
REZUMAT 

 

Pe fondul realizărilor științifice, profesionale și academice pe direcțiile de cercetare vizate, 

prezenta teză de abilitare cuprinde sinteza cercetării realizată până în prezent, dar și perspective 

ale dezvoltării carierei. 

Teza de abilitare este elaborată pe următoarele secțiuni principale: rezumatul; realizări 

științifice, profesionale și academice; perspective ale dezvoltării carierei științifice, profesionale și 

academice; și referinţele bibliografice utilizate în demersurile de cercetare. 

În prima parte sunt prezentate realizările științifice, fundamentate pe studiile și 

publicațiile până în prezent, conturate pe patru direcții de cercetare: abordări ale proiectelor de 

investiţii; perspective economice în domeniul sănătății; evaluarea dificultăților unora dintre 

persoanele defavorizate în România: persoanele cu dizabilități pe piața muncii; concepte și 

particularități ale elementelor contabilității financiare și contabilității de gestiune . 

Una dintre direcțiile de cercetare de debut, prin activitatea de cercetare doctorală, și prin 

formarea mea profesională de început, a constituit-o activitatea de investiții, întrucât aceasta se 

înscrie coordonatelor unei strategii de dezvoltare economico-socială, în toate domeniile de 

activitate. Cele mai semnificative rezultate ale cercetării întreprinse în această direcție sunt legate 

de proiectele de investiții, de bugetarea corectă a acestora și controlul lor prin metode diverse, în 

funcție de obiectivele trasate. 

Sănătatea reprezintă un domeniu prioritar, drept pentru care, o atenție deosebită a 

cercetării mele, sintetizată ca o a doua direcție de cercetare în prezenta teză, am realizat-o prin 

explicarea fenomenului economic, în colaborare cu cercetători și specialiști din domeniul medical. 

Pentru analiza performanței sistemului de sănătate publică din România, am căutat metoda 

de audit cea mai adecvată domeniului, care, implementată riguros, relevă ceea ce nu funcționează 

adecvat în sistem și propune soluții manageriale de îmbunătățire a situației.  

Prin cercetarea realizată am utilizat instrumente specifice auditului performanței pentru 

identificarea anumitor puncte slabe la nivelul instituțional al ocrotirii sănătății din România și 

pentru generarea de idei, opinii, concluzii și propuneri menite să conducă la eficientizarea unor 

programe speciale de sănătate, derulate de către statul român inclusiv costurile medicației 

pacienților (precum boli oncologice, cardiovasculare, HIV, hepatita cronică și tuberculoza, 



cercetări privind transplantul). În completare, am analizat și măsurat implicațiile economice ale 

managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală. 

Cea de-a treia direcție de cercetare din prezenta teză am conturat-o pe dificultățile 

persoanelor defavorizate din România. Astfel, o atenție deosebită a fost acordată următoarelor 

categorii de persoane defavorizate : persoanele cu handicap din România, pentru integrarea 

profesională a acestora, identificarea cauzelor care nu încurajează incluziunea socială și 

propunerea de soluții pentru îmbunătățirea situației actuale a acestora. Cercetarea derulată subscrie 

la perspectiva auditului de performanță extern, luând în considerare toate reglementările în vigoare 

- naționale, europene și internaționale - care se aplică acestor persoane. 

  În ultima direcție de cercetare, bazată pe abordarea elementelor contabilității financiare 

și de gestiune și aprofundarea acestora prin prisma controlului financiar de gestiune, am realizat o 

definire clară a conceptelor de costuri, cheltuieli și compensare, apelând la abordările tradiționale 

și moderne din literatura de specialitate. Abordarea științifică a contabilității este impusă de faptul 

că principiile care stau la baza modelului contabil formează un sistem de referință utilizat în 

gestionarea și administrarea eficientă a activelor unei întreprinderi.  

Controlul gestiunii financiare se impune prin rolul său esențial în sprijinirea firmelor pentru 

adaptarea și trecerea de la un tip de activitate la alta sau de la un produs la altul, ca răspuns la 

semnalele unei piețe în schimbare. Această flexibilitate este necesară pentru ajustarea economică, 

la condițiile conjuncturale, mereu în schimbare. 

Pornind de la importanța potențialul agricol în România, în cercetarea întreprinsă, am 

particularizat elementele contabilității pe recunoașterea și evaluarea activelor biologice, 

produselor agricole și fondului forestier, înscris ca o adevărată premisă pentru dezvoltarea 

durabilă. 

Secțiunea dedicată realizărilor profesionale şi academice include activităţi profesionale 

realizate până în prezent, cu accent pe activitatea de predare, dar și relevanţa şi impactul 

rezultatelor ştiinţifice ale candidatului. Activitatea de cercetare a reprezentat o componentă 

importantă a activităţii desfăşurate pe care am îmbinat-o în mod constant cu preocupările didactice 

şi care a cunoscut o intensificare semnificativă în ultimii ani. Am subliniat capacitatea de a îndruma 

studenţi sau tineri cercetători. 

În secţiunea Perspective ale dezvoltării carierei științifice, profesionale și academice 

sunt prezentate liniile directoare ale cercetării ştiinţifice în domeniul contabilitate. Prin obținerea 



titlului de abilitare, mă voi dedica în dezvoltarea abilităților de cercetare specifice pentru 

doctoranzi și orientarea spre teme de actualitate și cu valoare de investigare.  

  În secţiunea Bibliografie sunt prezentate principalele referințe bibliografice, articolele 

candidatului fiind scrise cu caractere îngroşate.    

 


