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Forumul Cross-Border Meeting,
de la Moscova

Conferinţa internaţională
de la Samara - Federaţia Rusă

Cea de a 8-a ediţie a ,
organizată de Institutul Profesional al Contabililor din Rusia,
la Moscova, în perioada 1-3 Iulie 2014, a avut drept
temă„Calitatea raportărilor financiare şi rolul comunităţii
profesionale şi al organizaţiilor de experţi”.

La forum au participat reprezentanţi ai corpurilor profesionale
din Belgia, Ungaria, Kazahstan, Moldova, Polonia, România,
Rusia, Ucraina, precum şi de la IFAC, prin ,
manager.

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată
de , prim-vicepreşedinte al Consiliului CAFR şi

, director executiv.

Dezbaterile s-au referit la îmbunătăţirea calităţii raportărilor
financiare, rolul şi obiectivele organismelor profesionale în
proiectarea unui model al raportărilor financiare care să
răspundă aşteptărilor utilizatorilor în ce priveşte conţinutul
acestora, componentelor şi prezentărilor, ca parte a
raportărilor financiare.

Prima parte a fost axată pe teme ce privesc raportările finan
ciare, ca răspuns la cerinţele utilizatorilor pentru îmbunătăţi
rea calităţii acestora. În cadrul acestei secţiuni au prezentat
materiale Institutul Experţilor Contabili din Kazahstan; Aso
ciaţia Profesională a Contabililor şi Auditorilor din Republica
Moldova, profesionişti din Federaţia Rusă şi de la IFAC.

În partea a doua a primei sesiuni au fost discutate problemele
referitoare la controlul calităţii în cazul raportărilor financiare,
concepute pe cadre diferite de elaborare (IFRS şi GAAP-uri),
particularităţi ale dezvoltării acestor modele de raportări
financiare specifice unor zone geografice. Au prezentat lucrări
specialişti din: Ungaria, Kazahstan şi din cadrul IFAC.

În ultima parte a forumului, care s-a axat pe dezbaterea
rolului şi obiectivele asociaţiilor profesionale în dezvoltarea
acestor raportări financiare, au avut ri România,
Polonia şi Belgia.

Din partea CAFR, Ana Dincă a prezentat tema „Experienţa
auditorilor bazată pe aplicarea Standardelor ţionale de
Audit şi a Codului de etică” în care s-au sumarizat principalele
evoluţii pe parcursul celor 15 ani de la înfiinţarea Camerei
privind asimilarea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de
Audit şi a Codului Etic. S-a făcut referire şi la relaţiile pe care
CAFR le are cu organisme profesionale şi instituţii profesio-
nale pe plan internaţional, precum şi cu organismele naţio-
nale: reglementatori, organisme de supraveghere, utilizatori şi
alte asociaţii de profil. Au fost, de asemenea, relevate preo-
cupările CAFR generate de noile reglementări europene.

Prezentarea a fost urmărită cu interes, având în vedere că
România este un cap de pod în domeniul profesiei contabile
şi de audit între Europa şi zona Euro-asiatică.

În zilele de 3 şi 4 iulie la Samara (Federaţia Rusă)a avut loc
Conferinţa Internaţională cu tema „Instrumente financiare de
dezvoltare a politicii clusterelor”, organizată de Institutul
Naţional al Contabililor Autorizaţi, Managerilor Financiari şi
Economiştilor (NIPA) –cu ocazia împlinirii a 15 ani de
activitate a acestei organizaţii profesionale.

Conferinţa a fost organizată cu susţinerea IAAER – Interna
tional Association for Accounting Education and Research, al
cărei preşedinte, , a fost prezent la lucrări.

La invitaţia NIPA, CAFR  a fost reprezentată de conf. univ. dr.
, membru al Consiliului CAFR, care, în cadrul

festivităţii de deschidere a manifestării,a transmis un mesaj şi
a înmânat o plachetă aniversară preşedintelui NIPA,

.

În mesajul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România adresat organizaţiei profesionale NIPA, semnat de
preşedintele Camerei, prof. univ. dr. , se
spune, printre altele:

În plenul conferinţei, conf. univ. dr. Daniel Botez a susţinut o
prelegere cu tema „Este necesară o reformă a raportării
financiare?”.

Forumului Cross-Border Meeting

Daria Kuklar

Ana Dincă
Marius Burduşel

Kazuo Hiramatsu

Daniel Botez

Dmitri
Yakovenko

Horia Neamţu
al

-
-

-

expune
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-

„Cu prilejul împlinirii a 15 ani de activitate a Institutului
Naţional al Contabililor Autorizaţi, Managerilor Financiari şi
Economiştilor (NIPA) din Samara, marcată prin Conferinţa
Internaţională ştiinţifico-practică organizată în perioada 3-4
iulie 2014, în numele Consiliului Camerei Auditorilor Finan
ciari din România doresc să vă transmit cele mai calde felici
tări pentru progresele semnificative şi rezultatele deosebite
obţinute de dumneavoastră, stimaţi colegi, în eforturile de
modernizare şi permanentă adaptare la cerinţele şi provocă
rile evoluţiilor economice şi sociale în perioada pe care o
traversăm.

În procesul amplu şi complex de modernizare a profesiei un
rol important revine colaborării şi schimbului de experienţă cu
organizaţiile profesionale de pe mapamond. În acest context
un moment important pentru noi l-a reprezentat semnarea
Acordului de cooperare între Camera Auditorilor Financiari din
România şi Institutului Naţional al Contabililor Autorizaţi,
Managerilor Financiari şi Economiştilor (NIPA) din Samara,
Federaţia Rusă, în cadrul Conferinţei anuale a CAFR din 21
aprilie 2012, de către cei doi preşedinţi - prof. univ. dr. Horia
Neamţu şi prof. Dimitry A. Yakovenko.

Urăm profesioniştilor contabili reuniţi în cadrul NIPA să obţină
importante succese pe drumul progresului pe care s-au
angajat şi vă asigurăm – în numele Consiliului CAFR – de
întreaga disponibilitate de a acţiona în continuare împreună,
pe baza unui real şi reciproc respect, în cadrul activităţilor
specifice pe care le desfăşurăm, pentru îndeplinirea ţelurilor
pe care ni le propunem, în interesul profesiei şi al tuturor celor
care beneficiază de munca noastră.”

-
-

-

Informaţii



Cu siguranţă, apetenţa tinerilor pentru profesia contabilă în
general şi pentru cea de audit financiar ca specialitate este
un fapt îmbucurător. Sondajul în rândul studenţilor, ale

cărui rezultate le publicăm în numărul de faţă al revistei, atestă
întâi de toate că respondenţii realizează oportunităţile pe care le
poate oferi meseria pe care şi-au ales-o şi, fapt mai important,
că sunt conştienţi de adevărul că o temelie teoretică reprezintă
numai punctul de plecare, practica urmând a da valoare şi recu-
noaştere activităţii pe care şi-au propus să o desfăşoare după
absolvire. 

De aceea, nu se sfiesc să facă referi-
re la necesitatea implicării mediului
profesional în procesul lor de pre-

gătire universitară. Şi pentru aceasta sunt
dispuşi să facă mult detestata în trecut
muncă voluntară. Adică să accepte fie şi plic-
tisitoarea rutină a trierii hârtiilor – nu puţine într-un compartiment
de contabilitate – în speranţa că vor „fura” cât de cât din secretele
breslei căreia vor să li se alăture.

Aici este, de fapt, nodul problemei: câţi manageri sau şefi de
compartimente contabile sunt dispuşi „să se încurce”, după
părerea lor, cu ucenici în ale contabilităţii? Chiar şi fără să-i

coste ceva, tot mai rămâne – insidios sau manifest –
resentimentul muncitorului contabil cu mânecuţe care se
teme de tinerelul ce mâine îi va putea lua locul.

Studiul publicat, util ca informaţie desigur, aruncă
inerent o privire numai asupra aversului meda-
liei. Ar fi interesant să aflăm – poate într-o altă

cercetare – ce relevă reversul medaliei, cum gândesc
„beneficiarii” celor care intră pe piaţa profesiei? În ce
măsură sunt mulţumiţi de nivelul de pregătire pe
care îl asigură mediul universitar? Şi, de ce nu, să li
se adreseze o întrebare – poate incomodă – dar
tranşantă: „Ce aţi făcut sau ce şi cum puteţi să

faceţi pentru a ajuta nu numai la pregătirea practică a studenţilor,
dar şi pentru a semnala celor care răspund de procesul de învăţă-
mânt punctele tari, dar mai ales punctele slabe ale curiculei?”
În fond, şi aversul, dar şi reversul dau valoare unei medalii!
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Abstract

Cuvinte cheie: audit financiar, mediu academic, mediu profesional, viitori profesionişti, România

Study from the Perspective of Future Graduates Regarding the
Correlation Academic Environment – Professional Environment in
Financial Audit

38/2014

Studiu din perspectiva 
viitorilor absolvenţi 
privind

* Prof.univ.dr., Academia de Studii Economice din Bucureşti, e-mail: stefanescu.aura @gmail.com
** Drd., Academia de Studii Economice din Bucureşti, e-mail: gabrielatanase26@yahoo.com 

corelarea 
mediului academic
cu mediul profesional 
în auditul financiar

This research aims to investigate the opinion of future graduates
regarding the correlation of the auditing knowledge gained in the
academic environment with the expectations of the professional
environment. The research approach is two-dimensional. The first
dimension of the research takes into account on one hand, a syn-
thesis of the ideas published on this subject in the literature. The
second dimension is an empirical study based on a question-
naire, receiveing responses from future graduates of the academ-
ic environment in the accounting field. The results of the study
showed that: all respondents believe that the academic environ-
ment provides theme with the necessary training in order to pro-
fess within the audit firms; the majority of the respondents
believes that for the integration in the professional environment,

future graduates must hold simultaneously theoretical knowledge,
practical and organizational skills; the determinant factors that
motivate future graduates to learn at financial audit are the inter-
est in accumulating superior knowledge in this field and the need
to integrate in the professional environment; all respondents
would accept to participate in volunteer programs organized by
the professional environment in order to gain experience in finan-
cial audit; most respondents support a moderate adaptation for
the financial audit approach in the academic environment, by
implementing internship or volunteering programs.
Key words: financial audit, academic environment, professional

environment, future professionals, Romania
JEL Classification: M 41, M 42, I 25

Aurelia ŞTEFĂNESCU* & Gabriela Lidia TĂNASE**
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Introducere
În contextul actual, dominat de incerti-
tudinea mediului economic ce influen-
ţează gradul de sustenabilitate al entită-
ţilor economice, de trendul ascendent al
cererii de informaţii financiare relevante
şi credibile ale stakeholderi-lor, de exi-
genţele mediului profesional şi ale orga-
nismelor profesiei contabile, precum şi
de interesul viitorilor absolvenţi pentru
a profesa în cadrul cabinetelor de audit
financiar, dar şi pentru a dobândi calita-
tea de auditor financiar, rolul mediului
academic devine major. Însă, pentru a
răspunde acestor provocări este necesa-
ră relaţionarea mediului academic cu cel
profesional şi cu organismele profesio-
nale. Din această perspectivă, conside-
răm că opiniile exprimate de viitorii
absolvenţi cu privire la corelarea dintre
mediul academic şi cel profesional refe-
ritor la auditul financiar vor contribui la
creşterea rolului mediului academic, dar
şi a gradului de implicare a mediului
profesional, astfel încât viitorii profesio-
nişti să îşi însuşească şi să-şi dezvolte
raţionamentul profesional şi să-şi for-
meze un portofoliu conceptual şi apli-
cativ specific domeniului contabilitate.

Intercorelarea dintre
mediul academic 

şi mediul profesional 
privind profesia contabilă
- perspectiva conceptuală
La nivelul literaturii de specialitate,
intercorelarea dintre mediul academic şi
cel profesional este multifaţetată.
Wilson (2013) abordează contribuţiile
semnificative ale mediului academic
aduse contabilităţii guvernamentale şi
politicilor de audit şi consideră că aces-
tea au determinat îmbunătăţirea nu
numai a standardelor în domeniu, ci şi a
practicii şi educaţiei.

Okofo et al. (2011) consideră că educa-
ţia contabilă reprezintă un factor de
influenţă asupra practicilor contabile şi

de raportare ale entităţilor economice.
În acest sens, autorii susţin că mediul
academic are un impact dual asupra
mediului profesional: pe de o parte,
influenţează reglementările contabile,
iar, pe de altă parte, un nivel ridicat de
educaţie sporeşte gradul de inteligibili-
tate a standardelor, la nivelul mediului
profesional. Într-o altă viziune, Kutuluk
et al. (2012) apreciază că feedback-ul pe
care profesioniştii contabili îl oferă
mediului academic privind calitatea şi
eficienţa cursurilor efectuate la nivelul
mediului profesional sau recomandările
de adaptare a curriculei, îmbunătăţesc
calitatea educaţiei contabile. De aseme-
nea, modificările reglementărilor în
domeniu generează actualizarea manua-
lelor universitare şi a cărţilor de specia-
litate, fiind necesară adaptarea la noile
principii şi politici de raportare (Wilson,
2013). 

Având în vedere rolul semnificativ al
mediului academic în cadrul celui pro-
fesional, educaţia contabilă trebuie să
menţină o legătură puternică cu profe-
sia, să aibă contact direct cu profesioni-
ştii (Kutuluk et al., 2012), să încurajeze
integrarea profesioniştilor (Njoku et al.,
2010), să promoveze integrarea în
mediul academic a cercetătorilor-profe-
sionişti (Helden et al., 2010) şi să se

implice în procesul de elaborare a poli-
ticilor (Wilson, 2013). De asemenea,
mediul academic trebuie să aibă în
vedere multidisciplinaritatea (Howieson,
2003), domeniile relevante ce par iniţial
tangente domeniului de studiu, dar care
de fapt sunt conectate la realitatea şi
practica disciplinei (Boyce, 2004), dar şi
beneficiile oferite de mediul profesional
(Paisey & Paisey, 2010; Killian, 2013;
Maelah et al., 2012).

Din perspectiva gradului de satisfacţie a
mediului profesional privind cunoştin-
ţele acumulate de viitori profesionişti în
cadrul mediului academic, Sugahara &
Boland (2011) apreciază că acesta este
dependent de conformitatea mediului
academic cu standardele organismelor
profesionale. În ceea ce priveşte corela-
rea dintre mediul academic şi organis-
mele profesiei contabile, autorii susţin
că Standardele Internaţionale de
Educaţie pentru Profesioniştii
Contabili, ce vizează creşterea mobilită-
ţii globale a contabililor şi reducerea
diferenţelor internaţionale privind crite-
riile pentru dobândirea calităţii de
membru al organismelor profesionale,
vor fi eficiente numai dacă organismele
profesionale se vor implica în educaţia
contabilă. Un exemplu în acest sens
este cazul Australiei, unde disciplinele

ŞTEFĂNESCU & TĂNASE  l

Absolvenţii consideră că
mediul academic le oferă

pregătirea necesară 
pentru a profesa în cadrul

cabinetelor de audit, 
iar pentru integrarea 

în mediul profesional, 
viitorii absolvenţi trebuie să

deţină simultan cunoştinţe
teoretice, practice 

şi abilităţi organizatorice



de contabilitate predate la anumite uni-
versităţi sunt acreditate de organismele
profesiei contabile. O procedură simila-
ră identificăm în cazul organismelor
profesiei contabile din România. În
acest sens, Camera Auditorilor Finan -
ciari din România (CAFR) se implică în
mediul academic într-o manieră duală.
Astfel, pe baza unui portofoliu de crite-
rii şi a protocoalelor încheiate între
CAFR şi universităţi, organismul profe-
sional echivalează programele de master
organizate de către universităţi cu testul
de acces la stagiu în audit financiar, res-
pectiv durata studiilor de master cu
perioada de vechime în domeniul finan-
ciar-contabil (CAFR, Hotărârea nr.
35/2012, Hotărârea nr. 265/2011).

Raportat la cercetătorii din mediul aca-

demic, Njoku et al. (2010) consideră că
aceştia trebuie să se orienteze atât spre
mediul academic, cât şi spre mediul
profesional, să deţină şi calificări profe-
sionale, experienţă în mediul profesio-
nal şi să se implice în realizarea de cer-
cetări aplicate, nu numai ştiinţifice.

Abordările conceptuale prezentate
reflectă intercorelarea dintre mediul
academic, mediul profesional şi organis-
mele profesiei contabile în formarea vii-
torilor profesionişti (Figura 1). De ase-
menea, remarcăm opiniile convergente
privind rolul major ce revine mediului
academic, acela de a dezvolta raţiona-
mentul profesional, de a pregăti şi de a
forma abilităţile necesare viitorilor
absolvenţi pentru a se integra şi a se
dezvolta în mediul profesional.

Studiu privind 
intercorelarea mediului

academic cu mediul
profesional din 

perspectiva viitorilor
profesionişti. Cazul

auditului financiar
1. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA

CERCETĂRII
Cercetarea noastră a avut drept obiectiv
investigarea opiniei viitorilor absolvenţi
cu privire la corelaţia dintre cunoştinţe-
le dobândite la disciplina audit financiar
pe parcursul anilor de studiu şi cerinţele
mediului profesional. Pentru realizarea
studiului am utilizat ca metodologie de
cercetare ştiinţifică, cercetarea de tip
cantitativ. În acest sens, am elaborat un
chestionar ce cuprinde 15 întrebări.
Primele douăsprezece întrebări vizează
opinia viitorilor absolvenţi cu privire la
cerinţele mediului profesional, capacita-
tea mediului academic de a le oferi pre-
gătirea necesară pentru integrarea cu
succes în mediul profesional, oportuni-
tatea adaptării cunoştinţelor oferite de
mediul academic şi alternativele aferen-
te. Ultimele trei întrebări includ coordo-
nate generale de identificare ale respon-
denţilor precum localitatea de domiciliu
stabil, vârsta şi sexul. Populaţia supusă
investigaţiei a fost reprezentată de stu-
denţii anului III ai Facultăţii de Conta -
bilitate şi Informatică de Gestiune din
cadrul Academiei de Studii Economice
din Bucureşti. Eşantionul ales este
reprezentativ. În perioada februarie-
martie 2014 au fost distribuite în for-
mat fizic 140 de chestionare viitorilor
absolvenţi. Rata de răspuns a fost de
111 chestionare, dintre care 104 valide.
Din punct de vedere al coordonatelor
generale ale respondenţilor, 40.38% au
domiciliul stabil în Bucureşti, iar
59.62% în alte localităţi. De asemenea,
majoritatea respondenţilor (87.50%)

58/2014
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sunt de sex feminin, iar media de vârstă
a acestora este de 21.49 ani.

2. REZULTATELE STUDIULUI
Din perspectiva aşteptărilor cabinetelor
de audit de la viitorii profesionişti,
63.21% dintre aceştia consideră că pen-
tru a fi validat de mediul profesional,
viitorul absolvent trebuie să deţină
într-o manieră integrată cunoştinţe teo-
retice, practice şi abilităţi organizatorice.
21.70% dintre respondenţi consideră că
pentru activarea în mediul profesional,
prevalează cunoştinţele practice,
15.09% pledează pentru cunoştinţele
teoretice şi numai 4.72% pentru abilită-
ţile organizatorice (Figura 2).

În ceea ce priveşte gradul de corelare a
educaţiei contabile cu cerinţele cabine-
telor de audit, 89.62% dintre respon-
denţi consideră că acestea sunt corelate
şi numai 10.38% sunt de părere că
cerinţele mediului profesional se reflec-
tă în mică măsură în educaţia academică
(Figura 3).

De asemenea, majoritatea respondenţi-
lor (66.04%) consideră că mediul acade-
mic le oferă pregătirea necesară în audit
financiar pentru a profesa în cadrul
cabinetelor de audit. 33.96% dintre res-
pondenţi apreciază ca fiind redus gradul
de utilitate al cunoştinţelor dobândite în
mediul academic pentru integrarea în
mediul profesional (Figura 4). Această
opţiune ar putea fi explicată prin faptul
că, în cadrul cabinetelor de audit, selec-
ţia viitorilor angajaţi sau debutul perioa-
dei de angajare este precedată de efec-
tuarea de cursuri de formare profesio-
nală. 

În ceea ce priveşte aplicabilitatea în
mediul profesional a cunoştinţelor
dobândite în audit financiar în cadrul
mediului academic, 78.30% dintre res-
pondenţi afirmă că acestea se regăsesc
în practică (Figura 5). Gradul redus de
aplicabilitate a cunoştinţelor teoretice în
practică, atribuit de către respondenţi
(21.70%) se poate datora faptului că
îndeobşte, clienţii cabinetelor de audit
sunt eterogeni atât din punct de vedere
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al obiectului de activitate, complexităţii
activităţii, cât şi a culturii contabile.
Astfel, apar elemente inovatoare care
completează portofoliului cognitiv al
profesionistului contabil. 76.42% dintre
respondenţi consideră că abilităţile şi
cunoştinţele de audit financiar acumula-
te în mediul academic le oferă şanse
mai mari de integrare în cabinetele de
audit. Opţiunea respondenţilor
(18.87%) pentru gradul redus în care
cunoştinţele de audit financiar facilitea-
ză accesul în mediul profesional ar
putea fi explicată prin faptul că profe-
sioniştii care activează în cadrul cabine-
telor de audit nu sunt numai absolvenţi
ai domeniului de studii de contabilitate
(Figura 6).

În ceea ce priveşte impactul cunoştinţe-
lor de audit financiar acumulate în
mediul academic asupra deciziei mediu-
lui profesional, majoritatea respondenţi-
lor (83.02%) sunt de părere că acestea
sunt relevante pentru mediul profesio-
nal, iar 16.98% apreciază ca având o
relevanţă redusă (Figura 7). Acest
punct de vedere ar putea fi explicat de
politicile de resurse umane existente la
nivelul cabinetelor de audit, conform
cărora prevalenţa cunoştinţelor de audit
financiar este redusă, iar acestea optea-
ză pentru organizarea de cursuri de for-
mare profesională pentru angajaţii novi-
ce.

Factorii determinanţi pentru viitorii
absolvenţi privind acumularea de
cunoştinţe de audit financiar pe parcur-
sul anilor de studiu din cadrul facultăţii
au fost clasaţi de către respondenţi ast-
fel: interesul de a dobândi cât mai multe
cunoştinţe: 3.60 puncte; dorinţa de inte-
grare pe piaţa muncii: 3.59 puncte; con-
ţinutul disciplinei: 3.36 puncte; modul
de predare al profesorului: 3.18 puncte,
dar şi promovarea examenului: 2.92
puncte (Figura 8).

Focalizarea respondenţilor pe procesul
cognitiv este evidenţiată şi de experien-
ţa profesională redusă în audit financiar.
În acest sens, numai 17 respondenţi au
declarat că au acumulat experienţă prac-
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tică în audit financiar şi au aplicat în
practică 76.47% din portofoliul de
cunoştinţe acumulate în mediul acade-
mic, ceea ce evidenţiază gradul ridicat
de corelare a mediului academic cu cel
profesional. Totuşi, pentru viitorii pro-
fesionişti prezintă interes şi experienţa
profesională, 90.57% dintre aceştia fiind
dispuşi să participe la programe de
voluntariat desfăşurate în cadrul cabine-
telor de audit pentru a dobândi expe-
rienţă profesională (Figura 9). 

De asemenea, interesul respondenţilor
pentru acumularea de experienţă profe-
sională pe parcursul studiilor universita-
re este reflectat şi de opiniile majoritare
ale acestora privind adaptarea modului
de abordare a disciplinei audit financiar.
Modalităţile de adaptare a disciplinei de
audit financiar validate de către respon-
denţi sunt următoarele: implementarea
unor programe de internship, volunta-
riat (29.25%), prevalenţa stagiilor de
practică în audit financiar (22.64%),
adaptarea sistemului de predare
(4.72%). Rezultă că 55.66% dintre res-
pondenţi sunt partizanii manierei inte-
grate de adaptare a disciplinei audit
financiar, respectiv implementarea unor
programe de internship, voluntariat;
prevalenţa stagiilor de practică în audi-
tul financiar; şi adaptarea sistemului de
predare (Figura 10). 

Concluzii
Cercetarea efectuată la nivel conceptual
evidenţiază importanţa mediului acade-
mic pentru cel profesional, precum şi
necesitatea coroborării dintre mediul
academic şi cel profesional, în vederea
formării şi dezvoltării cognitive şi a
raţionamentului profesional al viitorilor
absolvenţi în concordanţă cu tendinţele
în domeniu. 

Din perspectiva cercetării empirice pri-
vind investigarea opiniei viitorilor
absolvenţi cu privire la intercorelarea
dintre mediul academic şi cel profesio-
nal în ceea ce priveşte auditul financiar,
rezultatele au evidenţiat o implicare
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duală a celor două medii. Astfel, viitorii
absolvenţi consideră că educaţia conta-
bilă este corelată cu cerinţele mediului
profesional, oferindu-le pregătirea nece-
sară pentru a profesa în cadrul cabine-
telor de audit şi pentru a avea şanse mai
mari de integrare în mediul profesional.
De asemenea, portofoliul conceptual şi
aplicativ acumulat în audit financiar în
cadrul mediului academic influenţează,
în opinia respondenţilor, decizia mediu-
lui profesional cu privire la integrarea
acestora. Legătura dintre mediul profe-
sional şi cel academic este susţinută şi
de relevanţa pe care viitorii absolvenţi o
atribuie, în cadrul desfăşurării studiilor
universitare, programelor de practică,
internship, voluntariat sau prevalenţei
stagiilor de practică în audit. În opinia
respondenţilor, pentru integrarea în
mediul profesional de audit este necesa-
ră nu doar dobândirea cunoştinţelor
teoretice, dar şi a celor practice şi orga-
nizatorice. De aceea, majoritatea ar fi
dispuşi să participe la programe de
voluntariat desfăşurate în cadrul cabine-
telor pentru a dobândi experienţă în
audit financiar. Însă, pe baza rezultate-
lor cercetării efectuate constatăm că,
deşi mediul academic oferă viitorilor
absolvenţi educaţia contabilă corespun-
zătoare pentru integrarea cu succes în
mediul profesional, viitorii absolvenţi
fiind motivaţi să se pregătească la audit
financiar în special pentru a dobândi
cât mai multe cunoştinţe şi a se integra
în mediul profesional, aceştia apreciază
ca fiind necesară adaptarea modului de
abordare a disciplinei din perspectiva
implicării mediului profesional. 

Cu privire la limitele cercetării, conside-
răm că una din limitele majore ce afec-
tează comparabilitatea la nivelul mediu-
lui academic este faptul că s-au analizat
numai informaţiile furnizate de viitorii
absolvenţi ai unei facultăţi dintr-un sin-
gur centru universitar. Însă este cunos-
cut faptul că în mediul academic se
aplică principiul autonomiei universitare
şi, prin urmare, modul de abordare al
disciplinei audit financiar este etero-
gen. l
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Introducere
Prezenta lucrare porneşte de la anumite
lipsuri sesizate în practica utilizării date-
lor din rapoarte deja generate – fie sta-
tice, fie sub formă de analize multidi-
mensionale bazate pe web insuficient
reprezentate. De cele mai multe ori,
problemele apar atunci când datele sunt
dispuse multiaxial, iar utilizatorul final
doreşte să dinamizeze reprezentarea
curentă plecând de la forma statică sau
când acesta constată că, deşi dinamică,
forma de reprezentare este lipsită de
grafice dinamice sau de formatări grafi-
ce.

Dincolo de acest scenariu, care implică
aparent o banală schimbare de format,
utilizarea datelor pentru raportări, indi-
ferent de mecanismele folosite pentru
stocarea acestora încă se confruntă cu
numeroase probleme ce ţin de redun-
danţe şi erori. Respectând principiul
GIGO1 (Garbage In, Garbage Out2),
tratarea nonşalantă a acestor deficienţe
la nivelul surselor generează probleme,
câteodată mult mai mari la nivelul
rapoartelor şi al interpretării acestora.

Conceptul de consolidare a datelor,
care apare încă din titlul acestei lucrări,
este tratat atât în sens restrâns, cu refe-
rire la anumite tehnici concrete de pre-
lucrare şi la modalităţi de agregare a
datelor3, cât şi în sens larg, plecând de
la ideea creării suportului pentru date
durabile.

* Cercetător ştiinţific, dr., Dep. de Cercetare, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, e-mail: dan.homocianu@gmail.com
** Prof. univ. dr., Dep. de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, e-mail: adinu@uaic.ro
1 https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Garbage_In,_Garbage_Out.html
2 http://www.techterms.com/definition/gigo
3 http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/consolidate-data-in-multiple-worksheets-HP010095249.aspx
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Pentru a argumenta aplicabilitatea
aspectelor teoretice şi practice din
această lucrare în domeniul financiar-
contabil şi al auditului financiar este
suficient să amintim despre concepte
precum controlul mixt şi auditul încru-
cişat, cu diversitatea de surse de date şi
perspective de analiză pe care aceste
tehnici o implică. Prin urmare, formate-
le variate ale diferitelor documente utili-
zate, necesitatea suportului lor fizic
(hârtie), chiar şi în condiţiile mai noi ale
acceptării la monitorizări, controale şi
auditări a formatului scanat, însoţit în
cazuri speciale şi de specimenele de
semnături şi de documentul electronic
editabil, riscurile inerente la preluarea
manuală sau semiautomată a datelor,
insuficienta standardizare a prelucrări-
lor, măsurile insuficiente pe linia accep-
tării semnăturii electronice şi a generali-
zării sistemelor de raportare via
Internet4 sunt doar câteva exemple
evocatoare în sensul argumentării înce-
pute mai sus.

Managementul datelor
în sistemele de audit
Confruntate cu problema crescândă a
datelor pe care nu se pot baza, foarte
multe companii au apelat la MDO-
Managementul Datelor Organizaţiei.
Din nefericire însă, foarte multe organi-
zaţii utilizează MDO pentru a se adresa
unor simptome ale datelor cu proble-
me, când singura modalitate de a rezol-
va cu adevărat problemele este raporta-
rea la cauzele lor. Dacă nu se ţine sea -
ma de acurateţea datelor de intrare,
apar dificultăţi în profunzimea sistemu-
lui, în toate operaţiile de prelucrare şi
raportare.

MDO eficace se raportează la sursa
datelor, dar nu se opreşte acolo, ajutând
de asemenea la gestionarea datelor pe
parcursul întregului lor ciclu de viaţă. O

soluţie cuprinzătoare MDO include
capabilităţi de: delimitare, curăţare şi
monitorizare pentru a îmbunătăţi calita-
tea datelor; metadate pentru a asigura
definiţii şi folosiri consistente; guver-
nanţa datelor pentru a asigura suprave-
gheri în curs de desfăşurare şi puneri în
aplicare ale standardelor şi procedurilor;
filtre de securitate pentru a asigura date
accesibile şi sigure; managementul date-
lor esenţiale. Îmbunătăţirile în aceste
direcţii pot ajuta la producerea de date
pe care o anumită organizaţie să se
poată baza de la bun început.

Cu titlu de exemplu, serviciile suport de
tip MDO oferite de compania Deloitte
se referă la:

è modele de administrare, gestiune a
proprietăţii şi guvernanţă a datelor;

è standarde, politici şi proceduri de
date;

è clasificare de date, ierarhizări şi
structurare;

è definiţia şi armonizarea datelor de
bază;

è soluţii de management al proiectării
şi creării datelor de bază;

è delimitarea, curăţarea şi
monitorizarea datelor;

è depozite de metadate;

è arhivarea, extragerea şi securitatea
datelor;

è tipare arhitecturale MDO şi practici
efective.5

Metodologia cercetării
Datele din studiile on-line de la care 
s-au început testele demonstrative
suport pentru întregul material au fost
prelucrate de autori în cadrul unei cer-
cetări cu pronunţat caracter aplicativ.
Ele au fost obţinute însă de o organiza-
ţie de profil, la care vom face câteva

referiri succinte în cele ce urmează, prin
aplicare de chestionare şi analiză canti-
tativă. În privinţa acronimului aferent
tehnicii propuse aici, demersul finalizat
cu alegerea sa a fost unul de natură
exploratorie şi caracterizat prin tatonări
şi incrementări.

De ce Google Refine?
La o primă vedere, Google Refine
poate fi descris ca un program de calcul
tabelar mai puternic atât pe partea de
date text, cât şi pentru date numerice.
Ca şi Microsoft Excel, poate importa şi
exporta date în formate precum .tsv
(Tab Separated Values), .csv (Comma
Separated Values), .xml (Extensible
Markup Language) şi .json (Java Script
Object Notation).

Google Refine oferă însă şi un set de
algoritmi interni care găsesc expresii
textuale scrise diferit, dar care ar putea
să fie grupate împreună. După importa-
rea datelor, se pot selecta opţiuni succe-
sive de editare a datelor (Edit cells,
Cluster and edit), după care se poate
alege algoritmul de utilizat. Ulterior
execuţiei, utilizatorul decide dacă accep-
tă sau refuză fiecare sugestie. De exem-
plu, va spune DA la combinarea „Mi -
cro soft” cu „Microsoft Corp.” şi NU la
combinarea valorilor „Coach Inc.” cu
„CCH Inc.” Dacă sunt oferite prea pu -
ţine sau prea multe sugestii, atunci se
poate schimba puterea funcţiei de suge-
stie.

Google Refine are şi opţiuni numerice
care produc vizualizări rapide ale distri-
buţiei datelor. Această funcţionalitate
poate scoate în evidenţă anomalii, re -
zul tat al unor erori de introducere a da -
telor (800,0 LEI în loc de 80,00LEI
pen tru salariul orar) sau inconsistenţe
pre cum diferenţele de raportare de la o
intrare la alta: salarii pe oră/săptămână
/ lună.6
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Câteva funcţionalităţi, pe care autorii
lucrării, obişnuiţi cu utilitatea tradiţiona-
lului VBA (Visual Basic for
Applications) folosit în tandem cu pro-
gramul de calcul tabelar Microsoft
Excel, le-au apreciat foarte mult la
Google Refine, ţin de:

1. posibilitatea de transformare a date-
lor plecând chiar de la reprezentări
multiaxiale prin operaţii succesive
precum transpoziţii şi împărţiri de
coloane;

2. posibilitatea memorării oricărei suc-
cesiuni de transformări însoţită de
generare de sript .json corespunză-
tor;

3. posibilitatea refolosirii scriptului
pentru seturi de date necesitând ace-
laşi tip de transformări.

În ceea ce priveşte curăţirea datelor7,
Google Refine, deşi este o aplicaţie de
dată relativ recentă8, dispune deja de
documentaţii cuprinzătoare. 

Este vorba de exemple concrete de
curăţire, dar şi de documentaţii pentru:
instalare, surse de date, operaţii, expre-
sii, limbaj, variabile, controale, funcţii şi
export9. La ele se pot adăuga şi
demonstraţii video on-line10, 
blog-uri11 şi alte resurse dedicate.

Crearea suportului
pentru raportări 
dinamice îmbogăţite 
– tehnica S-DOT
Funcţionarea facilităţilor de generare de
analize multidimensionale din aplicaţiile
curente cu specific (programe de calcul
tabelar, sisteme de gestiune a bazelor de
date, aplicaţii on-line) este condiţionată
cel mai adesea de existenţa surselor de
date în format relaţional - înregistrări în
tabele cu multiple câmpuri.

Pe lângă multiplele avantaje legate de
curăţirea datelor, o facilitate pe care o
oferă programul Google Refine este
depivotarea datelor12, utilă mai ales
atunci când avem nevoie de un raport
dinamic, care să ofere flexibilitate în
gestionarea axelor de analiză şi să per-
mită includerea de reprezentări şi for-
matări grafice. Dacă nu avem acces
direct la raportul dinamic (ex: tabel/
grafic pivot sau set de date în aplicaţia
on/off-line de reprezentare a datelor
multidimensionale) sau dacă acesta nu
există (nu a fost proiectat dinamic), va
trebui să-l generăm plecând de la imagi-
nea sa statică (Figura 1 - stânga). Prin
urmare, va trebui să avem în vedere

necesitatea unei tehnici pe care o denu-
mim aici S-DOT (Static to Dynamic
Output Technique – deşi iniţial ne gân-
disem la OFO: Output From Output)
şi care se fundamentează pe specificul
arhitecturilor software actuale, care
impun, ca punct de plecare pentru ana-
lize multidimensionale (OLAP), date în
format relaţional. Folosind această teh-
nică, vom evita un consum prea mare
de timp care apare dacă recurgem la
multiple operaţii de editare manuale.
Denumirea la care se reduce acronimul
poate trimite cu gândul la „small dots”
(puncte mici), respectiv la ideea de reîn-
toarcere la date atomice (înregistrări în
tabele) pentru a putea obţine, în baza
lor, rapoarte dinamice adaptabile la
cerinţe variate de analiză. O altă cono -
taţie pentru S este cea legată de funcţii-
le sinus/cosinus care sugerează întoar-
cerea de la un nivel superior de repre-
zentare a datelor (rapoarte multidimen-
sionale statice), către unul inferior (date
sub formă de înregistrări) şi apoi iarăşi
către unul superior (rapoarte multidi-
mensionale dinamice).

Pentru o descriere pe larg a tehnicii S-
DOT, vom avea în vedere un scenariu
de lucru efectiv creat de autori şi publi-
cat sub formă de materiale video (play-
list-6 piese)13, care va porni de la o
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aplicaţie OLAP bazată pe web (Figura
2). Vom detalia şi felul în care, fără a
interveni prea mult prin editare, reuşim

să generăm într-un interval de timp
foarte scurt suportul relaţional necesar
pentru generarea rapidă în medii off-

line a unui raport dinamic bazat pe o
analiză multidimensională configurată
on-line şi care foloseşte 4 variabile tip

138/2014

CONSOLIDAREA DATELOR SURSĂ



14 Audit financiar, anul XII

dimensiune (perspectivă de analiză),
respectiv una de tip măsură (număr de
răspunsuri - aici măsură implicită).

Aceste variabile (Figura 3) sunt parte
dintr-un studiu demonstrativ publicat
pe web şi bazat pe o cercetare cantita-

tivă realizată de o firmă românească14
de marketing şi cercetări de piaţă, prin
aplicarea a 1000 de chestionare15. În
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condiţiile în care tehnica S-DOT a pre-
supus şi export on-line în format foaie
de calcul (.xls  - Figura 4), programul
de prelucrare a datelor de la Google
(Refine) a asigurat o doză consistentă
de portabilitate, nefiind nevoie de con-
versie în formatul .csv - cu multiple uti-
lizări în mediile on-line. Acelaşi lucru îl
putem scrie şi despre tehnologia
Nesstar din spatele aplicaţiei OLAP
bazată pe web, parte din platforma
www.cityaudit.ro utilizată de noi, deşi
nu asigură suport direct pentru exportul
analizelor multidimensionale ca tabele
pivot .xls.

Din moment ce s-au folosit în analize
mai multe variabile pe o axă (raport
4:2), în Microsoft Excel a fost nevoie
de prelucrări suplimentare: completări
automate de date cu simple operaţii
drag&drop (Figura 5), adăugări şi şter-
geri de linii şi coloane (Figura 6), reu-
niuni de valori despărţite de separatori
la nivelul fiecărei celule dintr-o singură
nouă linie/coloană (Figura 7).

Toate aceste prelucrări pot fi înregistra-
te foarte simplu sub forma unui script
de prelucrare Microsoft VBA (Figura 8
- macroinstrucţiuni). Ulterior, scriptul
poate fi optimizat încât să identifice
automat numărul de variabile compuse
(produs cartezian de valori pentru
reprezentarea mai multor variabile /
dimensiuni / perspective de analiză, pe
aceeaşi axă), cel puţin la nivelul axelor
Ox, Oy şi, cel puţin pentru tipul de
fişiere exportate, folosind tehnologia
Nesstar din spatele platformei on-line
suport pentru analize multidimensiona-
le: www.cityaudit.ro.

În continuare, fişierul obţinut a fost
încărcat în Google Refine, s-a creat un
proiect şi apoi au fost urmate câteva
transformări succesive:

1. o împărţire a primei coloane în 2
subdiviziuni (în baza separatorului
definit în Excel, „:” - Figura 9)

2. o transpoziţie de celule (Figura 10)
presupunând următoarele:
a) denumirile coloanelor (valorile

din capul de tabel începând cu
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coloana 2) să devină valori ale
unui câmp compus (mixt) aso-
ciat iar

b) valorile indicatorului numeric
(nr. răspunsuri) să fie dispuse
într-o singură coloană;

3. o împărţire a noii coloane (câmpul
compus) în mai multe componente
folosind separatorul definit explicit
la pasul anterior - 2 (Figura 11).

Toate aceste prelucrări sunt înregistrate
de Google Refine, iar script-ul aferent
acestora poate fi descărcat în formatul
.json (Figura 12), respectiv aplicat pen-
tru un set de date de intrare similar
(care necesită prelucrări similare -
Figura 13).

De la acest nivel, folosind opţiunea de
creare de tabele pivot, se poate genera
un raport de analiză multidimensională
dinamic, care se va putea adapta la orice
specificaţii legate de poziţia dimensiuni-

lor pe axe şi de agregări pentru indica-
tor.

Prin combinarea/interschimbarea varia-
bilelor pe axe (pivotare - în termenii
specifici OLAP) se poate obţine o
formă a aceluiaşi raport mai apropiată

de cerinţele actuale de raportare dina-
mică16. Prin adăugare de indicatori de
alertă şi bare de intensitate care să se
comporte dinamic, raportarea va căpăta
valenţe specifice tipului de feed-back
oferit de mediile de tip Business
Intelligence. Astfel, operaţiuni precum
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detalierea (drill-down - în termenii
OLAP, Figura 14) vor conduce la
reprezentări grafice automate de valori
de pe nivelurile considerate de detaliu,
combinându-se astfel analiza multidi-
mensională cu cea cauzală. 

Cu detalii despre toate aceste facilităţi,
vom reveni într-un număr viitor al
revistei.

Concluzii
Dincolo de exemplele practice de lucru
cu aplicaţii software care oferă şi
opţiuni avansate de prelucrare a datelor,
din categoria celor furnizate de instru-
mentele de extragere, transformare şi
încărcare (ETL – Extraction,
Transformation and Loading), lucrarea fur-
nizează şi fundamentul teoretic pentru
o tehnică de prelucrare pentru transfor-
marea rapidă a unui raport multidimen-
sional static într-unul dinamic.

Scenariile de lucru prezentate folosesc
date financiare disponibile on-line, iar
capturile de ecran, menite să faciliteze
înţelegerea tehnicii prezentate sunt
însoţite de trimiteri la tutorialele video
on-line, create şi publicate de autorii
lucrării.

Lucrarea reuşeşte să detalieze particula-
rităţi de dorit privind calitatea, viteza şi
flexibilitatea prelucrării şi raportării
datelor, în rolul lor de factori cheie pen-
tru o activitate performantă de auditare
care necesită de multe ori analize multi-
dimensionale, cu luarea în calcul a mul-
tiple perspective şi surse de date pentru
aceeaşi problemă. l
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Introducere
Performanţa economico-financiară
constituie un subiect de interes în toate
domeniile de activitate, ghidând atenţia
responsabililor corporativi atât în faza
de previziune de obiective, cât şi în faza
de realizare şi raportare a obiectivelor
concentrate asupra performanţei,
obiective exprimate în indicatori finan-
ciari şi/sau non-financiari. Analiza per-
formanţei economico-financiare a unei
entităţi economice în funcţie de
momentele recunoaşterii veniturilor şi
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Cuvinte cheie: contabilitate de angajamente, contabilitate de numerar, performanţă
economico-financiară, profit şi pierdere, flux de trezorerie

Research on the Impact of the Accounting
Model on the Financial-Economic Performance
The fierce competition among more and more economic entities participating in an eco-
nomic market, places in the centre of the attention the financial and economic perform-
ance and the circumstances in which this is carried out. Whereas the model of accrual
accounting recognizes revenue and expenditure commitments at the time they occur,
the cash accounting method recognizes it only at the time of receipt or disbursement,
the study of the impact of the accounting model on the economic-financial performance
constitutes an essential approach to find answers to the questions: The accrual
accounting model offers the same information on the performance indicators as
well as the cash accounting model? The accounting model has an impact in
showing an image of the economic-financial performance? The importance of real-
izing the difference between the level of the economic-financial performance showed in
terms of the elements taken from the profit and loss statement – as a document show-
ing income and expenses – and of the statement of cash flows - as a document show-
ing receipts and payments – constitutes a priority objective in research, useful for the
continuity of business.
Key words: accrual basis, cash basis, financial-economic performance, Profit and Loss,

Cash Flow
JEL Classification: M41
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Cercetări privind



cheltuielilor în contabilitate conduce
cercetarea spre indicatori calculaţi pe
baza fluxului de rezultate şi pe baza flu-
xului de trezorerie, utilizând variabile
obţinute din Contul de profit şi pierdere şi
Situaţia fluxurilor de trezorerie, documente
contabile întocmite de entităţile econo-
mice pentru prezentări de informaţii
financiare referitoare la perioade trecu-
te. Aceasta pentru a raporta asupra rea-
lizărilor unei entităţi economice, dar şi
pentru a identifica elemente fundamen-
tale şi argumente ale previziunilor
obiectivelor referitoare la performanţa
economico-financiară. 

Metodologia cercetării
Obiectivul acestei cercetări este acela de
a studia performanţa economico-finan-
ciară (redată în continuare sub denumi-
rea de performanţă) a unei entităţi eco-
nomice prin prisma modelelor de con-
tabilitate utilizate şi a documentelor de
sinteză elaborate care oferă informaţii
cu privire la venituri, cheltuieli, încasări
şi plăţi, elemente esenţiale în cazul
modelelor de contabilitate „cash” şi
„accrual”.

În acest demers ştiinţific, utilizând
metoda descriptivă, primul pas l-a con-
stituit studierea literaturii de specialitate
pentru identificarea informaţiilor cu
privire la modelele de contabilitate, per-
formanţă economico-financiară şi
măsurarea acesteia. Lucrările ştiinţifice
studiate au constat în cărţi şi alte publi-
caţii de cercetare ştiinţifică apărute în
reviste de specialitate interne şi interna-
ţionale şi care aduc elemente de noutate
cu privire la indicatorii de măsurare a
performanţei economico-financiare. 

Ulterior, pentru realizarea obiectivului
de cercetare au fost efectuate analize,
comparaţii, sinteze, prelucrări asupra
informaţiilor din raportările financiare
publicate în cazul unei entităţi economi-
ce cotată la bursă, urmărind dependen-
ţele şi evoluţiile acestora în perioada
2009 – 2013. Aceasta pentru a identifi-
ca diferenţele dintre indicatorii calculaţi

pe baza Contului de profit şi pierdere şi cei
calculaţi pe baza Situaţiei fluxurilor de tre-
zorerie, pentru a identifica răspunsuri la
următoarele ipoteze:

Ipoteza 1. Există diferenţe majore
între profitul net şi creşterea netă
de numerar. În acest scop au fost
extrase date din Bilanţul contabil,
Contul de profit şi pierdere şi
Situaţia fluxurilor de trezorerie.

Ipoteza 2. Ratele de rentabilitate cal-
culate pe baza celor două modele
de contabilitate au aceeaşi evolu-
ţie. Pentru aceasta s-au utilizat indi-
catorii: rata rentabilităţii financiare,
rata rentabilităţii economice brute şi
rata rentabilităţii veniturilor din
exploatare, iar variabilele pe baza
cărora au fost calculaţi indicatorii au
fost: profitul net, capitalul propriu,
excedentul brut din exploatare, acti-
vele totale, rezultatul exerciţiului şi
veniturile din exploatare.

Ipoteza 3. Modelul de contabilitate
reprezintă un instrument mana-
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gerial pentru maximizarea/
diminuarea performanţei. Pentru
testarea ipotezei s-au utilizat indica-
tori calculaţi pe baza fluxului de tre-
zorerie care, ulterior, au fost compa-
raţi cu ratele de rentabilitate calcula-
te pe baza fluxului din exploatare.

Ipoteza 4. Alegerea modelului de con-
tabilitate creează modalităţi de
reprezentări diferite a imaginii
entităţii. În acest sens, s-au compa-
rat rata rentabilităţii din exploatare,
ca indicator calculat pe baza mode-
lului contabilităţii „accrual” şi rata
fluxurilor de numerar, ca indicator
calculat pe baza modelului contabili-
tăţii „cash”.

Abordări din literatura
de specialitate privind

recunoaşterea 
contabilă a 

performanţei
A fi performant înseamnă a avea succes
şi reuşită în condiţii de competitivitate,
iar într-o lume în continuă schimbare,
într-o continuă cercetare şi perfecţiona-
re, performanţa presupune protecţia vii-
torului prin optimizarea prezentului.

Performanţa presupune o viziune glo-
bală a elementelor ce produc dependen-
ţă între parametrii ce acţionează asupra
gestiunii unei entităţi, chiar dacă aceştia
sunt interni ori externi, financiari ori
non-financiari, cantitativi şi calitativi,
sau prezintă tehnologie versus factor
uman. (Alazard şi Separi, 1998: 7)

În viziunea lui Ciora „performanţa spe-
cifică excelenţa dintr-un anumit dome-
niu”, urmărind rezultatele entităţii la un
moment dat prin prisma recunoaşterii
evoluţiei acestora. (Ciora, 2013: 14)

În concepţia noastră, performanţa con-
duce spre eficienţă şi eficacitate, adică
spre reducerea efortului pentru creşte-
rea efectului în condiţiile depăşirii

obiectivelor planificate. Dar pentru a
urmări situaţia financiară a unei entităţi
economice analiza Bilanţului contabil şi a
Contului de profit şi pierdere, precum şi
examinarea Situaţiei fluxurilor de trezorerie
trebuie să fie completată cu studiul şi
aprecierea relaţiei de dependenţă dintre
diferite elemente sau grupurile de ele-
mente prezentate de acestea. Această
procedură reprezintă ceea ce numim
metoda ratelor. (Obert şi Mairesse,
2009: 12)

De multe ori performanţa, financiară
sau non-financiară, influenţată de nece-
sităţile informaţionale şi tehnicile anali-
tice necesare în luarea deciziilor de
finanţare sau de investiţii depinde de
orizontul de timp al factorului de deci-
zie. Acest orizont de timp poate fi tim-
pul necesar obţinerii informaţiei conta-
bile şi este dependent de modul în care
este organizată contabilitatea entităţii
economice. Dar orizontul de timp
poate fi şi momentul recunoaşterii veni-
turilor şi cheltuielilor în contabilitate,
care este dependent de modelul de con-
tabilitate utilizat.

Literatura de specialitate a acordat o
importanţă deosebită modelelor de
contabilitate „cash” şi „accrual”, exis-
tând o multitudine de cărţi şi articole de
specialitate care s-au axat pe explicarea,
compararea şi prezentarea asemănărilor
şi deosebirilor dintre acestea. 

Weil, Schipper şi Francis (2014) reali-
zează o introducere în cunoaşterea con-
ceptelor şi metodelor utilizate în conta-
bilitatea financiară; Ristea şi alţii (2010),
Tickell (2010), Cantu (2012), Zarandi şi
alţii (2013) au studiat avantajele şi deza-
vantajele utilizării unui model sau altul
de contabilitate, Dănescu (2007: 248-
289) a abordat indicatorii de perfor-
manţă pentru prezentarea procedurilor
analitice utilizate de auditorii financiari
în obţinerea probelor de audit, în timp
ce Mulford şi Comiskey (2005) au des-
cris raportarea creativă a fluxurilor de
trezorerie ca pas în descoperirea perfor-
manţei financiare durabile.

Contabilitatea de angajamente aplică
tehnici dezvoltate de normalizatorii

contabili pentru recunoaşterea, evalua-
rea şi înregistrarea veniturilor atunci
când s-au produs operaţiunile, atunci
când cheltuielile sunt suportate, alături
de regulile de ajustare a conturilor, în
timp ce modelul „accrual” face deose-
bire între venituri şi încasări, cheltuieli
şi plăţi, prin aceea că nu toate încasările
sunt venituri şi nu toate plăţile sunt
cheltuieli. Din acest punct de vedere,
performanţa este privită sub aspectul
profitului realizat, ca diferenţă între
veniturile realizate şi cheltuielile efec-
tuate.

Contabilitatea în partidă simplă, cunos-
cută ca modelul contabilităţii „cash”,
recunoaşte încasările ca venituri şi plăţi-
le drept cheltuieli, în acest caz, perfor-
manţa fiind recunoscută prin creşterea
netă a monetarului şi echivalentelor de
monetar.

Modelul contabilităţii de numerar recu-
noaşte toate fluxurile monetare asociate
evenimentelor economice în care aces-
tea apar, pe când modelul contabilităţii
de angajamente transformă calendarul
recunoaşterii acestor fluxuri de trezore-
rie, considerând câştigurile ca un rezul-
tat al procesului de angajamente în care
veniturile excedentare sunt egale cu
modificarea valorii contabile a capitalu-
rilor proprii de la o perioadă la alta.
(Cotter,1996:127) 

Pentru măsurarea performanţei există
numeroase instrumente „şi de aceea
analistul economic trebuie să definească
punctul de vedere luat în consideraţie,
obiectivele analizei şi standardele de
raportare disponibile” . (Burja, 2009:
298)

Ciora (2013: 17-18) prezintă un scurt
istoric al măsurării performanţei unei
entităţi economice pornind de la anii
’60-’70 când indicatorii de performanţă
utilizaţi se raportau prin cifra de afaceri
şi valoarea totală a activelor entităţii
economice. Mai târziu, dezvoltarea
industrială a determinat aprecierea ren-
tabilităţii prin rezultatul pe acţiune şi
profitul net, dar, profitul fiind bază de
calcul a taxelor şi impozitelor, a dus la
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necesitatea adoptării unor reglementări
la nivel naţional şi internaţional, care,
prin limitările inerente, au creat posibili-
tatea manipulării rezultatului prin utili-
zarea diferitelor tratamente contabile,
mai ales cu scopul reducerii bazei fisca-
le, pentru că „libertatea de alegere a
politicilor contabile de managementul
companiilor conduce la o majorare sau
la o micşorare a rezultatului”
(Dumitrescu, 2014:99).

Aşa cum menţiona şi Dinu (2011), pen-
tru o entitate economică „obţinerea de
profit este o condiţie necesară, dar nu şi
suficientă pentru evitarea dificultăţilor
de natură financiară”, dar nici profitul
nu prezintă exclusiv performanţa. O
serie de indicatori utilizaţi de marile
corporaţii americane au fost creaţi în
anii ’90 pentru măsurarea performanţei,
precum EVA (Valoarea Economică
Adăugată), MVA (Valoarea de Piaţă
Adăugată) şi ROCE (Rentabilitatea
capitalului investit). După anul 1995
accentul este pus pe indicatorii de crea-
re de valoare, dar este imperativ necesa-
ră utilizarea acestora alături de indicato-
rii tradiţionali pentru obţinerea unei
imagini reale asupra entităţii economice.

Parmenter (2010:156-163) descrie indi-
catorii-cheie de performanţă (KPIs =
Key Performance Indicators) prin pris-
ma dezvoltării, implementării şi utilizării
cu succes a acestora. Pentru măsurarea
performanţei el propune următorii indi-
catori financiari şi non-financiari: satis-
facţia clienţilor, satisfacţia salariaţilor,
valoarea afacerii, profitul net înainte 
de plata taxelor, rentabilitatea capita-
lului angajat, fluxul de numerar, rapor-
tul în tre cheltuieli şi venituri, sănătatea
şi si guranţa personalului angajat, ca -
pacitatea de producţie şi eficienţa ope-
raţională. 

În baza rezultatelor cercetărilor ante-
rioare, interesul asupra performanţei
reieşite prin prisma modelului de conta-
bilitate utilizat de entităţile economice a
condus spre cercetări comparative din
perspectiva indicatorilor economico-
financiari relevanţi care pot fi influen-

ţaţi de informaţia contabilă primită din
Contul de profit şi pierdere ca document de
sinteză pentru modelul contabilităţii
„accrual”, faţă de informaţia contabilă
primită din Situaţia fluxurilor de trezorerie
ca document de sinteză pentru modelul
contabilităţii „cash”.

1. Analiza fluxurilor 
de rezultate 

Contul de profit şi pierdere oferă informaţii
cu privire la veniturile, cheltuielile şi
rezultatul entităţii economice dintr-o
perioadă, prin elemente grupate în
dimensiunea activităţilor de exploatare,
financiară şi extraordinară.

Pe baza Bilanţului şi a Contului de profit şi
pierdere analiza fluxurilor de rezultate
poate fi fundamentată prin modele de
calcul consacrate în indicatorii: Rata
rentabilităţii financiare (RF), Rata renta-
bilităţii veniturilor din exploatare
(RRVE), Rata rentabilităţii economice
brute (RREB).

è Rata rentabilităţii financiare

unde: Pn – Profit net
Cp – Capital propriu

Acest model, prin corelaţia creată între
rezultatul net şi capitalul propriu relie-
fează eficienţa investiţiei acţionarilor
exprimată prin rata de remunerare a
capitalurilor investite de acţionari.

(Dănescu, 2007:263) În cazul în care
valorile acestui indicator cresc, va creşte
şi interesul acţionarilor de a plasa
capital în afacere.

è Rata rentabilităţii veniturilor din
exploatare

unde: RE – rezultatul din exploatare
VE – Venituri din exploatare

Prin acest model se raportează rezulta-
tul din exploatare la veniturile din
exploatare pentru exprimarea măsurii în
care veniturile realizate pot să acopere
cheltuielile curente de exploatare. (Robu
et al, 2014:324) 

În cazul în care acest indicator creşte,
semnalul către utilizatori este favorabil,
indicând majorarea rezultatului din
exploatare prin reducerea cheltuielilor.
În sens contrar, înregistrarea de valori
diminuate ale acestui indicator poate fi
un avertisment către managementul
entităţii economice prin aceea că o
reducere a rezultatului este urmarea ori
a creşterii cheltuielilor efectuate ori a
diminuării veniturilor realizate, diminua-
re care duce la imposibilitatea acoperirii
cheltuielilor.

è Rata rentabilităţii economice brute

unde: EBE – Excedentul brut din 
exploatare

At – Active totale

Acest indicator consacrat oferă infor-
maţii cu privire la utilizarea şi rentabili-
tatea capitalurilor investite; de menţio-
nat este faptul că dacă rata rentabilităţii
economice brute este mai mare decât
rata dobânzii acţionarii vor beneficia de
efectul de pârghie financiară a îndatoră-
rii firmei (Dănescu, 2003:253- 278;
Berheci, 2010: 465).

Ca o variabilă a ratei rentabilităţii eco-
nomice brute, pe baza informaţiilor din
Contul de profit şi pierdere, excedentul brut
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din exploatare poate fi calculat1 ca flux
de exploatare:

EBE = (Valoarea adăugată + Subvenţii 
de exploatare) –  
(Cheltuieli cu personalul + 
Impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate) 

= (Producţia exerciţiului + Marja 
comercială – Consumuri inter-
mediare + Subvenţii de 
exploatare) – (Cheltuieli cu 
personalul + Impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate) 

2. Analiza fluxurilor 
de trezorerie

Situaţia fluxurilor de trezorerie oferă
informaţii cu privire la imaginea încasă-
rilor şi plăţilor dintr-o perioadă şi pune
în evidenţă posibile decalaje între înca-
sări şi plăţi. O asemenea situaţie bine
întocmită permite preluarea de infor-
maţii utile în procesul decizional cu pri-
vire la negocierea termenelor de înca-
sări şi plăţi, pentru a nu ajunge în situa-
ţia de incapacitate de plată. 

Principalele informaţii generate de
Situaţia fluxurilor de trezorerie sunt cu pri-
vire la capacitatea entităţii economice
de a genera fluxuri de trezorerie din
operaţiunile desfăşurate, prezentând
consecinţele deciziilor de investiţii şi
finanţare, în componente de flux de
numerar, dar fiind şi bază în deciziile de
management cu privire la politica finan-
ciară, de dividende şi de creştere econo-
mică. (White şi alţii, 2003:87)

Spre deosebire de Contul de profit şi pier-
dere, Situaţia fluxurilor de trezorerie grupea-
ză încasările şi plăţile pe activitatea de

exploatare, activitatea de finanţare şi
activitatea de investiţii.

Pe baza Situaţiei fluxurilor de trezorerie,
modelele de calcul care pot fi folosite în
analiza performanţei activităţii entităţii
economice sunt: Valoarea lichidă adău-
gată (Cash Value Added - CVA), Rata
fluxurilor de numerar din exploatare
(Operational Cash Flow to Sales -
RFNE), Rata de acoperire a datoriilor
financiare curente (Cash Flow Debt
Coverage – RADFC).

è Valoarea lichidă adăugată 

unde: CFB = fluxul de numerar brut 
A = amortizarea
CC = costul capitalului utilizat 

pentru finanţarea activităţii

Dezvoltat de firma americană de con-
sultanţă Boston Consulting Group,
acest model de calcul se bazează pe teo-
ria fluxurilor de numerar şi prezintă
avantaje legate de evaluarea dividende-
lor. Fluxul de numerar brut se calculea-
ză după formula (Ciora, 2013: 84):

CFB = Pn + D + A
unde: Pn = Profit net

D = Cheltuieli cu dobânzile
A = Amortizarea

è Rata fluxurilor de numerar din
exploatare 

unde: CFE = Flux de trezorerie din 
exploatare

CA = Cifra de afaceri netă

Cunoscut în literatura de specialitate ca
rată a performanţei entităţii economice,
acest indicator măsoară capacitatea vân-

zărilor entităţii economice de a genera
numerar din activitatea de exploatare
(Robu şi alţii, 2014: 479).

è Rata de acoperire a datoriilor finan-
ciare curente 

unde: CFE = cash flow din activitatea 
de exploatare

DP = dividende plătite 
DFC = datorii financiare curente, 

care cuprind plăţile din 
activitatea de finanţare

Acest indicator prezintă informaţii cu
privire la capacitatea entităţii economice
de a rambursa datoriile financiare
curente; un nivel redus poate constitui
un semnal de alarmă în ceea ce priveşte
solvabilitatea entităţii economice şi o
posibilă incapacitate de plată a acesteia.
(Robu şi alţii, 2014:480)

Studiu de caz privind
impactul modelului de

contabilitate asupra
performanţei 

De-a lungul vremii, întreprinzătorii au
considerat prosperitatea afacerii ca un
surplus important între venituri şi chel-
tuieli, dar, în prezent, înrăutăţirea situa-
ţiei economice a entităţilor economice
şi diversificarea activităţilor desfăşurate
au adus tot mai mult în discuţie diferen-
ţele dintre venituri şi încasări, pe de o
parte, iar, pe de altă parte, dintre cheltu-
ieli şi plăţi. Aşa cum arăta Hristea,
citându-l pe Benjamin Franklin, „credi-
torii au memorie mai bună decât debi-
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1 Excedentul brut din exploatare poate fi calculat şi ca flux monetar, preluând informaţii din Situaţia fluxurilor de trezorerie (EBE = Venituri
monetare din exploatare – Cheltuieli monetare, unde Veniturile monetare = Veniturile din vânzări + Subvenţii de exploatare; Cheltuielile
monetare = Ieşiri de numerar aferente consumurilor de la terţi, cheltuielilor cu personalul, cheltuielilor cu impozite şi taxe). Ca variabilă ce
poate fi calculată prin informaţii obţinute atât pe baza modelului de contabilitate „accrual”, cât şi pe baza modelului „cash”, excedentul
brut din exploatare poate fi socotit ca un element de calcul aflat la graniţa dintre cele două modele sau, mai bine spus, parte a celor două
modele, impactul asupra informaţiei fiind cel cu privire la politica de finanţare a entităţii economice. Prin acest model de calcul, excedentul
brut din exploatare nu depinde de politicile entităţii economice privind înregistrarea amortizării, provizioanelor şi ajustărilor pentru depre-
ciere, ci are impact direct asupra capacităţii firmei de a se autofinanţa. (Robu şi alţii, 2014:323)



torii”, menţionând astfel că tot mai des
apare incertitudinea încasării şi certitu-
dinea plăţii, ceea ce ar putea declanşa
starea de incapacitate de plată a unei
entităţi datorată lipsei încasărilor
(Hristea, 2013: 263).

În realizarea obiectivului propus raţio-
namentele au fost fundamentate pe
date din raportările financiare publicate
de o entitate economică cotată la bursă
care, fiind o entitate economică mare,
întocmeşte şi situaţia fluxurilor de tre-
zorerie. Din motive de confidenţialitate
a datelor, informaţiile extrase din
Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere,
precum şi cele din Situaţia fluxurilor de
trezorerie nu sunt prezentate în valori
absolute, însă au fost evaluate depen-
denţele dintre acestea, iar prezentările
necesare au fost redate prin intermediul
ratelor financiare. Din evaluarea acesto-
ra, în toţi cei cinci ani supuşi analizei
profitul net a înregistrat doar valori
pozitive în timp ce creşterea netă de
numerar a înregistrat în trei ani valori
negative şi în doi ani pozitive, dar mult
sub nivelul celor înregistrate de profitul
net. O evoluţie comparativă a celor
două variabile este prezentată în
Graficul 1.

În concluzie, prima ipoteză se confirmă,
adică între aceste două variabile există
diferenţe majore dovedite de evoluţia
profitului net – stabilit ca diferenţă între
veniturile şi cheltuielile prezentate în
Contul de profit şi pierdere – semnificativ
diferită de evoluţia numerarului – stabi-
lită ca diferenţă între încasările şi plăţile
prezentate în Situaţia fluxurilor de trezore-
rie.

Pentru verificarea celei de-a doua ipote-
ze, s-au calculat ratele de rentabilitate
pe baza informaţiilor preluate din
Contul de profit şi pierdere, calculul indica-
torilor pe baza fluxurilor de exploatare
fiind prezentat în Tabelul 1.

După cum se observă din datele pre-
zentate, rata rentabilităţii financiare
urmează un curs descendent, de la
14,433% în anul 2009 la 9,237% în pri-
mii trei ani, pentru ca în anul 2013 să

crească la 14,544% spre deosebire de
rata rentabilităţii economice brute, care
înregistrează un curs ascendent pe toată
perioada analizată, de la 21,852% în
anul 2009 la 39,617% în anul 2013, iar
rata rentabilităţii veniturilor din exploa-
tare are un curs sinuos pe toată pe -
rioada analizată. Sub aspect grafic, evo-
luţia acestor rate, este prezentată în
Graficul 2.

Prin urmare, verificarea ipotezei a doua
are un rezultat parţial acceptat, întrucât
ratele de rentabilitate nu au aceeaşi evo-
luţie, cu excepţia ultimei perioade, anii
2012-2013, când evoluţia ratelor este
aceeaşi. Rezultă că entitatea economică
este atractivă din punct de vedere al
acţionarilor datorită eficienţei investiţiei
acestora, care a crescut în fiecare an,
doar că acest aspect trebuie analizat cu
prudenţă deoarece rata rentabilităţii

veniturilor din exploatare nu are aceeaşi
tendinţă. Concluzia este că, deşi rata
rentabilităţii financiare înregistrează
creşteri de la un an la altul, trebuie
acordată o atenţie deosebită activităţii
de exploatare prin verificarea utilităţii
cheltuielilor înregistrate sau prin exami-
narea veniturilor recunoscute ca fiind
rezultatul efectuării acestor cheltuieli. 

Cea de-a treia ipoteză ridică întrebări în
privinţa deciziei manageriale privind
opţiunea asupra modelului de contabili-
tate, dacă această opţiune ar fi menţio-
nată în cadrele de raportare financiară
adoptate. Pentru testarea acestei ipoteze
s-au analizat datele din Situaţia fluxurilor
de trezorerie pentru care au fost identifi-
cate diferenţe majore faţă de Contul de
profit şi pierdere. Variabilele necesare cal-
culului indicatorilor bazaţi pe fluxul de
numerar sunt redate în Tabelul 2.
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În perioada analizată, excedentul brut
din exploatare cunoaşte o creştere con-
stantă în ultimii trei ani, de aproximativ
15%, spre deosebire de profitul net care
în perioada celor cinci ani a cunoscut o
evoluţie concavă cu un minim de
73,40% în anul 2011. Situaţia este dife-
rită în cazul numerarului generat de
exploatare, care a înregistrează în cei
cinci ani o evoluţie convexă, cu un
maxim de 291,07 % în anul 2011.
Evoluţia grafică a acestor variabile este
prezentată în Graficul 3.

Un aspect important este creşterea da to -
riilor financiare curente începând cu anul
2011 până la finele perioadei analizate, în
timp ce rata de acoperire a da to riilor
financiare urmează un curs des cen dent
periculos de la 9,921 în anul 2010 la
0,327 în anul 2013, ceea ce poa te semna-
la o posibilă incapacitate de plată.

Din verificarea celei de-a treia ipoteze se
confirmă aşteptările, deoarece utilizarea
informaţiilor oferite de Contul de profit şi
pierdere indică o evoluţie bună a perfor-
manţei, în timp ce utilizarea informaţii-
lor oferite de Situaţia fluxurilor de trezore-
rie semnalează o situaţie nu tocmai con-
fortabilă. 

În perioada analizată, evoluţia ascen-
dentă a cifrei de afaceri este prezentată
în Graficul 4, alături de evoluţia profi-
tului net, ca rezultat al modelului
„accrual” şi a creşterii de numerar, ca
rezultat al modelului „cash”.

Cifra de afaceri a urmat un curs ascen-
dent în toată perioada analizată, fiind cu
122,62 % mai mare în 2010 decât în
anul 2009, în anul 2011 cu 113,55 %
mai mare decât cea din 2010, pentru ca
în anul 2013 să se înregistreze o cifră de

afaceri cu 177,43 % mai mare decât cea
din 2009. Situaţia este diferită în cazul
profitului net, care are o traiectorie uşor
descendentă în anii 2010 şi 2011 pentru
ca apoi să se redreseze în anii 2012 şi
2013.

Dovadă a faptului că profitul nu
înseamnă neapărat şi creştere de trezo-
rerie stă evoluţia numerarul net, care
are o scădere impresionantă în anul
2010, pentru ca din anul 2011 să înre-
gistreze o creştere care devine pozitivă
în anul 2012, iar în anul 2013 să se
situeze din nou în zona negativă. 

În vederea verificării ipotezei a patra, res-
pectiv dacă alegerea modelului de contabilita-
te creează modalităţi de reprezentări diferite a
imaginii entităţii s-a comparat rata fluxu-
rilor de numerar din exploatare cu rata
rentabilităţii veniturilor din exploatare,
baza de raportare având valori apropia-
te. Aceste rate oferă informaţii cu privi-
re la rezultatul din exploatare, ca dife-
renţă între veniturile şi cheltuielile din
exploatare şi fluxul de numerar din
exploatare, ca diferenţă între încasările
şi plăţile aceleaşi activităţi, raportate la
realizările entităţii economice în activi-
tatea de exploatare. Comparaţia ratei
rentabilităţii veniturilor din exploatare
cu rata fluxurilor de numerar din ex -
ploatare este prezentată în Graficul 5.

Observăm că rata rentabilităţii venituri-
lor din exploatare are o evoluţie lină,
uşor descendentă în anii 2011, 2012 şi
2013, spre deosebire de rata rentabilită-
ţii fluxurilor de numerar din exploatare
care în anii 2010 şi 2011 prezintă o
creştere accentuată, pentru ca în anul
2012 să înregistreze o diminuare, conti-
nuată şi în anul 2013, ceea ce poate fi
un semnal de alarmă pentru entitatea
economică cu privire la capacitatea sa
de a genera numerar din activitatea de
exploatare.

Evidenţiem faptul că rezultatul din
exploatare şi numerarul generat de acti-
vitatea de exploatare au valori diferite şi
evoluţii diferite, ceea ce confirmă ipoteza
a patra, prin aceea că modelul de conta-
bilitate poate reprezenta diferit imagi-
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nea entităţii economice prin redarea
unei rezultat stabilit ca diferenţă între
venituri şi cheltuieli recunoscute în
momentul în care operaţiunile care le
generează au loc sau prin redarea unui
rezultat stabilit ca diferenţă între veni-
turi şi cheltuieli recunoscute în momen-
tul încasării/plăţii. 

Concluzii
Componentă a situaţiilor financiare
anuale, Contul de profit şi pierdere prezintă
rezultatul obţinut de entitatea economi-
că, oferind informaţii cu privire la veni-
turile şi cheltuielile recunoscute în con-
tabilitate pe baza contabilităţii de anga-
jamente.

Situaţia fluxurilor de trezorerie, o altă com-
ponentă a situaţiilor financiare anuale,
prezintă rezultatul obţinut de entitatea
economică prin informaţiile cu privire
la încasările şi plăţile efectuate în aceeaşi
perioadă.

Multe din interpretările privind perfor-
manţa unei entităţi economice provin
de la complexitatea recunoaşterii şi pre-
zentării informaţiilor financiare în
Contul de profit şi pierdere şi nevoia de
estimări subiective în scopul satisfacerii
intereselor utilizatorilor. Însă, în con-
trast, Situaţia Fluxurilor de Trezorerie pre-
zintă informaţii cu privire la cursul dis-
ponibilităţilor băneşti din cadrul entită-
ţii economice, atât ca provenienţă şi uti-
lizare, cât şi ca finalitate. Atunci când o
entitate îşi evaluează performanţele ar
trebui să pornească de la Situaţia fluxuri-
lor de trezorerie şi nu de la Contul de profit
şi pierdere, datorită faptului că Situaţia flu-
xurilor de trezorerie este mai puţin vulne-
rabilă la erori cauzate de estimări (ex.
amortizare şi provizioane), dar şi mai
puţin vulnerabilă la manipulare de către
cei responsabili în recunoaşterea şi pre-
zentarea informaţiilor financiare în
Contul de profit şi pierdere. (Jury, 2012:
199-200)

Având în vedere rezultatele obţinute, se
poate concluziona că performanţa
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înseamnă atât profit, cât şi creştere de
trezorerie şi că, prin recunoaşterea în
momente diferite a veniturilor şi cheltu-
ielilor, performanţa şi imaginea unei
entităţi economice poate fi prezentată
diferit, de aceea ea trebuie considerată
prin toate aceste elemente în ansamblul
lor, ca un tot unitar.

Însă, în redarea performanţei economi-
co-financiare, în primul rând ar trebui

utilizaţi indicatori care nu sunt afectaţi
de estimări stabilite potrivit raţionamen-
telor celor abilitaţi în producerea şi pre-
zentarea informaţiilor financiare. În al
doilea rând, chiar dacă există diferenţe
între profitul net şi creşterea netă de
numerar, indicatorii de apreciere ai per-
formanţei stabiliţi pe baza Contului de
profit şi pierdere şi cei calculaţi pe baza
Situaţiei fluxurilor de trezorerie trebuie să
facă obiectul unei analize comparative

pentru a fi consideraţi instrumente utile
în aprecierea adecvată a performanţei
entităţii economice. 

Prin urmare, utilizarea modelului de
contabilitate „accrual” este utilă pentru
evidenţierea efectelor viitoare ale efor-
turilor actuale, pentru urmărirea crean-
ţelor şi datoriilor, dar şi pentru expri-
marea performanţei economico-finan-
ciare a unei entităţi economice. l
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Case Study on the Impact of Earnings Announcement Upon the Market
Value of SIF

Cuvinte cheie: raportarea financiară, studiu de eveniment, modelul de piaţă, modelul „build-up”, randamente anormale

Abstract

Dragoş BÎLTEANU*, Marianna BOTIKA** & Ion STANCU***

This research involved a detailed analysis of the SIF’s financial
reporting moments. The authors analyzed each SIF, individually,
considering the unique moment of announcement of results (i.e.,
preliminary results). The Day 0 represents the time of the event,
and the sliding window included 10 days before the announce-
ment (pre-announcement) and 10 days after the announcement
(post-announcement). This paper makes an analysis of the
impact on the securities market value ofSIF1 financial results
announcement, compared to the other four SIFs.
The empirical results of this study do not explain all the effects of
event reporting on the SIF’s market value. The main causes of
this limitation are determined by the dual mode / uneven report-
ing by SIF in the BSE system and the multiple forms submission

of financial results with very different time periods, from a finan-
cial company to another.
This study proposal is justified by the need to legislate financial
reporting in accordance with IFRS as reference for reporting pre-
liminary results and, also, for annual financial reporting in the
annual general meeting of shareholders. In this way, the presen-
tation of annual results will include all changes in securities mar-
ket value, the profit made during the year, and especially, the
change of the market value of the asset portfolio.
Key words: financial reporting, event study, market model,

"build-up" model, abnormal returns
JEL Classification: G12; L25; M41
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Introducere
Lucrarea de faţă constituie o completare a articolului publicat
în revista „Audit Financiar” nr. 7/2014 şi cuprinde o cerceta-
re empirică privind studiul de eveniment al impactului anun-
ţării rezultatelor financiare asupra cursului bursier al SIF. În
mod concret, am studiat posibilele modificări ale rentabilităţii
acţiunilor SIF în raport cu o rentabilitate de referinţă, apre-
ciată ca fiind normală, neafectată de anunţul rezultatelor
financiare. 

Aşa cum am menţionat şi în articolul anterior, s-a ţinut cont
de momentul unic al anunţării rezultatelor (respectiv, anunţa-
rea rezultatelor preliminare). Ziua 0 reprezintă momentul
anunţării rezultatelor preliminare (din luna februarie), iar
fereastra analizată a cuprins 10 zile înainte de anunţare (pre-
anunţare) şi 10 zile după anunţare (post-anunţare). 

Rentabilitatea normală s-a estimat prin două modele, modelul
de piaţă, respectiv, modelul build-up, ambele fiind prezentate
analitic în articolul amintit.

Rezultatele finale obţinute în studiile de eveniment prin cele
două modele (de piaţă şi build-up) au fost asemănătoare, păs-
trându-se aproximativ aceleaşi evoluţii ale rentabilităţilor
acţiunilor SIF. Diferenţa majoră între cele două modele folo-
site constă în faptul că modelul de piaţă prevede o ajustare
permanentă în funcţie de evoluţia pieţei de capital şi permite
obţinerea de rentabilităţi anormale în valori ajustate. Modelul
build-up nu ţine cont de evoluţia pieţei şi prezintă evoluţiile
brute ale acestor rentabilităţi anormale. 

Concluzia finală este aceea că rezultatele empirice din acest
studiu nu explică toate efectele produse de evenimentul
raportării financiare asupra valorii de piaţă. Aceste limitări
sunt determinate de modul dual / neuniform de raportare de
către SIF-uri pe sistemul BVB şi de prezentarea rezultatelor
financiare în multiple forme, cu termene mult diferite în
timp, de la o companie financiară la alta.

Propunerea noastră este aceea de a legifera ca raportarea
financiară să se facă în conformitate cu cerinţele IFRS, ca o
raportare de referinţă atât pentru rezultatele preliminate, cât
şi pentru raportarea financiară anuală ce va fi prezentată şi
aprobată în AGA. Prezentarea rezultatelor anuale va include
toate modificările de valoare, atât profitul realizat în cursul

anului, cât, mai ales, variaţia valorii de piaţă a portofoliului de
active al SIF.

Cuantificarea rentabilităţilor 
normale şi anormale conform
modelului de piaţă
Modelul de piaţă face parte din grupul modelelor care de-a
lungul existenţei sale a îndurat un număr semnificativ de cri-
tici drastice, dar totuşi a rezistat tuturor provocărilor şi astfel
este folosit, în continuare, în estimarea rentabilităţilor norma-
le din cadrul studiului de eveniment. 

Principalele critici apărute pe marginea acestuia se referă la
faptul că funcţionalitatea lui conduce la rezultate credibile
doar într-o piaţă stabilă şi previzibilă. Pentru piaţa româneas-
că de capital, autorii au aplicat şi un model alternativ, build-
up, de estimare progresivă a rentabilităţii normale a acţiunilor
SIF. 

Graficele 1 – 6 ilustrează evoluţia rentabilităţilor anormale ale
acţiunilor celor 5 SIF în raport cu rentabilitatea normală esti-
mată după modelul de piaţă :

Rit = αi + βiRMt,
în care, 
Rit = rentabilitatea normală;
αi = interceptul, respectiv, mărimea rentabilităţii normale

atunci când rentabilitatea pieţei de capital este zero;
βi = coeficientul de volatilitate al acţiunii analizate în raport

cu variaţia rentabilităţii pieţei de capital;
RMt = rentabilitatea pieţei de capital, respectiv variaţia pro-

centuală a indicelui bursier reprezentativ.

Am prezentat rezultatele studiului de eveniment pentru SIF1
comparativ cu fiecare dintre celelalte patru SIF. Astfel încât,
Graficul 1 prezintă evoluţia comparativă a rentabilităţilor
anormale pentru acţiunile SIF1 şi SIF2. Evoluţia cea mai cri-
tică se înregistrează în anul 2013, anul în care la SIF1 nu au
fost distribuite dividende, iar schimbările care au avut loc în
conducerea societăţii au contribuit la crearea unei imagini de
expectativă în faţa investitorilor de pe piaţă. Nici în cazul
acţiunilor SIF2 situaţia nu a fost tocmai potrivită, deoarece în
perioada ferestrei analizate conducerea societăţii a anunţat
propunerea de dividend în scădere cu 23%, anunţ care nu a
putut trece neobservat pe piaţă. Este foarte interesantă con-
firmarea faptului că reacţia preţului acţiunii SIF1 poate influ-
enţa semnificativ evoluţia întregului sector, inclusiv a rentabi-
lităţilor acţiunii SIF2. Acestă confirmare subliniază încă o
dată contingenţa pieţei de capital şi ne atrage atenţia asupra
nivelului de eficienţă informaţională slabă a pieţei de capital
din România. 
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Anii 2012 şi 2014 au avut o evoluţie normală, neînregistrân-
du-se trenduri şocante. Considerăm că e important de men-
ţionat faptul că evoluţia rentabilităţilor anormale cumulate în
cazul SIF1 pentru anii 2012 şi 2014 are acelaşi trend crescă-
tor în intervalul ferestrei analizate, dar îşi revine spre sfârşitul
acesteia. Acest lucru confirmă totodată lungimea corectă a
ferestrei, care a avut posibilitatea să includă, în mod optim,
perioada afectată. În cazul acţiunilor SIF2, evoluţia rentabili-
tăţilor anormale cumulate pentru anii 2012 şi 2014 înregis-
trează trenduri diferite, cel mai probabil afectate de diferite
anunţuri semnificative petrecute în piaţa de capital.

Graficul 2 prezintă evoluţia comparativă a rentabilităţilor
anormale pentru acţiunile SIF1 şi SIF3. Observăm diferenţe
majore în trendurile acţiunilor analizate. În cazul SIF3, avem
evoluţii aproape plate pentru anii 2013 şi 2014, precum şi o
evoluţie semnificativ pozitivă pentru anul 2012. Explicaţia
acestui trend pozitiv este simplă: rezultatele anunţate de către
SIF Transilvania (SIF3) în 15 februarie 2012 (pentru exerci-
ţiul financiar 2011) evidenţiau un profit de trei ori mai mare
comparativ cu exerciţiul financiar anterior. Această perfor-
manţă economică a fost resimţită imediat pe piaţă şi reflecta-
tă în preţul acţiunilor. Şi în cazul de faţă se confirmă corecti-
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tudinea lungimii ferestrei alese, deoarece aceasta a avut capa-
citatea să cuprindă în totalitate impactul aflării rezultatelor
financiare, caracterizându-se cu o perioadă pasivă până în
ziua +1, apoi cu o creştere expansivă pe tot restul perioadei. 

Graficul 3 prezintă evoluţia comparativă a rentabilităţilor
anormale pentru acţiunile SIF1 şi SIF4. În cazul analizei
acestor acţiuni observăm trenduri similare, singura diferenţă
înregistrându-se în dinamica mai agresivă a rentabilităţilor
SIF4 pentru anul 2012 şi respectiv o dinamică mai puţin
agresivă pentru anul 2013. Considerăm că dinamica agresivă

a rentabilităţilor SIF4 pentru anul 2012 este datorată faptului
că SIF Muntenia (SIF4) a obţinut în exerciţiul financiar 2011
(raportat în februarie 2012) un profit net în scădere cu 8,5%
faţă de cel din 2010. Cu siguranţă, acest lucru a fost reflectat
automat în cursul bursier al acţiunilor. Dinamica mai puţin
agresivă pentru anul 2013 poate fi explicată, de asemenea,
prin performanţa economică anunţată la 15 februarie 2013
pentru exerciţiul financiar 2012. SIF4 a fost clasată pe locul
trei în topul profitabilităţii SIF-urilor, profitul înregistrat a
fost dublu faţă de cel din exerciţiul financiar 2011. 
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Graficul 4 prezintă evoluţia comparativă a rentabilităţilor
anormale pentru acţiunile SIF1 şi SIF5. Observăm un trend
complet diferit al rentabilităţilor anormale cumulate la SIF1
faţă de SIF5, pentru anul 2013 şi parţial 2014. Şi de data
aceasta explicaţia acestui fenomen este legată de rezultatele
financiare anunţate şi nu numai. Astfel, SIF5 a încheiat exer-
ciţiul financiar 2012 cu un profit cu 5,5% peste câştigul din
exerciţiul financiar 2011. Acest lucru nu ar trebui, teoretic, să
aibă o influenţă atât de puternică asupra cursului bursier
deoarece profitul înregistrat în anul 2012 este cel mai redus
profit dintre SIF-uri. Însă comportamentul investitorilor este
unul destul de complex, care necesită o analiză atât teoretică,
cât şi intuitivă. Aşadar, considerăm că evenimentul extern,
precum faptul că aproape un sfert din profitul înregistrat în
exerciţiul financiar 2012 a fost înregistrat în luna decembrie
2012, a avut cea mai mare putere de influenţă, ţinând astfel
investitorii de pe piaţă în febra trendului profitabil şi a sporit
interesul acestora faţă de această acţiune, ignorând în totalita-
te rezultatele financiare publicate. În cazul de faţă, ne con-
fruntăm cu situaţia în care fereastra de eveniment aleasă nu
are puterea de separare a evenimentului analizat faţă de un alt
eveniment extern. Acesta este cel mai mare risc întâlnit în
metodologia studiului de eveniment, care în prezent este sin-
gurul ce poate perturba rezultatele finale şi concluziile obţi-
nute.

Graficul 5 prezintă evoluţia comparativă a rentabilităţilor
anormale cumulate a SIF-urilor în perioada 2012 – 2014.

Analiza rentabilităţilor anormale cumulate este foarte impor-
tantă în cazul oricărui studiu de eveniment deoarece aceasta
are puterea de a arăta posibilitatea de revenire a trendului pe
tot parcursul ferestrei analizate. 

Observăm că toate SIF-urile au un trend similar de revenire
în ziua rezultatelor financiare anunţate, pentru ca apoi să-şi
urmeze o evoluţie specifică. Datele analizate au fost cumulate
pe o perioadă de trei ani, 2012 – 2014, încercându-se astfel
definirea unui trend general specific fiecărui SIF în parte.
SIF2, SIF4 şi SIF5 au un trend aproape neutru, fapt ce con-
firmă capacitatea acţiunii de a reveni la nivelul de dinaintea
anunţării rezultatelor financiare. În cazul titlurilor SIF1 şi
SIF3 observăm trenduri opuse, negativ în cazul SIF1 şi pozi-
tiv în cazul SIF3. Deoarece datele sunt cumulate pentru trei
ani, considerăm ca schimbările petrecute în cadrul companiei
SIF Banat-Crişana (SIF1), precum reinvestirea întregului pro-
fit net pentru anul financiar 2012 şi schimbarea conducerii,
au influenţat în mod evident evoluţia bursieră a SIF1. În
cazul companiei SIF Transilvania (SIF3), care a fost cea mai
profitabilă dintre cele cinci SIF-uri şi a încheiat exerciţiul
financiar cu un profit record, rezultatele financiare publicate
şi credibilitatea oferită au ajutat-o să aibă un trend crescător
pe toată perioada analizată.

Graficul 6 prezintă evoluţia comparativă (toate SIF-urile) a
rentabilităţilor anormale cumulate în perioada 2012 – 2014,
pe sub-perioade. Practic, se observă acelaşi trend explicat în
graficul 5.
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Testarea rezultatelor constă în respingerea sau acceptarea de
către rezultatele obţinute a ipotezei nule. Testarea propriu-
zisă este divizată în două părţi distincte: prima parte include
testarea parametrică, respectiv, validarea testului t-statistic.
Cea de-a doua parte este reprezentată de testarea non-para-
metrică efectuată prin testul Wilcoxon sau z-test. Tabelul 1
prezintă valorile testelor statistice ale rentabilităţilor anorma-
le.

Din analiza tabelului 1 observăm că anul 2012 a înregistrat
cele mai ridicate valori. Valorile anilor 2013 şi 2014 sunt, de
asemenea, importante din punct de vedere statistic, fapt ce
confirmă rezultatele studiului întreprins.

Cuantificarea rentabilităţilor 
normale şi anormale conform
modelului build-up (progresiv)
Am analizat mai sus evenimentul anunţării rezultatelor finan-
ciare şi impactul acestuia asupra valorii de piaţă a SIF-urilor

pe baza estimării rentabilităţilor normale prin modelul de
piaţă. În componenţa modelului de piaţă intră coeficientul de
volatilitate beta, extras din evoluţia pieţei, fapt care, în cazul
României, pune multe semne de întrebare. Autorii au decis
executarea unui studiu de eveniment comparativ, în care ran-
damentele normale vor fi estimate prin modelul „build-up”
al costului capitalului. Graficele 7–12 ilustrează evoluţia ren-
tabilităţilor anormale ale acţiunilor celor 5 SIF în raport cu
rentabilitatea normală estimată după modelul build-up:

unde,

Rjt = rentabilitatea normală a acţiunilor SIF conform mode-
lului build-up, Rft= prima de risc a pieţei de capital, RPeq=
rata de dobândă fără risc, RPs= prima de risc în funcţie de
mărimea companiei şi RPi= prima de risc acordată sectorului
financiar. 

Graficul 7 prezintă evoluţia comparativă a rentabilităţilor
anormale ale titlurilor SIF1 şi SIF2 conform modelului build-
up. Observăm trenduri diferite pentru titlurile SIF1, prin
intermediul celor două modele ale studiului nostru de eveni-
ment. Aceste diferenţe sunt justificate de faptul că estimarea
rentabilităţilor normale diferă substanţial. În modelul de
piaţă, estimarea rentabilităţilor normale se ajustează cu evolu-
ţia pieţei de capital, acest lucru, la rândul său, ajustează evolu-
ţia rentabilităţilor anormale; iar în modelul build-up estimarea
rentabilităţilor normale se face la costul ferm al capitalului
utilizat, care nu ia în considerare nici un eveniment extern,
neraportându-se la evenimentele petrecute pe piaţă. Astfel,
diferenţele de dinamică ale rentabilităţilor anormale indică
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faptul că, prin ajustarea cu piaţa, se diminuează impactul
efectiv produs de evenimentul urmărit. 

Observăm că anul 2013, care în realitate a fost un an volatil
pentru SIF1, deoarece compania a decis să reinvestească
întregul profit, iar schimbările de la nivelul conducerii socie-
tăţii au contribuit la o atitudine de expectativă din partea
investitorilor din piaţă, avem o evoluţie aproape plată.
Explicaţia este dată de faptul că metodologia modelului
build-up ţine cont doar de costul efectiv al capitalului, iar
reacţiile investitorilor în piaţă au fost de natură pasivă, neîn-
registrându-se oscilaţii semnificative ale cursului bursier.
După cum precizam, decizia conducerii SIF1 a avut o influ-

enţă parţială asupra întregului sector al societăţilor de investi-
ţii financiare.

Graficul 8 prezintă evoluţia comparativă a rentabilităţilor
anormale ale titlurilor SIF1 şi SIF3 conform modelului build-
up. Observăm o evoluţie interesantă a rentabilităţilor anor-
male înregistrate de SIF3, care pentru fiecare an analizat, în
ziua 0, ziua anunţării rezultatelor financiare, au puterea de a
reveni la zero, iar apoi să urmeze o evoluţie specifică.
Consider că acest lucru justifică atât comportamentul precaut
al investitorilor, cât şi limitarea metodologiei modelului build-
up, care nu are puterea de a se ajusta la evoluţia pieţei, ci fur-
nizează doar valorile brute înregistrate. 
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Graficul 9 prezintă evoluţia comparativă a rentabilităţilor
anormale ale titlurilor SIF1 şi SIF4 conform modelului build-
up. Şi de această dată, randamentele anormale înregistrate de
SIF4 pentru fiecare an de analiză au puterea de a reveni la
valoarea zero în ziua anunţării rezultatelor financiare. Acest
fenomen se explică, de asemenea, atât prin comportamentul
precaut al investitorilor, cât şi prin limitarea metodologiei
modelului build-up.

Graficul 10 prezintă evoluţia comparativă a rentabilităţilor
anormale ale titlurilor SIF1 şi SIF5 conform modelului build-
up. De această dată ne confruntăm cu o situaţie în care evo-
luţia rentabilităţilor anormale înregistrate pentru SIF5 în anii

2013 şi 2014 este aproape plată, iar în cazul anului 2012, ime-
diat după producerea evenimentului, se observă un trend
uşor crescător, care apoi îşi schimbă brusc evoluţia, trecând
la un trend accentuat descrescător. Acest trend al anului 2012
este similar cu trendul înregistrat în cazul modelului de piaţă
şi se explică prin faptul că evenimentul extern, respectiv acela
că aproape un sfert din profitul înregistrat în exerciţiul finan-
ciar 2012 a fost înregistrat în luna decembrie 2012, a avut cea
mai mare putere de influenţă asupra evoluţiei acţiunilor SIF5
pe termen lung. Fereastra de eveniment aleasă nu a avut
puterea de a separa evenimentul analizat al anunţării rapoar-
telor financiare de acest eveniment extern. 
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Graficul 11 prezintă evoluţia comparativă a rentabilităţilor
anormale cumulate a SIF-urilor în perioada 2012 - 2014. Aşa
cum am explicat în partea teoretică din articolul anterior, pre-
zentarea rentabilităţilor anormale cumulate este o componen-
tă importantă a studiului de eveniment deoarece aceasta ne
arată puterea acţiunilor de a reveni la valorile iniţiale. Re -
venirea sau nerevenirea rentabilităţilor SIF la performanţa
iniţială indică influenţa evenimentului analizat asupra 
acestuia. Astfel, dacă randamentele SIF revin la valorile 
iniţiale, se consideră că evenimentul analizat a avut o in -
fluenţă redusă asupra performanţei acesteia, iar în cazul 
nerevenirii la valorile iniţiale putem considera că eveni-
mentul analizat a avut o influenţă semnificativă asupra aces-
teia.

În cazul de faţă observăm că toate randamentele anormale
SIF au capacitatea de revenire la valoarea zero în ziua anun-
ţării rezultatelor financiare, lucru care ne confirmă un com-
portament precaut al investitorilor, iar apoi toate SIF-rile, cu
excepţia SIF3, au o evoluţie negativă. Considerăm că aceste
trenduri negative în cea mai mare parte sunt explicate prin
încrederea limitată a investitorilor în piaţa de capital din
România. Veridicitatea acestei concluzii este dată de faptul că
SIF3, societatea care a fost cea mai profitabilă şi a încheiat
exerciţiul financiar al anului 2012 cu un profit record, a înre-
gistrat rezultate pozitive în sub-perioada post-anunţării rezul-
tatelor financiare.
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Graficul 12 prezintă evoluţia comparativă (pentru toate SIF-
urile) a rentabilităţilor anormale cumulate în perioada 2012 –
2014, pe sub-perioade. Practic, se observă acelaşi trend expli-
cat în graficul 11.

Înainte de a formula concluziile generale ale studiului vom
testa rezultatele obţinute. Reamintim că pentru validarea
semnificaţiei statistice am efectuat testul parametric t-test şi
testul non-paramentric Wilcoxon sau z-test. Tabelul 2 pre-
zintă valorile testelor statistice efectuate.

Din analiza tabelului 2 observăm valori scăzute, care pun la
îndoială validitatea studiului întreprins. În cazul comparaţiei
între rezultatele statistice obţinute prin cele două metode de
calcul aleatoare, folosite în studiul de faţă, observăm o dife-
renţă majoră între ele. Aşadar, putem susţine ideea că mode-
lul build-up nu este tocmai cel mai potrivit pentru cuantifica-
rea impactului produs pe piaţă în urma anunţării rezultatelor
financiare de către SIF.

În concluzie, putem admite că metodologia modelului build-
up aduce anumite limitări în metodologia aplicată societăţilor

de investiţii financiare pentru că nu ţine cont de evoluţia
efectivă a pieţei de capital, ci doar de costul capitalului speci-
fic SIF-urilor. 

Interpretări şi concluzii
În ciuda diverselor evidenţieri de impact al raportărilor finan-
ciare asupra valorii de piaţă a SIF, rezultatele empirice nu
explică toate efectele produse de publicarea rezultatelor
financiare pe piaţa de capital. 

Existenţa doar a cinci SIF-uri, existenţa şi a altor canale de
transmitere a rezultatelor financiare SIF, raportarea activului
net cu mult înainte de raportarea financiară preliminară, au
contribuit substanţial la modificarea comportamentului parti-
cipanţilor pieţei, astfel că, la momentul anunţării rezultatelor
financiare anuale, impactul observat este aproape inexistent.
Din perspectiva legislativă a modului de raportare financiară,
autorii au subliniat principalele motive ce ar putea explica
acest comportament al investitorilor:

a. Modul dual / neuniform de raportare pe sistemul BVB
pentru SIF:

- În cazul fondurilor de investiţii, raportarea financiară se
face obligatoriu lunar (în termen de 15 zile de la înche-
ierea fiecărei luni). De asemenea, este obligatorie
publicarea situaţiei activului net (din care se pot extra-
ge şi informaţii referitoare la rezultatul financiar
anual/trimestrial/lunar);
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- În cazul societăţilor comerciale, raportarea financiară se
face obligatoriu trimestrial (în termen de 45 zile) şi este
anunţată/publicată oficial. De aici se pot extrage
informaţii referitoare la performanţa financiară şi
poate fi estimat rezultatul anual.

Acest lucru înseamnă că, la momentul anunţării rezultatelor
financiare preliminare pe site-ul oficial BVB, ziua considerată
a fi momentul de producere a evenimentului, piaţa avea deja
informaţiile publicate în urmă cu 30 zile, acestea putând fi
extrase din situaţia activului net aferentă ultimei luni a anului.

Autorii propun introducerea unei reglementări clare care să
definească dacă SIF-urile vor trebui să raporteze, în conti-
nuare, performanţele financiare ca un fond de investiţii sau
ca o societate comercială. Conform studiilor prezentate în
partea teoretică din articolul anterior, mecanismul raportării
financiare este într-o conexiune directă şi foarte strânsă cu
lichiditatea pieţei, astfel că orice modificare de rezultate
financiare va putea avea efecte semnificative la nivelul întregii
pieţe. Totodată, atragem atenţia asupra părerii formulate de
către Lakhal F. (2004)1, conform căreia previziunile financia-
re pot face parte dintr-un proces de manipulare şi trebuie să
fie mai puţin credibile pentru participanţii din piaţa de capi-
tal. În cazul unui sistem legislativ nearmonizat, prin interme-
diul mecanismului anunţării rezultatelor financare, piaţa de
capital poate fi manipulată cu succes.

b. Prezentarea rezultatelor financiare se face în multiple
forme, cu termene mult diferite în timp. Aceasta împiedi-
că procesul de raportare financiară uniformă şi informa-
rea investitorilor privind performanţa societăţilor:

- Calendarul raportării este alcătuit astfel: până la data
de 15 februarie societăţile sunt obligate să-şi anunţe
rezultatele financiare preliminare; până la data de 15
aprilie societăţile sunt obligate să-şi publice situaţiile
financiare finale; până la data de 30 iunie societăţile
sunt obligate să prezinte situaţiile financiare conform
IFRS; iar până la data de 15 august, societăţile sunt
obligate să prezinte situaţiile financiare consolidate. 

- Modalitatea de întocmire a situaţiilor financiare şi,
implicit, cuantificarea rezultatelor financiare folosite ca
referinţă (pentru analiza noastră) nu sunt adecvate în
cadrul cercetării întreprinse. În cazul SIF, simpla anali-
ză a impactului rezultatelor financiare preliminare, fără
a ajusta aceste rezultate cu variaţia valorii activului net
în funcţie de valoarea de piaţă a portofoliului de acti-
ve, nu este concludentă.

Autorii propun să se folosească raportarea financiară con-
form IFRS, ca raportare de referinţă atât pentru rezultatele
preliminate, cât şi pentru raportul anual AGA. În acest fel,
prezentarea rezultatelor anuale va include toate modificările
de valoare: atât profitul realizat în cursul anului, cât, mai ales,
variaţia valorii de piaţă a portofoliului de active. In cazul SIF-
urilor raportările anuale, trimestriale, precum şi momentul de
publicare a rezultatelor financiare anuale preliminare nu au
impact asupra valorii de piaţă a acestora întrucât piaţa
cunoaşte performanţele/rezultatele lunare, pe baza raportări-
lor detaliate de activ net cu circa o lună mai devreme. 

În concluzie, această lucrare contribuie la studierea eficienţei
pieţei de capital din România în momentul anunţării rezulta-
telor financiare de către societăţile de investiţii financiare.
Rezultatele obţinute sunt similare cu cele existente la nivelul
întregii pieţe de capital din România, care au fost studiate de
către noi într-o lucrare anterioară.2 În ambele studii se obser-
vă acelaşi trend în privinţa ineficienţei fluxului informaţional,
cât şi limitările pieţei autohtone de capital. Prin implementa-
rea propunerilor formulate în cadrul lucrării vom putea asista
la o posibilă creştere a lichidităţii pieţei de capital care va in -
fluenţa pozitiv creşterea economică naţională, atât de im por -
tantă pentru o piaţa emergentă precum este România. l
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Introducere
În general, indiferent de domeniul de
activitate al companiei, clientul repre-
zintă elementul cheie de dezvoltare a
performanţei organizaţionale
(Cameron, 1986; Chakravarthy, 1986).
Acesta nu este deloc un fenomen sim-
plu, ci mai degrabă este un concept
complex şi multidimensional
(Venkatraman and Ramanujam, 1986).
Managementul analizează permanent
posibilitatea atragerii de noi clienţi şi
menţinerea celor existenţi care aduc
câştiguri. 

Organizaţiile urmăresc necesităţile
clienţilor şi performanţa financiară. Pe
termen lung, trebuie să creeze şi să dis-
tribuie produse şi servicii care să fie
apreciate de către consumatori. Un
client nemulţumit poate genera o scă-
dere a satisfacţiei consumatorilor.
Totodată, acesta are un grad mare de
influenţă asupra celorlalţi consumatori,
generând o scădere accentuată a profi-
tabilităţii companiei. Însă, la sfârşitul
anului se pot lua decizii incorecte pri-
vind activitatea managerilor dacă matri-
cea organizaţională, cu responsabilităţi,
a fost elaborată într-un mod eronat
(Austin et al., 2000; Bogus et al., 2005;
Chua et al., 2003; Karniel and Reich,
2009; Luh et al., 1999; Sanvido and
Norton, 1994; Senthilkumar et al.,
2010, Wang and Dzeng, 2005; Wang et
al., 2006).

* Drd., Academia de Studii Economice, Bucureşti, e-mail: alina.chitu@cig.ase.ro
** Drd., Academia de Studii Economice, Bucureşti, e-mail: madalina.opris @cig.ase.ro

Alina CHIŢU* 
& Mădălina Elena OPRIŞ**
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Performance Indicators of Clients’ Perspective
from Balanced Scorecard: The Strategic Maps
Design Used for a Leasing Company
The client is a multifaceted economic category, whose existence generates distinct
managerial priorities with a massive impact on the organization. The company needs to
develop the relationships that they have with consumers and in order to measure them
they use performance indicators.
The method used in the analysis is DEMATEL, a special method for multiple decisions
that explores the complex causal relationships between indicators. The purpose of this
study is to present the importance of performance indicators of client’s perspective from
balanced scorecard in a leasing company.
Key words: balanced scorecard, DEMATEL, client, performance
JEL Classification: G23, C31

Abstract

Designul hărţii 
strategice 
la o companie 
de leasing

Indicatorii 
de performanţă ai
perspectivei clienţi din
balanced scorecard:



Dezvoltarea relaţiilor cu clienţii într-o
companie se analizează prin intermediul
unor indicatori de performanţă (KPI’s),
utilizând instrumentul de balanced sco-
recard (BSC). Această cercetare utilizea-
ză metoda de analiză DEMATEL
(Gabus and Fontela, 1972, 1973), care
urmăreşte relaţiile cauză-efect dintre
indicatorii de performanţă. 

Pentru atingerea obiectivelor, cercetarea
se structurează în două părţi: prima par -
te cuprinde analiza literaturii de speciali-
tate privind clienţii ca resursă de decizie
asupra performanţei, se definesc KPI’s
de creştere a perspectivei clienţi din
BSC. A doua parte prezintă, cu ajutorul
metodei DEMATEL, relaţiile cauzale
complexe dintre KPI’s şi se identifică
indicatori centrali în scopul construirii
unor hărţi strategice şi se oferă su gestii
privind rezultatele analitice. În con -
cluzie, se elaborează referinţe destinate
managementului şi cercetărilor viitoare.

Clientul - o cheie 
de dezvoltare 

a performanţei 
companiei

Indiferent dacă vorbim de o afacere
mică sau mare, principalul punct de
concentrare a atenţiei este păstrarea

unui set de clienţi fideli brandului
(Neeraja and Jayam, 2013).
Managementul analizează nevoile aces-
tora în funcţie de informaţia pe care o
transmit atunci când achiziţionează un
produs sau un serviciu. Nevoile şi
dorinţele clienţilor nu se pot anticipa.
Ei sunt cei care pot decide ce vor să
obţină de la piaţă. Deciziile pe care le
iau nu pot fi înţelese nici de ei. Dacă
sunt întrebaţi ce îi satisface în cea mai
mare măsură, nu pot da un răspuns
concret. Marketingul se confruntă cu o
sarcină dificilă şi anume satisfacerea
permanentă a clienţilor (Neeraja and
Jayam, 2013).

Clientul apare ca o reală sursă de infor-
mare şi decizie, cu un impact major
asupra performanţelor viitoare. Pentru
obţinerea eficienţei sociale urmărite, se
analizează eficienţa economică şi mai
apoi necesitatea implicării managemen-
tului executiv şi operaţional în direcţiile
de antrenare – conducere – îndrumare,
planificare – decizii şi organizare –
coordonare control – monitorizare
(Petrescu et al., 2010).

În anul 2009 procesul de gândire al
tuturor managerilor s-a modificat.
Aceştia au înţeles că doar atunci când
clientul este pe deplin satisfăcut, com-
pania sa va funcţiona în piaţă, altfel el
va pierde întreaga investiţie şi va fi obli-
gat să renunţe la joc (Neeraja and

Jayam, 2013). Nu se analizau suficient
ofertele competitorilor de produse şi
servicii existente pe piaţă sau necesităţi-
le consumatorilor. Astăzi, în misiunea şi
viziunea oricărei companii, principalele
scopuri sunt: menţinerea şi creşterea
numărului de clienţi (Neeraja and
Jayam, 2013). Consumatorul reprezintă
elementul de referinţă al tuturor acţiuni-
lor întreprinse atât de producător, cât şi
de comerciant. El ocupă o poziţie
dominantă în cadrul economiei de
piaţă. Menţinerea şi creşterea nivelului
performanţei companiei se asigură prin
respectarea intereselor şi drepturilor
acestuia (Dinu, 2010).

În general, companiile care produc sau
gestionează produse destinate vânzării
asigură protecţia vieţii, sănătăţii şi secu-
rităţii consumatorilor. Pentru definirea
intereselor consumatorilor a apărut
necesitatea existenţei unui contact per-
manent între companie şi clienţi săi.
Doar companiile care se adresează
nevoilor clienţilor săi se pot menţine şi
pot supravieţui în piaţă. Există două
tipuri distincte de clienţi: clienţi externi
şi interni. Un client extern poate fi un
individ sau o companie care achiziţio-
nează produsul sau serviciul în schim-
bul banilor. Clienţii interni sunt oamenii
din cadrul companiei care lucrează
împreună pentru furnizarea unui servi-
ciu sau produs destinat furnizării clien-
tului extern (Neeraja and Jayam, 2013).

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ
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Indicatorii de 
performanţă ai 

perspectivei clienţi din
balanced scorecard

În 1992 apare, sub numele de balanced
scorecard, un model inovativ şi multidi-
mensional, elaborat de Robert Kaplan
şi David Norton. Acesta este bazat pe
KPI’s, care urmăresc să analizeze per-
formanţa companiei atât prin perspecti-
va financiară, cât şi prin perspectiva
clienţi, procese interne, învăţare şi creş-
tere şi opţional perspectiva de mediu
(Kaplan and Norton, 1996). 

Managementul transpune viziunea şi
strategia într-un set coerent de măsuri
de performanţă prin utilizarea balanced
scorecard. Misiunea companiei poate fi
o sursă de inspiraţie în definirea KPI’s
(Kaplan and Norton, 1996). Indicatorii
de performanţă utilizaţi în BSC sunt
analizaţi de către management cu sco-
pul de a măsura profitul sau pierderea
companiei: viaţa, sănătatea şi securitatea
consumatorilor; viaţa, sănătatea şi secu-
ritatea angajaţilor, procesele interne, dar
şi securitatea mediului. Managementul
transpune misiunea şi strategia compa-
niei în obiective şi măsuri, structurate în
patru perspective diferite: financiară,
clienţi, procese interne şi învăţare şi
creştere. Scopul BSC este să transpună
viziunea individuală în viziune de grup
(Kaplan and Norton, 1996). Există
KPI’s care evaluează activitatea viitoare
a companiei, iar de cele mai multe ori
utilizarea BSC se referă la un instru-
ment de control pentru evaluarea per-
formanţei trecute (Kaplan and Norton,
1996). BSC este utilizată în procesul de
comunicare, informare şi învăţare, şi nu
ca un proces de control al companiei.

Odată ce s-a identificat misiunea com-
paniei, se pot analiza drepturile şi inte-
resele consumatorilor. Unii manageri
folosesc perspectiva clienţi alcătuită din
două seturi de măsuri de performanţă.
Primul set reprezintă măsuri pe care în
mod curent ar trebui să le utilizeze

toate companiile, deoarece apar în toate
BSC-urile şi se numesc măsuri de bază.
Al doilea set de măsuri reprezintă o
dezvoltare a performanţei, care urmă-
reşte creşterea de valoare pe care com-
pania va încerca să o ofere clienţilor
ţintă şi segmentului de piaţă (Kaplan
and Norton, 1996).

1. MĂSURI DE BAZĂ
Managementul urmăreşte identificarea
intereselor consumatorilor de a se men-
ţine pe piaţă, prin utilizarea unor indica-
tori de măsurare a performanţei din
perspectiva client (Kaplan and Norton,
1996). 

„Satisfacţia clienţilor este o preocupare
dominantă, legată de câteva decizii stra-
tegice pentru serviciile existente pe
piaţă”. Satisfacţia clientului este unul
dintre factorii cheie în marketingul
modern. Piaţa instituţiilor financiare
bancare este una dintre cele mai nume-
roase pieţe de servicii în care satisfacţia
clientului are o importanţă mare
(Neeraja and Jayam, 2013). O situaţie
asemănătoare se întâlneşte la societăţile
de leasing, unde se dovedeşte a fi
importantă asigurarea satisfacţiei clienţi-
lor. Alegerea furnizorului de servicii şi

evaluarea calităţii produselor şi servicii-
lor se face în funcţie de aşteptările con-
sumatorilor.

În general se apreciază că o afacere
poate deveni de succes dacă se analizea-
ză intensiv satisfacţia clientului. Numai
atunci când compania este capabilă să-şi
menţină clienţii fideli poate supravieţui
în lumea competitivă de afaceri.
Managerul trebuie să facă toate efortu-
rile pentru a transmite eficient şi calita-
tiv produsele sau serviciile către clienţi.
Pentru aceasta trebuie să identifice şi să
înţeleagă problemele acestora şi pe cât
se poate de mult să încerce să acopere
nevoile generate de cererile lor. Un citat
de bază utilizat în lumea de afaceri este
„serviţi clienţii dumneavoastră; ei vă
ajută să supravieţuiţi” (Neeraja and
Jayam, 2013). 

Managerii companiilor financiare influ-
enţează creşterea satisfacţiei consuma-
torilor, ca un element prioritar în creş-
terea loialităţii consumatorilor pe ter-
men lung, ceea ce va conduce la creşte-
rea profitabilităţii şi a succesului com-
paniei. Feedback-ul clienţilor ajută com-
paniile să identifice necesităţile specifice
şi eficienţa alocată pentru crearea de
produse şi servicii care să maximizeze
satisfacţia.
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Pe lângă satisfacţia clienţilor, Kaplan şi
Norton accentuează în balanced scor-
card şi alţi indicatori care urmăresc
interesele consumatorilor pe piaţă, cum
ar fi: indicatori de determinare a gradu-
lui de păstrare a clienţilor existenţi,
achiziţia de noi clienţi, profitabilitatea
clienţilor şi a pieţei, dar şi cota de piaţă
(Kaplan and Norton, 1996). Relaţia din-
tre identificarea necesităţilor clienţilor şi
performanţa în afaceri nu este întot-
deauna foarte clară. Legătura dintre
nevoile clienţilor şi profituri nu este
simplă. Pe baza datelor empirice se
găsesc dovezi pentru ipoteza că există o
relaţie pozitivă între satisfacţia clienţilor
şi indicatorii de performanţă, deşi rela-
ţia nu este foarte puternică.

Impacturi pozitive pe relaţia directă
dintre satisfacţia clienţilor şi performan-
ţa organizaţională au fost găsite de
Koska (1990) şi Nelson et al (1992),
Aaker şi Jacobson (1994) au constatat o
calitate îmbunătăţita, Anderson, Fornell
şi Lehmann (1994) au evidenţiat o aso-
ciere semnificativă între satisfacţia clien-
ţilor şi rentabilitatea activelor, Ittner şi
Larckner (1996) au observat că valoarea
acţionarilor este extrem de elastică, cu
privire la satisfacerea clientului. Cele
trei probleme majore în măsurarea rela-

ţiei sunt: intervalul de timp între măsu-
rarea satisfacţiei clienţilor şi creşterea
profitului, numărul de alte variabile care
influenţează profitul companiei, cum ar
fi preţul, distribuţia, concurenţa. În rela-
ţie ar trebui incluse şi probleme de
comportament, deoarece acestea expli-
că cauzalitatea dintre satisfacţie şi rezul-
tate.

Unul dintre motivele pentru care com-
paniile nu consideră satisfacţia clienţilor
importantă ar putea fi dificultatea
măsurării relaţiei dintre satisfacţia clien-
ţilor şi profit. Un alt motiv îl constituie
dificultatea transformării satisfacţiei cli -
en ţilor în acţiune, în cadrul organizaţiei.

2. MĂSURI DE CREŞTERE
A PERFORMANŢEI

În categoria măsurilor de creştere a per-
formanţei sunt incluse hărţile strategice.
Acestea sunt construite în funcţie de
cele patru perspective ale BSC. Punctele
de pornire în determinarea acestora
sunt definirea strategiei şi a obiectivelor
din BSC. Hărţile strategice prezintă
toate relaţiile de cauzalitate, astfel încât
pot fi dezvoltate şi implementate strate-
gii eficiente, care apoi pot genera bene-
ficii economice pe termen lung. Hărţile

strategice sunt moduri de a crea valoa-
re, folosite în general de companii în
obţinerea de performanţă (Kaplan and
Norton, 2004).

Quezada, Cordova, Palominos, Godoy
şi Ross (2009) prezintă o metodă pen-
tru identificarea obiectivelor strategice
din hărţile strategice folosind o analiză
SWOT - puncte forte, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări, pentru a stabili
KPI de analizat. Hărţile strategice BSC
sunt în general construite pe reguli bine
stabilite. În cadrul perspectivei clienţi
din BSC, hărţile strategice, ca expresii
concrete de cauzalitate şi relaţii strategi-
ce ale unei organizaţii, definesc valoarea
clienţilor din cadrul companiei prin
generarea de vânzări şi prin creşterea
loialităţii consumatorilor (Kaplan and
Norton, 1996). Nucleul oricărei strategii
de afaceri este valoarea clienţilor.
Aceasta descrie unicul mix între atribu-
te de produse şi servicii, relaţiile cu
clienţii şi imaginea pe care o companie
o oferă. O companie se poate diferenţia
de competitor după cum păstrează şi
redeschide relaţiile cu clienţi-ţinta.
Valoarea clienţilor este crucială şi ajută
compania să se conecteze cu procesele
interne pentru a dezvolta nevoile clien-
ţilor (Kaplan and Norton, 2000).

Valoarea clienţilor din hărţi strategice
aferente perspectivei clienţi subliniază
diferite obiective ce se pot detalia la
nivel de elemente strategice, cum ar fi:
preţul, calitatea, disponibilitatea, selec-
ţia, funcţionarea, serviciile, parteneriate-
le, dar şi brand-ul (Kaplan and Norton,
1996). 

Metodologia cercetării
După ce companiile îşi stabilesc misiu-
nea şi viziunea, se determină KPI’s care
conduc la realizarea unei hărţi strategice
(Kaplan and Norton, 1996). Metoda de
stabilire a importanţei KPI’s este
DEMATEL (Neeraja and Jayam, 2013).
Scopul utilizării acestei metode este de
a determina relaţiile cauză-efect dintre
KPI’s, de a face diferenţa între factori
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de influenţă şi factorii semnificativi,
precum şi de a construi o hartă strategi-
că pentru îmbunătăţirea performanţei
companiei. 

În cadrul analizei sunt descrise modali-
tăţile de determinare a KPI’s din per-
spectiva clienţilor BSC, modul de con-
struire a hărţilor strategice. Pentru a
acoperi toate domeniile de evaluare,
încă din stadiul de creare a BSC este
important să se colecteze cât mai multe
răspunsuri legate de KPI’s privind per-
spectiva clienţi. Cele două tipuri de
indicatori utilizaţi sunt: de bază şi de
creştere a performanţei, peste care pot
fi colectate răspunsuri din intervievarea
persoanelor cu studii economice supe-
rioare, pentru a evidenţia propriile
viziuni de afaceri şi misiunea compa-
niei. Dorinţa economiştilor este de a
atrage cât mai mulţi clienţi în cadrul
companiei, oferind randamente supe-
rioare pentru toate părţile interesate şi
ajutând la stimularea creşterii protecţiei
consumatorilor. Opiniile experţilor sunt
sintetizate pentru a determina KPI
(Kaplan and Norton, 1996).

În vederea atingerii obiectivului propus
s-a realizat un interviu pe un eşantion
de 58 de persoane cu studii economice
superioare din sectorul de leasing.
Studiul este realizat la nivelul anului
2013. Interviul este structurat în 6
întrebări cu răspuns pe scară Likert de
la 0-4.

Toate cele 58 de interviuri realizate sunt
valide şi au fost utilizate în derularea
studiului. Rezultatul interviului fiecărui
economist este transpus sub formă
matriceală. Metoda de eşantionare este
de grup. Eşantionul pe baza căruia s-a
efectuat analiza este reprezentativ deoa-
rece au fost intervievate doar persoane
pregătite profesional care pot avea un
impact major asupra performanţei unei
companii. Analiza de specialitate deta-
liată se regăseşte în articolul cu titlul
„Indicatorii financiari din balanced 
scorecard. O abordare din perspec-
tiva companiilor de leasing” (Chiţu,
2014).

Metoda DEMATEL a fost utilizată şi
dezvoltată de către Institutul Memorial
Battelle din Geneva. Aceasta oferă con-
ducerii posibilitatea de a rezolva proble-
me privind izolarea unor variabile cauză
- efect, în scopul dezvoltării relaţiilor de
cauzalitate (Wu, 2012). Metoda DEMA-
TEL este o reprezentare vizuală a inter-
dependenţelor la nivelul diviziilor com-
paniei, o hartă de influenţă a relaţiilor
cauzale şi se aplică pentru a scoate în
evidenţă importanţa criteriilor şi a rela-
ţiilor ocazionale pe care a fost construi-
tă. Metoda apare din necesitatea de a
rezolva diverse probleme interdepen-
dente şi complexe (Gabus and Fontela,
1973; Li, 2009; Wu, 2012). DEMATEL
este proiectat pentru a căuta soluţii in -
tegrate şi are ca scop analiza unor feno-
mene fragmentate şi antagonice ale unor
companii (Sofiyabadia et al., 2006). 

Rezultate 
Aplicarea metodei DEMATEL presu-
pune parcurgerea unor etape standard,
în următoarea ordine (Wu, 2012): se
găseşte matricea medie; se formulează
matricea de influenţă; se calculează
matricea de influenţă directă; se calcu-
lează matricea indirectă de influenţă; se
derivă matricea total de influenţă şi se
obţin hărţi de influenţă şi relaţii.

Matricea medie se construieşte atunci
când identificăm o problemă complexă
într-un obiectiv al perspectivei clienţi
din balanced scorecard. Acesta poate
avea n obiective. Pentru a fi rezolvată se

intervievează h experţi. Obiectivele
enunţate în actualul model sunt în
număr de 6, relaţia econometrică este
n=6 : A = satisfacţia clienţilor interni,
B = gradul de păstrare a clienţilor exis-
tenţi, C = achiziţia de noi clienţi, D =
satisfacţia clienţilor externi, E = preţul,
calitatea, disponibilitatea produselor şi
F = brand-ul. Numărul de experţi inter-
vievaţi este 58, relaţia econometrică este
h=58. Aceasta arată influenţa directă
dintre elemente. Se acordă 0 = pentru
lipsa de influenţă, 1 = influenţa scăzută,
2= influenţa medie, 3= influenţa mare
şi 4= influenţa foarte mare. Un scor
mai mic atribuit creează o influenţă
directă mai scăzută. Fiecare element din
matrice este derivat de la medie în dife-
rite matrici directe ale respondenţilor
grupului (Wu, 2012).

Răspunsurile considerate valide sunt
doar răspunsurile non negative. Fiecare
expert acordă un scor pe baza căruia se
creează o matrice n x n notată cu XK,
unde 1<k<h. După intervievarea tutu-
ror experţilor au rezultat h matrice
notate cu X1, X2,. . . , Xh unde fiecare
element al Xk este un număr întreg,
notat ca XK ij. Elementele de pe diago-
nala fiecărei matrice rezultate Xk sunt
zero. Matricea medie s-a obţinut făcând
suma tuturor matricelor Xh,
Z’=X1+X2+. . . + Xh. În Z’ se anali-
zează dacă există relaţie inversă între
obiective. Între D = satisfacţia clienţilor
externi şi F = brand-ul există o relaţie
inversă, rezultând că satisfacţia clienţilor
este mult mai importantă pentru consu-
matori decât brand-ul (Tabelul 1). 
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Matricea de influenţă directă iniţială -
Zn se determină făcând media valorii
experţilor h din toate elementele n x n
ale matricei.

Matricea Zn prezentată sub formă
matriceală apare astfel :

(1)

Media folosită este aritmetică simplă, de
exemplu se adună toate X11, X21, . . . ,
Xh1 şi se împart la h. Toate (i, j) ele-
mentele medii ale matricei Zn, supranu-
mită şi media de influenţă, se notează
cu zij (Wu, 2012). Fiecare medie de
influenţă va lua valori între [0-4] stabili-
te în ipoteză prin scara Likert. Acestea
rămân în continuare setate la zero,
deoarece media matricei nule este nulă.
Matricea de influenţă directă iniţială
este construită şi ca o ecuaţie, unde zij
reprezintă puterea de influenţă a ele-
mentului i la elementul j. Calculul mate-
matic se prezintă astfel:

(2)

în care: zij - media de influenţă
h – numărul experţilor
xjk – matricea experţilor

Tabelul 2 prezintă matricea medie ini-
ţială Zn rezultată în urma intervievării
celor 58 de persoane cu studii economi-
ce superioare. De exemplu, valoarea
medie iniţială a efectului obiectivului D
- satisfacţia clienţilor externi în obiecti-
vul F - brand-ul este calculat la 3.27,
indicând o influenţă directă mare. Cea
mai mare influenţă pe care o poate lua
matricea este 4. O influenţă directă
foarte scăzută apare între obiectivul B -
gradul de păstrare a clienţilor existenţi
şi obiectivul F - brand-ul, determinată
la valoarea de 0.27. 

Matricea de influenţă D directă se obţi-
ne prin normalizarea matricei mediei
Zn. Procesul constă în aplicarea unei
variabile x matricei medii Zn. Ecuaţia
matematică se prezintă astfel : D = x
Zn , dacă şi numai dacă x este constant

(Tzeng et al., 2007). Determinarea
variabilei x se poate realiza folosind
următoarea ecuaţie matematică:

X = Zn/[max(max1<i<n ∑n j=1 Zij , 
max1<j<n ∑n i=1 Zij )]

(3)

în care: x – constantă
Zn – matricea de influenţă 

directă iniţială
Zij – media de influenţă

În urma calculării în studiul curent a
constantei x, a rezultat valoarea 0,07.
Elementele de pe diagonala fiecărei
matrici rezultate Dk rămân în continua-
re setate la zero. Aplicând această con-
stantă matricei medii Zn, s-a obţinut
matricea D sub forma prezentată în
Tabelul 3.

D = [dij] n x n (Sumrit, Anuntavoranich,
2013). D se interpretează astfel: dacă un
element (i, j) are valoarea mare, atunci
există o influenţă directă între obiecti-
vul i şi obiectivul j. O valoare de influ-
enţă se obţine la intersecţia a două
obiective. De exemplu, cea mai mare

valoare de influenţă directă obţinută în
studiu este de la D la F, de 0.24. Rezultă
că între satisfacţia clienţilor externi şi
brand există o relaţie puternică directă.
Cea mai slabă relaţie directă apare între
B şi F de 0.02. În matricea de influenţă
directă rezultă că sumele elementelor de
pe fiecare linie şi coloană a matricei
sunt cuprinse între zero şi cel mult
egale cu unu, dar nu depăşesc unu.
Această relaţie matematică se prezintă
astfel: 0<∑ n i=1 dij , ∑ n j=1 dij<1.

Matricea de influenţă indirectă se obţi-
ne prin înmulţirea ridicării la pătrat a
matricei de influenţă directă cu inversa
diferenţei dintre 1 şi matricea directă.
Creşterea puterii matricei se datorează
influenţei indirecte de la obiectivul i la
obiectivul j, la fel ca în D2, D3,. . . , D1
(Sumrit et al., 2013). 

Acest procedeu duce la crearea unor
soluţii convergente la matricea inversă,
în mod similar cu o matrice absorbant
Markov. Modelul de calcul al matricei
de influenţă indirectă este:
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ID = D2 + D3 + ... = ∑n i=2 Di = 
=D2 (1- D)-1

(4)

în care: ID - matricea de influenţă 
indirectă

I - matricea identitate
D – matricea de influenţă 

directă

ID se interpretează astfel: dacă un ele-
ment (i,j) are valoarea mare, atunci exis-
tă o influenţă indirectă între obiectivul i
şi obiectivul j. De exemplu, cea mai
mare valoare de influenţă indirectă obţi-
nută în studiu este de la B la F. Aceasta
a fost identificată încă din momentul
determinării matricei de influenţă direc-
tă. După obţinerea matricei ID, elemen-
tele rezultate pe diagonală au devenit
diferite de zero.

Matricea total de influenţă – T se obţi-
ne însumând matricea de influenţă
directă cu matricea de influenţă indirec-
tă (Tabelul 4). Rezultatul este de forma
n x n (Li, 2009). Relaţia matematică se
prezintă astfel:

T = D + ID = D + D2 + D3 + ...  
...= ∑n i=2 Di = D (1- D)-1

(5)

în care: ID - matricea de influenţă 
indirectă

I - matricea identitate
D – matricea de influenţă 

directă
T - derivarea matricei total de 

influenţă

T se interpretează astfel: dacă un ele-
ment (i,j) are valoarea mare, atunci exis-
tă o relaţie puternică între obiectivul i şi
obiectivul j. De exemplu, cea mai puter-
nică relaţie apare între obiectivul D şi
obiectivul B, de 1.69. Cea mai slabă
relaţie apare între obiectivul A şi obiec-
tivul E, de 0.96.

Dacă denumim cu Tij elementele (i, j)
din matricea T, di – suma de rânduri i şi
rj – suma coloanelor j, se obţin
următoarele relaţii:

di =∑n i=1 Tij (i =1, 2,3..., n)

rj =∑n i=1 Tij (j =1, 2,3..., n) 
(6)

Pentru a obţine harta de relaţii şi influ-
enţă (IRM) şi pentru a vizualiza relaţiile
cauzale complexe dintre obiective se
foloseşte un model structural. 

Acesta adună valorile dintre di şi rj,
determinate în pasul anterior, respectiv
le scade pentru a determina obiectivul
cu cea mai puternică sau scăzută influ-
enţă (Sumrit and Anuntavoranich,
2013).

Tabelul rezultat (Tabelul 5) prezintă un
IRM după obiectivele de prim nivel.
Folosind această hartă, managementul
poate vizualiza diferenţa dintre obiecti-
vele cauzale şi obiectivele afectate ale
perspectivei clienţi din balanced score-
card.

Pentru a identifica obiectivul cu cea mai
puternică influenţă este necesar să folo-
sim regula D+C. D reprezintă suma
elementelor liniei matricei, iar C repre-
zintă suma elementelor coloanelor
matricei. Bazat pe tabelul 5, creşterea
satisfacţiei clienţilor externi are cea mai
mare influenţă asupra companiei deoa-
rece valoarea (D + C) = 17.17, întrucât
preţul, calitatea, disponibilitatea produ-
selor evidenţiate de companie în ultimul
an au o influenţă mică asupra compa-
niei, valoarea (D + C) = 14.31. În ceea
ce priveşte (D + C), prioritizarea
importanţei obiectivelor de evaluare
este D> C> B> A> F> E, adică creş-
terea satisfacţiei clienţilor externi este
mai importantă decât creşterea achiziţiei
de noi clienţi, mai importantă decât
satisfacţia clienţilor interni, brand-ul şi
preţul, calitatea, disponibilitatea produ-
selor noi implementate într-un an.

Pentru a analiza cea mai mică influenţă
şi cea mai mică prioritate se foloseşte
regula D - C. În ceea ce priveşte (D -
C), prioritizarea scăzută a importanţei
obiectivelor de evaluare este 
B> A> F> C> D> E.

Concluzii
Lucrarea analizează importanţa per-
spectivei clienţi din instrumentul strate-
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gic balanced scorecard asupra perfor-
manţei. Pentru investigare se utilizează
metoda DEMATEL. Aceasta se folo-
seşte pentru a investiga interactiv rela-
ţiile dintre KPI’s, cu scopul de a con-
strui o hartă strategică. Studiul s-a reali-
zat pentru o companie de leasing. În
comparaţie cu alte metode tradiţionale,
metoda DEMATEL foloseşte cunoştin-
ţele experţilor care contribuie la crearea
unui sistem, în scopul stabilirii unor
relaţii ocazionale între KPI.

După aplicarea metodei DEMATEL 
s-a identificat obiectivul cu cea mai
puternică, respectiv cea mai slabă influ-
enţă asupra profitabilităţii companiei.
Odată stabilite aceste puncte de interes,
managementul are posibilitatea de a
rezolva problemele complexe ce apar la
nivelul unei organizaţii. 

Intervenţia conştientă asupra satisfacţiei
clienţilor externi generează un impact
puternic asupra companiei. În schimb,
dacă managementul acţionează asupra
obiectivului achiziţie de noi clienţi,
impactul în profitabilitatea companiei se
va vedea mai greu şi după mult timp. 

Cercetarea actuală apare ca o continua-
re a analizei DEMATEL prezentată de
Wu din 2012 şi Sumrit şi
Anuntavoranich 2013. Cu toate acestea,
există unele limitări ale studiului actual.
În primul rând, în interviul DEMA-
TEL, la fel ca în toate celelalte inter-
viuri profesionale, răspunsurile sunt în
mod necesar limitate la conştiinţa
umană subiectivă. În al doilea rând, este
inevitabil să se formeze un grup de
experţi care vor duce la o prejudecată în
selectarea indicatorilor. l
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De la doctrina
contabilă 
la cadrul 
conceptual Introducere

Evoluţia contabilităţii se bazează pe trei
surse diferite:

è practicile aplicate de profesionişti
care răspund solicitărilor impuse de
mediul lor şi integrează constrânge-
rile juridice şi posibilităţile oferite
de schimbările tehnologice;

è doctrinele elaborate de teoreticieni
pentru a organiza cunoaşterea acu-
mulată şi transmiterea acesteia în
mod inteligibil;

è normele elaborate de către autori-
tăţi, în general cele guvernamentale
sau recunoscute de puterea publică,
a căror coerenţă se construieşte
actualmente prin intermediul unui
cadru conceptual.

De-a lungul istoriei contabilităţii, aceste
trei surse, care au putut coexista, au
cunoscut, totuşi, o importanţă relativ
variabilă. Ele nu sunt independente
deoarece se influenţează reciproc, după

*  Adelphi University, New York, USA şi Neoma Business School, Franţa, Courriel, e-mail: Baker3@Adelphi.edu
** Conservatoire Nationale des Arts et Métiers, Paris, France, Courriel: burlaud@cnam.fr

Abstract

Cuvinte cheie: doctrină contabilă, normalizator contabil, teorie instituţională

From Accounting Theory to Conceptual 
Framework
Prior to the Second World War there were virtually no organizations dedicated to the
establishment of accounting standards. During that period accounting theory was funda-
mental for the teaching and practice of financial accounting. In contrast, during the sec-
ond half of the 20th century, national organizations of accounting standards setting bod-
ies replaced accounting theory as a reference for teaching and practice. Today, the role
of accounting theory and even the role of national accounting standards setting organi-
zations has diminished in the face of the transcendence of the IASB and its conceptual
framework. The goal of this article is to illustrate how accounting theory has progres-
sively been replaced in favor of a conceptual framework, either implicit or explicit and
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cum interacţionează cu mediul lor eco-
nomic, juridic şi social.

În ultima perioadă, am observat o scă-
dere a numărului de lucrări de doctrină
şi, invers, un rol mai important jucat de
elaborarea standardelor, cu precădere la
nivel internaţional. Cu alte cuvinte,
dreptul contabil, care şi-a dobândit
autonomia, se corelează actualmente
îndeosebi cu unul sau mai multe cadre
conceptuale, decât cu una sau mai
multe doctrine. Această schimbare fun-
damentală o vom documenta în cele ce
urmează, folosind exemplul a două
state importante şi diferite în acest
domeniu: Statele Unite ale Americii
(SUA) şi Franţa. 

De asemenea, constatăm că guvernanţa
organismelor de normalizare... se nor-
malizează sau, cu alte cuvinte, procedu-
rile de elaborare a normelor contabile
converg spre un model comun, sublini-
ind conceptele de transparenţă şi dez-
batere deschisă. Întrebarea care se pune
este de a şti dacă procedura (eng. - due
process) are o influenţă asupra substanţei,
respectiv asupra conţinutului normelor.
Este izomorfismul instituţiilor de nor-
malizare (izomorfismul instituţional) un
factor de convergenţă a normelor? 

Mai general, se observă că ponderea
diferitelor părţi implicate în realizarea
unei gândiri contabile evoluează. Dacă
în prima jumătate a secolului al XX-lea
locul universitarilor a fost important în
privinţa producţiei doctrinale foarte
bine închegată, constatăm că, pe par-
cursul celei de-a doua jumătăţi a secolu-
lui, marile cabinete internaţionale de
consultanţă şi de audit ocupă un loc tot
mai important, fiind singurele capabile
să mobilizeze sau să formeze echipe de
specialişti de înalt nivel pentru a elabora
norme şi a le plasa în context teoretic,
sub forma unui cadru conceptual.

Observarea trecutului recent şi a unei
actualităţi puternic influenţată de o
criză economică şi financiară majoră ne

determină să întrevedem o posibilitate
de renaştere a unei doctrine contabile,
construită pe bază de consecvenţialism,
respectiv pe o bază de cercetare diferită
a adevărului contabil (celebra imagine
fidelă), în favoarea luării în considerare a
impactului economic şi social, dorit sau
nu, al normei.

Cadrul conceptual este
o doctrină?

A vorbi despre trecerea de la o doctrină
contabilă la un cadru conceptual sau
despre influenţa unuia asupra celuilalt
presupune o definire a celor doi ter-
meni.

1. NOŢIUNEA DE DOCTRINĂ
La modul general, doctrina se defineşte
ca un ansamblu de noţiuni despre care
se afirmă că sunt adevărate. Din acest
punct de vedere ea se aseamănă cu pos-
tulatul. Dar doctrina este finalizată ast-
fel încât să ofere o interpretare a fapte-
lor care orientează sau conduc acţiunea,
pe care o manipulează autorul.
Doctrina nu precede în mod necesar
acţiunea. Totuşi, practica contabilă a
precedat gândirea doctrinară în contabi-
litate. Dar aceasta din urmă conferă un
sens istoriei practicilor şi poate determi-
na o evoluţie a acestora.

Gândirea filozofică permite precizarea
noţiunii de doctrină astfel: „Afirmaţie
sau, în mod obişnuit, ansamblu sau sis-
tem de afirmaţii teoretice, predate şi
considerate adevărate. (...) O doctrină
constituie o teorie pentru care nu este
necesară (...) verificarea experimentală.”
(Foulquié, p. 678). Astfel, o doctrină nu
are valoare ştiinţifică, deoarece nu este
considerată contestabilă de către auto-
rul său.

Atunci când doctrina este în căutare de
legitimitate, ea se bazează pe teorii. Prin
urmare, doctrina şi teoria nu se confun-

dă, dar o teorie poate deveni o doctrină.
„Dacă am considera că o teorie este
perfectă şi am înceta să o verificăm prin
experiment ştiinţific, aceasta ar deveni o
doctrină.” (Lalande, p. 1128)

Doctrina are vocaţia de a fi predată.
Sensul modern este aşadar apropiat de
etimologia sa. În latină, docere (a învăţa),
a dat naştere la doctor (cel care predă) şi
doctrina (predare). Astfel, doctrina are
sensul de „predare suficient de coerentă
şi bogată pentru a forma un ansamblu
şi chiar un sistem.” (Auroux, p. 678)

Apropierea dintre contabilitate şi drept
ridică semne de întrebare asupra sensu-
lui noţiunii de „doctrină” în rândul
juriştilor. Aceştia înţeleg prin doctrină
„opiniile exprimate de autori în lucrările
lor, dreptul aşa cum îl concep teoreti-
cienii.” (Carbonnier, p. 122)

Pornind de la faptul că una dintre
caracteristicile contabilităţii este aceea
de a fi „o ştiinţă a acţiunii în căutare de
teorii” (Colasse, 1996, p. 73), ea a dat
naştere, în mod natural, unor doctrine,
opere individuale ale teoreticienilor,
care nu o valoare de constrângere, dar
au ambiţia de a da un sens practicilor,
de a le ordona, de a le preda şi, dacă
este cazul, de a le determina evoluţia. O
doctrină nu este o sursă de drepturi, ci
o eventuală sursă de inspiraţie pentru
legiuitor sau judecător.

2. Noţiunea de cadru 
conceptual

Noţiunea de „cadru conceptual” nu a
fost utilizată niciodată în afara dome-
niul normalizării informaţiei financiare.
Cadrul conceptual al IASB se defineşte
el însuşi într-o singură frază: „This
Framework sets out the concepts that underlie
the preparation and presentation of  financial
statements for external users.”1 (IASB
Framework, 2008, § 1). 

O reflecţie asupra acestui cadru pe care
noi îl opunem noţiunii de doctrină con-

1 Traducere: Acest cadru conceptual defineşte conceptele care stau la baza elaborării şi prezentării situaţiilor financiare pentru utilizatorii
externi.



duce aşadar la o reflecţie asupra noţiu-
nii de „concept” care se înscrie într-un
asemenea cadru.

La modul general, un concept este o re -
prezentare abstractă a unui obiect, care
este împărtăşită în interiorul unei co -
mu nităţi. Dacă ideea este personală,
con ceptul este impersonal. (Foulquié, 
p. 185) 

Conceptele permit mai ales organizarea
realităţii în categorii, ceea ce permite
tratarea diversităţii cu ajutorul unui
număr relativ restrâns de categorii
(Auroux, p. 395), şi de a o face inteligi-
bilă. Definiţia conceptelor este cu atât
mai importantă cu cât obiectul descris
nu este observabil. Astfel, în general, nu
este necesar să se definească conceptul
de „tabel” pentru a vorbi despre „tabe-
le”, dar trebuie definit conceptul de
„rezultat” pentru a vorbi despre rezul-
tatul sau rezultatele unei entităţi, aceasta
din urmă trebuind, la rândul ei, să fie
definită.

Un cadru conceptual trebuie să includă,
aşadar, un glosar de termeni. Totuşi, nu
este suficient deoarece termenii din
cadrul acestuia nu sunt independenţi.

Un cadru conceptual trebuie să explice,
de asemenea, o teorie implicită a rolului
pe care îl joacă în societate diferite enti-
tăţi: întreprinderi, colectivităţi publice
sau organizaţii private fără scop lucrativ.
„Un cadru conceptual este constituit
dintr-un ansamblu de răspunsuri expli-
cite pe care le dă un normalizator mari-
lor întrebări fundamentale cu care se
confruntă practica contabilă: La ce ser-
veşte contabilitatea? Care sunt utilizato-
rii informaţiilor contabile? Ce fac ei cu
acestea? Cum le tratează ei? De ce
situaţii contabile au nevoie? Care trebu-
ie să fie conţinutul conceptual şi forma-
tul acestor situaţii? Conform căror prin-
cipii trebuie elaborate acestea? Ce
caracteristici definesc o bună informa-
ţie?” (Colasse, 2009, p. 112)

Un cadru conceptual angajează norma-
lizatorul contabil şi, contrar doctrinei,
participă direct la elaborarea dreptului.
El are, aşadar, o dimensiune instituţio-

nală. Doctrinele pot, desigur, să-l inspi-
re pe acesta, dar ele nu vor putea să se
substituie intenţiei normalizatorului. 

Dacă în câmpul de competenţe al nor-
malizatorului (jurisdicţie) nu poate exis-
ta decât un singur asemenea cadru, în
schimb, mai multe doctrine concurente
se pot exprima sau confrunta. Cadrul
conceptual are, aşadar, o dimensiune
politică care poate conduce la căutarea
compromisului pentru a obţine un con-
sens, o legitimitate în rândul părţilor
interesate. Constrângerea nu este mai
importantă decât doctrina. Aceasta se
explică prin faptul că sursa acestui
cadru este o instanţă tehnocratică (acest
termen nu este peiorativ, ci desemnează
pur şi simplu originea unei competen-
ţe), un grup de experţi fără legitimitate
democratică, în timp ce sursa doctrinei
nu respectă nicio procedură predefinită.
Dacă există o procedură pentru adopta-
rea normelor, nu există un echivalent
pentru elaborarea doctrinelor.

Astfel, după ce am clarificat conceptele
de „doctrină” şi „cadru conceptual”
vom putea ilustra cum s-au dezvoltat
acestea, care a fost istoria lor, luând
drept exemplu cazurile Franţei şi SUA.

Istoria doctrinei 
contabile în Franţa 

şi Statele Unite
În acest sens, vom observa că atât în
Franţa, cât şi în SUA diversele doctrine
contabile sunt rodul reflecţiilor indivi-
duale. Unei doctrine i se asociază un
nume. 

1. ISTORIA DOCTRINEI CONTABILE
ÎN FRANŢA

În perioada cuprinsă între sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolu-
lui al XX-lea, mai mulţi universitari sau
practicieni europeni au elaborat diverse
teorii ale contabilităţii. Unii au dezvoltat
abordări specifice teoriei contabile cu

scopul de a convinge comunităţile de
profesionişti contabili şi universitari de
validitatea acestora. Astfel, nume pre-
cum Léautey şi Guilbaut (1895) în
Franţa sau Schmalenbach (1927) în
Germania au acţionat în acest spirit.
Adesea eforturile lor nu au fost cunos-
cute în afara ţărilor de origine deoarece
se adresau unui public naţional şi lucră-
rile nu erau traduse.

Potrivit lui Jacques Richard (2003) con-
tabilitatea franceză s-a dezvoltat în trei
etape distincte:

è „statică”, între 1800 – 1900;

è „dinamică”, între 1900 - 2005 şi, în
sfârşit

è „futuristă”, odată cu adoptarea
International Financial Reporting
Standards (IFRS) în 2005.

Aceste etape au fost caracterizate prin
diverse teorii sau doctrine contabile pri-
vind evaluarea activelor şi măsurarea
rezultatului contabil (beneficiul net).

Pe parcursul perioadei „statice” a seco-
lului al XIX-lea, au existat conflicte
între întreprinzătorii capitalişti, pe de o
parte, şi bancherii şi alţi creditori care
au furnizat finanţare externă, pe de altă
parte.

Codul Comercial francez din secolul al
XIX-lea a insistat asupra drepturilor
creditorilor pentru a limita pierderile
acestora în caz de faliment (Hilaire,
1986). Ipoteza de bază care susţinea
teoria „statică” (Schmalenbach, 1919)
era că fiecare întreprindere umană este
sortită dispariţiei. În consecinţă, teoria
„statică” a contabilităţii şi jurisprudenţa
comercială au insistat asupra „principiu-
lui încetării activităţii”, potrivit căruia
este necesar să se anticipeze eşecul ori-
cărei întreprinderi şi apoi să se procede-
ze ca şi cum aceasta ar trebui să fie
lichidată. Acest concept de „lichidare
fictivă” necesită evaluarea activelor la
valoarea lor de piaţă la data bilanţului.
Obiectivul este de a determina suma
necesară pentru a acoperi pasivul în caz
de faliment (Richard, 2003).
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Teoria „statică” avea implicaţii impor-
tante asupra evaluării activelor, în spe-
cial a celor necorporale, cum ar fi chel-
tuielile de organizare, cercetarea şi dez-
voltarea, publicitatea şi fondul comer-
cial dobândit, care nu au valoare de
piaţă. Aceasta se aplică şi maşinilor spe-
cializate care nu pot fi revândute. În
plus, potrivit teoriei „statice” nu numai
pierderile ar fi luate în considerare, dar,
în egală măsură, câştigurile nerealizate
sau plusvalorile latente. Spre exemplu,
acesta ar putea fi cazul terenurilor, clă-
dirilor şi plasamentelor financiare. Din
cauza dificultăţilor legate de recunoaşte-
rea câştigurilor nerealizate, teoria „stati-
că” a fost modificată pe parcursul seco-
lului al XIX-lea. În prima jumătate a
acestui secol creditorii au acceptat ideea
că pot fi înregistrate în conturi câştigu-
rile nerealizate şi că beneficiile care
decurg din acestea ar putea fi distribuite
sub formă de dividende, deoarece între-
prinderile franceze operau în conformi-
tate cu regimul juridic al răspunderii
nelimitate a asociaţilor şi, în caz de fali-
ment, plusvalorile latente distribuite
puteau fi recuperate din activele perso-
nale ale antreprenorilor.

Către jumătatea secolului al XIX-lea,
atunci când noile legi comerciale facili-
tau constituirea societăţilor anonime,
teoria „statică” a fost modificată astfel
încât câştigurile nerealizate nu mai
puteau fi distribuite sub formă de divi-
dende (Richard, 2003). Pe scurt, teoria
„statică” bazată pe înregistrarea active-
lor la „valoarea justă”, care reflectă câş-
tigurile sau pierderile nerealizate trecute
la rezerve, îi privilegia pe acţionari (a
căror responsabilitate este limitată) faţă
de creditori.

Perioada „statică” a contabilităţii fran-
ceze era dominată de doctrina econo-
miei liberale potrivit căreia forma con-
tului de pierderi şi profituri2 era lăsată
la discreţia întreprinzătorului, ceea ce
conducea la o mare diversitate de
forme. Modelul de bază al acestui cont

clasifica cheltuielile potrivit funcţiilor
lor, permiţând distincţia dintre costul
mărfurilor vândute şi cheltuielile de
administraţie (Lemarchand, 1993, p.
599). Acest concept, în general în con-
cordanţă cu integrarea contabilităţii
financiare cu a celei de gestiune, era, de
asemenea, în concordanţă cu o viziune
micro-economică a întreprinderii, care
punea accentul pe rezultatul net aflat la
dispoziţia întreprinzătorului şi care
informa asupra modului de constituire
a rezultatului în diferitele etape ale
ciclului de exploatare3.

Tranziţia de la perioada „statică” la cea
„dinamică” a fost stimulată în special
de presiunea acţionarilor care urmăreau
să primească constant dividende sub-
stanţiale. Acest lucru nu era compatibil
cu fluctuaţiile valorii de piaţă a activelor
(fair value) şi cu evaluarea activelor
necorporale. Teoria „dinamică” s-a
bazat pe evaluarea activelor la cost isto-
ric şi, eventual, pe amortizarea lor şi a
cheltuielilor amânate.

Schmalenbach (1919) a apărat teoria
„dinamică” a contabilităţii. Această evo-
luţie a fost favorizată de introducerea
fiscalităţii pe venituri în Franţa.
Determinarea venitului impozabil

implica deducerea amortizării calculate
prin divizarea costului de cumpărare la
numărul de ani de utilizare. Pe parcur-
sul celei de-a doua jumătăţi a secolului
al XX-lea şi până astăzi, cea mai mare
parte a întreprinderilor franceze aplică
regulile fiscale la conturile individuale
(în raport cu conturile consolidate) şi
trebuie să contabilizeze amortizarea
deductibilă fiscal astfel încât aceasta să
fie admisă de fisc.

Cu etapa considerată drept „futuristă”
de către J. Richard (2003), caracterizată
prin adoptarea IFRS în Europa pentru
conturile consolidate ale societăţilor
cotate, ne mai aflăm oare în prezenţa
unei doctrine? Prin originea lor profe-
sionistă şi tehnocratică şi prin finalitatea
lor, IFRS nu constituie o doctrină, ci o
dezvoltare de norme. Dacă ne limităm
la cadrul conceptual, acesta prezintă
totuşi un atribut important specific
doctrinelor: lipsa supunerii lui la o veri-
ficare experimentală. De fapt, dacă
IFRS ar trebui să răspundă într-adevăr
mai bine necesităţilor de informare ale
investitorilor şi creditorilor (IASB,
2010, CF § OB2), atunci cursul bursier
al titlurilor societăţilor cotate care au
adoptat aceste norme ar trebui să

2 Astăzi este denumit „cont de rezultate”.
3 Fuziunea celor două sisteme contabile este adesea desemnată de Jacques Richard prin termenul „monism”, în opoziţie cu cel de „dualism”.
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reflecte acest avantaj şi costul capitalu-
lui acestor societăţi ar trebui să se dimi-
nueze. Acest lucru nu a fost niciodată
demonstrat. Faptul că prin satisfacerea
nevoilor de informare ale investitorilor
se asigură, în egală măsură, cea mai
mare parte a nevoilor de informare ale
altor părţi interesate nu s-a putut
demonstra. În schimb, s-a dovedit fap-
tul că procesul de realizare (due process) a
IASB a fost în mare parte o justificare
pentru a legitima IFRS în măsura în
care comentariile primite la sondajele
de opinie nu au fost deloc luate în con-
siderare de către IASB (Le Manh-Bena,
2009). În lipsa unei baze care are drept
obiect o validare ştiinţifică, cadrul con-
ceptual al IFRS nu poate fi considerat o
teorie, ci constituie expresia unei doctri-
ne care aduce totuşi o noutate faţă de
prima jumătate a secolului XX-lea: ea
are drept origine un organism tehnocra-
tic.

Pe parcursul secolului al XIX-lea până
la cel de-al Doilea Război Mondial s-a
putut observa dezvoltarea unei doctrine
contabile europene continentale care
răspundea transformărilor din lumea
afacerilor.

2. ISTORIA DOCTRINEI CONTABILE
ÎN SUA

Primele dezvoltări ale unei doctrine
con tabile în SUA se datorează lui
William Paton şi John Canning. În
lucrarea intitulată „Accounting
Theory”4 (1922), Paton prezenta o
„teorie contabilă” care corespundea cu
realităţile şi necesităţile marilor între-
prinderi. În cadrul acesteia el dezvoltă
un ansamblu de „postulate” care susţin
structura contabilităţii financiare. În
lucrarea „The Economics of
Accountancy” (1929), Canning a fost
primul care a conceput un cadru con-

ceptual pentru evaluarea activelor şi
măsurarea rezultatelor bazat pe antici-
pări, asemănător teoriei „statice” a lui
Schmalenbach. Cartea lui Paton era
bazată pe teza sa de doctorat susţinută
la universitatea din Michigan, iar cea a
lui Canning era o continuare a tezei sale
de doctorat susţinută la universitatea
din Chicago. Aceste lucrări vor influen-
ţa mult alţi autori preocupaţi de teoria
contabilă (Zeff, 1999).

Un alt universitar care a avut influenţă
semnificativă asupra gândirii lui Paton a
fost A.C. Littleton, care l-a convins pe
acesta să-şi abandoneze ideea de a
introduce valoarea economică în măsu-
rarea contabilă deoarece aceasta nu era
aplicabilă în practică. Principala contri-
buţie a lui Littleton în dezbaterea asu-
pra contabilităţii a fost să arate că
obiectivul principal al acesteia, acela de
a da socoteală (a raporta), nu putea fi
realizat decât abandonând căutarea unei
teorii a valorii şi concentrându-se asu-
pra valorii de utilizare, conform teoriei
„dinamice” a lui Schmalenbach.
Littleton a respins folosirea valorii eco-
nomice în contabilitate, subliniind că
„valoarea” este subiectivă, în timp ce
preţul este „obiectiv” (Littleton, 1929)5.
De asemenea, el a respins ideea că
valoarea sau preţul ar putea fi măsurate
prin volumul de muncă. El a remarcat
că anumiţi autori consideră că profitul
reprezintă o parte a venitului creat de
muncă, dar reţinut de către întreprinză-
tori sau proprietari. Totuşi, el respinge
în totalitate ideea potrivit căreia valoa-
rea este datorată muncii trecute, cristali-
zate, prin care costul determină valoa-
rea (Littleton, 1929, p. 149). Valoarea
unui lucru depinde de preţurile
viitoare.6

4 Am făcut o distincţie importantă între doctrină şi teorie (cf. § 1.1). Doctrina rezultă dintr-o afirmaţie, dintr-o credinţă, ceea ce nu exclude că
ea poate avea o logică internă. Teoria rezultă dintr-un demers ştiinţific. Această distincţie nu are sens în literatura contabilă americană, deşi
lucrările de „teorie contabilă” sunt de fapt lucrări de doctrină contabilă.

5 „Valoarea constituie o estimare subiectivă a importanţei relative a unui bun; cu toate acestea, preţul este un compromis între estimări
subiective şi este măsurat prin cantitatea de bani pentru care un articol este schimbat. O valoare există singură în mintea cuiva şi, prin
urmare, nu este măsurabilă în mod obiectiv.” (Littleton, 1929, p.149)

6 „O mare parte din utilizarea liberă a „valorii” în contabilitate poate fi din cauza faptului că valoarea în afaceri are la bază un cost, în care
Preţul = Costul + Profitul. De fapt: Preţul - Costul = Profit. ... [ Dacă] acest cost reprezintă o bază adecvată pentru inventarul unui stoc de
produse nevândute trebuie să fie pentru alte motive decât faptul că el exprimă valoarea bunurilor. Ca o expresie a investiţiilor în produse,
costul este destul de acceptabil, dar nu ca o expresie a valorii lor. Costul este o înregistrare a cheltuielilor recuperabile şi nu o înregistrare de
valori. ... Cât valorează ceva va depinde de preţurile viitoare.”(Littleton, 1929, pp.150-152).
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Prima încercare instituţională a unei
doctrine contabile în SUA a fost
„Tentative Statement”, publicată în anul
1936 de către Comitetul executiv al
American Accounting Associations
(AAA) în „Accounting Review”.
Principala raţiune a publicării acestui
text era de a oferi un cadru conceptual
de referinţă pentru SEC nou creată.
Acest organism cita adesea „Tentative
Statement”, precum şi versiunile revi-
zuite în 1941 şi 1948 şi cele opt avize
suplimentare publicate între 1950 şi
1954.

Monografia lui Paton şi Littleton
(1940), intitulată „An Introduction to
Corporate Accounting Standards”
publicată de AAA, era bazată pe
„Tentative Statement”. În ciuda deza-
cordului dintre cei doi autori asupra uti-
lizării valorii economice în contabilitate,
monografia lor preconiza utilizarea
intensă a costului istoric ca principiu de
bază al comunicării financiare şi a prin-
cipiului separării exerciţiilor (ataşarea
costurilor istorice la veniturile cores-
pondente) ca bază de calcul a rezultatu-
lui net. Monografia a fost reţinută de
SEC drept bază teoretică rezultată din
US GAAP şi a fost, de asemenea, utili-
zată pe parcursul a mai multor ani în
învăţământul contabil din SUA. Ea a
militat probabil, mai mult decât orice
altă publicaţie, pentru menţinerea cos-
tului istoric în contabilitate. Prin inter-
mediul monografiei a fost făcut cunos-
cut principiul separării exerciţiilor, cel al
ataşării cheltuielilor la venituri, cunos-
cute pe larg sub denumirea de „mat-
ching principle”. Storey (1981, p. 90)
arăta că monografia lui Paton şi
Littleton constituia o excepţie de la
regula generală potrivit căreia publicaţii-
le universitare au un impact redus asu-
pra practicilor contabile. Într-adevăr,
generaţii de practicieni au învăţat teoria
contabilă. (Zeff, 1999)

Practica contabilă din SUA în a doua
jumătate a secolului al XX-lea se dez-
volta semnificativ conform principiilor
enunţate în monografia lui Paton şi
Littleton şi o teorie contabilă în coeren-

ţă cu ea constituia baza luărilor de pozi-
ţie oficială ale diverşilor normalizatori
contabili: Committee on Accounting
Procedure (CAP) al AICPA, Accoun -
ting Principles Board (APB) al AICPA
şi FASB. Atunci când CAP a fost creat
în 1939 de către AICPA cu misiunea de
a deveni primul normalizator contabil
în SUA, una din primele decizii a fost
respingerea ideii de a crea un set com-
plet de principii contabile, respectiv un
cadru conceptual, pe motivul că acesta
ar fi prea extins şi că monografia lui
Paton şi Littleton ar explicita conţinutul
acestora. Datorită acestui fapt, CAP a
publicat „Accounting Research
Bulletins” (ARB) pentru a răspunde
mai curând la problemele de practică
contabilă decât de a fonda avizele sale
conform unui demers ipotetico-deduc-
tiv pe o situaţie completă a principiilor
contabile sau o teorie (Zeff, 1999).

Vom observa că teoria contabilă a avut
un rol foarte important în SUA în evo-
luţia contabilităţii. În opoziţie cu situa-
ţia franceză ea a fost mult mai aproape
de instituţiile profesionale AICPA sau
organismele de reglementare ca SEC
care constituie ajutoare adevărate pen-
tru producţia doctrinală.

Istoria normalizării
contabile în Franţa 

şi în SUA
Dacă doctrina are o putere de influenţă
care poate fi importantă, ea nu are
totuşi autoritate de reglementare.
Pentru a armoniza principiile contabile
ale întreprinderilor, contabilitatea, con-
siderată ca un „bun comun” în sensul
lui Ostrom (Burlaud & Perez, p. 217 &
s.), ca o informaţie destinată publicului
şi puterilor publice şi aşadar societăţii în
întregime, era necesară o intervenţie a
legislatorului sau a unui normalizator
recunoscut ca un cvasi-legislator. Acesta
va fi cazul în SUA înainte de Cel de al
Doilea Război Mondial şi în Franţa
imediat după. 

1. ISTORIA NORMALIZĂRII
CONTABILE ÎN FRANŢA

Istoria modernă a normalizării contabi-
le în Franţa a debutat cu Planul
Contabil din 1947. Acesta normaliza
înregistrarea operaţiilor contabile. El a
fost înlocuit în 1957 cu Planul Contabil
General, actualizat şi profund modificat
în 1982. Acesta cuprindea diferite tit-
luri, titlul I şi II – care aveau în vedere
termenii şi practicile contabilităţii gene-
rale, respectiv titlul III, contabilitatea
analitică. Acest plan va defini principiile
practicii bazate pe doctrina contabilă:

è Principiul regularităţii, respectiv
conform cu regulile;

è Principiul sincerităţii (aşadar, al
bunei credinţe);

è Principiul prudenţei (aprecierea
rezonabilă a faptelor);

è Principiul imaginii fidele (nicio
deformare intenţionată) introdus în
Planul Contabil General din 1982.

Existau, de asemenea, principii tehnice
cum sunt cel al continuităţii exploatării,
al evaluării la costuri istorice, al perma-
nenţei metodelor, al independenţei
exerciţiilor. În fine, Planul Contabil
General (PCG) defineşte, de asemenea,
o nomenclatură de conturi.

După Cel de al Doilea Război Mondial,
teoria „dinamică” a contabilităţii a fost
introdusă în Planul Contabil cu amorti-
zarea anumitor active necorporale. În
plus, într-un context marcat de influen-
ţa partidului comunist şi a gaullismului
care exprima voinţa unei planificări
naţionale, nevoia unui sistem de infor-
mare economic global şi-a făcut apari-
ţia. În 1947 a fost publicat Planul
Contabil. Dualismul consta în disocie-
rea contabilităţii financiare de contabili-
tatea de gestiune. El impunea o clasifi-
care normativă a cheltuielilor după
natură. Acest prim plan de conturi, care
nu răspundea treptat mai multor nevoi
ale contabililor naţionali, a fost revizuit
în 1982 pentru a furniza informaţii eco-
nomice agregabile, cum a fost valoarea
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adăugată. Acest tip de prezentare a
situaţiilor financiare era conceput pen-
tru a oferi o mai bună viziune a reparti-
ţiei legăturii create între diferitele părţi
interesate atât la nivel macroeconomic,
cât şi la nivel microeconomic. Totuşi,
dezbaterea între teoreticienii contabilită-
ţii asupra măsurării rezultatului contabil
s-a desfăşurat prin integrarea teoriei
părţilor interesate şi a responsabilităţii
sociale a întreprinderii (RSE).

După 2009, Planul Contabil General
este actualizat în mod continuu de către
Autoritatea Normelor Contabile
(ANC), creată prin Ordonanţa nr. 2009-
79 din 22 ianuarie 2009. ANC exercită
următoarele misiuni:

è stabileşte sub formă de reglemen-
tări dispoziţii contabile generale şi
sectoriale pe care trebuie să le res-
pecte persoanele fizice sau morale
supuse obligaţiei legale de a întocmi
documente contabile conforme
normelor contabilităţii private;

è dă un aviz asupra oricărei dispoziţii
legislative sau reglementări care
conţine măsuri de natură contabilă
aplicabile normelor persoanelor
vizate la punctul 1, elaborate de
autorităţile naţionale;

è emite, din propria iniţiativă sau la
cererea ministrului economiei, avize
şi luări de poziţie în cadrul proce-
durii de elaborare a normelor
contabile internaţionale;

è veghează la coordonarea şi la sinte-
za lucrărilor teoretice şi metodolo-
gice conduse în materie contabilă şi
propune orice măsură în aceste
domenii, mai ales sub formă de
studii şi recomandări.

ANC cuprinde trei tipuri de structuri:
un colegiu, două comisii specializate şi
un comitet consultativ. Colegiul este
alcătuit din trei înalţi magistraţi (un
reprezentant al Consiliului de Stat, un
reprezentat al Curţii de Casaţie şi un
reprezentant al Curţii de Conturi),
reprezentanţi ai normalizatorilor
(Autoritatea Pieţelor Financiare,

Autoritatea de Control Prudenţial), opt
persoane cu o competenţă economică şi
contabilă şi un reprezentant al organiza-
ţiilor sindicale reprezentative ale salaria-
ţilor, numiţi de ministrul economiei.
Preşedintele colegiului este numit prin
decret al preşedintelui Republicii.
Funcţiile comisarului guvernului sunt
exercitate de directorul general al
Trezoreriei sau de reprezentantul său.
ANC dispune de servicii care-i asigură
funcţiunea, pe care le conduce un direc-
tor general; finanţarea sa este asigurată
printr-unul din programele bugetare ale
Ministerului Economiei, Industriei şi
Muncii.

După mai mult de 70 de ani normaliza-
rea contabilă franceză se caracterizează
prin:

è o concepţie partenerială, în sensul
că diversele părţi interesate iau la
parte la procesul de normalizare;

è o intervenţie forte a statului, deoa-
rece normalizarea se face sub tutela
Ministerului Finanţelor.

Practica franceză a normalizării nu este
totuşi atât de simplă, aşa cum o prevăd
instituţiile. Tehnicitatea subiectelor
oferă adesea un avantaj determinant
membrilor marilor cabinete care benefi-
ciază de resurse tehnice inegalabile.
Vom observa că, din acest punct de
vedere, situaţia americană este mai
clară.

2. ISTORIA NORMALIZĂRII
CONTABILE ÎN SUA

Un normalizator îşi face apariţia în
SUA în primii ani ai secolului al XX-lea.
Criza din 1929 a fost la originea legilor
care solicitau elaborarea situaţiilor
financiare conform „principiilor conta-
bile general admise”. Cu toate acestea,
surprinzător, nu exista niciun referenţial
pentru principiile menţionate în această
perioadă. Pentru a rezolva această pro-
blemă, în 1938, American Institute of
Certified Public Accountants (AICP),
cooperând cu Securities and Exchange
Commission (SEC), a creat Committee

on Accounting Procedure (CAP).
Securities and Exchange Commission
autoriza Committee on Accounting
Procedure să cerceteze „principiile con-
tabile general admise”. Urmărind aceas-
tă misiune, CAP a luat parte la elabora-
rea doctrinei contabile bazate pe opera
teoretică a anumitor profesori de conta-
bilitate, cum sunt Paton şi Littleton
(1940). Din 1938 până în 1959, CAP a
publicat „Accounting Research
Bulletins” (ARB) care descria „princi-
piile contabile general admise” în SUA.
În 1959 AICPA a reînnoit structura
organismului de normalizare şi a creat
Accounting Principle Board (APB),
considerat a avea mai multă putere în
ceea ce priveşte promulgarea normelor.
Din 1959 până în 1973, APB a publicat
31 de „Opinions”. Astfel, din 1938
până în 1973 normele contabile din
SUA au rezultat din ARBs şi APB
Opinions. După 1973, Financial
Accounting Standards Board (FASB)
este acel organism care promulgă nor-
mele contabile în SUA.

Stefan Zeff  (1984, 1999) menţionează
existenţa dezbaterilor continue pe par-
cursul anilor 1940 şi 50, opunând SEC,
conducătorii marilor cabinete şi univer-
sitarii asupra problemei de a şti dacă
normalizarea ar trebui să se bazeze pe
un ansamblu complet de principii con-
tabile şi pe ceea ce ar trebui să fie aces-
te principii. Directorii marilor cabinete
s-au confruntat cu alegerea între o mai
mare uniformitate a practicilor de con-
tabilitate sau cu o flexibilitate în alege-
rea metodelor (Zeff, 1984, pp. 458-459).

Pentru a rezolva aceste conflicte,
AICPA a creat un serviciu de cercetare
în contabilitate a cărei misiune era de a
stabili un set cuprinzător de principii
contabile în scopul normalizării
(Jennings, 1958). Comitetul special al
Programului de Cercetare AICPA era
alcătuit din auditori, cei care întocmesc
conturile, academicieni şi directorul de
contabilitate al SEC. Într-un raport
publicat în 1958, Comitetul Special a
propus crearea Consiliului Principiilor
Contabile (Accounting Principles
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Board) care să înlocuiască Comitetul
privind procedurile contabile
(Committee on Accounting Procedure)
şi un serviciu de cercetare care să vină
în sprijinul APB.

În raportul său, Comitetul Special a
identificat trei niveluri principale în
construcţia contabilă: ipoteze, principii
şi reguli de aplicare a principiilor7.
Termenul „postulat” era deja folosit de
Paton în teza sa de doctorat în 1922.
Dar Comitetul Special a adăugat că ipo-
tezele au fost puţine şi constituiau baza
principilor. Postulatele decurg din
mediul economic şi politic în care evo-
luează întreprinderile. Prioritatea servi-
ciului de cercetare era de a determina
postulatele şi principiile importante care
ar trebui să servească ulterior la elabo-
rarea normelor contabile (Zeff, 1999).

APB şi serviciul de cercetare au fost
efectiv create în 1959. Maurice
Moonitz, profesor de contabilitate al
universităţii Berkeley-California, a fost
numit director al cercetării contabile. El
a publicat Accounting Research Study
No1, The Basic Postulates of  Ac -
counting (Moonitz, 1961). Acest docu-
ment descrie trei nivele de postu late8: 

è Grupul A: Economic and Political
Environmental Postulates. Acest
grup este bazat pe mediul econo-
mic şi politic în care există contabi-
litatea. El reprezintă descrierile
aspectelor mediului care sunt pre-
supuse a fi pertinente pentru
contabilitate.

è Grupul B: Accounting Postulates.
Acest grup se concentrează asupra

sferei contabilităţii. Aceste postula-
te servesc drept bază şi ajută în ela-
borarea principiilor contabile.

è Grupul C: Imperative Postulates. 
Al treilea grup diferă funcţional
faţă de primele două grupuri. Ele
nu sunt declaraţii descriptive, în
schimb ele reprezintă mai degrabă
un ansamblu de enunţuri normative
a ceea ce ar trebui să fie, decât
declaraţii despre ceea ce este.

Unii specialişti au pretins că lucrările lui
Moonitz nu exprimă în mod clar poziţia
sa în privinţa opţiunilor între costul
istoric sau contabilitatea în valori actua-
le (Zeff, 1999); totuşi, se poate aprecia
că postulatele B-4 Separarea exerciţiilor9
şi C-2 Obiectivitatea conduc la a favoriza
contabilitatea în costuri istorice.

Pe baza postulatelor lui Moonitz, auto-
rii Sprouse şi Monitz au publicat în
1962 Accounting Research Study No 3, A
Tentative Set of  Broad Accounting Principles
for Business Enterprises. Acest document
recomandă ca principiul realizării să fie
considerat mai puţin esenţial în contabi-
litate (Sprouse & Moonitz, 1962, p. 15)
şi ca folosirea valorii actuale să se dez-
volte ceea ce, ţinând seama de ostilita-
tea permanentă a SEC în abandonarea
costului istoric, a creat imediat o con-
troversă. Datorită acestui fapt, esenţia-
lul activităţii APB devine asemănător
celui al CAP, în sensul că s-a consacrat
publicării avizului care răspundea mai
curând unor probleme practice imediate
decât la fondarea opiniilor sale pe un
ansamblul complet de principii sau pe o
teorie. (N.T. – vezi Anexa 1 )

O nouă încercare de creare a unui
ansamblu complet de principii contabile
a fost lansată în 1973 prin publicarea
raportului Trueblood Committee al AICPA:
„Objective of  Financial Statements”.
Acesta susţinea punctul de vedere al
raportului precedent al American
Accounting Association publicat în
1966 „A Statement of  Basic
Accounting Theory” (ASOBAT) care
punea înainte de toate utilitatea situaţii-
lor financiare pentru luarea deciziilor.
În acest context, contabilitatea este
definită ca un proces de identificare,
măsurare şi comunicare a informaţiei
economice pentru a permite judecăţi şi
decizii documentate ale utilizatorilor
acestei informaţii (AAA, 1996, p. 1).
Acest raport a fost rezumat în cel al
Trueblood Committee.10

Accentul pus pe utilitatea deciziei, în
special pentru investitori şi creditori,
reprezintă temeiul „Statement of
Financial Accounting Concepts (SFAC)
No 1: Objective of  Financial Reporting
by Business Enterprises” din 1978, care
devine baza cadrului conceptual al
FASB. De atunci, SFAC No 1 a fost
aplicat sistematic la elaborarea norme-
lor contabile de către FASB şi a avut o
influenţă semnificativă asupra cadrului
conceptual al IASB. Aşadar, se poate
considera că acest cadru al FASB a
înlocuit teoria contabilă pentru a stabili
norme contabile. Totuşi, este dificil de
ştiut dacă acesta este mai mult sau mai
puţin echivalent cu o teorie contabilă
aşa cum a fost concepută ea de univer-
sitari pe parcursul perioadelor anterioa-
re. Cu toate acestea, se poate spune că
el a fost dezvoltat în cursul ultimilor 30

7 Raport către Consiliu al Comisiei speciale privind Programul Cercetare, 1958, p.63.
8 Conform anexei 1.
9 Moonitz utilizează termenul de „Tentativeness”, care nu este tradus în Dicţionarul de contabilitate şi de gestiune financiară (Ménard şi alţii

2004), publicat de Institutul canadian al contabililor agreaţi. Acest termen desemnează estimarea cheltuielilor şi veniturilor de repartizat
între două sau mai multe exerciţii contabile atunci când o operaţie nu este desfăşurată pe parcursul unui singur exerciţiu. „Matching princi-
ple” care corespunde regulilor de corelare a cheltuielilor şi veniturilor este asemănător. 

10 „Un obiectiv al situaţiilor financiare este de a oferi informaţii investitorilor şi creditorilor pentru prevederea, compararea şi evaluarea
potenţialelor fluxuri de trezorerie utile în ceea ce priveşte suma, perioada şi incertitudinile aferente. Situaţiile financiare ar trebui să serveas-
că, în primul rând, utilizatorilor care au autoritate limitată, capacitate sau resurse pentru a obţine informaţii şi se bazează pe aceste docu-
mente ca principala lor sursă de informaţii cu privire la activităţile economice ale unei întreprinderi. În timp ce comitetul se focalizează în
principal pe creditori şi investitori, se consideră, de asemenea, că managerii şi angajaţii sunt utilizatori ai situaţiilor financiare. În timp ce uti-
lizatorii pot fi diferiţi, deciziile lor economice sunt similare. Fiecare utilizator măsoară sacrificiile şi beneficiile în ceea ce priveşte plata sau
primirea de bani reali sau potenţiali.” (Raportul Trueblood, 1973, p.18.).



de ani mai curând de către normaliza-
tori şi de echipe de profesionişti, decât
de universitari sau practicieni. Mai mult
decât atât, a existat, în general, un mic
aport al publicului în conceperea atât a
cadrului conceptual, cât şi a normelor
contabile. În concluzie, normalizarea nu
rezultă dintr-o reflecţie academică, nici
dintr-o dezbatere democratică.

În 1973, SEC şi AICPA au decis schim-
barea structurii normalizării contabile în
SUA pentru a face mai independentă
profesia contabilă şi întreprinderile care
trebuiau să respecte normele. Această
decizie conducea la crearea Financial
Accounting Standards Board (FASB)
care a înlocuit APB. În virtutea unei
recunoaşteri generale a rolului său,
încredinţat SEC, FASB este autoritatea
însărcinată să stabilească norme conta-
bile în SUA (mai cunoscute sub denu-
mirea de US GAAP). FASB emite nor-
mele contabile pe baza unui cadru con-
ceptual compus din şapte texte publica-
te între 1978 şi 1985, ultimul fiind în
februarie 2000.

Vom observa că în SUA normalizarea
contabilă a fost în mod clar opera unei
tehnocraţii care, într-o primă fază, era
foarte legată de profesie şi, în special,
de marile cabinete şi care, împreună cu
FASB, au devenit o tehnocraţie mai
independentă de interesele acestor cabi-
nete, dar fără a avea vocaţia de a repre-
zenta ansamblul părţilor interesate.
Aceste diferenţe instituţionale au ele
aceleaşi consecinţe asupra conţinutului
normelor?

Noile structuri de 
normalizare, 

noua doctrină?
Crizele, şi în special cea din 2007-2008,
au condus la reflecţii asupra consecinţe-
lor opţiunilor pe care le reprezintă nor-
mele contabile (Burlaud & Colasse,
2011, p. 40). Oare nu a fost acuzată
evaluarea anumitor active financiare la
valoarea justă că ar fi avut un efect pro-

ciclic? (Burlaud, iulie-august 2013, p.
17) Utilitatea unei revizuiri a cadrelor
conceptuale se face, aşadar, în spiritul
unei noi doctrine inspirate din consec-
venţialism.

1. CAUZELE SCHIMBĂRII
DOCTRINEI CONTABILE

După scandalurile financiare de la înce-
putul anilor 2000 în Europa şi în SUA
(Enron, WorldCom etc.) puterile publi-
ce s-au consacrat creşterii calităţii co -
mu nicării financiare în scopul restabilirii
încrederii publicului, persoanelor care
economisesc şi investitorilor. Această
mişcare se exprimă prin adoptarea unui
ansamblu de texte al căror obiectiv co -
mun este ameliorarea protecţiei finan-
ciare. În anul 2005 s-au aplicat IAS /
IFRS conturilor consolidate ale tuturor
întreprinderilor care fac apel public la
economii în Europa. Adopta rea şi apli-
carea normelor contabile in ternaţionale
în cadrul Uniunii Europene se realizea-
ză conform reglementării CEE 1606/
2002 din 19 iulie 2002, care defineşte
criteriile de aplicare ale unei norme.

Trebuie subliniată evoluţia IASB după
reforma din 2001 către o instituţie
autoreferenţială şi închisă oricărei alte

influenţe decât cea a lumii financiare şi,
în parte, a profesioniştilor. Acesta
reprezintă un risc important pentru
celelalte părţi interesate. În special,
acest model permite impunerea folosirii
„valorii juste” pentru evaluarea anumi-
tor active fără ca aceasta să fie într-ade-
văr acceptată de către toate părţile inte-
resate. Schimbarea referenţialului conta-
bil transformă funcţionarea pieţelor
financiare, a întreprinderilor şi a econo-
miilor. Mai puţin mediatizată în marele
public decât trecerea la euro, adoptarea
IAS/IFRS a avut un impact puternic.

Apar două noi principii contabile:

è Prioritatea economicului asupra
juridicului: conturile trebuie să
ofere o imagine fidelă a poziţiei
financiare şi a rezultatelor
operaţiunilor întreprinderii;

è O informaţie nu trebuie să figureze
în anexă decât dacă poate influenţa
opţiunile viitoare ale utilizatorilor.

În plus, logica normelor contabile pro-
mulgate de IASB implică uneori multe
divergenţe în raport cu regulile
franceze, în special:

è Opţiunea evaluării la valoarea justă
a anumitor active şi pasive;
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è Prioritatea substanţei asupra
formei;

è Abordarea prioritar bilanţieră;

è Luarea în consideraţie a priorităţii
viziunii investitorului şi;

è Principiul prudenţei subordonate
celui al pertinenţei.

Situaţiile financiare şi informaţia conta-
bilă nu sunt definite în acelaşi mod în
IFRS şi PCG. Conform IFRS, acestea
cuprind bilanţul, contul de rezultat,
tabloul fluxurilor de trezorerie, anexe şi
„orice alt document util înţelegerii con-
turilor” cum ar fi beneficiul pe acţiune
pentru societăţile cotate. Informaţia
contabilă trebuie să fie:

- „inteligibilă”: cititorul său trebuie să
poată elabora (modela) o opinie asu-
pra activităţii întreprinderii la simpla
lectură a informaţiilor contabile;

- „pertinenţa”: informaţiile trebuie să
permită cititorului să ia decizii eco-
nomice adecvate asupra viitorului
întreprinderii;

- „de o importanţă semnificativă”: o
informaţie contabilă nu trebuie să
fie comunicată decât dacă ea aduce
elemente utile luării deciziilor. Acest

prag de semnificaţie depinde de ra -
ţionamentul profesional. Spre exem-
plu, o reducere a activităţii economi-
ce a întreprinderii poate fi impor-
tantă ca volum, dar nesemnificativă
în raport cu cifra de afaceri generată
de grup.

- „fiabilă”, respectiv fără risc de eroa-
re. Fiabilitatea se bazează pe două
principii fundamentale: neutralitatea
şi verificabilitatea.

IFRS se aplică în toate statele care do -
resc acest lucru. Cu toate acestea, cel
mai important utilizator al acestor nor -
me este Uniunea Europeană deoarece
Regulamentul 1606/2002 al UE impune
tuturor societăţilor cotate care publică
conturi consolidate de a le stabili înce-
pând din 2005 conform IAS/IFRS. În
Franţa, grupurile necotate pot la alegere
să opteze pentru normele internaţionale
sau să păstreze regulile franceze aplica-
bile conturilor consolidate.

Normalizarea contabilă, atât în SUA,
cât şi în Franţa şi în Europa, tinde la o
armonizare datorită simplului fapt al
normalizării pieţelor. Un normalizator
naţional nu poate avea competenţe
mondiale, dar el poate avea o influenţă
mondială. Asistăm astăzi la emergenţa

unei situaţii paradoxale: IFRS şi cadrul
lor conceptual sunt pe larg influenţate
de lucrările FASB, în timp ce conver-
genţa normelor internaţionale şi ameri-
cane este raportată constant. De altfel,
Europa a cărei influenţă este mai
curând slabă, a adoptat integral IFRS
pentru conturile consolidate ale societă-
ţilor cotate. Exemplul evaluării anumi-
tor active la valoarea justă arată de ase-
menea că în acelaşi timp există o con-
vergenţă şi reticenţă atunci când aceasta
nu este divergenţă.

2. PROBLEMA VALORII JUSTE
Valoarea justă este suma pentru care un
activ ar putea fi schimbat sau un pasiv
stins, între părţi bine informate, care
consimt şi acţionează în condiţii de
concurenţă normală. Principiul evaluării
activelor la valoarea justă a acestora are
un impact major pentru instituţiile de
credit, precum şi asupra tuturor între-
prinderilor care au importante portofo-
lii de titluri. Mai mult decât celelalte
norme, IAS 32 şi 39 pun capăt spiritu-
lui contabilităţii franceze. Aceste norme
pun în discuţiile principiile contabile de
bază. Contabilitatea „tradiţională” înre-
gistrează achiziţia unui bun şi nu revine
asupra acestei valori numite istorice, ca
în momentul cesionării acestui titlu,
moment în care se înregistrează în con-
tul de rezultat o pierdere sau un câştig.
Totuşi, în virtutea regulii prudenţei,
deprecierile sunt înregistrate sub formă
de provizion din momentul constatării
lor. De asemenea, principiul valorii
juste obligă la recunoaşterea câştigurilor
potenţiale în conturi. Aplicarea acestei
metode a iscat critici; în timpul crizei
din 2008 s-a menţionat că trecerea la
IFRS a determinat o volatilitate crescu-
tă a situaţiei nete şi a rezultatului.

IAS 32 şi 39 nu sunt adaptate realităţii
economice. IAS 39 a trebuit, de aseme-
nea, să fie modificat şi discuţiile se des-
făşoară încă asupra unui aspect: în sep-
tembrie 2003, Comisia Europeană a
adoptat normele contabile internaţiona-
le, cu excepţia IAS 32 şi 39 privind
instrumentele financiare. La finele anu-
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lui 2004, acest organism a adoptat un
regulament privind aprobarea parţială a
IAS 39. Acesta intră în vigoare la 1
ianuarie 2005, cu excepţia părţilor pri-
vind contabilitatea de acoperire şi
opţiunea pentru valoarea justă. Această
soluţie a fost primită cu satisfacţie de
către instituţiile de credit deoarece ea
acordă un interval de timp suplimentar
pentru a ajunge la o normă mai bine
adaptată la realitatea economică. IAS 39
ar fi generat o puternică volatilitate a
capitalurilor proprii şi rezultatelor, mai
ales în domeniul băncilor comerciale. În
iunie 2005, IASB a publicat un amenda-
ment la IAS 39 pentru partea privind
opţiunea valorii juste. IAS 39 intră
atunci în vigoare ca termen, dar ea este
încă parţială, deoarece partea de macro
acoperit este mereu în discuţie.

Acest exemplu al valorii juste ilustrează
bine dificultăţile unei convergenţe.

3. PROBLEMA CONVERGENŢEI
REFERENŢIALELOR

Convergenţa normelor contabile, pe
care se sprijină cea mai mare parte a
ţărilor industrializate, este avantajoasă
pentru întreprinderile cotate la diferite
burse de valori: ele nu trebuie să întoc-
mească mai multe seturi de situaţii
financiare şi economisesc astfel impor-
tante sume de bani. Investitorii pot ast-
fel să compare mai bine şi să examineze
datele financiare ale întreprinderilor în
care sunt stabilite. Această armonizare
contabilă internaţională constituie un
proces care permite să se ajungă la o
apropiere de fond a diverselor norme
contabile.

IASB şi FASB, în cadrul acordului de la
Norwalk, conchid, în octombrie 2002,
să apropie astfel normele respective,
contribuind la ameliorarea coerenţei,
contabilităţii şi eficacităţii pieţelor inter-
naţionale de capitaluri. În cadrul
memorandumului publicat în februarie

2006, care decurge din perspectiva pro-
iectului de cadru conceptual comun
FASB-IASB, această căutare de conver-
genţă trebuie să conducă la o apropiere
a celor două referenţiale. Totuşi, expe-
rienţa în curs a convergenţei IASB-
FASB arată că sunt necesari mulţi ani
pentru a asigura convergenţa celor două
referenţiale de bază pe o aceeaşi cultură
a afacerilor. 

Aceasta este datorată existenţei unei
opoziţii între o abordare prin reguli, în
cazul FASB, şi una potrivit principiilor,
pe care o urmează IASB. Pe de o parte,
IFRS sunt considerate norme europene,
deşi procesul de dezvoltare este domi-
nat de experţii americani şi britanici.
Anglofonii sunt, din raţiuni simplu de
înţeles, dar nu fără consecinţe, suprare-
prezentaţi în cadrul Consiliului, fiind
dificil de recunoscut caracterul euro-
pean al IFRS. Este şi cazul repartiţiei
geografice11 a membrilor acestui consi-
liu. Pe de altă parte, US GAAP sunt
mult mai orientate la „caz după caz” şi
lasă o marjă mică de interpretare între-
prinderilor.

IFRS sunt bazate pe principii, ceea ce
înseamnă că ele lasă o marjă de inter-
pretare întreprinderilor în ceea ce pri-
veşte evaluarea datelor contabile. La
rândul lor, US GAAP sunt bazate pe
reguli, care au drept scop de a regle-
menta toate aspectele posibile ale pre-
zentării conturilor. În cadrul convergen-
ţei IASB-FASB, armonizarea IFRS şi
US GAAP este întotdeauna o muncă în
desfăşurare deoarece SEC a făcut un
obstacol din convergenţă. Totuşi, IASB
şi FASB lucrează odată în plus împreu-
nă pentru elaborarea unui cadru con-
ceptual comun. Acest cadru nou ar
înlocui într-o anumită manieră doctrina
contabilă.

În Franţa, după refondarea PCG în
1999 şi schimbarea constând în actuali-
zarea contabilă, CNC a exprimat voinţa
de a face convergente PCG cu IFRS.

Totuşi, aceste evoluţii trebuiau să deter-
mine modificarea Codului Comercial
care prevede12 principiile generale ale
obligaţiilor contabile aplicabile tuturor
comercianţilor. Cu alte cuvinte, conver-
genţa nu putea să pună în discuţie prin-
cipiile fundamentale ale dreptului con-
tabil naţional. De altfel, puterile publice
vegheau, cu totul special, la menţinerea
conexiunii între rezultatul contabil şi
rezultatul fiscal în preocuparea de pro-
tecţie, securitate şi pentru a limita retra-
tările complexe şi costisitoare.

S-au putut constata astfel următoarele
modificări ale PCG în scop de
convergenţă13:

è 1999: schimbarea metodelor
contabile

è 1999: contracte pe termen lung

è 1999: conturi intermediare

è 2002: provizioane

è 2003: angajamente de pensionare

è 2004: contabilizarea pe
componente de imobilizări

è 2005: amortizări

è 2005: deprecieri

è 2005: active

Drept urmare a crizei financiare din
2007, puterea publică îşi consolidează
autoritatea asupra normalizării contabile
naţionale (Dufils şi alţii, p. 1914) şi înlo-
cuieşte CNC cu ANC în 2010. Noile
obiective, coerente cu cele ale Comisiei
Europene, sunt de a da prioritate IMM-
urilor prin simplificarea obligaţiilor
administrative şi prin stabilizarea regle-
mentărilor. Această schimbare marchea-
ză sfârşitul convergenţei şi se exprimă
prin respingerea clară a IFRS de către
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM).
Reamintim că totuşi conturile consoli-
date ale societăţilor cotate nu privesc
decât eventualele divergenţe între nor-
mele naţionale şi IFRS.

11 Conform acestui subiect: Walton P. (2009)
12 Articolul L 123-12 şi L 123-28
12 După Dufils şi alţii, p.1912
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4. CONSECVENŢIALISMUL: 
APARIŢIA UNEI DOCTRINE CARE
AR PUTEA INFLUENŢA NOI
CADRE CONCEPTUALE

Criza subprimelor din 2007 a fost sem-
nalul emergenţei unei noi doctrine con-
tabile: luarea în consideraţie a efectelor
macroeconomice ale normelor. IFRS
nu au fost la originea acestei crize, dar
impactul pro-ciclic al evaluării la valoa-
rea justă a anumitor active financiare a
fost subliniată de numeroşi cercetători
şi oameni politici (Burlaud, iulie-august
2013, p. 17), precum aceasta fusese deja
evocată de preşedintele Republicii
Franceze, Jacques Chirac, într-o scrisoa-
re din 4 iulie 2003 adresată preşedinte-
lui Comisiei Europene, Romano Prodi.
(Burlaud & Colasse, 2011, p. 43)
Aceasta a fost reluată de asemenea într-
o Rezoluţie a Parlamentului European
din 24 aprilie 2008 privind standardele
internaţionale de raportare financiară
(IFRS): „ (…) criza creditelor ipotecare
cu riscuri din vara anului 2007 a lămurit
din nou importanţa normelor contabile
şi, în special, noţiunile de „valoare
justă” şi „evaluare la preţ de piaţă” faţă
de „stabilitatea financiară”. Cu alte
cuvinte, IFRS nu au mai fost apreciate
după capacitatea lor de a „reprezenta
fidel” (represent faithfully), ci după
capacitatea lor de a produce un impact
aşteptat. 

Problema capătă noi dimensiuni. Nu
mai este vorba de a favoriza o căutare a
unui adevăr (a adevărului?) care ar fi
întotdeauna de bun augur, ci de a căuta
o informaţie care să nu producă efecte
dăunătoare. Oportunitatea politică a
normei devine un criteriu important.

Este vorba despre o nouă doctrină care
se bazează implicit pe ceea ce filosofii
moralei numesc „consecvenţialism”
care se inspiră din utilitarism bazat pe
lucrările lui J. Bentham şi J. Stuart Mill.
Este vorba despre o etică teleologică
conform căreia o acţiune trebuie să fie
apreciată, din punct de vedere moral,
după consecinţele pe care ea le generea-

ză. „Caracterul bun al consecinţelor în
raport cu care se determină ceea ce este
just, este bun într-un sens impersonal şi
neutru în raport cu expertul.” (Canto-
Sperber, p. 313) Consecvenţialismul se
opune eticii deontologice, conform
căreia binele rezultă din respectarea
regulilor.

Dacă transpunem aceste reflecţii în
domeniul contabil, deontologia cores-
punde „regularităţii” înscrise în PCG.
„Contabilitatea este conformă regulilor
şi procedurilor în vigoare care sunt apli-
cabile cu sinceritate pentru a exprima
cunoştinţa că responsabilii elaborării
conturilor apreciază realitatea şi impor-
tanţa relativă a evenimentelor înregistra-
te” (PCG, art. 120-2)

O doctrină contabilă consecvenţialistă
„pură” ar acorda un loc important
raţionamentului profesional al celui care
întocmeşte conturile deoarece el ar tre-
bui, de fiecare dată, caz după caz, să
evalueze consecinţele mai mult sau mai
puţin previzibile ale alegerilor efectuate.
De asemenea, doctrina contabilă face
apel mai curând la noţiunea de „consec-
venţialism restrâns”. Apărătorul acestu-
ia consideră că justeţea unei decizii este
determinată nu prin caracterul său satis-
făcător pe planul consecvenţelor, ci prin
faptul că decizia se conformează unei
reguli ale cărei consecinţe sunt satisfă-
cătoare (Canto-Sperber, p. 317)

Această definiţie subliniază necesitatea
de a şti cine îşi arogă dreptul de a apre-
cia caracterul „satisfăcător” al regulilor.
Sunt aceştia autorii respectivelor reguli?
Acestea subliniază competenţa lor teh-
nică pentru a legitima aprecierea lor, o
legitimitate substanţială. Cei care subli-
niază o posibilă lipsă de independenţă a
autorului faţă de opera sa propun o
intervenţie a unui terţ, care are o legiti-
mitate bazată pe principii democratice.
Se obţine astfel un echilibru între raţio-
namentul profesional al celor care ela-
borează conturi care este încadrat de
reguli şi riscul adoptării normelor con-
tabile care are efecte contrarii interesu-
lui general. Rezoluţia Parlamentului

European din 24 aprilie 2008 arată că
„IASCF este considerat un organism de
autoreglementare privat, căruia
Regulamentul CE nr. 1606/2002 i-a
acordat un rol de legiuitor în Uniunea
Europeană” (§ 2) Dar el solicită în con-
trapartidă „evaluări de impact pentru
toate proiectele, cu scopul de a deter-
mina raportul între costurile şi avantaje-
le (..) proiectelor de texte, în special
incidenţa lor asupra stabilităţii financia-
re” (§ 8-f)

Se observă, aşadar, apariţia posibilităţii
unei intervenţii politice efectuată ca
urmare a unei normalizări latente la ini-
ţiativa experţilor.

Concluzii
Dezvoltările noastre au arătat modul în
care, în istoria franceză şi americană a
contabilităţii, problema normei contabi-
le trecea prin trei etape succesive:

è Doctrina: ca sursă esenţialmente
academică, ea nu are decât o putere
de influenţă asupra practicilor şi
drepturilor şi constituie un stadiu
anterior unei veritabile normalizări.

è Normele: ca sursă de esenţă profe-
sională, ele conferă experţilor în
cadrul instituţiilor lor prerogative
decizionale, dar care exclud dezba-
terea anumitor părţi interesate.

è Politica: organizaţiile publice sau
private trebuie să raporteze (să dea
socoteală) ansamblului părţilor inte-
resate de acţiunea lor prin publica-
rea de informaţii financiare, de
mediu, sociale şi de guvernanţă
după modalităţile definite de o
autoritate care are o legitimitate
democratică sau un loc legitim în
reprezentarea intereselor acestor
parteneri.

Abundenţa doctrinală observată pe par-
cursul primei jumătăţi a secolului al
XX-lea a fost înlocuită în a doua jumă-
tate a acestui secol cu normalizatorii
naţionali. Apoi, în cursul unei perioade
de mai mult de cincizeci de ani, norma-
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lizatorii contabili erau naţionali. În zilele
noastre, rolul lor pare să se diminueze
din cauza importanţei IASB şi a mişcă-
rii de convergenţă mondială a normelor
contabile. Scopul acestui articol era de a
efectua o analiză comparată a normali-
zatorilor contabili. Se demonstrează ast-
fel că structurile acestora au devenit
similare şi că această similaritate este
rezultatul unui proces de izomorfism
instituţional. În viziunea lui DiMaggio
şi Powell (1983) izomorfismul institu-
ţional este un proces care determină o
organizaţie să aparţină unei populaţii şi
să se asemene cu alte organizaţii care
sunt confruntate cu aceleaşi condiţii de
mediu. Acest punct de vedere sugerează
că aceste caracteristici organizaţionale
evoluează spre structuri care se aseamă-
nă. DiMaggio şi Powell menţionau trei
tipuri de izomorfisme instituţionale:

- izomorfismul coercitiv dacă influen-
ţele provin de la stat;

- izomorfismul normativ dacă proce-
sul este influenţat de organizaţii
profesionale şi auditori;

- izomorfismul mimetic dacă celelalte
întreprinderi ale sferei organizaţio-
nale influenţează întreprinderile ana-
lizate.

Se observă că influenţele din sfera
organizaţiilor care elaborează norme
contabile provin de la pieţele de capita-
luri şi de la marile întreprinderi interna-
ţionale şi că structura normalizatorilor
contabili evoluează mai mult în confor-
mitate cu structura FASB-ului american.
Se poate avansa ipoteza că această
abordare serveşte în mod prioritar inte-
resele capitalismului bursier internaţio-
nal. Aceste interese fiind cvasi-identice
în cadrul unui capitalism fără frontiere,
normele contabile ar trebui să fie trep-
tat în convergenţă.

De fapt, după 1 ianuarie 2006, IAS /
IFRS sunt aplicabile obligatoriu contu-
rilor consolidate ale tuturor societăţilor
europene cotate sau care fac apel public
la economii. În afara aspectelor pur
tehnice ale acestei reforme şi a dificul-
tăţilor de punere în aplicare, aici se

pune întrebarea asupra semnificaţiei
acestei abordări în evoluţia normelor
contabile şi impactul acestora în con-
textul socio-economic al mondializării.
Instrumentul contabil, departe de a fi
neutru, contribuie la modelarea practici-
lor economice şi raporturilor sociale;
marile cabinete de audit şi marile între-
prinderi internaţionale, eludând regle-
mentările naţionale şi europene (directi-
vele), au reuşit să impună normele lor
pe ansamblul planetei, determinând un
impact semnificativ asupra comunicării
financiare a întreprinderilor. Practicile
de gestiune a întreprinderilor vor fi
modificate în mod fundamental, acestea
fiind constrânse la un management pe
termen scurt pentru a răspunde la noile
obiective de rentabilitate şi de imagine.
Se pare că principiile regularităţii, since-
rităţii şi prudenţei, care erau înscrise în
normele franceze, au fost lăsate deopar-
te, în favoarea pertinenţei. Prevalându-
se de pertinenţă, normele contabile des-

chid dezbaterea asupra intervenţiei altor
părţi interesate, cum sunt investitorii.
Căutarea pertinenţei arată, fără îndoială,
că normele nu sunt neutre, ci servesc
intereselor. Trecând de la contabilitate
la informaţia financiară, se deschide o a
doua dezbatere: asocierea la informaţia
financiară a informaţiilor de mediu,
sociale şi de guvernanţă, care trebuie să
se normalizeze conform aceleiaşi logici.
Dar o autoritate care are prerogativa
decizională de a elabora norme poate să
fie dezinteresată de consecinţele acestor
norme asupra intereselor ansamblului
de parteneri? După mitul imaginii fidele
şi al adevărului contabil (Macve, 2013,
p. 6) vom constata oare o reflecţie
„consecvenţalistă” care înseamnă
întoarcerea la politică? (Burlaud &
Colasse, 2010)

În fine, elaborarea de norme contabile
s-ar putea schematiza conform schemei
de mai jos. l
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Anexa 1
PREZENTAREA POSTULATELOR PE CARE SE BAZEAZĂ CONTABILITATEA, 

DUPĂ MOONITZ

Această introducere a unui cadru concep-
tual, care datează din 1961, are în vedere
trei grupe de postulate ale contabilităţii

1. Postulate relative la mediul
economic şi politic

Aceste postulate descriu aspectele privind
mediul, presupuse pertinente pentru con-
tabilitate.

1.1. Cuantificarea
Informaţiile cuantificate sunt utile pentru
luarea deciziilor economice raţionale. Cu
alte cuvinte, aceste informaţii ajută deci-
dentul să aleagă între alternative în aşa
fel încât acţiunile să fie corect asociate
consecinţelor lor.

1.2. Schimbul

Cea mai mare parte a bunurilor şi servicii-
lor produse sau schimbate, care nu sunt
consumate direct de producător.

1.3. Delimitarea timpului (incluzând
determinarea perioadei)

Activitatea economică se desfăşoară pe
perioade de timp determinate. Orice infor-
maţie asupra acesteia trebuie să precize-
ze perioada sau exerciţiul respectiv.

1.4. Unitatea de măsură (incluzând
definirea acesteia)

Moneda este denominatorul comun care
serveşte la măsurarea bunurilor şi servicii-
lor, inclusiv munca, resursele naturale şi
capitalul. Orice informaţie trebuie să indice
clar unitatea de măsură utilizată.

2. Postulate contabile
Această a doua grupă de postulate este
relativă domeniului contabilităţii. Ele sunt
concepute pentru a servi drept bază şi să
ajute la elaborarea principiilor contabile.

2.1. Situaţiile financiare (postulat core-
lat cu 1.1.)

Rezultatele înregistrărilor contabile sunt
exprimate într-un ansamblu coerent de
situaţii financiare care se bazează pe ace-
leaşi date.
2.2. Preţul de piaţă (postulat corelat cu

1.2)
Datele contabile sunt evaluate pe baza
unor preţuri constatate în cadrul schimbu-
rilor trecute, prezente sau viitoare care au
loc efectiv sau despre care se prevede că
vor avea loc.
2.3. Entităţi (postulat corelat cu 1.3)
Rezultatele înregistrărilor contabile diferă
în funcţie de unităţile sau entităţile specifi-
ce.
2.4. Corelarea cheltuielilor cu venitu -

rile
Rezultatele operaţiunilor pe perioade rela-
tiv scurte constituie estimări şi atunci este
necesară o repartiţie între exerciţiile trecu-
te, prezente şi viitoare.

3. Postulate normative
Această a treia grupă de postulate diferă
în mod fundamental de primele două. În

primul rând, ele nu sunt descriptive, ci
reprezintă un ansamblu normativ care
descrie ceea ce ar trebui să fie şi nu ceea
ce este.
3.1. Continuitatea exploatării
Până la o prevedere contrară, entitatea
trebuie să fie considerată că desfăşoară în
mod nedefinit o activitate. În prezenţa pro-
bei că entitatea are o viaţă limitată, ea nu
trebuie să fie considerată că-şi desfăşoară
exploatarea în mod nedefinit.
3.2. Obiectivitatea
Variaţiile de active, pasive şi efectele lor
(dacă există) asupra veniturilor, cheltuieli-
lor, rezervelor şi altor elemente asemănă-
toare nu trebuie să fie contabilizate ante-
rior momentului în care ele pot fi măsurate
în mod obiectiv.
3.3. Permanenţa metodelor
Modalităţile de contabilizare ale unei enti-
tăţi date trebuie să fie specifice, adecvate
măsurării, situaţiei şi activităţilor sale, tre-
buind să fie neschimbate de la o perioadă
la alta.
3.4. Stabilitatea unităţilor de măsurare
Situaţiile financiare trebuie să fie elaborate
prin utilizarea unei unităţi de măsurare
stabile.
3.5. Publicarea
Situaţiile financiare trebuie să ofere infor-
maţii necesare pentru a nu induce în 
eroare.

[Traducere după Moonitz, M. (1961)]
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comune între mediul academic şi cel practic în România şi
Europa Centrală şi de Est, precum şi creşterea vizibilităţii
internaţionale a mediului academic românesc. Programul
conferinţei a inclus o sesiune plenară (susţinută de prof.

, Duke University, fost membru FASB),
paneluri pe trei mari teme de interes (contabilitatea
internaţională, guvernanţa corporativă şi metodologii calitative
de cercetare) şi secţiuni paralele.

Participanţii au primit în mapa conferinţei câte un exemplar al
numărului 2 pe anul 2014 al revistei

, editată de instituţia
organizatoare, în care este reflectată experienţa ţărilor din
Centrul şi Sud-Estul Europei în aplicarea IFRS, articolele
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pentru anul 2015 privind schimbările din mediul academic din
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această zonă.
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