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Direcţiile de cercetare 
 

Am pornit în realizarea prezentei teze de la realitatea ce caracterizează în 

prezent mediul economic românesc, şi anume nevoia de retehnologizare, 

de aducere şi punere la dispoziţia operatorilor economici a acelor tehnologii 

care să aducă plusul de valoare de care întreaga economie are nevoie – 

practic, investiţiile.  

Toată cercetarea mea de până acum este arondată fenomenologiei 

investiţionale, încercând să evidenţiez importanţa acestora, nevoia de 

acestea şi să le prezint cât mai convingător pentru a demonstra că sunt un 

instrument util managerilor pentru proiecţia, controlul şi evaluarea 

performanţelor întreprinderilor. Un mediu de afaceri, lipsit de o politică 

investiţională coerentă, nu se poate dezvolta în ideea de continuitate şi 

creştere a afacerilor şi, lucrul cel mai important, consider eu, nu prezintă 

predictibilitate şi nu poate atrage capitalul investitorilor. 

Direcţiile de cercetare pe care voi continua abordarea şi oferirea de demers 

ştiinţific în continuare vor fi: investiţia – pilon al dezvoltării economice şi 

auditul şi controlul performanţei proiectelor de investiţii. Sunt abordări 

care vor cristaliza preocupările care există în cercetarea domeniului şi vor 

oferi suficientă substanţă şi încredere demersului teoretic dar şi practic, 

contribuind decisiv (este convingerea mea) la poziţionarea economiei 

viitorului la un alt palier evolutiv. Este o abordare integrată, este o maniera 

de a oferi modele investiţionale, de a pune în practică ideile, de a le oferi 

spre discutare şi critică către cei avizaţi şi de a veni cu perspectiva evaluării 

(audit şi control), ceea ce va da atât consistenţa demersurilor mele viitoare 

de cercetare căt, mai ales, perspectiva originalităţii acestora. 
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Investiţia – pilon al dezvoltării economice 

 Lucru ştiut, fără tehnologie, dar mai ales fără noutate tehnologică, 

progresul întreprinderii nu poate fi atins. Tot timpul, atunci când ne dorim 

performanţă, aceasta este asociată cu reuşită, cu creşterea cifrei de afaceri 

şi cu diminuarea elementelor de cheltuieli. Este un fenomen în care 

investiţia poate contribui decisiv, este o zonă în care o politica investiţională 

coerentă a întreprinderii poate oferi dimensiunea dorită a afacerii. De 

aceea, niciun manager de top, practic întreaga echipă care asigură 

managementul superior al întreprinderii, nu poate eluda această realitate şi 

trebuie să-şi axeze preocupările pe constituirea şi conservarea resurselor 

necesare asigurării şi implementării unei politici investiţionale coerente şi 

adaptate specificului industriei sau sectorului de activitate respectiv. 

Suntem martorii unor dezvoltări de amploare în mediul economic 

contemporan, suntem în faţa unor descoperiri şi evoluţii care fac posibil să 

gândim tot mai departe, dar trebuie să fim convinşi că nu ne putem apropia 

aceste evoluţii, că nu putem fi parte a acestora, decât prin construirea şi 

adecvarea demersului nostru investiţional, prin crearea de mecanisme şi 

sisteme funcţionale care să modeleze parametrii de performanţă ai 

întreprinderilor din perspectiva accesului şi întrebuinţării permanente a 

noilor tehnologii şi procese. 

Astfel, voi încerca să aduc cât mai multă informaţie, să prezint cât mai 

adecvat acest fenomen al investiţiilor şi să creez o cultură a contrastului 

între preocupările de până acum, de conservare şi eficientizare a 

sistemelor şi tehnologiilor în uz, în antiteză cu formarea şi adecvarea unor 

resurse investiţionale, cu permanenta retehnologizare, practic cu 
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aclimatizarea mediului de cercetare şi a mediului profesional cu 

randamentul şi performanţa noilor investiţii.  

Tot timpul, recurgerea la nou, la inovare produce diferenţă, creează 

decalaje şi asigură eficienţa pentru cei care aderă la un asemenea sistem. 

Sunt convinsă că găsirea unor sisteme de economisire, la nivelul gestiunii 

afacerii, vor crea disponibilităţile necesare adecvării politicii investiţionale a 

întreprinderii.  

Preocupată în permanenţă de nou, de a cunoaşte şi afla cât mai mult, nu 

pot să nu remarc o contribuţie, pe cât de originală, pe atât de binevenită şi 

de actuală pentru ceea ce înseamnă politica investiţională modernă a 

întreprinderii, respectiv modelul de menţinere a capitalului fizic propus de 

către colega şi colaboratoarea mea, prof. univ. dr. Iulia Jianu, de la 

Departamentul de Contabilitate şi Audit. Este o abordare care reuşeşte să 

răspundă pe măsură tuturor întrebărilor legate de perspectiva fondurilor 

investiţionale, de la fundamentarea acestora până la corecta şi eficienta 

întrebuinţare. Este o contribuţie de valoare, este cumva răspunsul pentru 

ceea ce înseamnă „se poate” şi „este realizabil”, din perspectiva unor 

demersuri comune pentru a arătă supremaţia unei asemenea abordări, în 

lupta cu clasicul, este perspectiva prin care vom dori să schimbăm 

mentalităţi, dar şi să fixăm noi orizonturi şi reprezentări ale perspectivei 

gestiunii afacerilor. 

 

 

 



5 
 

Auditul şi controlul performanţei proiectelor de investiţii  

Intrigată în permanenţă de cele două noţiuni, aici prezentate împreună – 

audit şi control sau control şi audit, am încercat până acum, prin lucrările 

de cercetare propuse, să mă poziţionez şi să ofer o explicaţie a modului 

cum cele două concepte interferează cu investiţia.  

Este o perspectivă proprie managementului modern, în care preocuparea 

pentru dimensionare, conservarea şi gestiunea resurselor financiare ale 

întreprinderii ocupă un loc aparte. În permanenţă, conducerea întreprinderii 

doreşte să cunoască implicaţiile pe care obiectivele de investiţii le au 

asupra dinamicii afacerii.  

Este această politică un consumator de resurse, un „fiu risipitor” sau 

dimpotrivă este calea spre eficientizarea afacerii, spre performanţa de nivel 

superior.  

Este relaţionarea dintre management şi investitorul de capital afectată de 

politica de investiţii, iar dacă da, în ce sens? Formele de organizare şi 

conducere a afacerii sunt deschise către abordarea axată pe schimbare şi 

retehnologizare (investiţii) sau pe conservarea şi judicioasa performanţă a 

sistemelor şi tehnologiilor în uz? Contractele de management dintre 

deţinătorii de capital (reprezentaţi de AGA) şi echipa de management 

(directorul executiv şi echipa sa) sunt un impediment, din perspectiva 

orizontului de timp, asupra politicii investiţionale? Sunt doar câteva dintre 

întrebările la care voi încerca să răspund prin cercetările viitoare.  

Este perspectiva pe care controlul sau auditul obiectivelor de investiţii mi-o 

oferă, aceste demersuri fiind, consider eu, revelatoare de asemenea 

informaţii. Tot aceasta direcţie de cercetare oferă perspectiva unui 
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instrument util pentru management, prin natura informaţiilor oferite cu 

privire la momentele benefice unei asemenea decizii, cu privire la 

balansarea eforturilor pe care întreprinderea este obligată să le facă de-a 

lungul diferitelor sale relaţionări cu partenerii de afaceri şi nu în ultimul rând 

poate fi un indicator al capacității întreprinderii de a genera fluxuri de 

numerar. 

Aşadar, prin prezenta lucrare doresc să reiterez faptul că politica 

investiţională este un factor dinamizator la nivelul întreprinderilor şi că 

reprezintă nu numai un instrument de conducere modern pentru 

managementul superior ci şi calea de a comunica către actualii, dar mai 

ales către potenţialii acţionari, preocuparea managementului pentru 

eficientizarea randamentului capitalului investit.  

Asociez conceptul de investiţie cu noţiunea de performanţă a întreprinderii, 

cu expansiunea şi dezvoltarea sa şi militez pentru existenţa unui asemenea 

demers pe agenda oricărei echipe de top management care se doreşte 

competitivă şi performantă. 
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