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Rezumatul tezei de abilitare 
 

Prima parte a tezei de abilitare regrupează principalele rezultate și contribuții ale cercetărilor 

realizate de mine în sfera implementării Standardelor Internaționale de Raportare Financiară 

(engl. International Financial Reporting Standards – IFRS) în țările emergente, după obținerea 

titlului de doctor în economie. Deși cercetările mele s-au încadrat într-o arie largă de cuprindere 

precum contabilitate internațională, guvernanță corporativă, mediul academic sau contabilitatea 

de gestiune, un element comun al tuturor acestor cercetări l-a constituit modul cum mediul local 

a reacționat la procesele de schimbare care au apărut în țările emergente, precum și factorii locali 

(instituționali) care au influențat aceste procese. 

 

În prezenta teză mă concentrez asupra contextului în care IFRS au fost implementate în țările 

emergente. Reglementările contabile naționale aplicabile în România s-au aflat într-un proces de 

convergență cu IFRS de-a lungul timpului, deși aplicarea acestui referențial s-a făcut în mod 

efectiv numai de către o parte a entităților din țara noastră. De aceea, diversele reforme contabile 

din România au fost influențate de IFRS, sub diverse forme și cu rezultate diferite. Pe fondul 

cercetărilor desfășurate în plan internațional, contextul principal al cercetărilor efectuate de mine 

în acest sens l-a constituit România, iar obiectivul meu principal l-a constituit diseminarea la 

nivel internațional a cazului României și a rezultatelor cercetărilor efectuate, prin publicații în 

reviste internaționale de contabilitate (precum Critical Perspectives on Accounting, Australian 

Accounting Review, Corporate Governance, Research in Accounting in Emerging Economies 

printre altele) și realizarea de prezentări ale acestor rezultate unei audiențe internaționale 

(precum prezentarea cazului României în Newsletter-ul Asociației Europene de Contabilitate) 

sau în cadrul unor conferințe internaționale. 

 

Teza de față este organizată în patru părți principale unde mi-am adus contribuția științifică. 

Fiecare parte conține o analiză a literaturii în domeniu și o analiză a stadiului cunoașterii în 

domeniu, metodologia cercetării, precum și principalele rezultate și contribuții. După 

Introducere, care descrie motivația cercetării, secțiunea 2.2 tratează dezvoltările teoretice 

utilizate în cercetarea implementării IFRS. În cadrul secțiunii respective explic contextul 

economic și social din România, deoarece contabilitatea se află în strânsă legătură cu dezvoltarea 

economică a mediului unde se manifestă. Totodată, discut și câteva aspecte generale legate de 

transparență și responsabilitate, inclusiv reformele guvernanței corporative, precum și modul 

cum acești factori sunt încorporați în cadrele teoretice de analiză a fenomenelor contabile. 

Principalele rezultate și contribuții la literatura națională și internațională în această zonă sunt 

legate de cadrele teoretice derivate din teoriile organizaționale (în principal bazate pe teoria 

instituționalistă) pe care le-am dezvoltat și aplicat pentru a investiga implementarea IFRS in 



România. De exemplu, am extins cadrul teoretic instituțional bazat pe cercetările lui Oliver prin 

legarea tipurilor de răspuns strategic de actori (și interesele, puterea și necesitatea legitimității 

acestora) pentru a explica multitudinea de rezultate obținute în aplicarea IFRS în țara noastră (în 

construirea înțelesului local al standardelor globale). 

 

Secțiunea 2.3 este destinată reformelor contabile din țara noastră și delimitează cercetările 

istorice ca punct de plecare în analiza practicilor existente. Propunem o analiză detaliată și 

sistematică a evoluției sistemului contabil românesc, ca suport oferit cercetătorilor români și 

străini în înțelegerea amănunțită a acestuia în general și a rezultatului procesului de 

implementare a IFRS în particular. De asemenea, punem în discuție procesul de armonizare 

contabilă, în special prin utilizarea noțiunii de transferabilitate a conceptelor, ilustrată prin 

conceptul de imagine fidelă. 

 

Secțiunea 2.4 este dedicată aspectelor complexe ale costurilor, beneficiilor și conformității cu 

referențialul IFRS. Analiza este realizată din două perspective: una empirică și una critică. 

Analizez pe larg procesul de construire a sensului local al standardelor globale, precum și modul 

cum acest sens a rezultat din contextul local și este diferit de sensul original al conceptelor, într-o 

abordare interpretativă. Prin analiza realizată pun în evidență modul cum companiile locale 

privilegiază un anumit tip de răspuns la implementarea și aplicarea IFRS, mod care depinde de 

intensitatea presiunilor care acționează asupra companiilor și pe care acestea le percep ca fiind 

cele mai importante. Studiul empiric fundamentează identificarea factorilor care determină 

gradul de conformitate și publicare de informații. Pe lângă confirmarea unor asemenea factori 

tradiționali, subliniem totodată și rolul investitorilor instituționali în România și poate și în alte 

țări emergente. 

 

Secțiunea 2.5 regrupează cercetările care sunt de interes pentru organismele de normalizare, în 

sfera IFRS și în cea a Standardului de Raportare Financiară pentru Întreprinderile Mici și 

Mijlocii (IFRS pentru IMM). În ceea ce privește aplicarea IFRS, punem în evidență în cercetările 

efectuate rolul procesului de învățare condiționat de dezvoltarea destul de lentă a profesiei 

contabile și a mediului economic, care va susține creșterea ariei de aplicare a IFRS. Acest 

rezultat este de interes și pentru alte țări emergente, fiind comun și în țările respective. De 

asemenea, prin cercetările efectuate contribuim la dezbaterea legată de implementarea IFRS 

pentru IMM, dezbatere de mare actualitate în Uniunea Europeană dar și la nivel mondial, cu 

precădere în țările emergente. Cercetările efectuate de noi arată faptul că aplicarea acestui 

standard în țările emergente ar putea aduce alte beneficii decât cele arătate în cazul țărilor 

dezvoltate. Totodată, este pus în evidență faptul că cel mai mare sprijin pentru implementarea 

standardului este într-o abordare de tip convergență. Într-o abordare empirică, punem în evidență 



faptul că mărimea firmelor este un criteriu cu putere limitată în stabilirea aplicabilității 

standardului și ar putea genera probleme de conformitate și lipsă de valoare informațională. 

Pentru a optimiza raportul cost-beneficiu, ar fi bine să fie utilizate două criterii pentru a 

determina aria de aplicabilitate a standardului. 

 

Concluzia lucrării (secțiunea 2.6) recapitulează principalele rezultate și contribuțiile cercetărilor 

mele pe arii tematice și din diferitele perspective metodologice. Aceste rezultate și contribuții 

sunt utile cercetătorilor care studiază procesul de convergență contabilă, fenomenele complexe 

de schimbare contabilă și de aplicare a IFRS, ca și profesioniștilor contabili cărora le oferă detalii 

legate de aspectele complexe legate de implementarea IFRS în țările emergente. Nu în ultimul 

rând, normalizatorii din România și din alte țări emergente vor găsi aceste rezultate utile în 

determinarea ariei de aplicabilitate a IFRS în jurisdicțiile lor. Cercetările viitoare pot studia mai 

în amănunt contextul acestor țări (rolul caracteristicilor naționale și istorice în aplicarea efectivă 

a referențialului internațional). 

 

Partea a doua a tezei de abilitare o reprezintă planul de evoluție și dezvoltare a carierei mele 

profesionale, discutat pe trei paliere: cercetare, predare și servicii în folosul comunității 

academice. Pentru fiecare dintre aceste trei componente discut evoluția mea de până în acest 

moment și obiectivele pe termen mediu și lung. 


