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Teza de abilitare cu titlul Cercetarea contabilă pentru sustenabilitate din perspectiva 
schimbărilor climatice prezintă în mod succint și documentat principalele contribuții și 
rezultate obținute în cercetarea științifică și didactică, după conferirea titlului de doctor din 
2004, în domeniul Contabilitate, precum și planul personal de dezvoltare în continuare a 
carierei universitare din perspectivă didactică și științifică. Am organizat teza de abilitare în 
trei secțiuni care delimitează: (1) contribuțiile și rezultatele obținute în cercetare; (2) experiența 
de coordonare a activităților didactice și de cercetare, și (3) direcțiile principale ale dezvoltării 
viitoare a carierei universitare. 

Secțiunea întâi Cercetarea contabilă în contextul schimbărilor climatice sintetizează 
principalele teme de cercetare abordate de-a lungul carierei, pentru a oferi soluții și instrumente 
de dezvoltare sustenabilă în contextul crizelor globale corelate, din perspectiva schimbărilor 
climatice severe, mediului de afaceri și mediului academic. Am structurat această secțiune 
corespunzător standardelor unui produs științific – introducere, stadiul actual al cunoașterii în 
domeniu, metodologia, rezultatele și concluziile cercetării – pentru a scoate în evidență 
originalitatea cercetării și capta atenția cititorului avizat și preocupat de rezolvarea problemelor 
severe ale ecosistemului și societății, cu ajutorul instrumentelor specifice științei contabilității. 
În Introducerea acestei secțiuni am descris contextul cercetării și am identificat principalele 
obiectivele abordate prin portofoliul extins de articole, cărți și comunicări științifice. Am 
demarat aprecierea stadiul cunoașterii prin abordarea conceptuală și plasarea sintagmei 
schimbărilor climatice în contextul fluxului publicațiilor științifice recunoscute. Cercetarea se 
circumscrie opțiunilor fundamentale – diminuarea efectelor și adaptarea la schimbările 
climatice – identificate în literatură și în politicile organismelor profesionale și de normalizare, 
ca răspuns la riscurile majore generate de schimbarea climei pe Pământ. 

Societatea cunoașterii, expresia creativității umane marcată de regulile sistemelor vii, 
pregătește umanitatea pentru (re)acceptarea adevărului, conștiinței, moralității și spiritului și 
(re)fondează mentalități și atitudini, prin (re)deschiderea către legile universale. Contextul este 
circumscris abordării în complexitate a problemelor actuale, renunțării la liniaritatea și 
predeterminarea gândirii, cu scopul reproiectării societății globale pentru depășirea blocajelor 
generate. Cercetarea contabilă pentru sustenabilitate în contextul schimbărilor climatice are 
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caracter pozitivist-constructivist și este o necesitate recunoscută în conjunctura națională și 
internațională actuală. Schimbările climatice, mai cuprinzătoare, mai complexe și mult mai 
incerte decât orice altă problemă de mediu, se află la originea majorității externalităţilor. 
Obiectivul principal al cercetării este acela de a oferi un instrument viabil de guvernanță 
corporativă sustenabilă. Așadar, propoziția cercetării noastre este: În condițiile schimbărilor 
climatice, sustenabilitatea poate fi realizată printr-o abordare calitativ-corelativă, proprie 
științelor complexității. Atingerea obiectivului presupune schimbarea de paradigmă în 
cercetarea contabilă, argumentată pe larg în teza de abilitare. Teoriile pe care ne-am 
fundamentat demersul sunt: (1) teoria stakeholderilor, cadrul de armonizare a intereselor 
entității cu cele ale stakeholderilor prin managementul corporativ și etica în afaceri; (2) teoria 
modernității reflexive pentru că reglementarea raportării sociale și de mediu transmite 
partenerilor entității semnale care reduc percepția socială a riscului prin mecanismul 
reflexivității; (3) teoria viziunii entității bazate pe resursele naturale oferă cadrul dezvoltării 
unui management bazat pe prevenția distrugerilor mediului și implicit a determinării costurilor 
cu recunoașterea și încorporarea eco-costurilor, ca expresie valorică a măsurilor de protecție a 
mediului; (4) teoria sistemelor disipative utilă în analiza complexă a schimbărilor climatice 
printr-un model complet de sisteme deschise care au capacitatea de a impune continuu 
schimbări sau transformări inovative.  

Cercetarea de arhivă ne-a permis conturarea de soluții care să integreze externalitățile și eco-
costurile într-un model de calculație eco-eficient, convergent managementului corporativ 
orientat către mediu, în contextul responsabilității sociale corporative. Metodologiile abordate 
în cercetarea contabilă pentru schimbările climatice au la bază abordări calitativ–corelative ale 
ciclurilor cu auto-stimulare sau auto-inhibiție capabile să se autoregleze și să-și conserve starea 
prin acțiuni specifice. Considerațiile fizice din teoria sistemelor disipative sunt prefect 
adaptabile pe fenomenele sociale, economice și de mediu aflate în dezechilibru generator de 
crize, ce trebuie stăpânite în contextul unei dezvoltări sustenabile reale. Punctul central al 
modelării îl reprezintă structurile triangulate de feedback, cu punctele lor cheie: Sursă (S), 
Senzor (&) și Decident (D), precum și portofoliul de relații și comportamente induse. Prin 
structura triangulată de feedback, Decidentul poate acționa prin iterații succesive, până când 
obiectivul stabilit este și îndeplinit. Proiectarea modelului eco-eficient al managementului 
crizelor atribuie informații financiare și non-financiare elementului Sursă și deciziile 
managementului elementului Decident. Senzorul este reprezentat succesiv sau integrat printre 
factorii sociali și de mediu care influențează evaluarea și recunoașterea eco-eficienţei în 
contextual crizelor corelate. Ne plasăm astfel în sfera științei post-normale adecvată situațiilor 
incerte, valorilor în litigiu, riscurilor variate și ridicate precum și deciziilor urgente, specifice 
situațiilor de criză. 

Coroborând teoriile care fundamentează cercetările noastre cu viziunea post-normală asupra 
sustenabilității în condițiile schimbărilor climatice, am realizat studii empirice în sectorul 
energetic, componenta consum de electricitate, generatoare de externalități de consum. Studiul 
empiric realizat asupra țărilor membre UE, folosește metoda regresiei și parcurge succesiv 
etapa de estimare a modelelor și cea de testare a patru ipoteze formulate, cu scopul de a oferi 
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un cadru de previziune a relației responsabilizarea entităților–performanța din piață. 
Metodologia Granger ne-a permis testare econometrică a relației bidirecționale de cauzalitate 
consum de energie total și pe surse – creștere economică. Pentru investigarea dimensiunii 
educațional-etice a cercetării contabile din perspectiva schimbărilor climatice am utilizat 
metoda chestionarului administrat unui eșantion constituit pe baza a trei criterii corelate cu 
obiectivul cercetării. Replicând metodologii validate anterior am construit două variabile-scor 
a căror consistență internă a fost testată prin coeficientul Cronbach Alpha.  

Prezentarea externalităților generate de schimbările climatice și eco-costurilor ca manifestare 
contabilă a activităților de protecție a mediului ocupă un loc important în economia tezei de 
abilitare și este realizată prin raportare la literatura de specialitate. Am creat astfel premisa 
prezentării contribuțiilor și rezultatelor cercetării. Modelul Contabilitatea costului sustenabil 
în patru trepte aparține categoriei metodelor costurilor complete și corelează costurile 
convenționale cu externalităţile și eco-costurile, prezentând în etapa finală costul sustenabil al 
obiectului de calculație. Astfel, prețurile pot fie stabilite pornind de la costul sustenabil, care 
include efectele externe ale companiei, dar și costul acțiunilor ei pentru protecția mediului. 
Pentru încorporarea în costul sustenabil, eco-costurile trebuie evaluate eco-eficient, utilizând 
elemente care apreciază atât eficiența ecologică, cât și pe cea economică. Rezultatele noastre 
converg cu cele ale altor cercetări efectuate asupra externalităţilor și eco-costurilor și arată că 
măsurătorile cantitative pe ciclul de viață al produsului efectuate pentru sistemele de 
contabilitatea mediului implică atribuirea unei valori impactului asupra mediului. Aceasta 
presupune abordarea pe cicluri de autoreglare și diagrame comutative construite pe structura 
compozită Sursă – Senzor – Decident specifică abordărilor științei complexității. 

Abordarea calitativ-corelativă proprie științelor complexității, în condiții de incertitudine și risc 
specifice științelor post-normale a condus la modelarea sustenabilității care permite: (1) 
înțelegerea dinamicii și consecințelor asupra sistemului, determinate de modificarea 
echilibrelor și raportărilor reciproce dintre cei implicați; (2) estimarea efectelor de propagare a 
unei situații create în mediu, a unei situații noi sau a unei crize, prin utilizarea și implementarea 
conceptelor și principiilor teoriei fractalilor, și (3) estimarea schimbării condițiilor prin 
modificarea unei reguli a jocului sau prin alegerea unei opțiuni. În consecință, pe baza 
modelului sustenabilității se pot creiona politici publice, atât pentru optimizarea consumului 
de resurse, cât și a creșterii gradului de sinergie a relațiilor echilibrate dintre mediu, om, 
tehnologie și societate. 

Sustenabilitatea în acțiune poate fi privită ca arta de a face afaceri într-o lume interdependentă, 
fără a provoca neajunsuri ființelor și a epuiza resursele, dar refăcând și îmbogățind mediul 
pentru generațiile viitoare. Lipsa unei viziuni pentru înțelegerea aspectelor complexe generate 
de relațiile dintre societatea umană, tehnologia fără feedback la mediu și ecosistemul planetar, 
precum și lipsa unei instrumentări bazate pe științele complexității fac ca portofoliul de soluții 
în cazuri evident critice să fie nesatisfăcător, iar fenomenele să devină necontrolabile și de 
negestionat. Soluționările crizelor se produc pe structuri de sustenabilitate ca valori, în timp ce 
mecanismele de autoreglare a sistemului și de rezolvare a crizelor sunt programe de tip circuite, 
bazate pe relații cauzale și pot fi transformate în politici de rezolvare sau diminuare a crizelor. 
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Prin studiile econometrice realizate în sectorul energetic am oferit dovezi pentru gândirea unor 
politici sustenabile în domeniu. Contextul global actual, dominat de crize sistemice profunde 
poate fi stăpânit de oameni responsabili față de mediu, societate, tehnologie dar și față de ei 
înșiși. Această responsabilizare necesită aptitudini și competențe specifice care se educă și se 
capătă în procesul de formare continuă. Cercetările noastre au vizat atât latura educațională, de 
formare responsabilă și etică a indivizilor, cât și pe cea a practicilor manageriale responsabile 
de la nivelul companiilor.  

Cadrul managementului corporativ eco-eficient al crizelor este adecvat responsabilității sociale 
corporative. Implementarea sa determină obținerea de avantaje competitive, argumentând 
impactul economic al cercetării, în condițiile asigurării și creșterii bunăstării stakeholderilor. 
Respectul pentru mediu asigură condiții “curate” de muncă, consum de bunuri “verzi”, calitatea 
mediului înconjurător etc., ceea ce probează impactul social al cercetării. Impactul cultural al 
cercetării contabile pentru sustenabilitate este de necontestat, cel puțin sub aspectul integrării 
contabilității în categoria științelor post-normale. Curajul recunoașterii impactului distructiv 
asupra mediului, identificarea și cuantificarea sa pentru a-l diminua sau chiar elimina, deschide 
o nouă cale către schimbarea de mentalități, comportamente și valori, cu efecte clare asupra 
eticii şi moralei.  

Poate mai mult ca oricând se impun eforturi conjugate ale mediului academic, de afaceri și de 
reglementare pentru a limita distrugerile asupra mediului și societății. Din această perspectivă, 
direcțiile viitoare de cercetare vor dezvolta abordarea post-normală transdisciplinară a 
complexității cu elemente pragmatice de reflexivitate. Manifestarea celei de-a patra revoluții 
industriale (Industria 4.0) transformă profund economia, societatea și mediul, determinând 
crearea de noi modele de business, cu grad mare de interconectivitate, capabile să producă 
decizii informate, ce ar trebui orientate către prevenirea aspectelor cu impact social și de mediu 
negativ. Din această perspectivă vom continua cercetarea contabilă pentru sustenabilitate prin 
explorarea noilor modele de business și a modului în care entitățile recunosc și raportează 
impactul social și de mediu. Calitatea de profesor mă motivează să explorez impactul 
transformărilor vădite ale ecosistemului Pământ asupra educației generațiilor actuale și 
viitoare. Abordând teme legate de schimbările climatice și modul cum entitățile își recunosc și 
raportează efectele asupra mediului și societății am constatat o implicare emoțională a 
studenților, dincolo de curiozitatea de a afla informații, ceea ce va reprezenta direcția 
educațională a cercetărilor viitoare. 

Secțiunea a doua Experiența managerial – didactică și de cercetare aduce în atenție o nouă 
dimensiune de motivare și argumentare a direcției profesionale care urmează firesc în cariera 
academică – aceea de a îndruma și coordona munca de cercetare a celor care tind să-și 
desăvârșească educația contabilă prin obținerea titlului de doctor. 

Punctul central al secțiunii a treia Direcții principale de dezvoltare a carierei universitare este 
prezentarea obiectivelor noii etape a profesiei de educator al profesioniștilor contabili de elită, 
capabili să rezolve probleme insuficient definite, în condiții de risc și incertitudine, 
responsabili, cu comportament etic și preocupați de sustenabilitate. 


