contabile de către societățile bancare se găsește 
încă într-un stadiu incipient și probează caracterul evolutiv al conceptelor de Responsabilitate Socială 
Corporativă CSR, considerate procese organice, care evoluează în mod continuu.   

Cea de a doua direcție de cercetare D2 pledează pentru nevoia de reflecție asupra 
riscurilor manifestate în mediul bancar și a impactului acestora asupra percepției utilizatorilor 
de informație bancară. Contribuțiile personale în domeniu au permis configurarea principalelor teme 
ale gestiunii riscurilor bancare, prin utilizarea informațiilor contabile considerate surse ale 
modelelor de gestiune a riscurilor bancare. Începând cu anii ’80, pe plan internaţional, remarcăm 
preocupări în domeniul stabilirii cadrului general al administrării riscurilor bancare, dezvoltate și 
exacerbate în ultimii ani, pe fondul crizei financiare internaționale. Rolul central în cadrul acestui 
demers îi revine Comitetului de Supraveghere Bancară de la Basel, căruia nu i se poate nega rolul 
primordial în stabilirea referenţialului de supraveghere bancară internaţională. Autoritățile naționale 
de supraveghere bancară reprezintă alți actori esențiali în demersurile de gestiune a riscurilor 
bancare, cărora le-au fost studiată implicarea în configurarea mecanismelor de supraveghere și 
raportare de către bănci a cadrului de gestiune a riscurilor bancare.  

Problematica riscurilor bancare a suscitat nu doar interesul lumii bancare, direct îngrijorată în 
ceea ce privește eficienţa şi stabilitatea sistemului bancar, ci şi interesul mediului academic, care ne 
oferă multiple teorii bine conturate ale riscurilor bancare. Analiza aspectelor enunțate a fost 
sintetizată în prezenta secțiune, pe baza propriilor cercetări, materializate în cărți de specialitate și 
articole în jurnale și conduce la convingerea că riscurile bancare s-au transformat din realitate a 
mediului bancar, în subiect al ştiinţei economice contemporane, pe fondul influenţei reciproce dintre 
mediul universitar şi cel bancar. Caracterul inerent al manifestării riscurilor în mediul bancar îi 
impregnează acestuia o puternică notă de specificitate și reclamă demersuri de decodificare, 
demonstrate mult mai acut decât în alte domenii, din pricina potențialului distructiv pentru economie 
și societate. De aceea, perspectiva utilizatorului de informație bancară este vizată în cercetarea 
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caracterului complex al riscurilor bancare, considerate a fi conglomerate de riscuri. Dincolo de 
teoretizări inductive, inventarierea principalelor categorii de riscuri bancare, analiza genezei lor și a 
metodelor de gestiune, direcția de cercetare focalizează asupra adecvării la riscuri a capitalului 
băncilor și a analizei interdependenței profit-risc. Au fost dezvoltate studii de caz de analiză 
empirică a principalele riscuri bancare (ecartul activelor și pasivelor bancare GAP, sistemul 
indicatorilor riscului de credit, riscului de lichiditate, riscului ratei dobânzii, riscului 
operațional etc.), prin utilizarea documentelor contabile bancare (fișe de cont analitice, balanțe 
de verificare etc.), din care se extrag informațiile necesare analizei riscurilor.      

Dinamica accentuată a manifestărilor riscurilor bancare reprezintă o caracteristică a perioadei 
contemporane, ceea ce impune noi metode de gestiune a riscurilor bancare, care au suferit schimbări 
semnificative odată cu criza financiară. Perspectiva utilizatorului de informație bancară, confruntat fie 
cu lipsa informației de risc bancar, fie cu limbaje tehnicizate de prezentare publică a informațiilor de 
risc bancar, nu este una de neglijat. I-am acordat atenția cuvenită, prin prezentarea cerințelor actuale 
și a practicilor de transparență și publicare de către bănci a obiectivelor și politicilor lor cu privire la 
gestionarea riscurilor, separat pentru fiecare categorie de risc.  

În cadrul direcției de cercetare D3 au fost grupate acele contribuții științifice personale axate 
pe abordarea deopotrivă a informațiilor financiare și a celor contabile în diferite studii și 
cercetări ale mediului economic contemporan. În prima parte a secțiunii a fost prezentată analiza 
modului de valorificare a informației financiar-contabile în studierea mediului economic, respectiv au 
fost identificate aspecte ale istoriei contabilității, prin studierea dovezilor de ținere a contabilității pe 
teritoriul Transilvaniei în timpul Imperiului Habsburgic, secolul al XIV-lea. Pentru perioada 
contemporană, pe fondul creșterii îngrijorării publice legate de gradul redus de educație financiară a 
unor numeroase categorii de cetățeni, afectați de lipsa de informare în domeniul economic/financiar 
și de incapacitatea de a înțelege și discerne corect asupra aspectelor financiare personale, au fost 
studiate reperele educației economico-financiare în România. Pledoaria pentru conștientizarea 
importanței alfabetizării financiare, respectiv a educației financiare, are la bază importanța acestora în 
viața cotidiană a oamenilor de orice vârstă. Iar științei economice îi revine rolul de a se implica în 
delimitarea conceptelor economice necesare indivizilor care nu au pregătire economică și 
prezentarea acestora în formate comprehensive. După conștientizarea nevoii stringente de educație 
economico-financiară, au fost abordate aspecte conexe acesteia, respectiv a fost studiată influența 
fenomenului antreprenorial asupra creșterii economice a României între 2009 şi 2013. Metoda 
propusă pentru a răspunde întrebării de cercetare, este analiza unui model econometric unifactorial, 
în care a fost abordată intensitatea relației dintre fenomenul antreprenorial, exprimat prin numărul de 
firme înmatriculate la Registrul Comerțului şi PIB, precum şi intensitatea relației dintre numărul de 
salariați din economie şi Produsul Intern Brut PIB. Caracteristicile mediului economic contemporan au 
fost cercetate sub aspectul convergenței nominale și reale a economiei românești cu state ale Uniunii 
Europene care nu au aderat încă la Uniunea Economică și Monetară și nici nu aplică Mecanismul 
cursului de schimb II - ERM II Exchange Rate Mechanism - Cehia, Ungaria, Polonia și Bulgaria a fost 
realizată pentru perioada 2007-2011 în cazul convergenței nominale și pentru perioada 2004-2010 în 
cazul convergenței reale. În domeniul convergenței nominale, doar trei dintre țările non-EMU 
(Uniunea Economică și Monetară–zona euro) analizate îndeplinesc în totalitate criteriile – Polonia în 
anul 2007 și Bulgaria în 2011. Celelalte state depășesc limitele ratei inflației stabilite de Tratatul de la 
Maastricht, iar motivele unei astfel de situații depind în ultimii ani de înrăutățirea substanțială a 
condițiilor macroeconomice și de încetinerea creșterii economice. Au fost probate disparități regionale 
și decalaje între statele analizate, fără indicii ale convergenței reale.  
 Analizei proiectelor de investiții cu finanțare nerambursabilă europeană le-a fost rezervată o 
parte însemnată în cadrul prezentei direcții de cercetare. A fost dezvoltată o analiză a determinării 
costurilor, a tarifării și a suportabilității tarifelor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare de 
către consumatorii casnici, în cadrul a două proiecte finanțate din Programul Operaţional Sectorial 
Mediu 2007-2013 –POS Mediu „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, pe baza 
următoarelor surse de informații: pe de o parte, situațiile financiare anuale, respectiv contabilitatea de 
gestiune a operatorilor economici analizați, iar pe de altă parte, raportările statistice privind veniturile 
și cheltuielile populației. O altă cercetare prezentată succint se referă la analiza rentabilității 
financiare a unui proiect din domeniul energiei neregenerabile, prin ratele de rentabilitate financiară 
– FRR/C Rata financiară netă a investiției și FNPV/C Valoarea actualizată netă financiară a 
investiției, în combinațiile posibile ale următoarelor scenarii de finanțare: asistență financiară 
nerambursabilă din partea UE, finanțare prin împrumut bancar, cu și fără certificate verzi.  
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Finalul secțiunii este rezervat mediului bancar, respectiv analizei depozitelor bancare pe 
baza Vector Autoregressive Model VAR pentru perioada 2007-2012, în vederea determinării 
relațiilor de cauzalitate dintre depozitele gospodăriilor populaţiei - depozite în lei la termen și 
variabilele economice - rata medie a dobânzii practicată de instituţiile de credit pentru depozitele de 
acest tip, rata șomajului, veniturile nete lunare ale populației și rata inflației - indicele prețurilor de 
consum. Este analizată performanța băncilor în accepțiunea acesteia de abilitate de a genera profit 
sustenabil, realizată prin examinarea modului în care rentabilitatea activelor ROA Return on Assets și 
rentabilitatea capitalului ROE Return on Equity sunt afectați de Rata riscului de credit CRR în 
sistemul bancar românesc, 2008-2013. Au fost dezvoltate două modele de regresie cu scopul de a 
studia dependența dintre variabilele menționate. Rezultatele indică variația ROA și ROE (fiecare 
dintre ele) în funcție de rata riscului de credit CRR. Rezultatele analizei creditelor neperformante 
sunt prezentate succint pe baza unui model de tip default de măsurare a creditelor neperformante și 
a corelației dintre rata dobânzii și creditele neperformante în sistemul bancar românesc.     
 Conturarea unei strategii proprii de cercetare a reprezentat un deziderat permanent al 
activității mele, demers în cadrul căruia un prim pas a fost acela al stabilirii de obiective de cercetare 
în acord cu cultura organizațională a cercetării și cu dinamica domeniului. A urmat provocarea 
utilizării eficiente a infrastructurii de cercetare și a stăpânirii metodologiei de cercetare pentru 
atingerea obiectivelor de cercetare fixate. Fixarea de priorități relevante de cercetare a impus un mod 
de organizare a cercetării în acord cu misiunea de cercetare asumată de către universitatea în care 
îmi desfășor activitatea și conform căreia cercetarea științifică reprezintă un aspect important al 
carierei academice. Rezultatele cercetărilor mele au făcut obiectul comunicărilor la conferințe 
științifice sau publicării sub formă de cărți, articole sau studii, în reviste de specialitate, în a căror 
alegere a fost decisivă analiza impactului outputului, fie sub forma consecințelor educaționale, prin 
atragerea de studenți, în special masteranzi în activitatea de cercetare sau sub forma consecințelor 
pentru cercetare, respectiv dacă publicațiile selectate sunt de prestigiu.   
 Activitatea mea de cercetare, desfășurată cu precădere după anul 2000, se suprapune 
sinoptic cu procesul de reașezare națională a cercetării și a rolului acesteia în universități, cât și a 
modalităților agreate de evaluare a cercetării. Paradigma actuală a cercetării migrează spre 
reconsiderarea relevanței și a impactului cercetării și spre crearea unei culturi a cercetării 
științifice, în care publicațiile științifice trebuie să fie doar forme de exprimare a descoperirii din 
cercetare, iar relevanța cercetării să fie regăsită ulterior în societate, educație, cultură, tehnologie etc. 
Cercetările individuale și colaborarea interdisciplinară au condus la obținerea unor studii, care au fost 
valorificate prin publicarea a 2 cărți internaționale în calitate de coautor, 4 cărți naționale în calitate de 
autor, 10 cărți naționale în calitate de coautor, 6 articole publicate în reviste ISI cu factor de impact 
mai mare ca 0 (dintre care un articol publicat într-o revistă ISI cu factor de impact 0,936 și AIS Article 
Influence Score de 0,560, iar 4 articole într-o revistă ISI cu factor de impact 0,734 și AIS Article 
Influence Score de 0,023), 31 de articole publicate în reviste indexate de cel puțin două din bazele de 
date internaționale recunoscute, 2 articole publicate în volumele conferințelor indexate ISI 
Prooceding, 47 de articole/studii publicate în volumele conferințelor internaționale desfășurate în țară 
sau străinătate (cu ISSN sau ISBN), 38 de articole publicate în reviste de specialitate din țară, fără 
cotare sau recunoaștere în baze de date. 
 Cea de a doua secțiune a tezei de abilitare schematizează planurile de evoluție și de 
dezvoltare a viitoarei cariere profesionale, științifice și academice, detaliate în raport cu 
principalele axe de cercetare/predare/aplicații practice vizate de viitoarele cercetări, activități de 
predare ori practice. Elementele cheie pe care este conceput planul de evoluție și de dezvoltare a 
carierei reprezintă întrepătrunderea dintre motivație, obiectivele proprii ale activității didactice și ale 
activității de cercetare în acord cu obiectivele organizaționale, cât și cu performanța vizată. Principala 
temă căreia îi voi acorda prioritate în perioada imediat următoare se referă la o abordare bazată pe 
riscuri a contribuției contabilității, organizată și condusă pe baza Standardelor Internaționale de 
Raportare Financiară IFRS, la stabilitatea și reziliența sistemului bancar. 
 Secțiunea finală este destinată referințelor bibliografice pe baza cărora a fost dezvoltată 
teza de abilitare, respectiv contribuțiile științifice personale citate, cât și reperele bibliografice pe care 
s-au bazat primele două secțiuni ale lucrării.                                               Data, 24.11.2016                    

           Semnătura, Socol Adela    
 


