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REZUMAT 

 
Acceptarea şi asumarea provocării de a elabora o teză de abilitare au ca justificare motivaţii 

ce ţin de consideraţia faţă de munca profesională depusă şi faţă de recunoaşterea acesteia de către 
instituţia unde m-am format şi am avut privilegiul de a exercita una dintre cele mai nobile profesii şi 
mai puţin de statutul profesional. 

Este, poate, acel fir care face legătura cu subiectul principal al cercetărilor în domeniul 
contabilităţii fără graniţe delimitative, puternic conectată la viaţa socială, extrem de sensibil – 
sprijinirea capitalul uman, în toate fazele existenţei sale, prin intermediul prestaţiilor sociale, 
subsumat contextului dezvoltării durabile. Fără a anticipa elaborarea unei teze de abilitare 
providenţa m-a purtat în această direcţie, constatată nu demult, în urma inventarului şi analizei 
preocupărilor în plan ştiinţific. Astfel, incursiunea retrospectivă asupra realizărilor ştiinţifice a 
determinat identificarea, sub titlul Dezvoltări şi aprofundări privind contabilitatea prestaţiilor 
sociale la nivelul instituţiilor publice, a trei direcţii de cercetare, pe care le consider 
complementare, prin conţinut şi modalitate de abordare, respectiv:  

Direcţia de cercetare nr. 1: Investigaţii exploratorii şi de fundamentare privind 
transformările contabilităţii instituţiilor publice; 

Direcţia de cercetare nr. 2: Spectru şi coordonate financiar-contabile privind prestaţiile 
sociale în România; 

Direcţia de cercetare nr. 3: Instrumente şi căi de optimizare a modului de valorificare a 
informaţiilor privind prestaţiile sociale la nivelul instituţiilor publice. 

Fizionomia complexă a perioadei actuale, în care sistemele contabile naţionale se aşază pe 
făgaşele generate de europenizare şi internaţionalizare, de progresul tehnologiilor informaţionale şi 
al formelor de comunicare şi în care contextul dezvoltării durabile solicită responsabilitate cu 
privire la capitalul uman, indiferent de generaţia pe care o reprezintă sau de poziţionare cronologică, 
amplifică fascinaţia de a explora cotloanele unui segment de contabilitate exponent pentru latura 
formală şi de asumare publică a conştiinţei datoriei, respectiv cel specific instituţiilor publice.  

În acest context, investigaţiile exploratorii şi de fundamentare cu privire la transformările 
contabilităţii instituţiilor publice au vizat următoarele:  

- raţionamentul ştiinţific în contabilitate, necesar pentru a realiza escapada către ridicarea 
nivelului de cunoaştere considerând cunoscutul şi necunoscutul ca poli ştiinţifici, care nu generează 
verdicte definitive şi decantează la nesfârşit preocuparea pentru căutarea adevărului; 

-  dilemele şi controversele privind patrimoniul şi rolul său pe scena contabilităţii, care lasă 
loc  analizei interferenţelor contabile pentru valorile marginale patrimoniului, expertiza contabilă şi 
juridică a nepatrimonialităţii, care certifică un alt dualism contabil; 
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- transformările induse de premisele şi dezideratul convergenţei contabilităţii în sectorul 
public şi o altă poziţionare a faţetelor cash – acrrual; 

- speţe contabile specifice instituţiilor publice (politicile şi estimările contabile între norme 
şi realitate, raţionamentul profesional în modificarea politicilor şi estimărilor contabile, activele de 
patrimoniu în cadrul domeniului public şi în contabilitate, elementele delimitative ale contabilităţii 
bugetare, implicaţiile contabilităţii de angajamente pentru raportarea financiară, complexele 
informaţionale suport pentru aprecierea performanţei, politicile şi tratamentele contabile privind 
contingenţele, poziţionarea sectorului public românesc în raport cu standardizarea contabilităţii de 
casă la nivel internaţional). 

Cercetarea unui segment al contabilităţii sociale are semnificaţii aparte şi este provocatoare 
prin efectele pe care le generează la nivel emoţional, uman, dar şi al necesităţii de a realiza un 
diagnostic al situaţiei actuale, în vederea identificării unor căi de îmbunătăţire a modului de 
valorizare a informaţiilor privind resursa umană, înainte, în timpul şi după activarea acesteia pe 
piaţa muncii.  

Aceste circumstanţe justifică cea de a doua direcţie de cercetare, intitulată Spectru şi 
coordonate financiar - contabile privind prestaţiile sociale în România, care descrie situaţii din 
realitatea domeniului, începând cu embrionii capitalului uman (maternitate, paternitate, 
parentalitate), continuând cu elevii, studenţii, persoanele active (cadrele didactice universitare) şi nu 
în cele din urmă cu cei faţă de care societatea trebuie să arate recunoştinţă pentru plusul de valoare 
transmis în perioada activă - pensionarii. Mecanismele de intervenţie şi reglaj social rafinează 
dificultăţile societăţii omeneşti ale cărei nevoi şi aspiraţii se află într-o dinamică ce se raportează la 
evoluţia capacităţilor proprii şi a prestaţiilor oferite de societate. Panoplia abordărilor a determinat 
analiza valenţelor de informare ale contabilităţii, neexploatate (încă) la potenţialul real, a 
conexiunilor necesare pentru valorificarea lor eficientă în vederea apropierii de un optim social, a 
impactului asupra utilizatorului de informaţii, care trebuie să o vadă umană şi fascinantă prin însăşi 
menirea sa.  

Vectorii direcţiilor de acţiune fac referire la analiza unei palete mai largi a prestaţiilor 
sociale, momentul corect al recunoaşterii contabile a legitimităţii angajamentelor aferente, utilizarea 
unor instrumente permisive sub aspect legal, dar faţă de care se constată încă reticenţă 
(provizioanele, activele şi datoriile contingente, estimările, ajustări pentru depreciere), considerarea 
riscurilor, depăşirea barierelor obişnuinţei şi a cantonării în cotidian, prin exploatarea şi divulgarea 
profesionistă a realităţii. 

Abordările prezentate s-au axat pe strategii reflexiv-constructiviste de interpretare a 
structurilor sistemului financiar-contabil privind prestaţiile sociale şi pe orientarea către concilierea 
imaginilor analitice cu cele integratoare, având în vedere intercorelarea şi proiecţia reciprocă între 
întreg şi părţile sale componente.  

Complexitatea oricărui sistem determină necesitatea de a depăşi secvenţialitatea şi de a 
obţine şi valorifica oportun informaţiile deţinute. Din paleta instrumentelor disponibile avem în 
vedere, în cadrul direcţiei de cercetare Instrumente de optimizare a modului de divulgare şi 
valorificare a informaţiilor privind prestaţiile sociale următoarele: explorarea şi valorificarea 
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potenţialului tehnologiilor informaţionale; un management valorificator al surselor de progres, prin 
intermediul controlului intern managerial şi o bună gestionare a riscurilor; auditul intern al motivării 
resurselor umane; accentuarea responsabilităţii sociale prin intermediul politicilor de mediu.  

Exercitarea eficientă a funcţiilor contabilităţii prin tehnologii informaţionale moderne 
constituie un imperativ al racordării la noile condiţii şi cerinţe ale mediului, procesul cunoaşterii 
fiind continuu şi în timp real, resimţit tot mai acut, ca urmare a conexiunilor cu celelalte activităţi 
din cadrul entităţilor, amplificării volumului informaţiilor, a exigenţelor privind calitatea şi 
eliminarea erorilor pe parcursul circuitului informaţional, a cerinţei de oportunitate în luarea 
deciziilor. 

Un sistem eficient de control al activităţilor asigură un grad ridicat de încredere şi 
integritatea informaţiei, conformitatea cu cadrul legal aplicabil. Oricare activitate, ca formă de 
concretizare a unei anumite funcţiuni a entităţii, este raţional să fie dusă la îndeplinire în cadrul unei 
politici bine definite şi aplicate.  

Construirea unui sistem de control intern managerial este un proces de durată, sensibil în ce 
priveşte identificarea cât mai corectă şi completă a riscurilor asociate obiectivelor stabilite la nivel 
instituţional, ce presupune implicarea tuturor structurilor de conducere, dar şi depăşirea unor 
probleme actuale cum ar fi specializarea insuficientă a persoanelor care se ocupă de implementare, 
delegarea ineficientă de responsabilităţi, lipsa de motivare etc. 

Elaborarea unui sistem de gestionare a riscurilor în cadrul activităţii de control intern nu 
cunoaşte o încheiere definitivă vreodată. În permanenţă vor fi necesare ameliorări impuse de 
dinamica mediului intern şi extern, de ajustări continue. Un bun sistem de gestionare a riscurilor 
este unul flexibil, capabil să se adapteze la realităţile mediului, şi care, în limite rezonabile, poate 
asigura îndeplinirea obiectivelor manageriale ale entităţii cu o mare probabilitate şi în bune condiţii.   

Orice om bine pregătit şi încurajat poate să ofere ceva valoros pentru societate şi pentru 
entitatea în care îşi desfăşoară activitatea. Modul de gestionare a motivaţiei resursei umane şi 
îmbunătăţirea acestuia implică mai multe abordări, inclusiv analiza complexă prin intermediul 
auditului, care îl asigură pe manager că are un bun control asupra situaţiei şi care, în acelaşi timp, 
disciplinează şi profesionalizează pe cei care administrează resursele umane la nivel organizaţional. 

Progresul civilizaţiei umane depinde (şi) de factorul mediu în ce priveşte asigurarea unor 
resurse suficiente pentru dezvoltarea viitoare, iar protecţia mediului depinde de implicarea omului, 
al cărui comportament trebuie format şi educat astfel încât valorile acesteia să fie conservate 
împotriva oricăror forme distructive. Susţinerea acţiunilor de protecţie a mediului şi vizibilitatea lor 
poate fi un barometru important al preocupărilor entităţilor de asigurare a bunăstării sociale pentru 
generaţiile viitoare, iar traseul complex ce trebuie parcurs presupune apelul la simptomatologie, 
etiologie şi terapeutică. 

Antablamentul responsabilităţii de mediu are ca elemente de susţinere: valorizarea 
potenţialului uman prin activarea atât a componentei cognitive, cât şi celei afective, emoţionale, 
care poate oferi sursa de energie pentru accentuarea orientării preocupărilor individuale către 
siguranţa mediului; dezvoltarea unei culturi organizaţionale generatoare de efecte sinergice prin 
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interacţiunea persoanelor ce activează în cadrul său; pârghii pentru diminuarea consumului de  
bunuri care produc un vizibil impact negativ asupra mediului şi care necesită perioade chiar şi 
foarte îndelungate de timp pentru refacere; contribuţia organizaţiilor neguvernamentale la 
asigurarea de prestaţii sociale durabile şi adecvate prin susţinerea acţiunilor de protecţie a mediului. 

O bună parte a componentelor direcţiilor de cercetare s-a transpus în sistemul public de 
educaţie, responsabilitate socială majoră, care implică oameni pentru oameni, reuneşte sub acelaşi 
sceptru prezentul şi viitorul dezvoltării umane, formează caractere, stabileşte coordonatele 
comportării omului în societate. 

 Studenţii doctoranzi reprezintă o resursă umană deosebit de utilă, al cărei potenţial trebuie 
pus în slujba ştiinţei şi a producerii de valoare adăugată pentru dezvoltarea durabilă.  

În asentimentul acestei idei, eforturile se vor canaliza spre identificarea unor oportunităţi de 
colaborare cu profesori şi universităţi din ţară şi din străinătate, cu entităţi din sectorul public şi 
privat, susţinerea în activitatea de cercetare ştiinţifică a celor cărora le datorăm trăirea frumoasă a 
iluziei tinereţii, prin participarea şi implicarea activă la schimburi constructive de idei în cadrul 
evenimentelor ştiinţifice şi la programele doctorale, realizarea de producţii ştiinţifice valoroase 
pentru contabilitate şi pentru societate.  

Reiterez ideea exprimată în finalul tezei doctorat, respectiv că (şi) această investigaţie mi-a 
creat noi orizonturi asupra cercetării în contabilitate şi m-a asigurat asupra principiului 
intangibilităţii prin faptul că epilogul nu este altceva decât prologul pentru noi demersuri ştiinţifice, 
care să asigure continuitate şi să amplifice utilitatea socială a celor întreprinse. Trebuie însă 
perseverat pentru a obţine un univers al cunoaşterii mai bogat, mai divers, mai subtil. 

 
24.03.2017 

 


