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Mi-am început cariera academică de cercetare cu o temă ce a vizat raportarea corporativă și 
întocmirea situațiilor financiare. Am continuat activitatea de cercetare abordând noile nevoi 
de informare cu care se confruntă companiile în contextul schimbării mediului de afaceri 
prin reorientare către sustenabilitate. Create ca urmare a conștientizării responsabilității 
pentru toate părțile interesate, au apărut noi modele de raportare, atât în teoria contabilă, cât 
și în practică, sugerând începutul unei repoziționări menite să accentueze semnificația 
socială a contabilității. 

Datorită complexității aspectelor sustenabilității și a mijloacelor holistice necesare pentru a 
le aborda, activitatea mea de cercetare, după susținerea tezei de doctorat, constă într-o 
abordare transdisciplinară care recunoaște necesitatea unui nou model contabil. Acesta este 
menit să conducă la forme avansate de decizie și responsabilitate pentru a crea o punte de 
legătură între entitate și părțile interesate (clienți, furnizori, agenții guvernamentale, angajați 
și alte grupuri): contabilitatea pentru sustenabilitate. Contabilitatea pentru sustenabilitate 
este o modalitate de a integra funcțiile corporației - finanțe, marketing, cercetare și 
dezvoltare - într-o manieră strategică. 
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Datele provenite din literatura științifică de contabilitate, cerințele organismelor de 
reglementare contabilă și experiența mediului de afaceri sunt culese, analizate și interpretate 
pentru a scoate la lumină coerența și semnificațiile noii perspective a raportării corporative: 
recunoașterea, evaluarea și prezentarea informațiilor sociale și de mediu alături de cele 
financiare. Sugerez prin această cercetare că modelele contabile tradiționale necesită o 
reconfigurare într-un context mai amplu, sub influența subtilă a atractorilor sustenabilității. 

Pentru a atinge acest scop, am organizat teza de abilitare în trei părți principale. 

În prima parte a tezei prezint o revizuire a articolelor mele de cercetare realizate pe mai 
multe aspecte ale contabilității pentru sustenabilitate, de la raportarea și perspectivele de 
măsurare a performanței până la abordări privind strategia corporativă și educația contabilă. 
Teza începe cu o Introducere care prezintă conceptul de contabilitate pentru sustenabilitate 
în contextul cercetărilor actuale, obiectivul cercetării mele, metodele de cercetare pe care 
le-am folosit și teoriile care au stat la baza lucrărilor mele de cercetare științifică. Conceptele 
fundamentale utilizate în cercetarea și practica contabilității pentru sustenabilitate sunt 
prezentate în contextul studiilor academice relevante și sunt discutate pentru a asigura o 
terminologie uniformă. 

Secțiunea Contabilitate pentru sustenabilitate: analiza de arhivă a literaturii internaționale 
și românești are ca scop să sublinieze stadiul dezvoltării în literatura ce abordează 
contabilitatea pentru sustenabilitate și să stabilească principalele tendințe adoptate de 
revistele internaționale de specialitate și de cercetătorii români. Propun ca metodă de 
cercetare o combinare a studiului de arhivă cu revizuirea literaturii, pornind de la opinia că 
aceste două tipuri de cercetare se completează pentru a răspunde mai bine scopului urmărit. 
Rezultatele validează oportunitatea, interesul și actualitatea temei de cercetare privind 
contabilitatea pentru sustenabilitate. Concluziile mele subliniază dezvoltarea contabilității 
ca practică socială și de mediu în măsura în care atenția acordată dimensiunilor sociale și de 
mediu ale activității economice a crescut. Recunoaștem că preocuparea integrării factorilor 
sociali și de mediu în raportarea financiară tradițională și în măsurarea performanței este din 
ce în ce mai prezentă atât în cercetările științifice, cât și în politicile de afaceri ale entităților. 

În secțiunea Reconsiderarea informațiilor contabile: o perspectivă a raportării pentru 
sustenabilitate am sintetizat mai multe articole, lucrări și proiecte de cercetare pentru a 
promova necesitatea îmbunătățirii raportărilor financiare pentru a veni în sprijinul părților 
interesate. Prin referire la studiile empirice realizate de-a lungul activității mele de cercetare 
prezint, analizez și dezbat cele mai utilizate standarde de raportare a sustenabilității, așa cum 
rezultă din practica entităților economice. Rezultatele arată că există diferențe semnificative 
în aplicarea în mod voluntar a standardelor non-financiare sub aspectele conceptelor, 
principiilor, certificării și asigurării informației prezentate de companii. Apoi, folosind 
modelarea econometrică, am testat asocierile posibile, între calitatea raportărilor sociale și 
de mediu și mărimea companiei. Rezultatele semnalează o tendință ascendentă de a 
impulsiona companiile să furnizeze părților interesate informații complete, integrate și 
certificate privind sustenabilitatea activităților lor. Nevoile și cerințele părților interesate 
sunt principalii factori determinanți pentru companii de a extinde procesul tradițional de 
raportare prin crearea unui suport pentru dezvoltarea comunicării dialogice, ca instrument 
al transferului de cunoaștere. Printr-o analiză critică a aspectelor identificate în practica 
entităților contribui în domeniul cercetat prin propuneri de integrare a aspectelor privind 
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sustenabilitatea în situațiile financiare, rapoartele anuale și rapoartele privind 
responsabilitatea socială a companiilor. Propunerile pentru cercetările viitoare sunt 
îndreptate către elaborarea unui set unic de standarde pentru raportarea aspectelor sociale și 
de mediu în vederea asigurării comparabilității și fiabilității informațiilor oferite părților 
interesate. 

Secțiunea Propuneri de cercetare pentru strategiile corporative sustenabile extinde 
dezbaterea către diferite perspective ale măsurării performanței: costurile în contabilitatea 
pentru sustenabilitate, repoziționarea măsurării performanței corporative din perspectiva 
dezvoltării sustenabile, capitalul intelectual sustenabil – un nou instrument al performanței 
în strategia corporativă și raportarea riscurilor în strategii corporative sustenabile. Discuțiile 
și concluziile evidențiază principalele constatări din acest domeniu și contribuția cercetării 
mele. În cadrul acestei secțiuni, realizez o analiză critică a stadiului actual al cunoașterii în 
domeniul politicilor și procedurilor de recunoaștere și evaluare contabilă a externalităților, 
acele costuri induse de principiile dezvoltării sustenabile. În cadrul cercetărilor realizate în 
echipă propunem extinderea modelului tradițional de costuri către un model capabil să 
genereze costuri compatibile cu obiectivele dezvoltării sustenabile, să integreze noi resurse 
și capital intelectual în procesul de luare a deciziilor și noi constrângeri impuse de riscurile 
legate de sustenabilitatea strategiilor corporative. Utilizând cercetarea inductivă 
fundamentală identificăm dificultățile teoretice și practice pentru recunoașterea și evaluarea 
externalităților, a capitalului intelectual și a riscurilor în contabilitatea pentru sustenabilitate.  

În secțiunea Modelarea ecologico-economică a performanței macroeconomice orientate 
către sustenabilitate, am extins discuția spre abordarea macroeconomică a contabilității 
pentru sustenabilitate. Primul obiectiv al acestei secțiuni este de a susține o nouă arie de 
cercetare privind implicațiile utilizării politicilor economice asupra percepției 
consumatorilor. Folosind analiza econometrică, susținută de o riguroasă revizuire a 
literaturii, studiem posibile corelații între performanța pieței de energie electrică, consumul 
de resurse regenerabile, comportamentul consumatorilor, influența mediului economic și 
dezvoltarea economică. Rezultatele indică faptul că stadiul incipient al utilizării energiei 
regenerabile și perspectiva de a influența comportamentul consumatorului pot determina 
creșterea performanței pieței. Mai mult, elaborarea unor strategii orientate spre consumul 
sustenabil de energie poate avea un impact pozitiv asupra responsabilității companiilor față 
de asigurarea unei dezvoltări sustenabile. Argumentăm că responsabilizarea consumatorilor 
stimulează concurența, sporește eficiența și regândește strategiile companiilor 
determinându-le să se orienteze către sustenabilitate. Al doilea demers de cercetare al acestei 
secțiuni se referă la impactul pe care obiectivele privind consumul energetic stabilite la nivel 
european îl au asupra țărilor emergente. Investigațiile privind relația dintre consumul de 
energie, detaliat pe surse, și creșterea economică sunt realizate printr-o analiză în trei etape 
constând în teste de staționaritate, cointegrare și cauzalitate. Studiul empiric prezintă 
rezultate mixte. Există un echilibru în confirmarea ipotezelor de conservare, creștere și 
neutralitate. În unele cazuri specifice, rezultatele indică relații biunivoce între consumul de 
energie și creșterea economică. Cu toate acestea, o analiză comparativă pentru diferite 
niveluri de semnificație atrage atenția asupra modificării rezultatelor în funcție de diferitele 
raționamente abordate. O contribuție la extinderea cercetărilor în domeniu este realizată prin 
dezbaterile privind adaptarea politicilor macroeconomice de mediu ale Uniunii Europene 
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pentru a fi integrate în strategiile de afaceri ale entităților economice, care încheie această 
secțiune. 

Transferul de cunoaștere privind politicile și practicile de sustenabilitate către educația 
contabilă este următoarea secțiune a tezei mele de abilitare, în care urmăresc integrarea 
cercetărilor mele privind aspectele contabilității pentru sustenabilitate regăsite în mediul 
economic prin propuneri inovatoare pentru mediul academic. Piața globală imprevizibilă și 
extrem de competitivă pune o mare presiune asupra companiilor și extinde rolul 
specialiștilor contabili de a include viziune, adaptabilitate și abilitate în abordarea aspectelor 
legate de sustenabilitate. Principala responsabilitate a universităților economice este 
adaptarea curriculei pentru a răspunde cerințelor mediului de afaceri. Astfel, printr-o 
cercetare calitativă discut factorii de schimbare în educația contabilă pentru sustenabilitate, 
prin referire la mai multe niveluri: profesia contabilă, companii (entități economice) și 
grupuri academice (incluzând atât componente de cercetare cât și educaționale). Rezultatele 
cercetării subliniază că toți participanții la dezvoltarea sustenabilă trebuie să relaționeze 
pentru a oferi o platformă pentru dialog, stimulare și susținere a practicilor sustenabile de 
afaceri. O altă contribuție a acestei secțiuni este discuția privind organizarea și proiectarea 
unei strategii de dezvoltare a educației contabile pentru a integra cerințele pentru 
sustenabilitate în învățământul economic superior din România. 

În continuare, secțiunea Integrarea experienței europene și internaționale din domeniul 
sustenabilității în mediul de afaceri al țărilor emergente. Caracteristici ale companiilor din 
România dezbate o serie de întrebări de cercetare rezultate din cercetarea fundamentală 
anterioară cu privire la contabilitatea pentru sustenabilitate. Avansăm propuneri pentru 
țările emergente prin elaborarea unui chestionar-pilot proiectat pentru a capta interesul 
companiilor în prezentarea și utilizarea informațiilor legate de sustenabilitate în rapoarte 
corporative și în strategia de management. Lansăm dezbateri cu privire la principiile, 
conceptele și formele de raportare și măsurare a performanțelor pentru sustenabilitate. 
Constatările noastre pentru companiile din România evidențiază informații atât 
cuantificabile cât și descriptive, dar relevante, care trebuie luate în considerare într-un viitor 
cadru contabil pentru sustenabilitate. 

În cele din urmă, secțiunea Concluzii finale și tendințe viitoare rezumă cele mai importante 
rezultate și contribuții ale cercetărilor postdoctorale. Contribuția principală a activității mele 
de cercetare, prezentată în această teză, avansează noi direcții în cercetarea contabilă, 
confruntându-se cu două perspective: cea internațională, unde practicile și instrumentele de 
contabilitate pentru sustenabilitate se regăsesc în cultura organizațională la scară largă și cea 
națională, în care companiile se concentrează încă pe simpla utilizare a campaniilor de 
responsabilitate socială corporativă pentru a aborda raportarea corporativă. Echipa noastră 
de cercetare pune bazele unui cadru teoretic dezvoltat prin raport la abordări variate: 
instituțional și practic, prezent și viitor, posibil și imposibil pentru nivelul de percepție al 
comunității contabile. Dezbaterile și argumentele privind cazul companiilor din România 
însoțesc propunerile noastre pentru a crea valoare și utilitate rezultatelor cercetării. 

Cercetarea mea susține realizarea unui salt calitativ în cercetarea contabilă, cu efecte pe 
termen lung, atât pentru mediul economic, cât și pentru cel academic, prin dezvoltarea unei 
cercetări interdisciplinare care să vizeze domenii precum: contabilitate, management, 
mediu, educație și macroeconomie. 
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În cea de-a doua parte a tezei, realizez o scurtă descriere a experienței mele manageriale 
în domeniul de cercetare vizând contabilitatea pentru sustenabilitate, din perspectiva 
contribuției mele în cadrul a patru proiecte de cercetare complexă exploratorie, cu finanțare 
națională: Cercetări privind repoziționarea raportării financiare prin prisma riscurilor și 
incertitudinilor generate de factorii contingențe sociali și de mediu (director de proiect); 
Cercetări integrate privind corelarea realității economice și academice din România cu 
politicile europene de mediu și cu cerințele de raportare sustenabilă (director de proiect); 
Cercetări, dezvoltări și inovări în contabilitatea socială și de mediu din perspectiva 
politicilor și procedurilor de recunoaștere a eco-costurilor încălzirii globale în Romania 
(membru al proiectului) și Contabilitatea verde - strategii transdisciplinare către 
contabilitatea socioeconomică și de mediu (membru al proiectului). 

Cea de-a treia parte a tezei se referă la planul de dezvoltare a carierei, bazat pe experiența 
mea anterioară, academică și de cercetare, în domeniul raportării corporative. Obiectivul pe 
termen lung al dezvoltării carierei mele este de a contribui la generarea de cunoștințe 
transdisciplinare în cadrul comunității academice, prin îmbogățirea curriculei academice, a 
materialelor educaționale inovatoare în domeniul cercetării și prin promovarea cercetării de 
frontieră în cadrul conferințelor internaționale de contabilitate, workshop-urilor, 
seminariilor de cercetare destinate cercetătorilor care se află la început de drum sau 
studenților interesați de activitatea de cercetare. 


