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Rezumat 
 

Scopul general al cercetării realizate după susţinerea tezei de doctorat a fost să investighez 

procesul complex al schimbării în contabilitate în România, precum şi impactul acestuia asupra 

profesiei contabile. În acest sens am urmărit trei direcţii: (1) identificarea practicilor contabile; 

(2) înţelegerea cauzelor şi determinanţilor schimbării în contabilitate; şi (3) diseminarea cazului 

României către o audienţă internaţională. 

 

Prima parte a tezei de abilitare prezintă principalele rezultate şi contribuţii ale cercetărilor mele 

în această zonă, organizate după cum urmează. Introducerea prezintă cadrul general al cercetării 

şi motivaţia studierii schimbării în contabilitate. 



 

Următoarea secţiune prezintă abordările metodologice utilizate în studierea schimbării 

contabile. Pentru a capta substanţa economică şi politică a schimbării am adaptat şi mobilizat 

diverse cadre teoretice utilizate în mod curent în studiile în managementul organizaţiilor. În 

această secţiune am descris modul în care am dezvolat un cadru de cercetare pornind de la teoria 

instituţionalistă pentru a investiga practicile legate de aplicarea IFRS. De asemenea, am explicat 

adaptarea teoriei contingenţei pentru a realiza un studiu de caz privind implementarea unui 

sistem ERP şi transformarea acestuia într-un mecanism de control. Am utilizat conceptul de 

fabricare propus de Latour pentru explicarea modului în care un sistem de contabilitate 

managerială este abondonat şi utilizat în alte scopuri. O altă contribuţie este legată de propunerea 

şi testarea unui cadru teoretic care îmbină teoria contingenţei şi teoria instituţionalistă. Acest 

cadru a fost utilizat pentru investigarea determinanţilor practicilor de contabilitate managerială în 

România. 

 

Secţiunea destinată schimbării în profesia contabilă sintetizează transformările parcurse atât la 

nivelul organsimelor profesiei, cât şi în munca profesioniştilor contabili. Am explicat reformele 

organismelor profesiei, presiunile de la nivel internaţionale, strategiile utilizate şi am discutat 

consecinţele pentru evoluţia lor. Regulile propuse de organismele profesiei şi de alte instituţii 

influenţează munca profesioniştilor contabili. Următoarea parte a acestei secţiuni include 

cercetarea în zona competenţelor, rolurilor şi imaginii contabililor. Rezultatele obţinute arată 

existenţa diferitelor stereotipuri în România, incluzând aici atât tipul tradiţional (socotitorul) cât 

şi tipul modern (analistul). O altă contribuţie este legată de identificarea stereotipurilor deţinute 

de diverse grupuri profesionale (manageri, studenţi, contabili). De asemenea, am analizat modul 

în care noi tehnici şi instrumente (precum IFRS, ERP sau responsabilitatea socială) au schimbat 

rolul şi imaginea contabililor. 

 

Următoarea secţiune regrupează principalele contribuţii în aria schimbării orgaizaţionale şi a 

practicilor contabile. Această secţiune include principalele rezultate în sfera identificării 

practicilor contabile, însă analizează şi determinanţii acestora şi consecinţele asupra profesiei. O 

primă contribuţie este identificarea practicilor de contabilitate managerială a companiilor 

româneşti. Am investigat separat adoptarea şi utilizarea instrumentelor, metodologie care a 

permis o înţelegere mai bună a practicilor, mai ales a cazurilor de adoptare formală. De 

asemenea, am investigat practicile de raportare, am identificat diferite moduri de răspuns la 

aplicarea IFRS şi am identificat practicile de raportare legate de responsabilitatea socială. Nu în 

ultimul rând, am explicat situaţii complexe identificate în organizaţii, precum abandonarea unui 

sistem de contabilitate managerială. 

 



Această analiză a practicilor este continuată în următoarea secţiune care este axată pe fenomenul 

recent al hibridării. Hibridarea reprezintă eliminarea barierelor dintre diferite domenii ale 

contabilităţii sau dintre contabilitate şi alte domenii organizaţionale. Literatura internaţională 

prezintă cazuri de hibridare între contabilitatea financiară şi cea managerială şi între contabilitate 

şi IT. Aducem contribuţii în această zonă prin primele cercetări pe tema hibridării în România. În 

primul rând, documentăm existenţa fenomenului de hibridare între contabilitatea financiară şi cea 

managerială şi în România, utilizând analiza ofertelor de locuri de muncă. Rezultatele arată că 

tehnici precum ERP şi IFRS, ca exponente ale modelului de management anglo-saxon, determină 

hibridarea în ţări cu culturi contabile diferite precum România. In al doilea rând, am investigat 

prin intermediul unui studiu de caz  hibridarea între rolurile unui ERP şi ale sistemului de 

contabilitate managerială. Astfel contribuim la literatura pe tema ERP în ţările emergente 

explicând cum ERP îndeplineşte multe roluri asociate în mod tradiţional sistemelor de 

contabiliatate managerială şi control. 

 

Secţiunea de concluzii sintetizează principalele rezultate şi contribuţii. De asemenea, aici am 

explicat şi modul în care aceste rezultate au contribuit la creşterea vizibilităţii României la nivel 

internaţional. Rezultatele au fost publicate în reviste incluse în lista principală a revistelor de 

contabilitate (precum Critical Perspectives on Accounting, Journal of Accounting in Emerging 

Economies, Information Systems Management, Journal of International Financial Management 

and Accounting, printre altele) care au atras un număr de citări la nivel internaţional. Aceste 

rezultate sunt de interes şi pentru practicieni, organisme ale profesiei şi mediul academic. 

Organismele profesiei şi mediul academic trebuie să înţeleagă şi să susţină schimbarea şi să joace 

un rol activ în acest sens. Cercetări viitoare sunt necesare pentru a înţelege cauzele schimbărilor 

din profesie, reacţia profesiei şi implicaţiile pentru educaţia contabilă. 

 

A doua parte a tezei de abilitare prezintă planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei, pe baza 

experienţei personale şi a înţelegerii proprii a schimbărilor din mediul academic naţional şi 

internaţional. Obiectivul meu pe termen lung în cariera academică este să contribui la creşterea 

vizibilităţii cercetărilor româneşti şi a universităţii din care fac parte, la nivel national şi 

international, precum şi la misiunea universităţii de excelenţă în cercetare şi predare. 


