
Rezumat 

 
Prezenta teză de abilitare rezumă activitatea de cercetare a candidatului după susţinerea 

Tezei de doctorat ”Metoda calculaţiei costurilor de proces (ABC) şi posibilităţi de aplicare a 

ei în industria textilă din România” la Academia de Studii Economice din București şi 

confirmată prin Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 632 din 21.03.2007. 

Primul capitol al tezei de abilitare este dedicat menționării realizărilor ştiinţifice şi a 

contribuţiilor majore ale autorului, acestea fiind grupate în două subcapitole: contribuții la 

dezvoltarea cadrului teoretic al contabilității manageriale și al contabilității mediului și 

contribuții la dezvoltarea cadrului empiric al contabilității manageriale și de mediu. 

Domeniul contabilității, și în special al contabilității manageriale s-a confruntat cu o 

serie de schimbări majore în ultimele trei decenii prin apariția și implementarea unor metode 

moderne de calculația costurilor care și-au demonstrat impactul pe linia reducerii costurilor și 

a practicării unui management performant care are scop final creșterea performanțelor 

organizațiilor. 

Direcțiile de cercetare prezentate în teza de abilitare se încadrează în sfera contabilității 

manageriale și ale sustenabilității: aplicarea cadrului normativ, a planului de conturi, etosul și 

managementul costurilor, retratarea costurilor, implementarea metodelor moderne de 

calculația costurilor, controlul costurilor, documentele de sinteză și auditarea acestora, dar și 

influențele cadrului sustenabilității. Asupra mediului academic, economic și industrial. 

Contribuțiile menționate în cadrul acestei lucrări se referă cu precădere la perioada 2006-2019 

și confirmă experiența dobândită în 22 ani de cercetare, ținând cont de începutul carierei mele 

universitare. 

Lucrările privind cadrul normativ și planul de conturi prezentate vizează atât 

componenta teoretică cu referire la conceptele și principiile unor metode moderne de 

calculația costurilor aplicate în plan internațional și național, cât și componenta empirică prin 

prezentarea, dezvoltarea și adaptarea acestora la specificul contabilității manageriale a 

entităților economice din România. Extinderea și accentuarea etosului managementului 

costurilor a constituit garantul respectării deontologiei contabile și practicării unei 

contabilități performante care a contribuit la implementarea cu succes a metodelor moderne și 

la asigurarea performanțelor entităților economice din mediul de afaceri. Prin realizarea și 

utilizarea analizei SWOT a metodelor de calculație a costurilor s-a realizat identificarea 

vulnerabilităților și a punctelor forte ale acestora, ceea ce a contribuit la intensificarea 

cercetărilor pe direcția retratării unor costuri existente și a terminologiei acestora în scopul 

facilitării înțelegerii și aplicării corespunzătoare, conform necesităților de grupare sau 



regrupare a acestora în cadrul contabilității și de a optimiza procesele derulate în cadrul 

entităților pe linia reducerii continue a costurilor. 

Contribuții la implementarea metodelor de contabilitate managerială și impactul 

acestora asupra funcționării mediului de afaceri din România au fost aduse în diverse ramuri 

ale industriei cum ar fi : industria extractivă minieră, industria aluminiului, industria de 

electrocasnice, industria textilă, panificație, vinificație etc. Aceste contribuții s-au realizat atât 

din punct de vedere teoretico-conceptual, cât și din punct de vedere empiric prin realizarea 

unor studii aprofundate și publicate în cărți și reviste de specialitate din domeniul economic, 

respectiv al contabilității. Dintre metodele de contabilitate managerială modernă care au fost 

tratate și aplicate și adaptarea lor la specificul entităților economice din domeniile sus-

menționate se referă la : metoda costurilor țintă (Target Costing), metoda costurilor bazate pe 

activități (ABC), metoda managementului bazat pe activități (ABM), metoda de bugetare pe 

activități (ABB), metoda costurilor variabile (Direct Costing), metoda Throughput 

Accounting (TA) etc. 

Metodele de cercetare utilizate în cercetările efectuate sunt diverse şi includ studii 

cantitative pe eşantioane reprezentative la nivel naţional şi local, analiză de documente, 

analiză secundară de date, analize cost-beneficiu, analize de impact, studii de caz prin 

utilizare de date cantitative şi calitative. Aceste cercetări s-au realizat prin cooptarea unor 

specialiști din mediul universitar și din mediul de afaceri, atât de pe plan național cât și 

internațional. 

O altă zonă de preocupare a fost alocată creșterii conținutului informațional al costurilor 

care s-a realizat prin eficientizarea sistemului de documente utilizat în cadrul contabilității 

manageriale și al contabilității mediului. Astfel, am pornit de la colectarea, prelucrarea, 

centralizarea și selectarea acelor informații cu caracter informativ ridicat necesare 

managerilor în procesul decizional și am proiectat un set de documente de sinteză ale 

contabilității manageriale și ale contabilității mediului. În componența acestui set de 

documente de sinteză ale contabilității manageriale și de mediu se regăsesc : tabloul de bord, 

tabloul de bord echilibrat, analiza cost-volum-profit, analiza comparativă, tabloul de bord al 

sustenabilității, tabloul de bord echilibrat al sustenabilității, analiza cost-beneficiu și alte 

documente întocmite potrivit obiectivelor stabilite de managementul superior al entităților. 

Acest segment reprezintă esența unor cercetări îndelungate menite să își aducă contribuția la 

lărgirea cadrului teoretic-empiric al contabilității manageriale și de mediu din România și 

reprezintă în același timp și o extindere a studiilor candidatului după susținerea în anul 2006 a 

tezei de doctorat. Acest demers a fost continuat și extinderea conceptuală și empirică a fost 

realizată și în domeniul controlului de gestiune (controlling) și a auditului. Astfel pot fi 

menționate eforturile de realizarea ale controllingului și auditării tabloului de bord al 



sustenabilității pe cazul unei entități economice din România, dar și celelalte contribuții 

semnificative aduse pe direcția cercetării economiei circulare și a tehnologice inovative aduse 

de cea de-a patra revoluție industrială, Industry 4.0. 

Cel de-al doilea capitol al tezei este dedicat planului de dezvoltare al carierei 

candidatului fiind centrată pe trei direcții: didactică, cercetare și administrativă. 

Direcțiile didactice vizează: dezvoltarea disciplinelor de specialitate prin introducerea 

unor teme noi de dezbateri cu aplicabilitate practică, diversificarea şi perfecţionarea 

strategiilor didactice de predare, diversificarea şi perfecţionarea metodelor didactice prin 

introducerea unor metode electronice în cadrul lucrărilor practice, elaborarea de cursuri care 

să includă elemente de noutate pe plan internaţional, participarea la dezvoltarea laboratoarelor 

de specialitate, dezvoltarea competenţelor de comunicare interpersonală. 

Direcțiile de cercetare propuse în cadrul acestei lucrări au fost atinse și ele vor continua 

și pe viitor. În acest sens, candidatul va continua să dezvolte cercetări aprofundate privind 

identificarea altor metode de contabilitate managerială moderne posibil a fi adaptate la 

specificul entităților economice din țara noastră. De asemenea, candidatul are în vedere 

extinderea cercetărilor referitoare la extinderea cadrului teoretico-aplicativ al contabilității 

manageriale și al interconexiunilor acesteia cu sustenabilitatea și dezvoltările tehnologice 

inovative contemporane prin publicarea unor cărți de specialitate realizate în cooperare cu 

colegi din mediul academic și de afaceri sau prin publicarea în cadrul unor reviste cu factor de 

impact, indexate pe plan național și internațional. Deoarece mare parte a cercetărilor 

întreprinse s-a realizat prin colaborare colectivă interdisciplinară cu colegi din mediul 

academic și de afaceri, candidatul dorește să le mulțumească tuturor pentru întreaga activitate 

derulată pe parcursul celor 22 de ani. 

Secțiunea finală a tezei este destinată referințelor bibliografice pe baza cărora a fost 

dezvoltată teza de abilitare, respectiv contribuțiile științifice personale citate ale candidatului, 

cât și reperele bibliografice pe care s-au bazat cele două capitole ale lucrării. 
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