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REZUMAT

Instabilitatea economica manifestată pe plan internațional și național, schimbările

organizaționale specifice sectorului public, reglementările contabile stufoase și

necorelate, dezacordul dintre costurile serviciilor publice și calitatea acestora,

performanța redusă, transparența extrem de limitată, și dezechilibrul informațional

impun o nouă abordare a contabilității în sectorul public.

În acest context, teza de abilitare conturează și dezvoltă într-o manieră integrată,

exhaustivă și comprehensivă următoarele direcții de cercetare: evoluția contabilității

publice corelat cu strategia de dezvoltare a sistemelor de contabilitate publică la nivelul

UE (IPSAS, EPSAS, SEC), fundament pentru un management public performant în care

managementul și măsurarea performanței în sectorul public devin concepte primordiale

pe scara evoluției. Toate converg înspre crearea unui sistem contabil modern, comparabil

și bine fundamentat pe teorii și valori comune, astfel încât contabilitatea publică să devină

un limbaj universal.

Teza de abilitare are la bază întreaga activitate de cercetare a autoarei, conf. univ. dr.

Nistor Cristina Silvia care se concentrează în aria contabilității sectorului public, abordată

la nivel național sau internațional, pe următoarele direcții: etapele evoluției contabilității

publice în România; factorii de influență care au marcat schimbările din sectorul public;

procesele de convergență, armonizare și internaționalizare sub impactul standardelor de

contabilitate ale sectorului public (IPSAS / EPSAS / ESA); poziționarea sistemului public

de contabilitate din România în cadrul public internațional / european; analiza

conceptelor, teoriilor și valorilor publice specifice (NPM, PNG, bună guvernare,

responsabilitate, transparență, performanță, integritate, corectitudine, teorii

instituționale etc.), implicațiile legăturii evoluție-calitate-educație în sectorul public,

legătura dintre contabilitatea publică și standardele de evaluare.

Astfel, prima parte – Realizările științifice și profesionale și academice – surprinde doua

direcții principale de dezvoltare, dezvoltate ulterior pe subdirecții. Prima vizează poziția

României și a Uniunii Europene în fața presiunii referențialelor internaționale de

contabilitate, strâns corelată cu analiza legăturii dintre componenta contabilă, fiscală,

bugetară și statistică în raportarea instituțiilor publice. Această tematică este  una extrem



de actuală, regăsind principalele afirmații provocatoare în Directiva Consiliului European

2011/85/EU care vizează următoarele aspecte: armonizarea sistemului contabil public al

țărilor membre UE pornind de la IPSAS, prin crearea EPSAS și raportarea unitară

(contabilă și statistică) obligatorie în baze de angajamente (accrual).  Ele sunt abordate în

teză distinct și separat în condițiile în care caracterul aleatoriu al implementării IPSAS a

lăsat la latitudinea țărilor să aleagă implementarea lor în etape diferite, pe paliere diferite,

în baze de raportare diferite.

Cea de-a doua direcție, stabilește raportul dintre managementul și măsurarea

performanței într-un sistem public al cărui scop este eficientizarea, inclusiv prin măsuri

care sunt direct dependente de forma și conținutul informației contabile.

Evaluarea performanței în sectorul public continuă să fie un aspect important pentru

toate guvernele, la nivel mondial. În acest domeniu, guvernele acordă o atenție tot mai

ridicată asupra dezvoltării și implementării tehnologiilor de comunicare în sectorul

public, ca mijloc de promovare a transparenței si a responsabilității public asumate,

pentru publicarea informațiilor si pentru a crește nivelul de încredere a cetățenilor în

guverne. Un pas decisiv pentru îmbunătățirea performanțelor perspectivelor micro și

macro, este nevoia de proceduri standardizate, capabile să crească calitatea informațiilor

și comparabilitatea acestora.

Pornind de la această abordare, prezenta teza pornește de la ideea sprijinirii creșterii

calității informației și a comparabilității bazate pe standardizare, ca un pas important în

îmbunătățirea performanței sectorului public.

Pentru creșterea responsabilității public asumate și a transparenței și pentru

modernizarea administrativă, prezentarea informațiilor financiare si non financiare este

o garanție pentru utilizarea resurselor publice si pentru îndeplinirea obiectivelor de

performanță stabilite.

În a doua parte a tezei am prezentat planul de cercetare în care am subliniat obiectivele

de cercetare viitoare, planul de diseminare a rezultatelor cercetării, impactul presupus al

cercetării și direcțiile de dezvoltare ale activității academice si de predare.

A treia parte prezintă referințele bibliografice asociate conținutului părților anterioare.


