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Prezentarea principalelor realizări ştiinţifice şi profesionale obţinute prin activitatea 

desfăşurată în Academia de Studii Economice din Bucureşti de la finalizarea studiilor 

universitare (nu întâmplător în cadrul aceleiaşi instituţii educaţionale) şi până în prezent, 

conturarea planurilor de dezvoltare viitoare a carierei profesionale, constituie obiectul prezentei 

teze de abilitare. 

De ce un demers privind analiza economico-financiară? De ce studiile şi cercetările 

elaborate presupun utilizarea analizei economico-financiare? Răspunsul la aceste întrebări este 

fundamentat pe două considerente.  

Primul este argumentat de faptul că analiza economico-financiară este fără dar şi poate 

disciplină ştiinţifică, iar accepţiunii de activitate de cercetare trebuie să i se alăture şi cea de 

activitate practică. Analiza economico-financiară înseamnă mai mult decât contabilitate, 

statistică, matematică aplicată în economie, drept comercial şi fiscal. Analiza economico-

financiară presupune o bună cunoaştere a tuturor disciplinelor enumerate şi folosirea lor în 

procesul decizional. Prin informaţiile furnizate de analiza economico-financiară sunt influenţate 

deciziile utilizatorilor de a hotărî când să cumpere, să păstreze sau să vândă o investiţie de 

capital, de a evalua răspunderea sau gestionarea managerială, de a evalua capacitatea firmei de a 

plăti şi de a oferi alte beneficii angajaţilor săi, de a evalua garanţiile pentru creditele acordate 

firmei, de a determina politicile de impozitare, de a determina profitul şi dividendele ce se pot 

distribui, de a elabora şi a utiliza date statistice despre venitul naţional. Iar cunoscătorii în 

domeniu trebuie să admită: analiza economico-financiară este instrumentul esenţial în procesul 

decizional, instrumentul care îţi oferă posibilitatea de a conduce şi nu de a fi condus. 

Al doilea argument în pledoaria pentru analiza economico-financiară este dat de mentorii 

mei, de cei ce mi-au determinat afinitatea pentru analiza economico-financiară, dar au şi 

contribuit la formarea mea ca şi „dascăl” cu respectarea principiilor de moralitate, de respect 

pentru profesie şi oameni: profesorii Mărgulescu Dumitru, Gheorghiu Alexandru, Işfănescu 

Aurel, Stănescu Constantin şi Robu Vasile. Analiza economico-financiară presupune cercetarea 

continuă, adaptarea permanentă a metodelor, tehnicilor şi indicatorilor la schimbările ce intervin 

în domeniul economic şi al reglementărilor contabile. Iar în procesul de adaptare permanentă a 

analizei economico-financiare la cerinţele schimbării (recunosc astfel a fi pentru mine o 

provocare permanentă, ce-mi conferă şi satisfacţia profesională) mă bucur de colaborarea 
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permanentă cu doi oameni dragi sufletului meu, cu aceeaşi pasiune pentru această disciplină: 

prof. dr. Mona Petcu şi prof. dr. Vasile Robu. 

Teza de abilitare este structurată pe parcursul a trei capitole. Primul capitol este dedicat 

prezentării realizărilor academice şi profesionale, cu menţionarea rezultatelor obţinute în 

activitatea didactică desfăşurată, a granturilor şi a contractelor de cercetare la care am participat, 

dar şi a lucrărilor reprezentative elaborate. 

Cel de-al doilea capitol al tezei de abilitare urmăreşte prezentarea realizărilor ştiinţifice în 

domeniu, cu o departajare ce vizează sistemul de informaţii, sistemul de indicatori utilizaţi în 

procesul de analiză economico-financiară şi echilibrul financiar din perspectiva relaţiei 

rentabilitate - risc. Menţiunea ce trebuie făcută este că cea mai mare parte a cercetărilor efectuate 

pe parcursul carierei universitare vizează domeniul microeconomic. Nevoia de predicţie din 

spaţiul microeconomic se bazează pe informaţii conferite de domeniul macroeconomic. Aceasta 

este motivaţia pentru implicarea pe care am avut-o începând cu anul 2017 în cercetări, studii 

macroeconomice.   

În abordarea sistemului de informaţii ca premisă a analizei economico-financiare am 

identificat în analiza activităţii firmei contabilitatea ca sursă informaţională de bază şi nu ca sursă 

exhaustivă. Informaţiile contabile sunt materia primă de bază pentru analistul financiar. 

Contabilitatea oferă limbajul necesar transpunerii activităţii unei firme într-un mod care 

facilitează întreprinzătorilor luarea deciziilor economice; este puntea de legătură dintre investitor 

şi activitatea firmei, limbajul comun al investitorilor. Însă locul şi rolul analizei economico-

financiare în caracterizarea poziţiei, performanţelor economico-financiare ale firmei sunt 

influenţate de calitatea, cantitatea informaţiei contabile oferite analistului, şi în acelaşi timp şi de 

momentul în care îi sunt oferite aceste informaţii. Desprinderea sistemului financiar-contabil de 

sistemul fiscal, aplicarea unor reguli precise de evaluare, de înregistrare, de clasificare şi de 

prezentare a informaţiilor contabile sunt absolut necesare în luarea deciziilor pertinente în 

procesul de control, respectiv de supraveghere a activităţii firmei, implicit prin analiza 

economico-financiară. 

În continuare, am urmărit realizarea unui demers privind indicatorii utilizaţi în analiza 

economico-financiară. Aprecierea performanţelor economico-financiare presupune folosirea unui 

sistem de indicatori ce exprimă măsura în care sunt realizate obiectivele majore ale activităţii 



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI 

 
 

Candidat: Prof. univ. dr. IULIA MARIA DAVID-SOBOLEVSCHI  Pagina 4 
 

unei firme: asigurarea viabilităţii şi creşterea valorii. Stimularea creşterii venitului are nevoie de 

indicatori economico-financiari, indicatori care să fie utilizati nu ca un mijloc, ci ca un scop. 

Având în vedere rolul deţinut în procesul de analiză, am recurs la prezentarea principalelor 

realizări obţinute prin cercetările efectuate în ceea ce priveşte calculul şi interpretarea 

indicatorilor economico-financiari.  

Am continuat prin a prezenta rezultatele cercetării privind echilibrul financiar din 

perspectiva relaţiei rentabilitate – risc. Toate activităţile, acţiunile, operaţiile economice 

presupun costuri, ceea ce conferă acestora un rol fundamental în orice raţionament strategic. 

Analiza costurilor nu devine, însă, relevantă decât într-un cadru referenţial adecvat specific: 

poziţionarea pe piaţă şi avantajul competitiv, încadrarea în mediile sectorului strategic, 

rentabilizarea propriei activităţi. Un demers cost-venit, prin raportarea la preţul pieţei şi la 

exigenţele propriei profitabilităţi, incumbă aspecte complexe ale analizei care oferă soluţii 

viabile în asigurarea competitivităţii, ca o condiţie a menţinerii şi dezvoltării firmei.  Alocarea 

resurselor pentru anumite nevoi trebuie să aibă în vedere costul resurselor şi rata de randament a 

utilizărilor, în cadrul unei politicii financiare care are ca obiectiv fundamental necesitatea 

arbitrajului între solvabilitate şi rentabilitate, între securitate şi risc.  

Capitolul trei al tezei de abilitare prezintă strategia personală privind activitatea didactică 

şi de cercetare ştiinţifică, subordonată unui act educaţional modern, bazată pe o permanentă 

adaptare a metodelor, tehnicilor de analiză la schimbările intervenite în mediul economic 
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