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REZUMAT
Prima parte a tezei de abilitare este dedicată Secțiunii I "Realizări științifice,
profesionale și academice, pe direcții tematice disciplinare sau interdisciplinare", o
secțiune dezvoltată în 4 capitole.
Capitolul 1 „Autobiografie ştiinţifică, profesională şi academică” cuprinde o
scurtă autobiografie personală
Debutul meu în cariera academică a coincis cu înscrierea mea ca doctor la
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor de la Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca, Departamentul de Finanțe, în calitate de lector asociat, în 2005. În
octombrie 2008 am prezentat public teza de doctorat intitulată "Analiza economică și
financiară și Rolul auditului în instituțiile de credit românești", în domeniul Finanțe în
cadrul, Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea BabeșBolyai, Cluj-Napoca.
În cei opt ani de la susținerea tezei de doctorat, preocupările mele de cercetare au
fost manifestate în diverse domenii de finanțare și de contabilitate, cum ar fi: analiza si
diagnosticul financiar, evaluarea performanțelor de afaceri cu detalierea acestora în
financiare și non-financiare, guvernanța corporativă și rolul său asupra performanțelor de
afaceri, responsabilitatea socială corporativă și legătura sa cu guvernanța și performanțele
în de afaceri, rolul macromediului asupra performanțelor de afaceri, criza financiară,
corupția, economia subterană etc.
. In aceasta perioadă publicaţiile mele s-au concretizat în: 15 cărţi/capitole în cărţi;
82 articole, din care 7 articole ISI , 8 ISI proceeding, 43 articole indexate BDI, 22 articole
în volume ale unor conferinţe internaţionale şi 2 articole in jurnale acreditate CNCSIS.
Impactul ştiinţific al lucrărilor publicate se materializează în identificarea până în prezent
a cca 62 de citări. Legătura cu mediul de afaceri o menţin prin exercitarea profesiilor
liberale de expert contabil, consultant fiscal şi auditor financiar, finalizând un număr de
peste 50 de lucrări de expertiză contabilă şi fiscală, desemnate de Palatul de Justiţie din
Cluj-Napoca.
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În Capitolul 2 "Analiza și diagnoza performanței în afaceri", am prezentat
principalele contribuții aduse în acest domeniu de cercetare.
Capitolul 2.1. "Abordări teoretice privind evoluția conceptului de performanțelor
afacerii" prezintă conceptele privind performanța și de asemenea evoluția performanțelor
către conceptul de „performanță globală” în contextul unei dezvoltări durabile și
sustenabile a economiei. Am evidențiat faptul că, în prezent guvernarea modernă a
companiilor este dominată de următoarele concepte: guvernare, performanță, valoare,
părțile interesate.
Capitolul 2.2. "Dimensiunea financiară- principală dimensiune în afaceri a
performanței " prezintă contribuția mea în domeniul analizei financiare și de diagnostic,
având în vedere faptul că eu predau această disciplină timp de aproximativ 11 de ani.
Preocupările mele în această direcție s-au materializat în diverse studii privind analiza
financiară și de diagnostic, în care am tratat diferite aspecte cum ar fi: riscul de faliment,
instrumentele analizei financiare, relaţia între profitabilitate, rentabilitate şi creştere,
echilibrul financiar, fluxul de numerar, performanţele bursiere, efectele crizei financiare
asupra performanţelor afacerii, performanțele în afaceri în diverse sectoare de activitate
(industria prelucrătoare, construcții, metalurgie, bănci, energie, etc.).
În Capitolul 2.3. Dimensiunea non-financiară- o nouă dimensiune în afaceri a
performanței" se definesc și evaluează componentele principale ale performanțelor
nefinanciare sub forma performanțelor de mediu și sociale, precum și a performanțelor de
guvernanța corporativă. O contribuție principală s-au materializat în evaluarea sistemului
de guvernanță corporativă la nivelul companiilor care activează pe piața de capital din
România, inclusiv în elaborarea unui scor de guvernanță corporativă. De asemenea, am
construit unele modele de tip ESG prin utilizarea indicatorilor GRI. Scorurile ESG le-am
utilizat apoi în diverse studii pentru a evalua performanțele nefinanciare în diverse
sectoare ale economiei românești.
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Mai departe în Capitolul 3 "Analiza rolului unor factori interni pentru
îmbunătățirea performanțelor de afaceri" constă în abordarea teoretică și empirică a
preocupărilor mele majore conduse în direcția analizei rolului guvernanței corporative și
a responsabilității sociale a întreprinderilor pentru creșterea performanțelor de afaceri ale
companiilor.
În următorul Capitol 4 "Analiza rolului mediului extern pentru în îmbunătățirea
performanțelor de afaceri" am prezentat modul în care mediul de afaceri micro și macro
exercită forțe puternice pentru afacerile unei companii. Analiza financiară strategică a
unei afaceri ar trebui să țină seama de „forțele lui Porter” și de asemenea de factorii
PEST (politici, economici, socio-culturali și culturali) care activează la nivelul unei
economii. Am efectuat studii de caz în domeniul elaborării unui model de diagnostic
rapid al micromediului sau cu scopul evaluării empirice a rolul factorilor politici,
culturali și psiho-sociali asupra performanțelor de afaceri.
A doua parte a tezei de abilitare cuprinde Secţiunea II “Planul de dezvoltare al
carierei” care include direcţiile de dezvoltare didactice şi de cercetare ale autorului.
În ceea ce priveşte cariera academică, aș dori să se introduc un nou curs pentru
nivelul de master cu titlul "Analiza și diagnosticul performanțelor în afaceri- o
perspectivă globală și strategică", pentru a reflecta mai bine rolul mediului extern asupra
performanțelor de afaceri. Acest curs poate fi adresat studenților de master pentru
Universitatea de Vest "Vasile Goldiș".
Legat de activitatea de cercetare, principalele direcții imediate se vor concentra
spre determinarea impactui factorilor din mediului extern asupra performanțelor în
afaceri ale companiilor, atâta timp cât aceste preocupări constau, de asemenea, într-o
cerere de finanțare în cadrul proiectului PN-III-P3-3.1-PM-RO -MD-2016-0106
(UEFISCDI), proiecte de mobilități pentru Romania si Moldova 2016. Intenționez să
dezvolt un model general de analiză a performanțelor de afaceri și a activității
antreprenoriale care să în considerare efectele concomitente ale unor variabile ale
macromediului de la nivel a unei țări, cum ar fi factorii politici, socio-culturali,
economici și tehnologici.
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