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REZUMAT 

 

 Cercetarea problematicii performanței a debutat în cadrul studiilor doctorale, din 
perspectiva raportării financiare a entităților sectorului privat. Ulterior, după finalizarea studiilor 
doctorale, am continuat investigarea aspectelor privind performanța atât la nivelul sectorului 
privat, dar și a celui public. 
  Mutaţiile continue existente în plan internaţional, în domeniul economic în general și 
schimbările de paradigmă din sectorul public, au impus creionarea unei noi dimensiuni 
conceptuale a performanţei în sectorul public din România. În acest sens, am structurat teza de 
abilitare în trei părți. 
 În prima parte a tezei de abilitare am prezentat contribuțiile mele științifice din sfera 
performanței, atât la nivelul mediului microeconomic, cât și a celui macroeconomic.  
 Secțiunea dedicată sistemului contabil al sectorului public din România prezintă o  sinteză 
a aspectelor specifice contabilității sectorului public la nivel internațional, urmată de o analiză 
aprofundată a sistemului contabil din sectorul public la nivel național. Prin recurs la cercetarea 
pozitivă și analiza cluster, am identificat elementele pozitive și punctele nevralgice ale sistemului 
contabil al sectorului public din România, având în vedere următoarele coordonate: reglementările 
contabile, raționamentul profesional, accesul la consilierea profesională, situațiile financiare, 
recomandările Curții de Conturi, Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul 
Public (IPSAS). Rezultatele cercetării au relevat  dificultăţile și cauzele cu privire la 
implementarea reglementărilor și a recomandărilor auditorilor Curții de Conturi, de către 
profesioniştii contabili, nevoia de dezvoltare a raționamentului profesional și  de formare 
profesională, eterogenitatea structurală a situațiilor financiare în procesul decizional al 
managementului, gradul redus de informare cu privire la IPSAS. 
 Următoarea secțiune este complementară precedentei și include imaginea fidelă a 

rapoartelor financiare. Având ca premisă particularitățile entităților din administrația publică 
locală din România, care impun o guvernare bazată pe responsabilitate, decizie, transparență și 
credibilitate informațională, am focalizat cercetarea către prezentarea fidelă a activităţii acestor 
entități, în cadrul situaţiilor financiare. Pentru a contura o imagine exhaustivă a calității 
informațiilor financiare, am prezentat argumentele și contraargumentele conceptuale existente la 
nivel internațional și național privind raportarea financiară în sectorul public. Aceasta este 
completată de o abordare descriptivă a abaterilor financiar-contabile susceptibile să denatureze 
imaginea fidelă a situațiilor financiare ale entităților administrației publice locale. Prin raportare 
la modelarea regresională, am analizat existența unei potențiale corelații între valoarea abaterilor 
financiar-contabile și elementele financiare semnificative ale entităților administrației publice 
locale. O altă contribuție adusă pe această temă este abordarea din punctul de vedere al auditorilor 
Curţii de Conturi a României, entitate responsabilă pentru componenta audit şi control în sectorul 
public. 

Secțiunea dedicată performanței în sectorul public prezintă într-o manieră exhaustivă și 
integrată, conotațiile și dificulțățile conceptuale și de evaluare ale performanței, dar și valențele 



informaționale ale acesteia. Pin recurs la multitudinea nuanțărilor, a convergențelor și 
divergențelor conceptului de performanţă din literatura de specialitate și reglementări, precum şi 
la asimetria informaţională ce caracterizează comunicarea financiară și non-financiară în sectorul 
public, am conturat noi abordări multidimensionale, utile prezentării performanţei entităților 
sectorului public din România. O contribuție în acest sens este introducerea unui concept inovator,  
performanța prin coerciție, pe care l-am definit astfel: gradul în care restricţionarea valorică a unui 
tip de venit bugetar X conduce la apariţia /majorarea unei categorii de venit extrabugetar sau la 
restrângerea activităţii entităţii. Acest concept a fost testat și validat  în sistemul public de sănătate 
din România, în perioada crizei economice mondiale care a afectat implicit ansamblul economic 
național. În cadrul secțiunii, aspectele multidimensionale ale performanței sunt aprofundate din 
perspectiva sistemului public de sănătate. Demersul cercetării a avut în vedere două dimensiuni. 
Prima dimensiune abordează performanța în sistemele publice de sănătate ale țărilor membre ale 
Uniunii Europene, atât din punct de vedere al tipologiei sistemelor de sănătate, cât și al evaluării 
și diseminării acesteia, de către forurile responsabile din țările membre. Cea de-a doua dimensiune 
abordează performanța prin raportare la sistemul public de sănătate din România. În acest sens, 
am dezvoltat un model de evaluare a performanței spitalelor publice, iar pe baza cercetării empirice 
și a modelării econometrice am testat și validat la nivelul acestora, dimensiunea performanței 
financiare, respectiv a performanței prin coerciție. Rezultatele au arătat că performanța financiară 
a spitalelor publice este influențată de un complex de elemente de natură financiară și non-
financiară. În ceea ce privește performanța prin coerciție, rezultatele cercetării au validat ipoteza 
conform căreia reducerea resurselor financiare publice alocate spitalelor a afectat sustenabilitatea 
acestora, în condiţiile în care veniturile extrabugetare, care au rol complementar de finanţare dar 
şi de asigurare a supraviețuirii spitalelor, fie au fost inexistente, fie insuficiente. Pornind de la 
aceste rezultate, prin recurs la cercetarea calitativă, am investigat coordonatele migrației 
internaționale din sistemul public de sănătate, am identificat dificultățile de cuantificare și 
raportare  ale acesteia și am analizat impactul asupra performanței spitalelor, dar și asupra mediului 
economic și social din România. De asemenea, am investigat pe baza unei cercetări empirice, 
dimesiunile transparenței informațiilor financiare și non-financiare în spitalele publice din 
România, în viziunea managementului acestora. Rezultatele evidențiază utilitatea și necesitatea 
diseminării informațiilor financiare și non-financiare către diverse părți interesate, creșterea 
transparenței din sistemul de sănătate fiind un potential factor de îmbunătățire a performanței 
financiare și non-financiare a spitalelor. 

 Având în vedere că performanța entităților sectorului public este corelată în mod indirect 
cu performanța financiară a entităților sectorului privat, prin intermediul impozitelor și taxelor, 
principale resurse ale bugetului public consolidat, secțiunea următoare include studierea 

performanței financiare a entităților economice din perspectiva impactului tehnologiilor 

inovatoare. Prin aplicarea teoriei difuzării inovațiilor și a modelării econometrice, rezultatele 
cercetării empirice efectuate la nivelul  entităților ce activează în comerțul cu amănuntul reflectă 
o corelație de intensitate peste medie între comerțul cu amănuntul și comerțul on-line, și o corelație 
negativă între cifra de afaceri totală și procentul din cifra de afaceri obținut prin vânzările on-line. 



 Ultima secțiune dezvoltă o dimensiune inovatoare a performanței la nivel macroeconomic. 
Secțiunea prezintă o analiză a stadiului actual al cunoașterii privind evaluarea dezvoltării 
economice, ca dimensiune a performanței la nivel macroeconomic, pe baza indicelui dezvoltării 
umane. Rezultatele au evidențiat o serie de controverse structurale cu privire la capacitatea acestui 
indicator de a reflecta în mod corect, gradul de dezvoltare economică a țărilor, precum și 
necesitatea de a integra în cadrul său, elemente de sustenbalitate. Prin recurs la modelarea 
econometrică am propus un nou indice de dezvoltare umană, din perspectiva sustenabilă. Testarea 
noului indicator la nivelul țărilor din Europa a condus la  reclasificarea acestora din punct de vedere 
al performanței la nivel macroeconomic. 

Partea a doua a tezei de abilitare este dedicată direcțiilor viitoare de dezvoltare a carierei 
profesionale, în cadrul căreia am prezentat viitoarele obiective circumscrise activităților de 
cercetare și diseminare a rezultatelor cercetării, activităților didactice precum și perspectiva 
relaționării cu mediul profesional și economic. 

În partea a treia a tezei de abilitare am prezentat în sinteză, contribuția mea în derularea 
proiectelor de cercetare științifică în domeniul contabilității sectorului public, obținute în 
competiție națională, atât în calitate de director de proiect cât și ca membru în echipa de cercetare. 
De asemenea, am prezentat maniera de implicare în coordonarea activităților didactice, de 
explicare și facilitare a învățării și cercetării. 

 
 

 


