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Teza de abilitare reflectă ansamblul rezultatelor semnificative obținute din activitatea de cercetare după
susținerea tezei de doctorat “Auditarea situațiilor financiare ale agenților economici”, sub coordonarea
Prof.univ.dr. Pop Atanasiu, de la Catedra de Contabilitate, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea
Afacerilor, din cadrul Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca în anul 2008, confirmată prin Ordinul
Ministrului Educației și Cercetării nr. 4887 din 25.07.2008.
Această lucrare a fost structurată în două mari părți Conform Ordinului 3121/ 27 ianuarie 2015 privind
organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare, respectiv: Partea I - Realizările
științifice, didactice și academice şi Partea II – Planuri de evoluţie și dezvoltarea carierei profesionale,
ştiinţifice şi academice.
În prima parte a tezei de abilitare au fost prezentate principalele rezultate științifice, didactice și academice
dezvoltate în cadrul unor proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, desfăşurate în colaborare cu colegi
din țară și străinătate, valorificate prin publicarea de articole în reviste contate ISI cu scor absolut de influenţă
nenul sau indexate în baze de date internaționale recunoscute. Cele mai importante cercetări derulate se
situează la convergența dintre raportări financiare integrate, audit și guvernanță corporativă.
A. Activităţile didactice sunt concretizate în susţinerea de cursuri şi seminarii incluse în curricula
programelor de licenţă şi masterat a Facultăţilor din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
începând cu anul 2008, în îndrumarea studenţilor pentru elaborarea lucrărilor de licenţă și a lucrărilor de
disertaţie, în publicarea de materiale didactice specifice fiecărei discipline (suport de curs, suport de seminar).
În cadrul Școlii Doctorale din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba, am deținut funcția de Secretar
Științific în perioada 2009-2011, iar începând cu anul 2011, am fost membru în Comisii de îndrumare pentru
12 doctoranzi care deja dețin titlul de doctor.
B. Rezultatele activităților științifice şi profesionale sunt concretizate în 6 cărţi şi capitole în cărţi de
specialitate, în 27 de articole indexate în reviste cotate ISI cu AIS nenul și/sau în baze de date internaționale,
17 lucrări prezentate în cadrul conferințelor naționale şi internaționale, o parte indexate ISI, în 2 proiecte de
cercetare internaționale, 23 de proiecte de cercetare/dezvoltare naționale. În calitate de cercetător sunt
membru in Comitetul de Redacţie al 4 reviste contate BDI, precum şi redactor șef adjunct al unei reviste
cotată în 10 baze de date internaționale.
După finalizarea studiilor doctorale, necesitatea asumată a lărgirii arealului de interes științific s-a impus cu
prioritate, astfel am parcurs trei direcții majore pentru a putea prezenta cu acuratețe o imagine holistică, cu
cât mai multe elemente de identificare, certificate științific, a procesului informațional de la producere și

raportare a informației financiar contabile la auditare. Preocupările au vizat cercetarea, individuală sau în
echipă, a problematicii raportărilor financiare, ale auditului intern și auditului financiar, respectiv a guvernanței
corporative, printr-o abordarea inter și multidisciplinară, prin asumarea în cadrul sistemului inclusiv a unor
dimensiuni precum: responsabilitatea socială, responsabilitatea de mediu, riscul, educația, considerate
variabile semnificative în sistemul de raportare, de auditare și de percepție informațională.
În evoluția carierei academice, științifice și profesionale se pot reliefa direcțiile principale de dezvoltare a
acesteia, menționarea sinoptică a acestora include: Necesitatea și aportul contabilității spre identificarea,
prezentarea și auditarea informațiilor și a performanței de mediu, Auditarea - fenomen social abordat
holistica, ca proces intern (auditul intern) și extern (auditul financiar/auditul statutar/auditul de mediu) raportat
la orice entitate, dar și ca activitate derulată de profesioniști într-un mediu economic cu factori determinanți
identificați (piața, cerere, ofertă, onorariu); Impactul guvernanței corporative asupra performanței de mediu.
În contextul unui mediu economic actual caracterizat printr-un ritm sinusoidal al economiei la nivel global, se
creează premisele pentru o creștere accentuată a interesului din partea tuturor factorilor responsabili, pentru
găsirea unor soluții de verificare, control și auditare a performanțelor acestora.
În a doua parte a tezei de abilitare sunt prezentate direcțiile viitoare de dezvoltarea a carierei universitare,
din punct de vedere didactic şi din punct de vedere al activităților de cercetare științifică Dezvoltarea activității
didactice va viza integrativ atât procesul educativ propriu-zis / evaluativ aferent cât și procesul de coordonare
a cercetării științifice. Competențele și abilitățile necesare oricărui absolvent pe piața muncii nu se mai
limitează doar la cele strict profesionale, trebuie să includă și competențe de cercetare dezvoltare dacă ar fi
să luăm în considerare doar necesitățile de informare aproape cotidiene profesia contabilă.
Strategia de dezvoltare a componentei științifice trebuie gândită şi aplicată ținând cont de următorul
obiectiv/principiu: cercetările realizate trebuie îndreptate spre beneficiul societății, al economiei, dar şi al
studenților. În acest demers nu trebuie să uităm rolul pe care îl are relația mediului academic cu mediul de
afaceri, cu profesioniștii în domeniu şi interacțiunea dintre aceștia.
Misiunea noastră, în calitate de cadre universitare, rămâne aceea de a susține şi a implementa excelența în
activitățile de predare şi cercetare prin oferirea unei educații de excepție pentru studenți în domeniile în care
activăm fiecare dintre noi, dar și menținerea şi dezvoltarea din punct de vedere academic.
Principalele componente de cercetare fundamentală şi aplicată, într-un mediul social-economic caracterizat
de oscilații puțin predictibile, pentru fenomenul social în cadrul procesului de producere, control, auditare a

informației furnizate sunt orientate înspre: studiul impactului guvernanței corporative, a dezvoltării economice
asupra entităților și asupra raportărilor a modului de control și auditare a acestora, identificarea metodelor
de studiu cu cea mai mare rigoare științifică care să aducă certificare și disciplină în audit; Investigarea
problematicilor relaționate cu schimbările fundamentale în aranjamentele instituționale; îmbunătățirea
independenței auditorului, în special prin identificarea unui model comportamental în stabilirea onorariului
auditorului.
La finalul lucrării se regăsesc referințele bibliografice pe baza cărora a fost dezvoltată teza de abilitare, atât
cercetările proprii citate, cât și celelalte repere bibliografice utilizate.
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