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REZUMAT 

 

Prezenta Teză de abilitare prezintă într-un mod succint rezultatele științifice obținute 

după conferirea titlului de doctor în domeniul Contabilitate în baza Ordinului Ministrului 

Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3439/12.03.2008. 

Teza de abilitare este structurată în trei părți principale: 

Prima parte (secțiunea A) este dedicată prezentării unor informații cu privire la studiile 

efectuate şi diplomele obţinute, precum și o sinteză a activității științifice și profesionale, 

respectiv o trecere în revistă a evoluției carierei academice, științifice și profesionale. 

A doua parte (secțiunea B) reprezintă substanța tezei de abilitare, prezentând 

principalele direcții de cercetare și rezultatele semnificative din domeniul de specialitate. 

Această secțiune cuprinde cele trei mari direcții de cercetare: impactul guvernanței asupra 

mediului de afaceri (secțiunile B1 și B2); influența guvernanței asupra raportărilor 

financiare și a standardelor de audit (secțiunea B3) și restructurarea entităților 

economice în contextul guvernanței corporative (secțiunea B4).  

Prima direcție de cercetare a vizat cuantificarea influenței guvernanței asupra mediului 

de afaceri, atât la nivel internațional, dar și la nivel național/regional, iar rezultatele 

cercetărilor sunt prezentate în cadrul secțiunilor B1 și B2. 

În cadrul secțiunii B1 sunt prezentate rezultatele unei analize de tip panel pentru un 

eşantion reprezentativ de ţări pe o perioadă de 6 ani (2007-2012) care clarifică şi cuantifică 

influenţa pe care diferite caracteristici ale guvernanţei la nivel naţional o au asupra mediului 

de afaceri şi antreprenoriatului. Pentru a surprinde în ce măsură guvernanţa la nivel naţional 

influenţează mediul de afaceri şi antreprenoriatul, am analizat datele utilizând metoda celor 

mai mici pătrate generalizată (GLS) cu efecte aleatorii ale seriilor temporal-transversale pe un 

eşantion de 132 de ţări din întreaga lume, cu 792 de observaţii. În urma, rezultatelor obținute, 

primul aspect de reținut pentru factorii de decizie este faptul că atât controlul corupţiei şi 

relaţia sa cu dezvoltarea economică cât şi uşurinţa de a face afaceri reprezintă subiecte 

complexe care ar putea fi profund analizate în scopul de a găsi cele mai adecvate mecanisme 

pentru controlul diferitelor forme de corupţie, astfel încât mediul de afaceri să fie într-adevăr 

stimulat. În al doilea rând, rezultatele empirice sugerează că eforturile de promovare a 

antreprenoriatului în cadrul unei economii vor fi mai eficiente dacă sunt însoţite de un mediu 

politic stabil şi un guvern capabil să formuleze şi să implementeze politici şi reglementări 

solide pe o piaţă favorabilă mediului de afaceri, pentru a le uşura noilor firme intrarea pe piaţă 

şi pentru a promova dezvoltarea sectorului privat. În al treilea rând, având în vedere influența 

sistemului juridic asupra uşurinţei de a face afaceri, sugerăm ca fiecare guvern să fie conştient 

atât de avantajele cât şi de limitările care caracterizează propriul tip de sistem juridic, să caute 
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soluţii în scopul de a promova norme juridice pe care le poate implementa pentru a stimula 

mai bine mediul de afaceri şi dezvoltarea economică în ansamblu. 

Folosind același eșantion, am efectuat și o analiză de regresie multiplă în funcție de 

clasificarea țărilor după venitul național pentru a observa influența asupra relației dintre 

guvernarea la nivel de țară și puterea de protecție a investitorilor. Rezultatele noastre arată că 

relația dintre guvernanță și impactul protecției investitorilor este relevantă în special pentru 

categoriile de țări cu venit ridicat. Această constatare este justificată de câteva trăsături 

specifice țărilor incluse în categoriile cu cel mai ridicat venit. S-a dovedit în mod empiric că, 

eficiența sistemelor juridice și securitatea drepturilor de proprietate sunt semnificative în 

special în cazul categoriilor de țări cu venitul cel mai ridicat. Cercetarea are la bază o analiză 

de regresie multiplă bazată pe clasificarea pe categorii de venit potrivit clasificării Băncii 

Mondiale și astfel se poate observa un comportament diferit al relaţiei dintre guvernanţa la 

nivel de ţară şi protecţia investitorilor.  

De asemenea, în cadrul acestei secțiuni am analizat, pe baza unui eșantion reprezentativ 

de 125 țări, impactul guvernanței corporative și a dezvoltării economice asupra performanței 

de mediu. Folosind constatările empirice, care ne-au făcut să validăm ipotezele de cercetare 

formulate, concluziile studiului pun în evidență faptul că, anumite caracteristici ale 

guvernanței corporative cum sunt eficacitatea conducerii administrative și comportamentul 

etic al firmelor, pe de o parte și dezvoltarea economică cuantificată în funcție de clasificarea 

țărilor în funcție de venituri și în funcție de nivelul de dezvoltare, pe de altă parte, influențează 

semnificativ performanța de mediu. 

Secțiunea B2 este dedicată prezentării unor studii care pun în evidență legătura dintre 

guvernanța corporativă și mediul economic românesc, cum ar fi evaluarea impactului pe care 

investițiile străine directe îl au asupra performanței entităților auditate, dar și analizarea 

posibilităților de îmbunătățire a deciziilor manageriale cu scopul de a crește eficiența 

investiției acționarilor în entitățile auditate pornit de la un model statistic care are la bază 

indicatorul Rentabilitatea capitalurilor proprii, folosind date din situațiile financiare ale 

entităților auditate pe o perioadă de 5 ani.  

O altă direcție de cercetare abordată atât pe parcursul cercetării posdoctorale, dar și 

ulterior a presupus realizarea unor studii privind influența guvernanței asupra raportărilor 

financiare și standardelor de audit, aspecte prezentate în cadrul secțiunii B3 (B3.1. și B3.2.). 

Rezultatele științifice s-au concretizat prin elaborarea unor studii empirice atât la nivel 

mondial, dar și european și național cu scopul de a investiga efectele anumitor categorii de 

factori asupra standardelor de raportare financiară și de audit. Studiile furnizează probe 

concrete privind relevanța și impactul dimensiunii guvernanței la nivel de țară, dar și a 

guvernanței corporative asupra reglementărilor contabile.  

Unul dintre studiile prezentate în cadrul acestei secțiuni (secțiunea B3.1.) dorește să 

scoată în evidenţă intersecţia dintre caracteristicile de guvernanţă la nivel de ţară şi standardele 

de audit şi raportare financiară. Pentru a măsura buna guvernanţă se folosesc indicatorii de 
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guvernanţă elaboraţi de Banca Mondială. Folosind un eşantion cu 396 observaţii care acoperă 

132 de ţări în perioada 2009-2011, iar această lucrare îşi propune să furnizeze dovezi 

pertinente asupra faptului că buna guvernare are un efect pozitiv semnificativ asupra 

standardelor de audit şi raportare financiară. Din cunoştinţele noastre, acesta este primul 

studiu de acest fel care furnizează dovezi directe privind relevanţa şi impactul dimensiunilor 

guvernanţei la nivel de ţară asupra reglementărilor standardelor de audit şi raportare 

financiară. Rezultatele sugerează că eficienţa guvernului şi cadrul juridic captate prin 

intermediul calităţii cadrului de reglementare şi statului de drept sunt factori extrem de 

semnificativi pentru în ceea ce privește standardele de audit şi raportare financiară. Accentul 

este pus pe nevoia ca specialiștii în domeniu să fie sensibili la complexul de factori 

determinanţi asupra cadrului de reglementare al standardelor de audit şi raportare financiară 

şi potenţialele consecinţe pentru studiul factorilor de influenţă asupra procesului de 

reglementare a standardelor în diverse contexte naţionale şi internaţionale.  

Un alt studiu a abordat problema estimării în ce măsură caracteristici dominante ale 

guvernanţei corporative sunt semnificative şi au influenţă direct asupra calităţii şi puterii de 

aplicare ale standardelor de audit şi raportare financiară în contextul spaţiului european. 

Analiza de regresie din această lucrare se bazează pe două seturi de date importante incluzând 

indicatorii de calitate ai guvernanței elaboraţi de Banca Mondială şi de clasamenul Forumului 

Economic Mondial  pentru 144 de țări cu privire la standardele de audit şi raportare financiară. 

Rezultatele prezentate sunt oarecum surprinzătoare datorită faptului că influenţa indicatorilor 

de guvernanţă este cel mai mult pusă în evidență pentru ţările incluse în categoriile cu venit 

ridicat OECD şi venit mediu superior, în timp ce pentru ţările clasificate în categoria venit 

ridicat non-OECD doar două caracteristici de guvernanţă cum ar fi „statul de drept” şi 

„controlul corupţiei” par să aibă o influenţă relevantă asupra puterii standardelor de audit şi 

raportare financiară. În mod surprinzător, „stabilitatea politică” care conţine anumiţi indicatori 

care exprimă probabilitatea ca guvernul în exerciţiu să fie înlocuit prin metode 

neconstituţionale, pare a fi indicatorul de guvernanţă care afectează cel mai puţin puterea 

standardelor de audit şi raportare financiară, în timp ce doar pentru ţările clasificate în 

categoria venit mediu superior este oarecum scoasă în evidenţă o influenţă relevantă asupra 

standardelor de audit şi raportare financiară. Pe de altă parte, cea mai determinantă dimensiune 

a guvernanţei asupra standardelor de audit şi raportare financiară pare a fi „statul de drept” 

care confirmă rezultatele obţinute de cercetătorii anteriori, în momentul în care se evidenţiază 

ideea unei influenţe relevante a eficienţei sistemelor judiciare şi legislative asupra 

implementării cu succes a standardelor de contabilitate şi audit. Rezultatele studiului arată că 

cele mai influente dimensiuni de guvernanţă asupra standardelor de audit şi raportare 

financiară sunt cele care exprimă eficienţa guvernului de a formula şi de a implementa în mod 

eficient politici solide („eficienţa guvernului”, „calitatea cadrului de reglementare”), dar şi 

încrederea pe care publicul şi cetăţenii o au în normele societăţii şi în eficienţa sistemului 

judiciar („statul de drept” şi „controlul corupţiei”). 
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De asemenea, am prezentat și rezultatele studiului care investighează ipoteza de 

cercetare potrivit căreia guvernanţa corporativă prin dimensiunile sale, eficacitatea consiliului 

de administraţie şi comportamentul etic al companiilor, influenţează în mod direct 

aplicabilitatea şi capacitatea de implementare a standardelor de audit şi raportare financiară. 

Acest studiu a fost realizat la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene pornind de la două 

dintre coordonatele esenţiale ale guvernanţei corporative, respectiv eficacitatea consiliului de 

administraţie şi comportamentul etic al companiilor, cu scopul de a stabili influența acestora 

asupra capacității de asimilare şi de implementare a standardelor de  audit şi raportare 

financiară. 

O altă problematică prezentată în cadrul secțiunii B3.2. a vizat prezentarea unui studiu 

a cărui obiectiv a fost acela de a realiza o analiză a codurilor de guvernanţă de la nivel 

european abordate din perspectiva contribuţiei auditului intern, așa cum este ea prevăzută în 

cadrul Principiilor OECD de guvernanţă corporativă. Metodologia de cercetare utilizată în 

cadrul studiului a ţinut cont de o clasificare a ţărilor din cadrul Uniunii Europene după regimul 

juridic şi determinarea unui coeficient de similaritate (Russel and Rao Similarity Measure) cu 

scopul de determina gradul de apropiere al prevederilor codurilor de guvernanţă corporativă 

europene de prevederile din cadrul Principiilor OECD cu privire la contribuţia auditului intern 

în contextul guvernanţei corporative. Rezultatele arată că ţările din grupa celor „foste 

socialiste” (Former socialists) au cele mai puţine similarităţi cu Principiile OECD din 

perspectiva auditului intern, în timp ce ţările din grupele „French Civil” (regim legal de 

inspiraţie franceză) şi „Scandinavian Civil” (regim legal de inspiraţie scandinavică) au un grad 

de similaritate mai bun cu prevederile Principiilor OECD. 

Totodată, am analizat și influența educației privind mediul de afaceri și a oportunităților 

oferite cu privire la procesul de adoptare și implementare a standardelor de audit și de 

raportare financiară. Prin utilizarea unui eșantion de 132 de țări, cu date macroeconomice 

pentru o perioadă de 3 ani, rezultatele empirice relevă faptul că amploarea pregătirii 

personalului și disponibilitatea serviciilor de cercetare și instruire are un impact semnificativ 

asupra calității standardelor de audit și de raportare financiară. Calitatea procesului de 

dezvoltare și implementare a standardelor de audit și raportare financiară este influențată de 

competențele și dezvoltarea profesională a persoanelor implicate în aceste procese. Prin 

urmare, măsura în care societățile investesc în formarea profesională și dezvoltarea 

profesională a angajaților poate fi considerată un predictor valabil al calității standardelor de 

audit și de raportare financiară ale unei țări. 

De asemenea, cercetarea a vizat și o analiză empirică la nivel naţional cu privire la 

influența anumitor factori asupra standardelor de audit şi raportare financiară. Ținând cont de 

prezentarea graduală a direcțiilor de cercetare de la nivel internațional la nivel național, în 

cadrul secțiunii B3.2. sunt prezentate și rezultatele unui studiu efectuat la nivel național și a 

cărui obiectiv a fost dat de necesitatea de a obţine o imagine de ansamblu cu privire la calitatea 
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practicilor de audit financiar utilizate de către entităţile dintr-un sector de activitate important 

din economia românească.  

Cea de a treia direcție de cercetare este prezentată în cadrul Secțiunii B4, unde 

prezentăm o analiză a metodelor de evaluare folosite în condiţiile unei operaţii de restructurare 

într-o abordare internaţională, pe baza unui eșantion de fuziuni absorbție vizate de către 

Autoritatea Piețelor Financiare din Franța, fiind vorba despre fuziuni care au avut loc între 

societăți dintre care cel puțin una este cotată la Bursa din Paris într-unul din compartimentele 

A, B sau C. Scopul studiului realizat a fost acela de a  răspunde la următoarele probleme: care 

sunt metodele de evaluare cele mai utilizate de către manageri, dacă poziția entității și natura 

operației influențează metodele de evaluare, dacă este utilizată o abordare multicriterială în 

evaluarea societăților, dacă există anumite practici sectoriale cu privire la metodele de 

evaluare utilizate, care dintre metodele de evaluare este preponderent utilizată pentru 

negocierea și finalizarea restructurării și dacă structura acționariatului influențează aspectele 

financiare de derulare a operațiilor de restructurare. 

În cadrul secțiunii B4.2. se prezintă rezultatele unui studiu exhaustiv la nivelul județului 

Cluj cu privire la entităţile care în perioada 2005-2012 au facut obiectul auditului extern prin 

prisma guvernanței corporative. În urma centralizării şi corelării unor parametrii ai studiului, 

cum ar fi natura managementului, investiţiile străine, domeniul de activitate, precum şi 

tipologia preponderentă a operaţiunilor de modificare în structura activităţii şi/sau a 

capitalului social, am pus în evidență modul în care guvernanţa corporativă a influențat în 

perioada 2005-2012, entitățile incluse în eșantion. În cadrul acestei subsecțiuni am prezentat 

și un studiu care analizează evoluţia entităţilor dintr-un sector important românesc din 

perspectiva riscului de faliment pe baza informațiilor financiar-contabile publicate pentru 

perioada 2008 – 2012 corelat cu informațiile financiar-contabile privite prin prisma 

utilizatorilor (manageri, investitori, auditori) şi a mediului economic, în general. Scopul 

studiului a fost acela de a elabora un model de analiză regresională, care ar putea fi un 

instrument deosebit de util pentru previzionarea evoluţiei capacităţii de a face faţă datoriilor 

și care poate fi extrapolat și la alte domenii de activitate. 

Cea de-a treia parte (secțiunea C) este dedicată prezentării perspectivelor privind 

cariera științifică și didactică, subliniind premisele și obiectivele de cercetare și implicarea în 

activitățile didactice și dezvoltarea procesului didactic și al cercetării. 

  Partea finală a lucrării cuprinde referințele bibliografice ale studiilor realizate și 

prezentate în cadrul lucrării. 

 


