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INTRODUCERE 

Deşi a luat amploare în ultima perioadă, cercetarea în domeniul contabil este de dată 

relativ recentă şi diferă de la ţară la ţară. Statele Unite, de exemplu, au o experienţă mai veche 

în acest domeniu, în timp ce în Europa s-a dezvoltat mai târziu. Domeniile de cercetare contabilă 

sunt: contabilitatea financiară, contabilitatea de gestiune, contabilitatea publică, auditul, 

fiscalitatea, analiza economico-financiară, guvernanţa corporativă şi sistemele informaţionale 

contabile1.  

Din paleta extinsă de domenii, în cadrul acestei teze de doctorat, ne vom opri atenţia 

asupra cercetării în contabilitatea financiară, mai exact asupra procesului de adaptare a 

contabilităţii româneşti la tendinţele pe plan internaţional: armonizare, conformitate, 

convergenţă.  

Etapele cercetării ştiinţifice 

Această teză de doctorat parcurge, în procesul de cercetare ştiinţifică, următoarele etape: 

1. Stabilirea temei de cercetare ştiinţifică, motivaţia şi importanţa cercetării 

Având în vedere că necesitatea realizării unor situaţii financiare comparabile la nivel 

internaţional şi european atrage interesul pentru realizarea unor standarde de contabilitate de 

calitate, cercetarea în ceea ce priveşte conformitatea cu IFRS/IAS, pe plan internaţional şi cu 

Directivele europene pe plan european, în general, şi raportarea financiară, în special, continuă 

să fie de mare actualitate. România, ca parte integrantă a vieţii economice la nivel internaţional 

şi european, este inclusă în acest proiect de uniformizare contabilă. Pe de altă parte, aplicarea 

IFRS/IAS atrage după sine modificări asupra poziţiei şi performanţei financiare. Astfel, 

rezultatul acestei etape constă în stabilirea următoarei teme de cercetare: „Conformitatea 

contabilităţii româneşti cu Directivele europene, convergenţa cu IFRS/IAS şi impactul asupra 

rezultatului global”. 

2. Definirea obiectivului general al cercetării şi a obiectivelor specifice 

Prezenta teză de doctorat are ca obiectiv principal: 

 

 

Pentru a putea îndeplini acest obiectiv, considerăm următoarele obiective specifice: 

 

Pentru realizarea acestui obiectiv, am prezentat principalele repere în evoluţia 

contabilităţii româneşti, structurate după principalele momente: de la origini până în anul 1908, 

perioada 1908-1948, perioada 1949-1989, perioada 1990-2005, 2006 - prezent. 

Astăzi, contabilitatea românească trece printr-un accentuat proces de adoptare a 

IFRS/IAS, dar şi de transpunere a Directivei 2013/34/UE. Ultimele acte legislative emise 

confirmă acest lucru. Este vorba de Ordinul 1802/2014, care vizează situaţiile financiare anuale, 

atât individuale cât şi consolidate, precum şi Ordinul 666/2015 privind aplicarea 

reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară de 

către unele unităţi cu capital de stat. 

 

 

                                                           
1 Andone I., Georgescu I.C., Toma C., Metodologia cercetării în contabilitate, Editura Tehnopress, Iași, 2011, p.5 

Obiectiv 1: Prezentarea principalelor repere în evoluția contabilității românești. 
 

Obiectiv 2: Prezentarea noțiunilor de armonizare și conformitate în contabilitate, precum 

și evoluția acestor fenomene în condițiile globalizării. 
 

Cercetarea conformității contabilității românești cu Directivele europene, convergența cu 

IFRS/IAS și impactul asupra rezultatului global. 
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Pentru realizarea celui de-al doilea obiectiv am prezentat, prin prisma globalizării, 

conceptele de armonizare şi conformitate contabilă internaţională. În literatura contabilă există 

diverse abordări ale noţiunii de armonizare. Începând cu a doua jumătate a secolului XX, 

armonizarea contabilă la nivel internaţional a reprezentat principala preocupare pentru 

profesioniştii din domeniu, dar şi pentru cercetători. Atunci când armonizarea şi-a „depăşit 

limitele”, s-a trecut într-o nouă etapă, a convergenţei. În acest sens, cele două organisme 

internaţionale, IASB şi FASB, au început să lucreze împreună pentru realizarea unor standarde 

de contabilitate comune, prin selectarea celor mai bune practici sau prin dezvoltarea de noi 

standarde. Pe plan european, statele membre UE, au fost obligate să elaboreze norme proprii în 

conformitate cu Directivele europene.  

 

 

 

Pentru realizarea celui de-al treilea obiectiv, am prezentat conceptul de convergenţă şi 

cele trei referenţiale de contabilitate care joacă un rol semnificativ în realizarea acestui proces: 

european, internaţional şi american. În Europa, Directivele europene au autoritate. Până în 

2013, au fost aplicate binecunoscutele Directive a IV-a şi a VII-a, prima făcând referire la 

conţinutul, structura, formatul conturilor anuale ale societăţilor din statele membre, şi conţinând 

prevederi referitoare la evaluare, reguli privind publicarea şi auditarea conturilor anuale, cea 

de-a doua descriind condiţiile privind forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale 

consolidate. Astăzi, cele două directive sunt abrogate, în locul lor fiind adoptată Directiva 

34/2013/UE. IFRS/IAS, referenţialul contabil internaţional, reprezintă un set de standarde 

acceptate la nivel mondial ca fiind de calitate, care influenţează aproape toate funcţiile unei 

companii, furnizând informaţii mai exacte, complete şi cu risc scăzut pentru investitori. US 

GAAP, standardele de contabilitate americane, deşi au o istorie mai veche decât cea a 

IFRS/IAS-urilor, nu au aceeaşi autoritate ca cele internaţionale.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, vom face o scurtă prezentare a programului de 

convergenţă dintre IFRS/IAS şi US-GAAP, precum şi un scurt studiu comparativ privind 

definirea elementelor situaţiilor financiare, recunoaşterea şi evaluarea elementelor din situaţiile 

financiare, prezentarea situaţiilor financiare.  

Pentru a evidenţia răspunsul contabilităţii româneşti la tendinţele actuale în domeniul 

contabil, am prezentat modul cum a fost transpusă Directiva europeană în România, precum şi 

eforturile legislatorului român pentru adoptarea IFRS/IAS. 

 

 

 

Pentru realizarea celui de-al patrulea obiectiv, am făcut o recenzie a literaturii de 

specialitate, evidenţiind cele mai importante rezultate în domeniul prezentărilor de informaţii 

financiare în conformitate cu IFRS/IAS, precum şi a contului de profit şi pierdere (rezultatul 

global) din perspectiva normelor internaţionale şi naţionale. 

 

 

Obiectiv 3: Prezentarea succintă a referențialelor contabile pe plan internațional 

(Directive Europene și IFRS/IAS), stadiul actual al programului de convergență dintre 

IFRS și US GAAP, precum și răspunsul contabilității românești la tendințele actuale. 
 

Obiectiv 5: Cercetarea impactului aplicării IFRS/IAS în România asupra rezultatului 

global. 
 

Obiectiv 4: Cercetarea fundamentului teoretic al indicelui de prezentare a informațiilor 

în conformitate cu IFRS/IAS, precum și a contului de profit și pierdere, respectiv a 

rezultatului global. 
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Pentru realizarea celui de-al cincilea obiectiv, vom cerceta componenţa rezultatului 

global, vom analiza impactul pe care l-a avut aplicarea IFRS/IAS în România asupra acestuia, 

în cazul entităților listate BVB. 

 

 

 

 

Pentru realizarea obiectivului şase am analizat din punct de vedere practic conformitatea 

prezentării informaţiilor în rapoartele anuale ale entităților listate pe BVB pentru anul 2012, 

primul an de aplicare a IFRS/IAS. Ne-am oprit asupra nivelului de prezentare a informaţiilor în 

conformitate cu IFRS/IAS privind rezultatul global.  

Datele pentru obţinerea indicelui au fost obţinute prin aplicarea unor chestionare de tip 

check-list construite după modelul elaborat de una dintre cele mai importante firme de audit din 

categoria Big4, Ernst&Young, pentru următoarele standarde de raportare financiară: IFRS 1 

„Adoptarea pentru prima dată a IFRS”, IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”, IAS 2 

„Stocuri”, IAS 12 „Impozitul pe profit”, IAS 16 „Imobilizări corporale”, IAS 18 „Venituri”, 

IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”, IAS 36 „Deprecierea 

activelor”, IAS 38 „Imobilizări necorporale”, IAS 40 „Investiţii imobiliare”.  

După obţinerea indicelui de prezentare a informaţiilor, după cele două metode: a 

indicelui neponderat şi a celui parţial neponderat, vom analiza rezultatele cu ajutorul 

programului statistic SPSS, versiunea 21. 

 

 

 

Pentru realizarea celui de-al şaptelea obiectiv am realizat o sinteză a cercetării 

prezentând principalele contribuţii, precum şi principalele limite şi direcţii de cercetare. 

 

3. Metodologia cercetării 

3.1. Formularea ipotezelor de lucru 

În cercetarea ştiinţifică, ipoteza reprezintă „forma specifică a oricărei gândiri ştiinţifice. 

Ea oferă posibilitatea trecerii de la cunoaşterea formal-externă a faptelor, la cunoaşterea 

mecanismelor şi a legilor de producere a acestora. Din acest motiv, ipoteza reprezintă, din punct 

de vedere logic, enunţul unei relaţii cauzale într-o formă care să poată permite verificarea 

empirică.”2 În lucrarea noastră, vom utiliza două tipuri de ipoteze : ipoteze teoretice (H1.1-

H4.1) şi ipoteze empirice (H4.2-H4.13).  

Pentru fiecare obiectiv vom formula următoarele ipoteze de lucru: 

 
H1.1:Evoluţia contabilităţii româneşti este influenţată de contextul internaţional al dezvoltării contabilităţii 

contemporane 

H2.1: Globalizarea economică influenţează fenomenele de armonizare şi conformitate contabilă la nivel 

internaţional 

H3.2: Convergenţa referenţialelor contabile pe plan internaţional influenţează comparabilitatea 

raportărilor financiare 

H4.1: Indicele de prezentare a informaţiilor în conformitate cu IFRS/IAS prezintă relevanţă în studiul 

convergenţei contabile internaţionale 

H4.2: Aplicarea IFRS/IAS a avut impact asupra rezultatului global al entităților româneşti listate la BVB 

H4.3: Există o legătură între indicele de prezentare a informaţiilor şi mărimea firmei 

                                                           
2 Enăchescu C., Tratat de teoria cercetării științifice, Editura Polirom, Iași, 2007, p.310 

Obiectiv 6: Analiza indicelui de prezentare a informațiilor în conformitate cu cerințele 

IFRS /IAS și interpretarea rezultatelor. 
 

Obiectiv 7: Contribuții proprii, limite și direcții de cercetare viitoare. 
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H4.6: Există o legătură între indicele de prezentare a informaţiilor şi profitabilitate 

H4.7: Va exista o diferenţă de medie între tipul de auditor Big 4 şi tipul de auditor intern privind indicele 

de prezentare a informaţiilor 

H4.8: Indicele de prezentare a informaţiilor va varia în funcţie de experienţa în întocmirea situaţiilor 

financiare consolidate 

H4.9: Indicele de prezentare a informaţiilor va varia în funcţie de opinia auditorului 

H4.10: Variabila independentă structura acţionariatului influenţează valoarea indicelui de prezentare a 

informaţiilor 

H4.11: Există o legătură între indicele de prezentare a informaţiilor şi sectorul de activitate 

H4.12: Există o legătură între indicele de prezentare a informaţiilor şi gradul de îndatorare (levierul 

financiar) 

H4.13: Variabila independentă vechimea pe piaţa bursieră influenţează valoarea indicelui de prezentare a 

informaţiilor 

3.2. Stabilirea metodelor şi instrumentelor de cercetare 

Prezenta teză a fost realizată atât pe principiile cercetării cantitative, cât şi pe principiile 

cercetării calitative. 

Metodele de cercetare cantitative ne-au permis să obţinem răspunsuri la problemele 

investigate. În cadrul cercetării cantitative, sunt utilizate cifrele şi metoda de analiză statistică. 

În acest sens, accentul a fost pus pe datele cantitative obţinute cu ajutorul software-ului statistic 

SPSS. Din punct de vedere metodologic, cercetarea cantitativă este deductivă, de la premise 

generale, la cazuri particulare. Cercetarea de tip calitativ este inductivă, de la procesul de 

observare parţială, la concluzii generale. Ca metode de cercetare calitative am utilizat 

cercetarea practicii domeniului, utilizând ca instrumente analiza de ansamblu, observaţia, 

check-list-ul, comparaţia, chestionarul. 

Analiza de ansamblu este cea mai utilizată metodă de cercetare care se desfășoară 

preponderent prin consultarea literaturii de specialitate. Cunoaşterea domeniului în care 

urmează să fie făcută cercetarea este o parte fundamentală a oricărei teze de doctorat. Ca 

urmare, în cadrul acestei cercetări vom avea în vedere atât cărţi şi reviste existente în biblioteci, 

cât şi baze de date on-line. 

Observaţia este un instrument de cercetare utilizat atât în cadrul cercetării cantitative, 

cât şi în cazul cercetării calitative, contribuind în explorarea problemelor care au fost deja 

identificate şi înţelese şi la verificarea ipotezelor.  

Cercetarea bazată pe check-list, în cazul nostru, presupune o analiză atentă a subiectului 

supus cercetării, în vederea alegerii răspunsului corect. 

Chestionarul reprezintă în cercetare o metodă „potenţial rapidă, ieftină şi directă de 

obţinere de informaţii”. În cercetarea noastră, am utilizat chestionarul cu scopul de a confirma 

sau nu, rezultatele studiului, dar şi cu scopul de a observa care este opinia respondenţilor cu 

privire la transpunerea Directivei europene 2013/34/UE şi la adoptarea IFRS/IAS. 

3.3. Stabilirea eşantionului supus cercetării 

Având în vedere că cercetarea noastră se canalizează spre două direcţii, pe de o parte o 

cercetare bazată pe chestionar, iar pe de altă parte o cercetare bazată pe check-list, am utilizat 

două eşantioane reprezentative diferite. Primul eşantion este format din 36 de respondenţi 

(firme de audit) şi entităţi cu capital de stat. 

Al doilea eşantion reprezentativ selectat pentru realizarea cercetării este compus din 

entitățile listate la Bursa de Valori Bucureşti care au întocmit pentru prima oară situaţii 

financiare în conformitate cu IFRS/IAS (din categoria de listare I şi II). 

3.4. Colectarea şi prelucrarea datelor colectate 

În cadrul etapei de colectare şi prelucrare a datelor colectate am cercetat pe de o parte 

opinia respondenţilor selectaţi despre transpunerea Directivei europene 2013/34/UE în mediul 
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contabil românesc şi despre modul de aplicare a IFRS/IAS de către entităţile cu capital de stat, 

iar pe de altă parte, despre conformitatea raportărilor informaţiilor financiare. Colectarea 

datelor a fost realizată prin analiza, observarea raportărilor financiare şi compararea cu cerinţele 

obligatorii prezentate în IFRS/IAS. Prelucrarea datelor a constat în desfăşurarea unui set de 

operaţii şi anume: verificarea datelor şi introducerea în programul statistic SPSS 21. 

3.5. Analiza şi interpretarea rezultatelor 

În cadrul acestei etape, vom analiza rezultatele obţinute prin prelucrarea datelor obţinute 

cu ajutorul statisticii. 

4. Structura tezei 

În redactarea prezentei lucrări de doctorat, am procedat la transpunerea informaţiilor 

acumulate pe parcursul cercetării ştiinţifice după modelul prezentat în figura nr.1. Cercetarea 

cuprinde cinci capitole, în cadrul cărora se va parcurge următoarea structură: 
Figura nr. 1. Structura tezei 
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5. Principii etice aplicate în activitatea de cercetare ştiinţifică 

Cercetarea ştiinţifică reprezintă una dintre cele mai importante activităţi ale omenirii din 

punct de vedere intelectual, deoarece rezultatele unei cercetări ştiinţifice pot exercita o influenţă 

directă asupra societăţii. Ca urmare, activitatea de cercetare trebuie să se desfăşoare în 

conformitate cu anumite reguli3 care vizează latura morală a acestei activităţi, reguli denumite 

generic „etică”. Pentru realizarea activităţii de cercetare, am avut în vedere următoarele aspecte 

etice: 

 Integritatea, independenţa şi imparţialitatea activităţii de cercetare 

Pentru creşterea calităţii demersului ştiinţific al prezentei cercetări, am respectat în 

primul rând condiţia de integritate. În sensul larg al cuvântului, prin „integritate” se înţelege 

cinste, probitate, incoruptibilitate4. Studiul realizat în cadrul acestei cercetări presupune efortul 

propriu în ceea ce priveşte: studiul literaturii de specialitate în domeniul de cercetare ales (cu 

citarea surselor bibliografice), culegerea, prelucrarea, analiza şi interpretarea rezultatelor.  

Completarea check-list-urilor şi chestionarelor utilizate ca instrumente de culegere a 

datelor a fost realizată cu destulă obiectivitate, relaţia cercetător-subiect supus cercetării fiind 

una independentă. 

 Utilizarea de software licenţiat 

Pentru prelucrarea datelor obţinute în urma cercetării rapoartelor financiare, am utilizat 

următoarele programe licenţiate: programul statistic SPSS 21 şi programul Microsoft Office 

2013. 

 Obţinerea datelor în mod legal, consimţământul informat al subiecţilor şi 

confidenţialitatea datelor. 

Datele pentru completarea check-list-urilor vor fi obţinute de pe site-urile entităților care 

au calitatea de subiecţi (vezi subcapitolul 4.5) în studiul nostru şi de pe site-ul Bursei de Valori 

Bucureşti (www.bvb.ro). Fiind vorba despre caracterul public al datelor nu a fost necesar 

consimţământul informat al entităților. 
 

PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT 

În cadrul primului capitol „ Repere privind evoluţia contabilităţii româneşti” am făcut 

recurs la istoria contabilităţii româneşti, am analizat momentele importante din evoluţia 

acesteia, de la origini până în prezent, marcând principalele caracteristici, progrese şi regrese, 

precum şi noile tendinţe în domeniu.  

Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul a cinci subcapitole grupate în aşa fel încât să 

surprindă următoarele momente: de la origini până în 1908, perioada 1908-1948, etapa 1949-

1989, 1990- 2005 şi 2006-până în prezent. În realizarea acestei periodizări, am avut în vedere, 

principalele caracteristici care au marcat evoluţia contabilităţii noastre: prima periodizare este 

caracterizată de preluări de lucrări şi practici contabile din străinătate, în principal din ţările cu 

care România avea relaţii, fie comerciale, fie culturale. Deşi, pe teritoriul României, primele 

însemnări legate de existenţa unor forme de contabilitate, într-adevăr puţine, datează încă din 

perioada Daciei, odată cu exploatarea minelor de aur de către romani, după întemeierea Ţărilor 

Române (Moldova, Ţara Românească şi Transilvania), viaţa economică se dezvoltă, iau naştere 

oraşe cu o bogată activitate comercială. Astfel că, despre o contabilitate reglementată se poate 

vorbi odată cu aplicarea Regulamentelor organice din 1831 şi 1832, apărute după Pacea de la 

Adrianopol din 1829, când, în Ţara Românească şi Moldova încep să se contureze primele 

                                                           
3 Enăchescu C., (2007), Tratat de teoria cercetării științifice, Editura Polirom, Iași, Ediția a 2-a, p.424 
4 https://dexonline.ro/definitie/integritate, pagină accesată în data de 8 august 2015 

http://www.bvb.ro/
https://dexonline.ro/definitie/integritate
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forme ale unei economii moderne. Este vorba despre organizarea contabilităţii publice, ca 

urmare a separării bugetului şi finanţele statului de cele ale domnitorului. 

Cea de-a doua periodizare se caracterizează prin apariţia primelor eforturi de 

autohtonizare a unui model contabil românesc, prin înfiinţarea primei instituţii de învăţământ 

superior economic, prin înființarea în 1913 a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi 

Industriale, care, în 1930 devine universitate.  

Fiind o perioadă de maximă dezvoltare economică, în România interbelică au apărut cei 

mai mari promotori ai şcolii româneşti de contabilitate. Dintre numele marcante care au 

contribuit la dezvoltarea literaturii contabile din această perioadă amintim: M.I.Mihăilescu, 

Grigore Trancu Iaşi, Spiridon Iacobescu, Vasile M.Ioachim, Dumitru Voina, Ion Evian, Ştefan 

Dumitrescu. 

Motivația pentru alegerea celorlalate trei periodizări este una istorică, în cadrul celei de-

a treia perioade având loc transformarea contabilității românești într-un instrument de control 

aflat la îndemâna statului, în timp ce în cadrul celei de-a patra și a cincea etapă a avut loc 

conectarea la tendințele internaționale.   

 Dar, evenimentul cel mai important în momentul de faţă îl reprezintă apariţia 

reglementărilor contabile conforme cu Directiva 2013/34/UE. De această dată schimbările sunt 

majore. În ceea ce priveşte adoptarea IFRS/IAS, acest proces a fost realizat treptat. Suntem de 

aceeași opinie cu Ionaşcu et al.5 care, consideră că există două etape în procesul de adoptare a 

standardelor internaţionale: o etapă de aplicare voluntară a IFRS/IAS şi o etapă de aplicare 

obligatorie. 

 

Structurat în trei subcapitole, în cadrul celui de-al doilea capitol „Armonizarea 

contabilă în contextul globalizării” am abordat tema globalizării (din punctul de vedere al 

definirii termenului, dar şi al evoluţiei fenomenului, după care ne oprim asupra globalizării 

economice, promotorul globalizării contabile), armonizării şi conformităţii contabile. Ne-am 

oprit atenţia asupra globalizării deoarece, la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI, 

acest fenomen a atins cote fără precedent, fie că este vorba despre globalizare economică 

(inclusiv contabilă), geografică sau culturală. În domeniul contabil, globalizarea s-a manifestat 

prin adoptarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară la nivel internaţional, 

cunoscute sub denumirea de IFRS/IAS, care, pentru cele mai multe companii, a determinat 

modificări în poziţia financiară, precum şi în rezultatul global. Scopul abordării acestui subiect 

este de a anticipa răspunsul contabilităţii prin armonizare, conformitate și convergență la 

globalizarea afacerilor.  

Astfel, începând cu a doua jumătate a secolului XX, armonizarea contabilă 

internaţională a reprezentat preocuparea principală atât pentru profesioniştii contabili cât şi 

pentru mediul academic. Pentru început, considerăm că acest subiect poate fi abordat din punct 

de vedere terminologic. A armoniza înseamnă „a pune în armonie”, „a pune în concordanţă”, 

„a pune de acord”. Termenul de armonie provine din cuvântul grecesc „harmonia”, care, din 

punctul de vedere al contabilităţii, presupune „o acţiune şi efectul său de a aduce în consonanţă 

sau de a respinge diferite abordări sau concepţii ale contabilităţii la scară internaţională, care 

urmează să fie îndeplinite pentru acelaşi scop”.6 

                                                           
5 Ionașcu M., Ionașcu I., Săcărin M., Minu M., IFRS adoption in developing countries: the case of Romania, 

Accounting and Management Information Systems, vol.13, nr.2, 2014, pp. 311-350 
6 Ucieda J.L., Armonizacion contable internacional. Implicaciones de la estrategia de la Comision Europea en 

Espana, teză de doctorat susținută în aprilie 2000 la Universitatea Autonoma din Madrid, p.13 
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În literatura naţională, pornind de la sensul prezentat mai sus, la baza armonizării 

contabile se află „punerea în acord a reglementărilor contabile existente la nivel internaţional 

sau a acelor existente în cadrul diverselor sisteme contabile naţionale”7.  

În literatura de specialitate sunt abordate două tipuri de armonizare: armonizare legală 

sau formală (de jure) şi armonizare materială (de facto). Armonizarea legală sau de jure se 

referă la armonizarea standardelor contabile, la modul în care standardele contabile sunt scrise. 

Deducem uşor că această activitate comportă un nivel de complexitate ridicat, ceea ce a atras 

atenţia cercetătorilor. Armonizarea materială sau de facto se referă la armonizarea practicilor 

contabile. 

Având în vedere că procesul de armonizare contabilă internaţională porneşte de la 

diversitatea sistemelor contabile, am definit termenul de sistem contabil, am prezentat 

principalele diferenţe şi surse ale diferenţelor dintre sistemele contabile. Analiza deosebirilor şi 

asemănărilor dintre practicile contabile au pus bazele clasificării contabile internaţionale, 

subiect tratat în cadrul acestui capitol. 

La nivel european, armonizarea s-a realizat prin intermediul Directivelor, prin 

elaborarea de norme proprii conforme cu normele europene. 

 

La nivel internaţional există trei referenţiale de contabilitate: internaţional (IFRS/IAS), 

american (US GAAP) şi european (Directiva 2013/34/UE). După o scurtă prezentare a evoluţiei 

istorice a Directivelor Europene şi a IFRS/IAS, în capitolul trei „Referenţiale contabile în 

contextul convergenţei internaţionale” am prezentat conceptul de convergenţă, stadiul actual 

al programului de convergenţă dintre referenţialul internaţional şi american, precum şi un studiu 

comparativ privind cadrul conceptual de raportare financiară şi al situaţiilor financiare din 

perspectiva celor două modele.  

Trecerea de la armonizare la convergenţă s-a manifestat la nivel internaţional, în 

momentul în care s-a ajuns la concluzia că, armonizarea şi-a epuizat toate resursele de 

perfecţionare.8 Convergenţa contabilă internaţională reprezintă „cea mai vie şi mai actuală 

formă de manifestare a globalizării în plan contabil”9, ca urmare, în primii ani de la înfiinţarea 

sa, IASB a îndeplinit trei sarcini majore10: construirea unei platforme stabile, care să conţină 

standarde performante, realizarea unui cadru puternic pentru realizarea convergenţei 

standardelor naţionale cu standardele internaţionale, realizarea unui cadru flexibil care să 

asigure convergenţa standardelor internaţionale IFRS/IAS cu cele americane US GAAP. Astfel, 

„comunitatea internaţională de contabilitate, prin intermediul proiectului de convergenţă, a 

întreprins sarcina costisitoare de revizuire a standardelor de contabilitate actuale.”11 În acest 

sens, IASB şi FASB au lucrat împreună pentru a realiza convergenţa dintre IFRS/IAS-uri şi US 

GAAP-uri.  

Pornind de la obiectivul exprimat de IASB şi FASB în Memorandumul de Înţelegere, 

putem afirma că prin convergenţa contabilă se înţelege „procesul prin care se urmăreşte 

                                                           
7 Mustață R.V., Sisteme de măsurare a armonizării și diversității contabile-între necesitate și spontaneitate, 

Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2008, p.56 
8 Petriș R., Armonizarea și convergența contabilității românești, The USV Annals of Economics and Public 

Administration, nr.5, 2005, pp. 23-26 
9 Gorgan C., Convergența contabilă internațională.Implicații asupra raportării financiare, Editura ASE, 

București, 2013, p.44 
10 Feleagă L., Feleagă N., Convergențe contabile internaționale prin prisma aderării la Uniunea Europeană, 

Economie teoretică și aplicată, 2006, pp.37-44 
11 Chand P., White M., A critique of the influence of globalization and convergence of accounting standards in 

Fiji, Critical Perspectives in Accounting, vol. 18, no. 5, 2007, pp. 605-622 
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identificarea şi eliminarea punctelor de dezacord dintre legislaţiile contabile naţionale, 

directivele europene şi standardele internaţionale de contabilitate, precum şi diminuarea 

diferenţelor care există între standardele americane de contabilitate şi referenţialul contabil al 

IASB”12. 

Legat de procesul de convergenţă, în România, iniţial acesta a început prin elaborarea 

unor reglementări contabile proprii cât mai aproape de prevederile IFRS/IAS, pentru ca ulterior 

să se opteze pentru adoptarea standardelor. Ministerul Finanţelor Publice a optat pentru 

adoptarea treptată a IFRS/IAS, începând cu instituţiile de credit, continuând cu societăţile listate 

BVB.  

De asemenea, în cadrul acestui capitol, am analizat conformitatea contabilităţii 

româneşti cu Directivele europene, precum şi convergenţa cu IFRS/IAS, prin realizarea unui 

chestionar la care au răspuns firme de audit şi entităţi cu capital de stat.  

Cei 36 de subiecţi cuprinşi în eşantion au răspuns la următoarele întrebări legate de 

conformitatea cu Directivele europene: 

1. În ce măsură credeţi că OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale transpune Directiva 2013/34/UE? 

2. Care consideraţi că sunt principalele domenii în care există neconcordanţe? 

3. Care consideraţi că sunt principalele limite în transpunerea Directivei 2013/34/UE? 

Am realizat acest chestionar, deoarece Ministerul Finanţelor Publice doreşte să extindă 

aria de aplicabilitate a IFRS/IAS, promulgând în 2015, OMFP nr. 666 privind aplicarea 

Reglementărilor contabile conforme cu Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, 

prin care, entităţile cu capital de stat nominalizate trebuie să întocmească începând cu exerciţiile 

financiare 2016 şi 2017 situaţii financiare în conformitate cu IFRS/IAS, cu caracter informativ, 

pentru ca, începând cu 2018, aceste standarde să fie adoptate.13 Astfel, cei 36 de respondenţi au 

răspuns la următoarele întrebări: 

1. Consideraţi că România ar trebui să-şi păstreze reglementările naţionale sau să 

adopte IFRS/IAS? 

2. Consideraţi că mediul actual din România este adecvat pentru adoptarea IFRS/IAS? 

3. Consideraţi că entităţile cu capital de stat ar trebui să adopte IFRS/IAS sau să 

raporteze conform normelor naţionale? 

                                                           
12 Horomnea E., Dimensiuni ştiinţifice, sociale şi spirituale în contabilitate, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2012, 

p.357 
13 Acest ordin a fost elaborat la recomandările organismelor financiare internaționale (Banca Mondială și Fondul 

Monetar Internațional), pentru promovarea transparenței și comparabilității situațiilor financiare întocmite de 

entitățile de interes public. Conform legii contabilității nr.81/1991, prin entități de interes public se înțelege: 

instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul 

general; societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; entităţile autorizate, reglementate şi 

supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societăţile de servicii de investiţii 

financiare, societăţile de administrare a investiţiilor şi organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată; companiile şi societăţile naţionale; persoanele juridice care aparţin unui 

grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare de către o societate-mamă care aplică Standardele 

internaţionale de raportare financiară (extras din Legea nr. 82(r4)/1991, CAPITOLUL IV, Art. 34). Directiva 

2013/34/UE nominalizează în mod distinct entităţile de interes public: entităţile cotate, instituţiile de credit, 

întreprinderile de asigurare, dar şi „entităţile desemnate de statele membre drept entităţi de interes public, de 

exemplu întreprinderile care au o relevanţă semnificativă pentru public prin natura activităţii lor, dimensiunea sau 

numărul de salariaţi”. OMFP 1802/2014 definește entitățile de interes public societățile/companiile naționale, 

societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome. 
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4. Care sunt principalele dificultăţi cu care consideraţi că se vor confrunta entităţile cu 

capital de stat în adoptarea IFRS/IAS? 

5. Consideraţi că adoptarea IFRS/IAS va avea ca efect creşterea comparabilităţii 

rapoartelor financiare cu cele din alte ţări? 

6. Credeţi că adoptarea IFRS/IAS de către entităţile cu capital de stat va influenţa 

decizia investitorilor? 

 

În capitolul patru, „Analiza indicelui de prezentare a informaţiilor financiare 

(disclosure index) din perspectiva Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 

şi a normelor naţionale”, am calculat și interpretat indicele de prezentare a informaţiilor în 

cadrul raportărilor financiare a entităților românești listate BVB în conformitate cu cerinţele 

IFRS/IAS, din perspectiva rezultatului global. Am început acest demers cu definirea termenului 

din limba engleză „disclosure”, care în limba română are mai multe semnificaţii.  

După ce ne-am oprit asupra înţelesului cel mai apropiat de ceea ce vrem să cercetăm în 

această lucrare, am prezentat o recenzie a principalelor studii privind „disclosure index”. Am 

început cu prezentarea de informaţii în rapoartele anuale la nivel corporativ, după care ne-am 

concentrat asupra prezentărilor de informaţii financiare în conformitate cu IFRS/IAS, prin 

trecerea în revistă a principalelor studii în domeniu.  

În subcapitolul patru, am analizat impactul aplicării Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară asupra rezultatului global pentru firmele listate BVB în anul 2012. În acest 

sens, am analizat contul de profit şi pierdere din perspectiva normelor internaţionale şi naţionale 

şi a modului cum a influenţat adoptarea IFRS/IAS veniturile şi cheltuielile a 23 de entități 

româneşti cotate pe Bursa de Valori Bucureşti (din totalul de 58 ce formează eşantionul pentru 

studiul nostru, deoarece doar aceste entități au prezentat situaţii comparative privind ajustările 

aplicate în conformitate cu IFRS/IAS).  

Între veniturile stabilite în conformitate cu Ordinul 3055/2009 şi veniturile stabilite în 

conformitate cu IFRS/IAS, observăm că nu există mari diferenţe, acestea variind între -2,18 % 

şi 4%.  

Grafic nr 1. Structura ajustărilor veniturilor conform IFRS 
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 Impactul aplicării IFRS/IAS asupra cheltuielilor variază între -8,28% şi 58,53%. Pentru 

majoritatea entităţilor, cheltuielile obţinute după aplicarea ajustărilor conform normelor 

internaţionale, nu diferă foarte mult. Excepţia, în cazul eşantionului supus cercetării, o 

reprezintă SC IMPACT DEVELOPER SA, care după cum observăm are o creştere a 

cheltuielilor cu aproximativ 59%.  

 
Grafic nr 2. Structura ajustărilor asupra cheltuielilor conform IFRS/IAS 

 

Sursa: prelucrare proprie 
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note la situaţiile financiare): ajustări în conformitate cu IAS 29 „Raportarea financiară în 

economii hiperinflaţioniste”, ajustări în conformitate cu IAS 40 „Investiţii imobiliare”, prin 

retratarea proprietăţilor imobiliare (terenuri şi clădiri) şi identificarea investiţiilor imobiliare 

deţinute în scopul închirierii sau creşterii lor ca valoare, impozitul amânat IAS 12 „Impozitul 

pe profit”. 
Grafic nr 3. Analiză comparativă profit net-rezultat global pentru entitățile listate pe BVB 
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În continuare am realizat un studiu empiric privind gradul de conformitate a 

informaţiilor financiare prezentate în rapoartele listate BVB, din perspectiva rezultatului global, 

în care am definit obiectivul, eşantionul, variabilele (dependente şi independente) şi ipotezele 

de cercetare după care, am testat ipotezele cu ajutorul programului statistic SPSS 21. 

Obiectivul acestei cercetări ca constat în analiza nivelului de prezentare a informaţiilor 

în conformitate cu IFRS/IAS privind rezultatul global din situaţiile financiare anuale 

individuale întocmite de entitățile româneşti ca urmare a adoptării pentru prima dată a 

IFRS/IAS. Pentru atingerea obiectivului nostru, am studiat în primul rând literatura de 

specialitate pentru a determina stadiul cercetării în domeniul ales. În cadrul acesteia, sunt 

prezentate două abordări semnificativ diferite în ceea ce priveşte cercetarea contabilă privind 

conformitatea prezentării informaţiilor, atât voluntare cât şi obligatorii. Prima abordare se 

bazează în principal pe transmiterea formularelor chestionar la un număr de companii14. A doua 

abordare se bazează pe asocierea dintre un indice de prezentare şi anumite caracteristici ferme. 

Pentru cercetarea noastră vom utiliza cea de-a doua abordare, definită în statistică ca fiind o 

analiză de dependenţă, în sensul că, o variabilă sau un set de variabile sunt identificate ca 

variabilă dependentă şi care să fie explicată prin alte variabile cunoscute ca variabile 

independente. 

Eşantionul pentru realizarea acestui studiu de caz este constituit din 58 de entități listate 

la Bursa de Valori Bucureşti din categoria I şi II, care au întocmit pentru prima dată situaţii 

financiare conform IFRS/IAS în anul de 2012. Dintr-un număr total de 68 de entități au fost 

eliminate: două entități care nu au întocmit situaţii conform IFRS/IAS, iar opt entități sunt in 

insolvenţă. 

 
Tabel nr 1. Eșantionul utilizat în studiul de caz privind indicele de prezentare a informațiilor în 

conformitate cu IFRS/IAS 

Nr.crt Simbol Denumire Categorie 

1 ARS AEROSTAR S.A. II 

2 ALT ALTUR S.A. II 

3 ALU ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. II 

4 AMO AMONIL S.A. II 

5 ATB ANTIBIOTICE S.A. I 

6 ARM ARMATURA S.A. II 

7 ARTE ARTEGO S.A. Tg. Jiu II 

8 BRM BERMAS S.A. II 

9 BIO BIOFARM S.A. I 

10 SPCU BOROMIR PROD S.A. BUZĂU (SPICUL) II 

11 TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA I 

12 CBC CARBOCHIM S.A. II 

13 BCM CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE II 

14 CEON CEMACON S.A. CLUJ-NAPOCA II 

15 CMCM COMCM S.A. CONSTANȚA II 

16 CMF COMELF S.A. II 

17 CMP COMPA S. A. II 

18 ENP COMPANIA ENERGOPETROL S.A. II 

19 COMI CONDMAG S.A. II 

20 DAFR DAFORA S.A. II 

21 ELJ ELECTROAPARATAJ S.A. II 

22 ELGS ELECTROARGEȘ S.A. CURTEA DE ARGEȘ II 

23 ELMA ELECTROMAGNETICA S.A. BUCUREȘTI I 

24 EPT ELECTROPUTERE S.A. II 

                                                           
14 Printre cercetătorii care au abordat prima variantă pot fi amintiți: Buzby (1974), Firth (1978), Chandra (1974) 
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25 RMAH FARMACEUTICA REMEDIA S.A. II 

26 ECT GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. II 

27 IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. I 

28 MECF MECANICA CEAHLĂU II 

29 MEF MEFIN S.A. II 

30 MJM MJ MAILLIS ROMANIA S.A. II 

31 OIL OIL TERMINAL S.A. I 

32 SNP OMV PETROM S.A. I 

33 PEI PETROLEXPORTIMPORT S.A. II 

34 PREH PREFAB SA BUCUREȘTI I 

35 PPL PRODPLAST S.A. II 

36 RTRA RETRASIB S.A. SIBIU II 

37 ROCE ROMCARBON S.A. BUZĂU II 

38 RRC ROMPETROL RAFINARE S.A. II 

39 PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A. II 

40 RPH ROPHARMA S.A. BRASOV I 

41 TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. I 

42 SNO ȘANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. II 

43 STZ SINTEZA S.A. II 

44 SRT SIRETUL PASCANI S.A. II 

45 SOCP SOCEP S.A. I 

46 STIB STIROM S.A. București II 

47 TRP TERAPLAST S.A. II 

48 ART TMK - ARTROM S.A. II 

49 COTR TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A. II 

50 TBM TURBOMECANICA S.A. I 

51 TUFE TURISM FELIX S.A. BĂILE FELIX II 

52 EFO TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. II 

53 UAM UAMT S.A. II 

54 UZT UZTEL S.A. II 

55 VESY VES S.A. II 

56 APC voestalpine VAE APCAROM S.A. II 

57 VNC VRANCART S.A. II 

58 SCD ZENTIVA S.A. II 

 

În cadrul acestui studiu, variabila dependentă este indicele de prezentare a informaţiilor 

în conformitate cu IFRS/IAS, calculat după:  

- metoda indicelui parţial neponderat (PC) 

 

PCj=
j

i

i

R

X
1  

unde: 

PCj =total scor de conformitate pentru fiecare companie, 0≤ PCj≤1 

X i = nivelul de conformitate pentru fiecare standard 

Rj = reprezintă numărul total de standarde aplicabile pentru fiecare companie j, 

 şi  

- metoda indicelui dihotomic neponderat (CS). 

CSj=
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unde: 

CSj= total scor de conformitate pentru fiecare companie, 0≤ CSj≤1 




m

i

id
1

= numărul total de itemi prezentați de companie j, m≤n 




n

i

id
1

= numărul total de itemi aplicabili de către compania j și care se așteaptă a fi prezentați 

 

Indicele de prezentare a informaţiilor de conformitate cu IFRS/IAS a fost obţinut prin 

aplicarea unor check-list-uri construite după modelul elaborat de Ernst&Young pentru situaţiile 

financiare aferente anului 2012 asupra următoarelor standarde internaţionale de raportare 

financiară: IFRS 1- Adoptarea pentru prima dată a IFRS, IAS 1- Prezentarea situaţiilor 

financiare, IAS 2- Stocuri, IAS 12- Impozitul pe profit, IAS 16- Imobilizări corporale, IAS 18- 

Venituri, IAS 29- Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste, IAS 36- Deprecierea 

activelor, IAS 38- Imobilizări necorporale, IAS 40- Investiţii imobiliare. 

 
Tabel nr 2. Numărul de itemi utilizați în studiul de caz 

Standard Denumire standard Nr.itemi 

IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a IFRS 28 

IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare 65 

IAS 2 Stocuri 8 

IAS 12 Impozitul pe profit 30 

IAS 16 Imobilizări corporale 21 

IAS 18 Venituri 7 

IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste 5 

IAS 36 Deprecierea activelor 39 

IAS 38 Imobilizări necorporale 26 

IAS 40 Investiții imobiliare 40 

 Total  269 

Sursa: prelucrare proprie 

 

Variabilele independente pot fi clasificate în trei categorii15: variabile legate de 

structură, cum ar fi dimensiunea firmei şi levierul, variabile legate de piaţă, cum ar fi sectorul 

de activitate şi dimensiunea firmei de audit şi variabile legate de performanţă, cum ar fi de 

lichiditate şi marja de profit. 

                                                           
15 Alsaeed K., The association between firm-specific characteristics and disclosure. The case of Saudi Arabia, 

Managerial Auditing Journal, vol. 21, nr.5, 2006, pp. 476-496 
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Categoria de listare 

Pe piaţa Bursa de Valori din Bucureşti sunt trei categorii de listare: I, II şi III. La aceasta se 

adaugă şi entitățile nelistate. În studiul nostru, au fost eliminate firmele din categoria III şi cele 

nelistate. În prelucrarea datelor am folosit următoarea notaţie pentru categoria de listare: 1= 

categoria de listare 1 şi 2=categoria de listare 2. Această variabilă este una dintre cele mai 

utilizate în studiile de cercetare a indicelui de prezentare a informaţiilor financiare, fie că este 

vorba de calcul al indicelui la nivel corporativ sau de conformitate cu IFRS/IAS.  

Mărimea companiei  

Această variabilă este una dintre cele mai utilizate în studiile de cercetare a indicelui de 

prezentare a informaţiilor financiare, fie că este vorba de calcul al indicelui la nivel corporativ 

sau de conformitate cu IFRS/IAS. Cele mai multe studii au arătat că mărimea companiei este 

direct asociată cu un grad ridicat al indicelui de prezentare. O explicaţie în acest sens este că 

entitățile mari întreprind mai multe activităţi şi au un impact mai mare asupra societăţii. O altă 

explicaţie ar fi aceea că firmele mari sunt de asemenea supuse unui control mai mare, ceea ce 

impun o presiune mai mare în prezentarea informaţiilor. 16 În studiu nostru, am folosit doi 

indicatori, utilizaţi frecvent în studiile empirice, exponenţi ai mărimii companiei: cifra de 

afaceri şi total active. 

Profitabilitatea 

Ca şi variabila independentă privind mărimea companiei, profitabilitatea (ROE) este 

una dintre cele mai utilizate variabile. Studiile anterioare au arătat că nu există o dependenţă 

între profitabilitate şi prezentarea de informaţii, iar alte studii nu includ această variabilă. „O 

posibilă explicaţie pentru o asociere pozitivă între indicele de prezentare a informaţiilor şi 

profitabilitate este aceea că managementul are libertatea şi flexibilitatea de a întreprinde şi 

dezvălui mai multe programe ample de responsabilitate socială către acţionari. Profitabilitatea 

entităților prezintă informaţii sociale care demonstrează contribuţia lor pentru societate”17 

Tipul de auditor 

Pentru Street şi Gray18, tipul de auditor (dacă este vorba de o firmă de audit de talie 

internaţională) este pozitiv asociat cu indicele de prezentare a informaţiilor în conformitate cu 

cerinţele IFRS. De asemenea, Palmer19 sesizează că nivelul de conformitate cu cerinţele IFRS 

este mai mare atunci când compania este auditată de firme de audit internaţionale, decât atunci 

când este auditată de firme mai mici. În studiul nostru, am folosit următoarea notaţie pentru 

tipul de auditor: 0= auditor intern şi 1=auditor Big4. 

Experienţa în întocmirea situaţiilor financiare consolidate 

Experienţa în întocmirea situaţiilor financiare consolidate îşi pune amprenta asupra 

raportării financiare a entităților listate pe BVB. Am utilizat următoarea notaţie: 0=nu şi 1=da. 

Opinia auditorului  

 Considerăm că opinia auditorului privind concordanţa rapoartelor financiare cu 

IFRS/IAS, poate reprezenta o variabilă care ar avea influenţă asupra indicelui de prezentare a 

                                                           
16 Citat din Haniffa R.M., Cooke T.E., The impact of culture and governance on corporate social reporting, Journal 

of Accounting and Public Policy, vol.24, pp.401-402 
17 Haniffa R.M., Cooke T.E., (2005), The impact of culture and governance on corporate social reporting, Journal 

of Accounting and Public Policy, vol.24, p. 391-430 
18 Street, D., Gray S.J., Factors influencing the extent of corporate compliance with International Accounting 

Standards:summary of a research monograph, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, vol.11, 

no.1, 2002, pp.51-76 
19 Palmer P.D., Disclosure of the impacts of adopting Australian equivalents of International Financial Reporting 

Standards, Accounting and Finance, nr.48, 2008, pp.847-870 
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informaţiilor în conformitate cu IFRS/IAS. Am utilizat următoarea notaţie: 0=cu rezerve şi 

1=fără rezerve. 

Structura acţionariatului 

În studiul nostru am luat în considerare ca variabilă independentă structura 

acţionariatului: 0 = autohton, 1 = străin şi 2 = mixt. 

Sectorul de activitate 

În literatura de specialitate există multe studii care au folosit sectorul de activitate ca 

variabilă independentă. O parte dintre acestea au evidenţiat o relaţie între nivelul de informare 

şi sectorul de activitate (Cooke20 şi Raffournier21). În schimb, alte studii nu au găsit nicio 

diferenţă între acestea (Watson et al.22). În studiul nostru, am concentrat sectoarele de activitate 

ale entităților listate pe BVB, în patru categorii: 1 = activităţi prelucrătoare şi furnizare de 

servicii, 2 = activităţi construcţii şi materiale de construcţii, 3 = activităţi extractive şi furnizare 

de servicii industriale, 4 = activităţi turistice. 

Gradul de îndatorare 

Este unul dintre cele mai utilizate variabile independente utilizate în studiul indicelui de 

prezentare a informaţiilor în conformitate cu IFRS/IAS, mai ales în cazul unui nivel ridicat al 

datoriilor pe termen lung, deoarece se presupune că prezentarea de informaţii voluntare poate 

să reducă conflictele dintre creditori şi acţionari23. Cu toate acestea, majoritatea studiilor au 

demonstrat că nu există o legătură directă între gradul de îndatorare şi indicele de prezentare a 

informaţiilor. 

Vechimea pe piaţa bursieră 

Participarea pe piaţa bursieră pe o perioadă îndelungată poate influenţa calitatea 

raportării financiare.  

 

Activitatea de cercetare a presupus calculul indicelui de prezentare a informaţiilor, atât 

după metoda indicelui dihotomic neponderat (CS), cât şi după metoda indicelui parţial 

neponderat (PC) şi prelucrarea acestora cu ajutorul programului statistic SPSS 21. Cercetarea 

noastră a arătat că indicele de prezentare a informațiilor în conformitate cu IFRS/IAS, din 

perspectiva rezultatului global, nu prezintă diferențe semnificative care ar putea influența 

rezultatele cercetării. Astfel, observăm că indicele de prezentare a informațiilor (atât după 

metoda PC, cât și după metoda CS), arată un nivel satisfăcător de conformitate cu IFRS/IAS, 

majoritatea entităților având un indice cuprins între 0,7-0,90.  

Rezultatele studiului nostru au arătat că indicele de prezentare a informațiilor financiare 

în conformitate cu cerințele IFRS/IAS este influențat pozitiv de tipul de auditor (indicele de 

prezentare a informațiilor calculat după metoda PC) și structura acționariatului (indicele de 

prezentare a informațiilor calculat după metoda CS). Se menține paradigma conform căreia o 

firmă de talie internațională poate influența gradul de conformitate cu IFRS/IAS a situațiilor 

financiare, dar ceea ce am observat pe parcursul cercetării noastre, că și firmele mici de audit, 

autohtone, au devenit mai exigente.  

                                                           
20 Cooke, T., The impact of size, stock market listing and industry type on disclosure in the annual reports of 

Japanese listed corporations, Accounting and Business Research, vol. 22, no. 87, 1992, pp. 229-237 
21 Raffournier B., The determinants of voluntary financial disclosures by Swiss listed companies, European 

Accounting Review, vol.4, no.2, 1995, pp.261-278 
22 Watson A., Shrives P., Marston, C., Voluntary disclosure of accounting ratios in the UK, British Accounting 

Review, vol. 34, no.4, pp. 289- 313 
23 Gutierrez Ponce H., Navallas Labat B., Divulgacion voluntaria de informacion:estado de la cuestion, 

www.partidadoble.es, no.195,2008, pp. 64-75 

http://www.partidadoble.es/
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Mărimea firmei influențează parțial. Rezultatele au arătat că mărimea cifrei reprezentată 

prin cifra de afaceri influențează gradul de conformitate cu IFRS/IAS. 

În schimb, categoria de listare, profitabilitatea, vechimea pe piața bursieră și experiența 

în întocmirea situațiilor financiare consolidate nu influențează indicele de prezentare a 

informațiilor în conformitate cu IFRS/IAS.  

Pentru a verifica datele obținute prin metode statistice am aplicat un chestionar unui 

număr de 36 de respondenți (firme de audit și entități cu capital de stat).  

 
Grafic nr 4: Graficul răspunsurilor respondenților cuprinși în chestionar la întrebarea: Care dintre 

elementele de mai jos considerați că va influența conformitatea rapoartelor financiare cu IFRS/IAS? 

 

Sursa: prelucrare proprie 

 

CONTRIBUŢII PROPRII, LIMITE ȘI DIRECȚII DE CERCETARE VIITOARE 

 

Contribuţiile proprii ale acestei teze pot fi sintetizate astfel: 

- am realizat din punct de vedere conceptual, o definiţie proprie a noţiunii de convergenţă.  

În cadrul acestei definiţii am inclus şi sectorul public, deorece IFRS/IAS –urile au fost 

extinse şi asupra acestui domeniu, chiar dacă în acest moment, cu mai mult succes în ţările 

anglo-saxone şi cu mai puţin succes în celelalte.  

-  am realizat o analiză a modului de transpunere a Directivei 2013/34/UE în legislaţia 

românească; 

Prin această analiză am scos în evidenţă modul în care a fost realizată transpunerea 

Directivei europene 2013/34/UE în norma românească. Pentru o imagine de ansamblu am 

prezentat comparativ categoriile de entităţi raportoare, principiile generale de raportare 

financiară, regulile de evaluare de bază, reguli de evaluare alternative. Având în vedere că 

norma românească este puternic influenţată de IFRS/IAS, am evidenţiat şi aceste influenţe din 

perspectiva cadrului general de raportare financiară, şi anume caracteristicile calitative ale 
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informaţiilor financiare. De asemenea, am prezentat influenţa IFRS/IAS din perspectiva 

tratamentelor contabile, fie că este vorba de revizuirea unora vechi, fie că este vorba de 

completarea altora sau chiar de introducerea de tratamente contabile noi. 

- realizarea unui studiu privind opinia firmelor de audit şi a entităţilor cu capital de stat 

despre conformitatea legislaţiei româneşti în domeniul contabil cu Directiva 

2013/34/UE, precum şi domeniile în care există neconcordanţă, precum şi principalele 

limite; 

În acest caz, am folosit ca instrument de cercetare chestionarul şi am observat că cea 

mai mare parte a respondenţilor consideră că legislaţia românească transpune într-o mare 

măsură Directiva 2013/34/UE, discordanţe existând în maniera de transpunere a Directivei 

europene 2013/34/UE în corespondenţă cu specificul nostru, fiscalitatea fiind considerată 

principalul „inamic”. 

- realizarea unui studiu privind opinia firmelor de audit şi a entităţilor cu capital de stat 

despre extinderea IFRS/IAS-urilor; 

Am obsevat că deşi o mare parte a respondenţilor au fost de acord că da, IFRS/IAS ar 

trebui adoptate, totuşi mare majoritate consideră că mediul românesc încă nu este pregătit şi că 

entităţile cu capital de stat ar trebui să raporteze conform normelor naţionale. Aceste rezultate 

ne ajută să înţelegem că mediul contabil românesc încă este reticent atunci când e vorba de 

IFRS/IAS, considerând că înţelegerea standardelor şi lipsa personalului calificat în acest sens 

ar fi principalele dificultăţi. IFRS/IAS-urile fiind construite după modelul anglo-saxon de 

contabilitate se adaptează mai greu după modelul nostru continental, factorul cultural punându-

şi amprenta asupra procesului de convergenţă internaţională. 

- recenzia literaturii de specialitate privind studiile empirice în domeniul prezentărilor de 

informaţii în rapoartele financiare în conformitate cu IFRS/IAS; 

În cadrul acestui capitol am realizat o recenzie a literaturii de specialitate ca rezultat al 

analizei proprii a studiilor în domeniul de cercetare ales.  

- studiul impactului aplicării IFRS/IAS asupra rezultatului global al entităților listate pe 

BVB; 

 În cadrul acestui subcapitol, am realizat o cercetare privind impactul pe care l-a avut 

aplicarea IFRS/IAS asupra rezultatului global al entităților listate BVB. Cercetarea s-a 

concretizat în analiza ajustărilor aplicate asupra veniturilor şi cheltuielilor obţinute în 

conformitate cu normele româneşti pentru aceste entități.  

De asemenea, cercetarea noastră s-a extins asupra analizei structurii rezultatului global 

pentru aceste entități supuse cercetării noastre, în special asupra altor elemente ale rezultatului 

global. 

- calculul indicelui de prezentare a informaţiilor după cele două metode de calcul 

consacrate ca şi paradigme în literatura contabilă internaţională; 

 Indicele de prezentare a informaţiilor în conformitate cu IFRS/IAS fost obţinut prin 

aplicarea check-list-urilor asupra a zece standarde internaţionale care au influenţat rezultatul 

global al entităților româneşti listate BVB. Pentru a aduce un element de originalitate lucrării, 

am calculat acest indice prin două metode: metoda indicelui parţial neponderat şi metoda 

indicelui dihotomic neponderat. 

- extinderea ariei de cercetare asupra unui număr mai mare de IFRS/IAS; 

 Indicele de prezentare a informaţiilor în conformitate cu IFRS/IAS a fost calculat pentru 

un număr de 10 standarde, prin aplicarea cărora a fost influenţat rezultatul global în particular 

şi calitatea raportărilor financiare în general.   

- extinderea numărului de variabile independente; 
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 Pentru a imprima o notă de originalitate acestei teze de doctorat am extins numărul de 

variabile independente. Pe lângă variabilele clasice (categoria de listare, mărimea firmei, 

profitabilitatea, tipul de auditor, sectorul de activitate) am adăugat şi alte variabile noi 

(experienţa în întocmirea situaţiilor financiare, vechimea pe piaţa bursieră).  

- obţinerea de noi rezultate privind existenţa corelaţiilor între variabila dependentă şi 

variabilele independente. 

 În urma aplicării metodelor statistice am obţinut rezultate care diferă de alte studii. 

 

Limite şi direcţii de cercetare viitoare 

Principala limită în realizarea demersului nostru ştiinţific, o reprezintă numărul mic de 

subiecţi (numărul mic de entități listate) şi respondenţi (firme de audit şi entităţi cu capital de 

stat care au răspuns la chestionar). De asemenea, o altă limită a constat în gruparea sectorului 

de activitate, entitățile listate activând în diverse domenii. Iniţial am identificat 16 domenii de 

activitate: industria chimică, industria farmaceutică, industria alimentară, turism, industria 

petrolieră, industria constructoare de maşini, industria metalurgică, industria textilă, industria 

construcţiilor şi a materialelor pentru construcţii, industria gazelor naturale, industria de maşini 

şi aparate, industria energetică, industria aeronautică, industria maselor plastice, industria 

prelucrătoare, industria portuară.  

Ulterior le-am asociat în patru grupuri de activităţi: activităţi prelucrătoare şi furnizare 

de servicii, activităţi construcţii şi materiale de construcţii, activităţi extractive şi furnizare de 

servicii industriale şi activităţi turistice, în speranţa că ar fi putut influenţa gradul de 

conformitate. Din păcate, nu am reuşit să realizăm o grupare mai omogenă pentru a putea avea 

un rezultat pozitiv şi care să confirme şi rezultatul obţinut prin chestionar. 

 O altă limită este reprezentată perioada scurtă supusă cercetării, dar obiectivul nostru a 

fost să surprindem doar gradul de conformitate a raportărilor financiare la momentul adoptării 

lor şi modul cum a influenţat rezultatul global. La acestea se adaugă şi subiectivitatea 

cercetătorului privind stabilirea îndeplinirii sau neîndeplinirii unor cerinţe prevăzute în check-

list necesar pentru calculul indicelui.  

 Am încercat să compensăm aceste insuficienţe prin extinderea numărului de IFRS/IAS-

uri supuse studiului, pe de o parte, iar pe de altă parte prin utilizarea celor două metode de calcul 

al indicelui de prezentare a informaţiilor şi analiza lor comună.  

În ceea ce priveşte direcţiile de cercetare viitoare, acestea vor urmări: 

- analiza modului de prezentare a informaţiilor financiare în conformitate cu cerinţele 

IFRS/IAS şi pentru perioadele următoare; 

- creşterea numărului de entități listate supus cercetării empirice, în speranţa că Bursa de 

Valori Bucureşti se va dezvolta şi vor fi admise mult mai multe entități; 

- efectuarea studiului şi pentru entităţile cu capital de stat, ca urmare a extinderii aplicării 

IFRS/IAS; 

- efectuarea studiului şi pentru entităţile care aplică reglementările contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 

aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, având în vedere că în conformitate cu noile 

reglementări nu se mai prevăd modele de note la situaţiile financiare ci cerinţe; 

- extinderea studiului prin creşterea ariei de investigare, nu numai a impactului asupra 

rezultatului global, ci şi asupra altor elemente cuprinse în situațiile financiare, pe de o 

parte, şi la alte Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, pe de altă parte;  

- identificarea de noi variabile independente, care vor influenţa indicele de prezentare a 

informaţiilor financiare.  
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