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CUVINTE CHEIE 

 

Active intangibile, goodwill, capital intelectual, brevete de invenție, marcă comercială, brand, 

secrete comerciale, drepturi de autor, fondul comercial generat intern, tratament contabil,  

beneficii economice viitoare, criterii de recunoaștere, evaluarea inițială, ulterioară, reevaluarea, 

inseparabilitate, raportări financiare anuale, poziție financiară, indicatori economico-financiari, 

comunicare voluntară, comunicare obligatorie, organisme internaționale de normalizare 

contabilă, organisme profesionale, Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), 

Principii Contabile General Acceptate (US GAAP), reglementări naționale,  abordări și metode 

de evaluare, entități cotate, indici bursieri, valoarea de piață, valoarea justă,  piață activă, cotații 

bursiere,  transparență, valoare contabilă, valoare reală, valoare globală, cost istoric, 

performanță, rentabilitate, avantaj competitiv, activitate inovativă,  investitori, variabile 

dependente, variabile independente, metoda celor mai mici pătrate în două faze (TSLS), model 

econometric, impact, incidență. 
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INTRODUCERE, MOTIVAȚIE, SCOP ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 
 

În actualul context al dezvoltării economice, al accelerării revoluţiei digitale şi al 

internaţionalizării entităților, activele intangibile deţin un rol tot mai important în determinarea 

valorii globale a celor mai multor entități economice, deoarece încorporează acele elemente 

capabile să creeze un plus de valoare netă, fiind rezultate de regulă, în urma unui proces de 

inovare sau de cercetare. Totuşi, în ciuda aportului tot mai semnificativ în creșterea valorii 

entității, estimarea şi recunoaşterea activelor intangibile reprezintă o problemă încă nerezolvată 

pe deplin, complexă și controversată, generată de regulă, de dificultățile întâmpinate în 

obținerea unor estimări fiabile ale valorii acestor active.  

În ultimele aproximativ trei decenii crearea sau achiziționarea de active intangibile a 

căpătat o importanță din ce în ce mai semnificativă pentru prosperitatea economică a entităților,  

unele dintre acestea reuşitând să creeze în decursul timpului active intangibile de valoare foarte 

mare, cu efecte directe asupra dezvoltării activităţii de exploatare şi a creșterii substanțiale a 

performanţei. De exemplu, companiile care practică o politică de brand la nivel internațional 

(Nike, IBM, Coca-Cola etc) dețin active intangibile de valori consistente, însă în acelaşi timp, 

se confruntă cu dificultăți majore în evaluarea la valoarea justă, valoare care în mod obiectiv ar 

trebui recunoscută în raportările financiare. Practic, aceste dificultăți decurg şi din 

imposibilitatea găsirii unei soluții optime în divulgarea valorii acestor active, situaţie creată de 

lipsa unor prevederi legale care să permită recunoaşterea activelor intangibile generate intern. 

Datorită faptului că în practică au existat foarte multe controverse legate de volatilitatea 

activelor intangibile, referențialele contabile au suferit și suferă în continuare modificări 

semnificative, atât în cea ce privește recunoașterea activelor intangibile, dar și în ceea ce 

privește evaluarea acestora.  

Tinem să precizăm că, în accepțiunea standardelor de raportare financiară (IASB și 

FASB), termenul echivalent utilizat pentru active intangibile este cel de imobilizări necorporale 

(traducerea în limba română), iar în standardele de evaluare (IVS) pentru activele intangibile se 

folosește termenul de active necorporale. În opinia noastră, considerăm că deşi există o 

multitudine de termeni ce pot fi folosiţi alternativ pentru a desemna ceea ce se înţelege prin 

active intangibile, cum ar fi: active necorporale, imobilizări necorporale, proprietate 

intelectuală, capital intelectual, bunuri intelectuale, capital de cunoaştere, active bazate pe 

cunoaştere, bunuri imateriale etc, în contabilitate ar trebui să ne rezumăm strict la acei termeni 

care pot fi identificaţi în mod separat ca o resursă economică, generatoare de beneficii 

economice, şi care să poată fi controlată de entitatea deţinătoare. 

Începând cu anii `73, activele intangibile reprezintă o categorie distinctă în cadrul 

elementelor patrimoniale ale entităților economice, iar existența lor a determinat  un interes tot 

mai crescut pentru mediul academic și practicieni, din prisma aportului acestora la valoarea 

globală a entităţii deţinătoare, fapt confirmat în cazul entităților cotate la bursă prin  indicatorul 

de capitalizare bursieră care poate atinge o proporție şi de 80% din valoarea de piaţă a firmei.  

Astfel, de-a lungul timpului, în încercarea de a găsi cele mai potrivite metode și 

instrumente de definire și cuantificare a activelor intangibile, au fost elaborate diferite metode 

de evaluare/cuantificare a acestora. 

Atenția acordată activelor intangibile a apărut odată cu identificarea diferențelor 

semnificative dintre valoarea de piață a unei entități şi valoarea contabilă netă; practic, cei 

implicați în aceste evaluări erau preocupați în primul rând de aflarea cauzei datorită căreia 

entitățile care deţineau aceleași resurse financiare, fizice şi umane, obțineau rezultate diferite. 

Acesta a fost şi motivul care i-a determinat pe numeroși autori să presupună că există un factor 

care explică/determină variațiile înregistrate de productivitate şi de valoare de piață a entității. 

Aceste diferențe au devenit tot mai vizibile pe măsură ce s-a avansat tot mai mult spre actuala 

eră informațională, situație care a condus în timp, la privirea cu scepticism a acestui aspect 
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controversat, legat de cuantificarea activelor intangibile, numite în literatura de specialitate și 

active invizibile/imateriale, ca urmare a faptului că regulile și normele prezente existente la 

nivel național și internațional ce definesc acest tip de active, prezintă o serie de lacune și carențe 

ce se impun a fi rezolvate. 

În acelaşi timp, concurența acerbă existentă la nivel global consolidează nevoia pregnantă 

de evaluare cât mai credibilă și de recunoaștere a valorii activelor intangibile pe care entitățile 

cotate și nu numai, le dețin, mai ales în sfera operaţiunilor de vânzare sau achiziţionare de 

întreprinderi; aşadar, putem afirma cu certitudine că prin intermediul exploatării permanente și 

dinamice, activele intangibile contribuie semnificativ la obținerea și menținerea avantajului 

competitiv pe termen lung.  

Concludem că, prin sistematizarea și analiza informațiilor existente în literatura de 

specialitate cu privire la această tematică, pot fi aflate argumente și raţionamente științifice 

importante, care să combată considerentele clasice inoculate de gândirea economică tradițională 

și transmise până în prezent; există frecvente dezbateri în mediul academic şi profesional, cu 

privire la latura subiectivă a managementului performanței entităților economice. În acest sens, 

lucrarea de față îşi propune să răspundă unor probleme reale şi să rezolve o serie de 

impedimente cu privire la recunoașterea și evaluarea activelor intangibile. 

 

 Motivația, scopul și importanța cercetării 

 

Motivația care a stat la baza acestui demers științific a fost influențată de importanța 

acordată contribuției activelor intangibile în creșterea valorii globale a entităților economice, 

bazate pe acumularea de cunoștințe și investiții intensive în tehnologii avansate, dar  și de faptul 

că ne-am dorit să aflăm răspunsuri la o serie de întrebări, între care amintim:  

 Cum putem determina impactul deținerii activelor intangibile  asupra valorii de 

piață a entităților?  

 Există instrumente sau modele care să poată evalua/măsura cât mai exact 

valoarea activelor intangibile generate intern? 

  Crearea unui model de evaluare/măsurare cât mai exactă a valorii activelor 

intangibile generate intern ar putea determina legiuitorul să permită entităților 

raportarea acestei valori prin intermediul bilanțul contabil, contribuind astfel la 

eliminarea discriminării dintre entitățile care produc acest tip de active şi cele 

care le achiziționează? 

Găsirea răspunsurilor la aceste întrebări reprezintă practic și motivația alegerii prezentei 

temei. 

Scopul lucrării Corelaţii şi implicaţii privind evaluarea activelor intangibile  pe 

exemplul entităţilor cotate, constă în identificarea, explorarea, analiza și îmbunătățirea unor 

metode și instrumente, sau propunerea unui model de cuantificare a impactului activelor 

intangibile generate intern asupra valorii de piață a unei entități economice, cum de altfel şi 

titlul o sugerează. În vederea atingerii acestui scop, ne-am propus sistematizarea și analiza celor 

mai relevante publicații existente în literatura de specialitate, dar și a legislației sau standardelor 

contabile în vigoare, pentru a argumenta și dovedi într-o manieră științifică necesitatea depășirii 

raționamentelor practicate în gândirea economică tradițională, și de a schimba viziunea 

managementului cu privire la măsurarea performanței entităților pe care le conduc. 

În prezent, considerăm că, încă este dificil de acceptat o astfel de aserțiune, mai ales la 

nivel național unde se remarcă o carență vizibilă în reglementările contabile existente, cu privire 

la prezentarea informațiilor financiare aferente activelor intangibile generate intern; acest aspect 

este specific și cadrului de reglementare contabilă a societăților cotate care oprează pe o piață 

reglementată. Unul din argumentele care justifică decizia legiuitorului cu privire la acest aspect, 

o reprezintă caracteristicile calitative ale informațiilor finaciare referitoare la activele de natură 
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intangibilă, și anume: gradul ridicat de subiectivism și de incertitudine,  dificultăți majore 

întâmpinate în separabilitate acestor active de alte active de bază, exclusivitate parțială, etc. În 

aceste condiții, se consideră că activele intangibile generate intern reprezintă mai mult un 

concept de natură pur filosofică, iar caracterul lor pragmatic în competiția dintre entitățile 

economice fiind vădit privat de sensul său  real.  

În ceea ce privește actualitatea şi importanța temei, considerăm că aspectele invocate 

din perspectiva evaluării și recunoașterii activelor intangibile, mai cu seamă a activelor 

intangibile generate intern, este de mare actualitate, actualitatea rezultând tocmai din 

implicațiile activelor intangibile în valoarea de piață a entităților deținătoare, dar și din aportul 

acestora în creșterea prosperității economice a diferitelor grupuri sau entități economice. Cu 

alte cuvinte, atât entitățile economice, cât și grupurile de întreprinderi sunt din ce în ce mai 

interesate de beneficiile economice pe termen lung, generate de expoatarea acestor resurse 

intangibile. Mai mult decât atât, putem afirma că avantajul competitiv deținut de o firmă în 

raport cu ceilalți concurenți de pe piață, este determinat în mare măsură de natura și 

caracteriticile intrinseci ale acestor active, care pot fi de diferite forme, dar mai ales de forma 

cunoștințelor și abilităților personalului. 

Ținând cont de generozitatea temei, unul din obiectivele noastre a fost de a contribui în 

mod pozitiv și constructiv la îmbunătățirea metodelor și a instrumentelor de analiză utilizate în 

cercetarea științifică din domeniului financiar-contabil, dar și de a oferi soluții concrete și altor 

părți interesate, cum ar fi: investitori, acționari, antreprenori,  organismele statului, etc. 

Restricțiile impuse actualului sistem de raportare financiară au inspirat numeroase studii 

și cercetări, preocupate în a găsi noi modalități de măsurare și recunoaștere a activelor 

intangibile. Tot în acest context, au fost dezvoltate numeroase cercetări, a căror obiectiv a fost 

focalizat pe sublinierea importanței transparenței informaționale, impunându-se o raportare 

suplimentară de informații, exercițiu dificil de realizat, deoarece aceste informații sunt de  naturi 

foarte diferite, iar divulgarea lor se bazează pe o acțiune voluntară.  

Considerăm că tematica abordată prezintă un interes real nu numai  pentru factorii 

decidenți, ci pentru toate categoriile de utilizatori de informații financiar-contabile. Un 

asemenea subiect este dificil de abordat, dat fiind faptul că în literatura de specialitate din 

România, acest termen este relativ recent din punct de vedere teoretic, iar în practică, 

profesioniști îl ignoră adesea. 

 

 Obiectivele cercetării 

 

Este important să subliniem că încă de la inițierea acestei lucrări de cercetare am acceptat 

faptul că fiecare informație, fiecare articol științific, studiu, și chiar fiecare pagină lecturată, 

alături de ideile și întrebările ivite pe parcursul demersului nostru științific, au fost abordate în 

primul rând, cu scopul de a clarifica și întări obiectivele propuse în strategia noastră de 

cercetare. Deși a fost destul de dificil să ne poziționăm într-o anumită nișă de cercetare, având 

în vedere spectrul larg al tematicii abordat din diferite perspective, cum ar fi  managemetul, 

marketingul, business etc, complexitatea și numeroasele problematici din sfera raportării 

activelor intangibile, ne-au sprijinit într-un fel să ne conturăm clar itineraiul nostru încă de la 

început. 

Obiectivul principal al cercetării noastre este focusat pe invocarea argumentelor 

științifice pertinente și identificarea de noi modalități care să fie în măsură să confirme 

importanța valorii activelor intangibile generate intern în raport cu valoarea de piață a entităților 

care le dețin și în baza cărora să fie posibilă stabilirea corelaţiilor şi implicaţiilor privind 

evaluarea activelor intangibile  la nivelul entităţilor cotate. 

În vederea atingerii obiectivului principal au fost utilizate două metode. Prima metodă 

este de natură conceptuală, fiind pusă în practică prin studierea literaturii de specialitate și 
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sistematizarea informațiilor considerate utile, dar și prin punerea în antiteză a conceptelor 

contabile existente în referențialul internațional, cu cel european și american. A doua metodă 

este de natură empirică, cu ajutorul căreia s-a dezvoltat un model econometric, pe baza 

informațiilor extrase din raportările financiare ale entităților cotate, cu rolul de a reflecta 

impactul activelor intangibile asupra valorii de piață a entităților care le dețin. Baza de date este 

formată dintr-un număr de 180 companii și a fost construită în perioada studiilor doctorale; 

rezultatele obținute în urma  prelucrării econometrice a informațiilor financiare ale acestor 

companii, au rolul de a sprijini părțile interesate, în evaluarea rapidă a valorii globale a unei 

firme (în speță vorbim de managerii entităților), dar în același timp poate constitui pentru 

profesioniștii contabili, o metodă concretă de evaluare a activelor intangibile generate intern, și 

care poate determina un comportament prudențial, prevenind astfel riscul denaturării informaței 

contabile, sau mai degrabă zis o informație mai exhaustivă.  

Din obiectivul principal se desprind următoarele obiective secundare, și anume: 

 
Obiectivul 

secundar nr. 1 

Analiza metodelor şi criteriilor de definire, recunoaștere și evaluare a activelor 

intangibile în practica contabilă națională şi internațională, dar și  identificarea 

problematicilor ce intervin atunci când valoarea de piață a unei entități economice 

depășește valoarea sa contabilă.  
 

Obiectivul 

secundar nr. 2 

Identificarea dificultăților privind evaluarea și raportarea activelor intangibile și 

propunerea unor metode alternative de evaluare a acestora 
 

Obiectivul 

secundar nr. 3 

Analiza rolului divulgării activelor intangibile din situațiile financiare anuale în 

creșterea calității comunicării economico-financiare și a valorii entității  
 

Obiectivul 

secundar nr. 4 

Stabilirea relațiilor de dependență sau interdependență dintre activele intangibile și 

valoarea de piață/ performanța entității 
 

Obiectivul 

secundar nr. 5 

Realizarea unui studiu empiric privind evaluarea impactului activelor intangibile 

asupra valorii de piață a entităților cotate la NYSE ȘI NASDAQ  
 

Aceste obiective au fost atinse prin intermediul celor cinci capitole ale tezei de doctorat 

intitulate Corelaţiilor şi implicaţiilor privind evaluarea activelor intangibile  la nivelul 

entităţilor cotate, derulate într-o succesiune logică, care reușesc să dea consistență și valoare 

rezultatelor obținute, să asigure formularea unor concluzii bine fundamentate din punct de 

vedere științific și pliate pe problematica cercetată, dar și perspectiva deschiderii unor noi 

direcții viitoare de cercetare. 

  

 Metodologia cercetării 

 

Direcția de cercetare asumată impune existența a două laturi de abordare aflate într-o 

strânsă interdependență. Astfel, primul aspect face referire la cadrul normativ existent  la nivel 

internațional, mai exact standardele IFRS și US GAAP care tratează tematica raportării la 

valoarea justă a activelor intangibile în situațiile financiare anuale, cu accent pe diferențele de 

abordare existente între politicile sau tratamentul contabil al acestor active.  

A  doua direcție de cercetare, de natură empirică, vizează analiza modalităților în care 

activele intangibile generează un plus de valoare și un avantaj competitiv, sau conferă poziții 

de top tranzacțiilor de pe bursele de valori. În ceea ce priveşte natura cercetării, aceasta este 

concomitent de tip critic şi analitic, semnalând situații în care Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară IAS/IFRS dau dovadă de lipsă de obiectivitate şi de o logică care 

contravine abordării practicate în cazul altor active, practic printr-o ignorare aproape completă 

a tratamentului activelor intangibile generate intern, aspect semnalat de comunitatea ştiinţifică 

încă de la elaborarea şi aplicarea lor. 

În sensul celor invocate anterior, opțiunea noastră metodologică  nu impune niciun fel de 

restricţii, ci stă la baza concretizării propriei strategii de cercetare.  
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În aceste condiții, opțiunea metodologică asumată, cât și direcția de cercetare pe care ne-

am dorit să o explorăm, impune utilizarea așa numitei triangulări metodologice. Cu alte cuvinte, 

considerăm necesar mixajul raționalului cu empiricul, a calitativului cu cantitativului, a 

obiectivismului cu subiectivismul, a pașilor programați cu cei neprogramați, dat fiind specificul 

problemei pentru care căutăm și producem cunoaștere. 

Demersul ştiinţific de față îmbină o serie de elemente metodologice cu caracter general, 

menite să faciliteze înțelegerea modalității de lucru întreprinsă. În sensul celor expuse, acest 

studiu s-a realizat, sub raport metodologic, pe două etape: 

Prima etapă, cea de documentare, pentru realizarea abordării teoretice, a presupus 

studierea unui număr însemnat de surse bibliografice relevante, care ne-a permis o analiză 

conceptuală și de conținut a terminologiei utilizate în problematica activelor intangibile, iar în 

al doilea rând au fost analizate punctele de vedere ale cercetătorilor care au încercat diverse 

modalități de evaluare şi cuantificare a activelor intangibile prin tehnici, instrumente sau 

modele adecvate. În acest sens, parte dintre lucrările și studiile de specialitate invocate și 

utilizate spre informare de către noi, dispun de o bază factuală minimă, iar cea mai mare parte 

a lucrării se bazează pe constrângerile ştiinţifice existente cu privire la definirea şi evaluarea 

activelor intangibile. Marea majoritate a cercetărilor au promovat proceduri sau planuri de 

cercetare care prezintă limite, deoarece nu sunt realizabile în termeni pragmatici, cu alte cuvinte 

nu-şi justifică aplicabilitatea la nivelul unei entități economice, ori pentru că ar putea fi prea 

costisitoare, ori pentru că avalanșa de informații nu-şi justifică utilitatea față de stakeholderii 

entității. 

Cea de-a doua etapă de analiză este reprezentată de cercetarea aplicativă propriu-zisă, care 

se succede documentării bibliografice, fiind fundamentată prin recursul la un studiu empiric, 

mai cu seamă prin prelucrarea unor date din realitatea organizațională a unui eșantion omogen 

cu ajutorul statisticii. În faza de culegere a informațiilor necesare cercetării, am apelat la tehnici 

de culegere mediată a datelor, utilizând informații din situaţiile financiare anuale şi rapoartele 

administratorilor, publicate pe site-urile oficiale ale fiecărei entități din eșantionul analizat, dar 

și din surse secundare, prin intermediul unor portaluri specializate pe burse, site-ul de redare 

ecranizată Gurufocus.com. Alte date utilizate au fost obținute prin calcule și prelucrări proprii, 

în urma aplicării unor metode statistico-matematice. 

Testarea relevanţei informaţiei conţinute de indicatorii de performanţă financiari selectaţi 

în capitolul 5 şi determinaţi pe baza datelor din situaţiile financiare a fost realizată pe cazul unui 

eșantion format inițial din 500 de entități (S&P 500), cotate la două dintre cele mai mari burse 

americane din lume: NYSE și NASDAQ. În urma criteriilor de selecţie și anume cel al 

posibilităţii calculării celor 15 indicatori pentru perioada luată în considerare şi anume 2007-

2016, doar 180 de entități s-au încadrat.  

Metodele de cercetare utilizate pentru a surprinde în esenţă fenomenele studiate sunt 

diverse, între care amintim: metoda observației neparticipative, prin prezentarea noțiunilor 

teoretice din capitolele 1, 2 și 3, metoda tipologică utilizată în construirea unor clasificări ale 

conceptelor și caracteristicilor acestora. De asemenea, vom face uz de metoda comparațiilor în 

special în ceea ce privește tratamentul contabil al activelor intangibile prin prisma celor două 

referențiale contabile americane și europene. O altă metodă utilizată este cea longitudinală și 

transversală, având o perioadă de timp cuprinsă între 1 și 10 ani, în ceea ce privește cercetarea 

empirică. Au fost utilizate și metode statistice de măsurare a principalilor indicatori care fac 

referire la activele intangibile cu intenţia de a realiza o abordare cantitativă a acestora. 

Modelarea sistemelor și analiza datelor contabile a fost realizată preponderent prin metoda celor 

mai mici pătrate (2SLS), a unui număr de 15 de indicatori calculați pe baza situațiilor financiare, 

prelucrați cu ajutorul programului de statistică GRETL, versiunea 2017d, utilizând programul 

de calcul tabelar Excel, oferit de aplicația Microsoft Office, versiunea 2013. 
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Astfel, în privința studiului empiric, am urmărit ca entitățile din eşantion să respecte 

criteriile minime de informare cu privire la includerea/divulgarea în situațiile financiare anuale 

a unor elemente semnificative legate de activele intangibile urmărind să existe o diferenţă 

considerabilă între valoarea de piaţă şi valoarea activului net contabil, adică un raport 

supraunitar între cele două valori. 

Tot în acest sens, s-au analizat articolele științifice publicate pe această temă și le-am 

selectat pe cele mai reprezentative pentru cercetarea noastră. Apoi am folosit metoda de 

comparație, prin care am identificat asemănările și diferențele dintre studiile publicate, astfel 

încât să putem determina care sunt cele mai relevante pentru tematica studiată. 

Studiul de caz porneşte de la premisa că datele şi informaţiile puse la dispoziţie de 

managementul companiilor şi analizate de noi ȋn sursele consultate sunt corecte şi complete şi 

că reprezentanţii companiilor au furnizat toate datele şi informaţii esenţiale şi relevante în ceea 

ce priveşte activitatea entităţilor. 

Sursele de date pentru studiul de față sunt destul de vaste pentru a putea realiza o analiză 

a lor, iar impreună cu exemplele care au fost date în capitolul 1 şi 2 pot furniza informaţii 

economico-financiare suficient de semnificative şi utile, îndeosebi pentru potenţiali investitori 

sau pentru managementul firmei. Totuşi în utilizarea acestor surse informaționale (a raportărilor 

financiare anuale şi interimare) trebuie folosită o anumită doză de prudenţă (aspect amplu 

dezbătut şi analizat în capitolele 1 şi 2), având în vedere tratamentele contabile opţionale impuse 

de normele IFRS, a căror aplicare poate genera efecte diverse asupra valorii totale a activului, 

a capitalului propriu sau a rezultatului obţinut. 

Motivul pentru care ne-am decis să includem în studiu perioada 2007-2016, a fost acela 

că am constatat că din datele prezentate în situaţiile financiare existente (din 1999 -2012) se 

poate observa că nu întotdeauna putem avea încredere totală în exactitatea acestor documente, 

fapt observat în perioada 2003-2006 (anul 2005 constituind anul introducerii obligatorii a 

standardelor IAS/IFRS), încrederea în veridicitatea lor influenţând utilizatorii de informaţii 

economico-financiare (din perspectiva absenţei anumitor informaţii din conturile anuale sau 

interimare).  

În concluzie, în raport cu cercetarea doctorală generală,  ţinem să menţionăm că esența 

acestui studiu de cercetare poate fi restrânsă la fundamentarea şi proiectarea unui demers 

teoretico-empiric cu scopul de a arăta în ce măsură activele intangibile, în special activele 

intangibile generate intern, pot contribui la crearea unui avantaj competitiv prin generarea unor 

beneficii economice și a unei poziții competitive durabile pe piață. Ne dorim așadar, să 

demonstrăm că putem contribui sugestiv la îmbunătățirea domeniului de cercetare ales, atât la 

nivel conceptual, cât și empiric, prin optimizarea structurii situațiilor financiare, mai exact 

îmbunătățirea calității raportării financiar-contabile, pornind de la o metoda simplă de calcul a 

activelor intangibile generate intern, pe baza căruia să poată fi prescris un tratament contabil  

credibil, care să permită includerea valorii sale în raportările financiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR  
 

Lucrarea ”Corelaţii şi implicaţii privind evaluarea activelor intangibile - pe exemplul 

entităţilor cotate” este structurată din punct de vedere teoretic și aplicativ în 2 părți importante. 

Astfel, prima parte formată din 4 capitole este orientată pe explorarea și analiza cadrului 

conceptual și teoretic al literaturii de specialitate, cu precădere asupra modalităților de definire, 

clasificare și evaluare a activelor intangibile. Cea de-a doua parte a tezei, dedicată cercetării 

empirice, are drept scop proiectarea unui model econometric cu ajutorul căruia să poată fi 

rezolvată problematica evaluării activelor intangibile generate intern și neraportate în situațiile 

financiare anuale.  

Primul capitol intitulat ”Delimitări conceptuale privind recunoașterea și evaluarea 

activelor intangibile între IAS/IFRS, U.S.GAAP și reglementările naționale”, are drept 

obiectiv studierea aprofundată a literaturii economico-financiare națtionale și internaționale 

pentru a putea identifica principalele impedimente care au condus în timp la imposibilitatea 

unei evaluări obiective a activelor intangibile, dar și pentru a surprinde esența și evoluția istorică 

a conceptului de activ intangibil și a tipologiei aferente recunoscute de practicieni și de mediul 

academic. În acest contex, copitolul 1 debutează cu așezarea conținutului doctrinar al 

conceptului, parcurge momentele esențiale ale evoluției sale și descoperă implicațiile conexe 

regăsite atât în sfera contabilității, cât și a managementului sau a marketingului. În încercarea 

de a cuprinde toate aceste aspecte importante cu privire la activele intangibile vom acorda o 

atenție deosebită revizuirii literaturii de specialitate cu privire la definirea noțiunii de activ 

intangibil, oferind totodată o imagine de ansamblu asupra schemelor potențiale de clasificare a 

acestuia. Studiul numeroaselor referințe din literatura străină ne-a determinat să ajungem la 

concluzia că asistăm la unele dintre cele mai rapide și variate transformări ale societății umane 

în care activele intangibile au evoluat, de la o valoare simbolică simplă la elemente generatoare 

de importante beneficii economice cu avantaje competitive pentru a asigura succesul 

companiilor pe piața concurențială.  În acest mediu dinamic, explozia tehnologiei informației 

și comunicațiilor a transformat profund activitatea de producție. Costurile și sursele de creare a 

valorii s-au mutat de la fabricație la proiectare și organizare, ceea ce conferă o importanță 

centrală tratării și gestionării activelor intangibile. 

Dacă ne punem întrebarea: De ce nu s-a ajuns la o unică definiție a activelor intangibile 

care să fie unanim acceptată şi utilizată în mediul academic şi antreprenorial?, răspunsul ar 

suna cam așa: prima definiție vehiculată în literatura de specialitate aparține acelor autori care 

dau dovadă de un accentuat simț pragmatic şi să nu omitem aici a-i include și pe cei care 

studiază, cercetează sau lucrează în domeniul financiar-contabil, în timp ce cea de-a doua 

definiție, prin însăși conținutul său, este îndreptată spre sfera marketingului, a comunicării 

economico-financiare cu mediul intern şi extern, caracterul subiectiv prevalând însă mai mult 

în cea de-a doua. Întrucât definițiile cu privire la active intangibile diferă foarte mult în ceea ce 

privește conținutul, lucrarea își propune să aducă în lumina acele definiții care au fost formulate 

ținând seama de cele mai importante și mai explicite caracteristici ale activelor analizate: 

semnificația economică a activelor intangibile, beneficiile economice viitoare generate, 

valoarea adăugată creată și potențialul de creștere a valorii de piață al entității.  

Diversitatea abordărilor în definirea acestui concept, deschiderea și raportarea pe piețele 

internaționale ne-au determinat să ne îndreptăm atenția spre două dintre sistemele contabile 

internaționale – IFRS și US GAAP, considerate a fi cele mai importante și mai relevante la 

nivel internațional și reglementările contabile naționale. Prin urmare, am ales în faza de definire, 

recunoaștere, clasificare și evaluare a activelor intangibile, reglementările contabile americane 

- US GAAP, internaționale - IAS / IFRS  și legislația națională reprezentată de OMFP 

1802/2014.  
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Tot în cadrul acestui capitol, printre alte chestiuni esențiale, vom încerca să recurgem la 

o analiză comparativă a tratamentelor contabile aplicate activelor intangibile prin prisma 

reglementărilor internaționale și naționale, evidențind astfel similaritățile și diferenţele.  

Deși în ultimele aproximativ trei decenii crearea sau achiziționarea  de active intangibile a 

căpătat o importanță din ce în ce mai semnificativă pentru prosperitatea economică a entităților 

care le dețin sau în unele cazuri declinul acestora în contextul în care tot mai mulți practicieni 

și organizații sunt preocupați de îmbunătățirea metodelor de evaluare a activelor intangibile, 

nici până în momentul actual, autoritățile legislative nu au dezvoltat încă un sistem adecvat de 

raportare a acestora, care să ofere investitorilor și tuturor părților interesate, informațiile 

necesare pentru luarea deciziilor de investire și de creditare. Această aserțiune constituie poate, 

motivul pentru care am intenționat în Capitolul 2, intitulat ”Dificultăți privind evaluarea și 

raportarea activelor intangibile. Propunerea unor metode alternative de evaluare a 

acestora”, să identificăm, pornind de la evidențierea tipologiei activelor intangibile și insistând 

cu precădere asupra acelor tipuri de intangibile dificil de cuantificat precum: brandul, mărcile 

comerciale, brevetul de invenție și fondul comercial, care sunt dificultățile întâmpinate în 

recunoașterea și măsurarea activelor intangibile, dar și a problematicilor intervenite în definirea 

și clasificarea acestora. 

Atribuirea unei valori activelor intangibile devine adeseori dificil de realizat. În ceea ce 

privește acele active care nu generează beneficii de la bun început, lucrurile pot deveni mai 

complicate, deoarece există situații în care inovațiile tehnologice asociate cu acest tip de activ 

nu pot fi estimate din punct de vedere a intrărilor viitoare de fluxuri de numerar, sau de 

dimensiunea avantajului competitiv, deoarece nu poate fi preconizat și anticipat impactul pe 

care acesta îl va avea asupra pieței. Acesta este și motivul pentru care, adeseori, companiile 

care dețin active intangibile ce par a nu genera venituri/ beneficii, neglijează valoarea lor, ceea 

ce din punctul nostru de vedere nu reprezintă o situație reală. De exemplu, brandurile, mărcile 

comerciale, portofoliul de clienți, drepturile de autor, secretele comerciale și procesele brevetate 

sunt exemplele cele mai concludente dintre activele intangibile care ar putea reprezenta o sursă 

de venit neexploatată la adevăratul lor potențial, iar evaluarea pentru acordarea de licențe, sau 

vânzarea de proprietate intelectuală poate fi o adevărată oportunitate.  

Pentru o înțelegere mai clară a procesului prin care tranzitează un activ intangibil în figura 

nr. 1. este ilustrată esența acestui proces din punct de vedere al recunoașterii în situațiile 

financiare anuale ale entității. 

Recurgând la o revizuire critică a literaturii de specialitate, un alt aspect avut în vedere 

în structura acestui capitol face referire implicită la numeroasele metode şi tehnici de evaluare 

şi măsurare a elementelor intangibile, în special a fondului comercial, metodele recunoscute 

atât de mediul academic, adesea sunt considerate relative şi inexacte din punct de vedere al 

stabilirii unei valori obiective și fiabile a resurselor intangibile evaluate. Această aserțiune cu 

privire la actualele metode de cuantificare și a potențialului lor de a surprinde valoarea 

întregului ansamblu de active intangibile pe care le deține o entitate, ne conduce cu gândul la 

nevoia de perfecționare, de îmbunătățire, sau de extindere a structurii situațiilor financiare cu 

noi informații și cu valori semnificative pentru entitatea raportoare.  

Astfel, putem constata că un anumit nivel de subiectivitate caracterizează într-o măsură 

mai mare sau mai mică, toate metodele existente, acesta fiind practic motivul pentru care 

cunoașterea și dezbaterea limitelor/impedimentelor acestei game variate de metode și 

instrumente utilizate în încercarea de a cuantifica activele intangibile, vor constitui punctul de 

plecare în proiectarea modelului nostru econometric elaborat în partea aplicativă a lucrării, care 

să permită măsurarea cât mai exactă a activelor intangibile generate intern și neraportate, însă 

deținute de entitate. 
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Figura nr. 1. Tratamentul contabil al activelor intangibile potrivit IFRS 
 

 Elaborare autor



 

Pentru a completa demersul nostru științific, acest capitol vine să întărească ideea 

conform căreia dihotomia aplicată criteriilor de recunoaștere prescrise în normele contabile 

(indiferent că facem referire la cele naționale sau internaționale) asupra acelor categorii de 

active intangibile dificil de cuantificat, a condus, concomitent, nu doar la raportarea unor 

informații utile și totodată reale de către entitățile raportoare, ci a dat și naștere  la numeroase 

aspecte controversate. 

În ceea ce privește propunerile de soluții asupra modului de raportare  a activelor 

intangibile, considerăm că marea majoritate a acestor propuneri urmăresc recunoașterea 

activelor intangibile suplimentare, sau mai bine zis generate intern, în bilanț, precum și 

reducerea neconcordanțelor existente între tratamentul contabil aplicabil pentru diferite tipuri 

de active intangibile. În acest sens, putem constata că unii autori recomandă extinderea 

capitalizării activelor intangibile generate intern prin ajustarea criteriilor lor de recunoaștere, în 

timp ce alții solicită o schimbare fundamentală a modelului tradițional contabil, către o evaluare 

ulterioară/reevaluare deplină a întregului ansamblu de active la valoarea justă, care ar fi mai în 

măsură să reflecte aceste valori. 

În capitolul 3 al tezei noastre, intitulat ”Divulgarea activelor intangibile în situațiile 

financiare anuale – element esențial în creșterea calității comunicării economico-

financiare și a valorii entității” ne propunem să identificăm dificultățile și limitele pe care le 

întimpină procesul de comunicare economico-financiară, atunci când se confruntă cu lipsa unor 

informații considerate utile pentru anumiți stakeholders. În cazul nostru, aceste informații 

privesc natura și valoarea activelor intangibile care sunt generate în interiorul unei entități 

economice și deși au o importanță esențială în determinarea valorii globale a entității, ele nu 

sunt incluse în categoria acestora, fiind practic excluse din tratamentul preferențial acordat 

celorlalte active care compun structura activelor intangibile/imobilizate necorporale din bilanțul 

contabil. Din aceste motive, multe companii au început să includă, pe lângă raportarea 

obligatorie, tradițională care cuprinde informații referitoare la rezultatele economico-financiare 

și informații suplimentare care să-i permită diferențierea de ceilalți concurenți de pe piață. 

Un alt obiectiv atins în prezentul capitol este acela al prezentării în detaliu al procesul de 

comunicare economico-financiară la nivel de entitate, accentuând importanţa informării 

financiare, a transparenţei informaţionale şi mai ales al divulgării complete și corecte în 

situațiile financiare a activelor intangibile în vederea creării de valoare pentru entitate. Suntem 

de părere că, comunicarea nu doar transmite valoarea entității, ci contribuie în mod efectiv la 

crearea sa, îmbunătăţind  patrimoniul intangibil al acesteia.  

În actualul context economic internaţional, în care informația contabilă este extrem de 

importantă în luarea deciziilor, tematica dezbătută în acest capitol subliniază importanţa 

asumată de comunicarea economico-financiară a companiilor în relația cu stakeholderii firmei, 

deoarece de acest proces depinde într-o proporție semnificativă succesul sau insuccesul entității 

în viitor. 

Elementul de noutate care caracterizează această parte a lucrării noastre constă în 

identificarea în cadrul procesului de comunicare a corelațiilor de validare a datelor și de 

sistematizare a acestor corelații sub formă de tabel de erori, cu privire la divulgarea activelor 

intangibile și măsurile pe care managerii entităților le pot utiliza prin intermediul manualului 

de politici contabile în vederea creării unui cadru standardizat, propriu entității, cu scopul de a 

minimiza erorile intervenite în divulgarea acestor activede natură intangibilă și de raportare a 

acestora, prin intermediului situațiilor financiare anuale. 

Capitolul 4 intitulat ”Activele intangibile și valoarea de piață /performanța entității – 

dependențe și interdependențe”, este focalizat pe analiza raportului dintre valoarea activelor 

intangibile și valoarea de piață a unei entități economice, dar și pe evidențierea importanței și 

implicațiile activelor intangibile în valorificarea performanței financiare. În acest sens este 

necesară o analiză cât mai detaliată celor mai relevante studii în domeniul nostru de interes și a 
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rezultatelor obținute pentru a reuși în final să construim o fundație solidă de cercetare pentru a 

fundamenta alegerea variabilelor pentru studiul de caz. 

Contrar așteptărilor noastre, există la nivel conceptual anumite omisiuni sau suprapuneri 

de termeni și concepte, care au inoculat literatura românească fiind frecvent utilizate, dar pentru 

care nu s-au stabilit delimitări clare, definiții/traduceri concrete și ridică încă numeroase 

dificultăți, conturând o evoluție sinuasă în planul cunoașterii și individualizării domeniului 

activelor intangibile. În acest sens, un aspect demn de semnalat este că adeseori în studiile 

elaborate pe această temă, se poate observa un schimb de termeni, şi anume a capitalului 

intelectual cu activele intangibile, a activelor intangibile cu activele necorporale sau cu 

imobilizări necorporale. O explicație ar fi aceea că deși în literatura de specialitate se întâlnesc 

distinct atât termenul de capital intelectual cât şi cel de active intangibile, ambele fac referire la 

ansamblul cunoştinţelor, abilităţilor și competenţelor acumulate de o entitate a căror exploatare 

generează beneficii, iar eventuala diferenţă este semnalată de fapt de amploarea perspectivei pe 

care o oferă entității. 

Capitolul 5 intitulat ”Studiu empiric privind impactul evaluării activelor intangibile 

asupra valorii entităților cotate” compune partea aplicativă a tezei care este realizată la 

nivelul a 180 de entități cotate pe bursele americane NASDAQ și NYSE în perioada 2007-2016. 

Obiectivul acestui capitol este centrat pe evaluarea impactului AIGI1 asupra valorii reale 

a entităților economice cotate, în principal la cele două burse americane: NASDAQ și NYSE.  

În acest sens, vom debuta prin a descrie necesitatea și scopul studiului, motivația cercetării și 

vom defini obiectivele specifice.  În continuare, vom prezenta structura eșantionului, variabilele 

(dependente și independente) și vom formula ipotezele de lucru care vor fi testate pentru 

validare. Ne propunem să evidențiem modalitatea prin care activele intangibile generate intern 

acționează asupra valorii de piață a entităților. 

Pentru cercetarea empirică, în faza de culegere a informațiilor necesare cercetării, am 

apelat la tehnici de culegere mediată a datelor, utilizând informații din situaţiile financiare 

anuale şi rapoartele administratorilor publicate pe site-urile oficiale ale fiecărei entități din 

eșantionul analizat (indexate S&P 500), dar și din surse secundare, prin intermediul unor 

portaluri specializate pe burse, site-ul de redare ecranizată Gurufocus.com. Alte date utilizate 

au fost obținute prin calcule și prelucrări proprii, în urma aplicării unor metode statistico-

matematice, utilizând software-ul MS Excel. 

În urma colectării datelor relevante necesare cercetării empirice, s-a trecut la următoarea 

fază, aceea de analiza datelor. Pentru a obține rezultate pertinente și pentru a aprofunda 

subiectul propus, au fost create o serie de indexuri și scoruri corespunzătoare pentru fiecare 

variabilă luată în calcul, care ulterior au ajutat la completarea ecuației de regresie multiplă/ 

modelului econometric. Dacă pentru prelucrarea datelor a fost utilizat programul de calcul 

tabelar  Excel, oferit de aplicația Microsoft Office, versiunea 2013, pentru analiza datelor 

aferente cercetării econometrice a fost folosit programul software statistic GRETL, versiunea 

2017d. 

Eșantionul stabilit surprinde în structură toate sectoarele importante de activitate ale 

economiei. Din punct  de vedere statistic au fost analizate motivațiile și  dimensiunea deținerilor 

de active intangibile, obținându-se o  structură radială în funcție de media pe sector și  media 

pe eșantion, atât în ceea ce privește deținerile de capitaluri (capitalizarea, tranzacțiile sau  

lichiditatea la tranzacționare), cât  și  din  punct de vedere al acumulării de active intangibile. 

În ce privește caracteristicile companiilor analizate, putem să afirmăm în primul rând, 

faptul că sunt entități mari, în cazul cărora se pretează respectarea recomandărilor în materie de 

divulgare a informațiilor cu privire la activele intangibile, pe categorii: cheltuieli de cercetare 

dezvoltare, fond comercial, alte active intangibile precum brevetele, licențele, drepturile de 

                                                 
1 AIGI – active intangibile generate intern 
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autor etc. Un criteriu care a stat la baza întocmirii bazei de date a fost condiția de tranzacționare 

a companiilor la bursa de valori pe cel puțin 10 ani. În urma procedeului de selecție  au fost 

incluse în eșantion 180 de entități tranzacționate, mai concret, un număr de 116 entități cotate 

pe NYSE, 21 entități cotate pe NASDAQ și un număr de 43 tranzacționate pe US OTC. 

Astfel, diagrama reprezentativității eșantionului din punct de vedere al activelor 

intangibile deținute este prezentată mai jos: 

 
Grafic nr. 1. Structura eșantionului pe sectoare de activitate 

 

 
Sursa: Proiecție autor 

 

Se poate constata că sectorul energetic deține o pondere impunătoare, această ramură fiind 

considerată drept cea mai prosperă din economie și cea care deține numărul cel mai mare de 

entități. Astfel, putem afirma că rezultatele cercetării vor avea o relevanță crescută în raport cu 

acest domeniu întrucât impactul pe care îl are asupra valorii de piață a entităților este unul 

evident. 

Un alt obiectiv al prezentului capitol este acela al elaborării și expunerii modelului 

conceptual al impactului valorii activelor intangibile generate intern asupra valorii de piață a 

unei entități economice care se bazează pe un număr de 4 ipoteze metodologice. Pentru a testa 

ipotezele studiului și pentru atingerea obiectivelor stabilite, ne-am bazat pe o abordare de tip 

inductiv, adică pe fundamentul studiilor anterioare din literatura de specialitate, dar și pe 

raționamentul contabil  și de management. În ce privește obținerea rezultatelor propuse ne-am 

bazat şi pe abordarea de tip descriptiv și analitică prin intermediul căreia pe dorim să 

creăm/dezvoltăm un instrument de testare a ipotezelor și validare a rezultatelor care să poată a 

fi acceptate  în final de mediul academic, practicieni şi legiuitor. 

Scopul modelului este acela de a testa dacă impactul activelor intangibile asupra valorii 

de piață a entităților care le dețin crește atunci când managerii entităților furnizează informații 

contabile clare și ușor de înțeles cu privire la valoarea activelor intangibile pe care le 

gestionează în activitățile lor. Acest aspect conduce cu siguranță la o reacție pozitivă și 
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semnificativă  a investitorilor fața de inițiativa acestora de oferi o paletă mai completă de 

informații financiare. Astfel, pentru a evalua/verifica fiabilitatea modelului, am aplicat teste 

statistice precum; dispersia, dispersia ajustată, testul student, heteroskedasticitatea, coeficienții 

Pearson și criteriile Akaike, Criteriul Schwarz și Hannan-Quinn, care au  demonstrat fiabilitatea 

acestuia prin valorile valide obținute. 

Pentru testarea rezultatelor analizei empirice şi a validității modelului de evaluare a 

impactului activelor intangibile neraportate asupra valorii de piață a entităților, a fost elaborat 

un model algoritmic.  ( a se vedea figura nr. 2) 

 
Figura nr. 2. Algoritmul modelului de evaluare a impactului valorii activelor intangibile intangibile 

asupra valorii de piață a entităților care le dețin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul statistic păstrat în final, după analiza tuturor combinațiilor posibile ale 

variabilelor predictive, conține ca variabilă dependentă: AIGI şi trei variabile regresionale: 

capitalizarea bursieră, total active ajustate, total datorii ajustate, urmate de 2 variabile 

instrumentate: numărul de de acţiuni şi elementele de goodwill capitalizate în bilanț. 

Modelarea econometrică - modelul testat s-a bazat pe regresia datelor din eşantion pentru 

a putea estima impactul activelor necorporale generate intern asupra valorii de piaţă a 

companiilor.  

Rezultatele obţinute s-au concretizat în elaborarea unui model econometric de evaluarea 

a valorii AIGI, nerecunoscute în raportarea financiară a unei  companii.  

Importanța acestui studiu constă în faptul că poate ajuta orice tip de entitate economică 

să-și evalueze cât mai exact diferența dintre valoarea sa contabilă şi valoarea de piață, oferind 

în același timp un sprijin semnificativ altor studii care au vizat această tematică.  

Pe lângă faptul că rezultatele obținute ne pot ajuta să evaluăm cât mai exact impactul 

valorii AIGI în maximizarea valorii de piață a acestor companii pe piața financiară 

internațională, acestea ne arătă şi că investițiile în active necorporale influențează semnificativ 
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creșterea avantajului competitiv pe termen lung. Mai mult decât atât, rezultatele pot influenţa 

dezbaterile şi analizele critice existente cu privire la evaluarea activelor intangibile generate 

intern și neraportate şi pot fi de interes pentru cercetătorii şi profesioniştii interesaţi de analiza 

evoluţiei AIGI, dar şi de a propune noi modele de evaluare, sau de îmbunătăţire a celor 

existente, dezvoltate cu precădere în ultimii 15 ani. 

 

Utilitatea și importanța modelului  

Modelul determinat este util stakeholderilor, managerilor și altor utilizatori ai informației 

financiare care pot prin utilizarea sa să obțină informații relevante asupra valorii reale ale 

entității, oferindu-le o imagine previzionate a evoluției posibile și permițând totodată 

identificarea vulnerabilităților neaparente care pot afecta activitatea economică din perspectiva 

strategică. Modelul permite abordarea unei direcții standardizate pentru organismele de 

reglementare care să evalueze atât la nivel micro, cât  și  la nivel macro sănătatea economică a 

entităților. Deficiența modelului contă în faptul că utilizează informații privind lichiditatea 

acțiunilor tranzacționate. Acestă deficiență în fapt amplifică rolul evaluatorilor de entități care 

ar putea colabora cu organismele de reglementare pentru extinderea ariei de piață a modelului, 

permițând astfel  standarlizarea și  crearea unui cadrul reglementativ care să permită raportarea 

în bilanț a AIGI.  
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CONCLUZII  FINALE ALE CERCETĂRII DOCTORALE ȘI LINII 

ULTERIOARE DE DEZVOLTARE 
 

În urma analizei conceptelor teoretice cu privire la activele intangibile, suntem de părere 

că nu s-a ajuns la o unică definiție a activelor intangibile care să fie unanim acceptată şi utilizată 

în mediul academic şi antreprenorial, părerile fiind împărțite pe doua direcții: prima definiție 

aparține acelor autori cu accentuat simț pragmatic şi să nu omitem aici a-i include pe cei care 

studiază, cercetează sau lucrează în domeniul contabil, în timp ce cea de-a doua definiție, prin 

însăși conținutul său, este îndreptată spre sfera marketingului, a comunicării economico-

financiare cu mediul intern şi extern, caracterul subiectiv prevalează însă mai mult în cea de-a 

doua. 

Întrucât noțiunea de active intangibile este neclară în ceea ce privește conținutul, lucrarea 

își propune să formuleze o definiție în lumina caracteristicile cele mai importante, explicit ale 

activelor analizate: importanța economică a activelor necorporale, beneficiile economice 

viitoare ale activului, valoarea adăugată creată și potențialul de creștere a valorii de piață al 

companiei. 

Contabilitatea româneacă a fost și ea influențată de procesul de convergență 

internațională, în decursul timpului suferind transformări considerabile, însă din punct de 

vedere al tratamentului contabil aplicat activelor intangibile, considerăm că trei fenomene 

armonizarea, conformitatea și convergență s-au realizat într-un ritm foarte lent și deși recent a 

fost elaborat o nouă reglementare, încă există foarte multe carențe în ceea ce privește criteriile 

de recunoaștere și evaluare a activelor intangibile și pentru ca acestea să fie estompate credem 

că ar trebui realizate următoarele: 

 reformularea și completarea definiției goodwill-ului, subliniind necesitatea eliminării 

înregistrării acestuia în bilanț sub forma de activ intangibil în cazul în care a fost generat 

de plata unei valori superioare valorii contabile a unei entități, sau ramuri de activitate, 

iar pentru a evita distorsionarea inormației contabile - întregistrarea direct în contul de 

profit și pierdere și nu în bilanț (ex: eliminarea unui concurent de pe piață sau pentru a 

nu risca pierderea unor sinergii); 

 clarificarea aspectelor legate de amortizarea activelor intangibile prin corelarea 

reglementărilor naționale cu cerințele IAS 38- Imobilizări necorporale și delimitarea 

clară a activelor intangibile cu durată de viață determinată și nedeterminată; 

 introducerea unor cerințe speciale pentru dezvoltarea software-ului de uz intern sau a 

publicității cu răspuns direct; 

 ar mai trebui subliniat faptul că există o incoerenţa între criteriile de contabilizare a 

activelor intangibile generate intern într-o entitate şi cele achiziţionate de la terţi. Este 

cunoscut faptul că utilizarea criteriilor diferite de recunoaştere şi de înscriere în bilanţ a 

resuselor intangibile, în funcţie de modul în care acestea intră în patrimoniu, reprezintă 

o discriminare între entităţile economice care investesc în bunuri intangibile şi cele care 

le achiziţionează de la terţi. 

Dispoziţiile prevăzute în IAS 38 sunt coerente cu framework-ul IASB, însă aplicarea 

concretă a acestora ridică două mari probleme pe care IASB ar trebui să le rezolve într-un 

proiect viitor de revizuire a standardului, şi anume: 

 recunoaşterea în bilanţ a activelor intangibile generate intern - în actualul standard IAS 

38 există un complet dezacord între modalităţile de contabilizare a activelor 

achiziţionate de la terţi şi între cele generate intern, determinate de sinergia producţiei, 

sau a activităţilor în curs. Interzicerea capitalizării celor mai multe active intangibile 

generate intern, determină riscul ca utilizatorii de informaţii economico-financiare să-şi 

formeze o imagine distorsionată cu privire la consitenţa patrimonială efectivă a entităţii 

şi asupra activităţii managementului; 



Teză de doctorat – Cristina-Gabriela COSMULESE 

25 

 

 evaluarea la fair value a activelor intangibile, aşa cum solicită actualul IAS 38, coerentă 

cu abordarea contabilă anglo-saxonă, admite posibilitatea de reevaluare la fair value a 

activelor intangibile. Aşa cum a subliniat însăşi IASB, această posibilitate se realizează 

în mod concret, foarte rar. Este necesar aşadar a ne întreba asupra obiectivităţii şi 

validităţii efective a fair value ca şi criteriu de contabilizare a intangibilelor şi asupra 

rolului lor impus de obiectivul bilanţului, stabilit în noul framework comun 

IASB/FASB. 

Pentru a rezolva toate aceste neajunsuri la nivel mondial, considerăm că o soluţie ideală, 

însă dificil de realizat ar putea fi formarea unui nou organism profesional la nivel mondial, care 

să elaboreze un nou set de standarde pe baza IAS/ IFRS- urilor şi a U.S. GAAP- urilor și care 

să se poată aplica pe orice continent, sau măcar la nivelul pieţelor de capital din întreaga lume. 

Credem că în acest fel, s-ar asigura o mai mare comparabilitate și transparență a situațiilor 

financiare anuale a companiilor listate, caracteristici foarte importante în special pentru 

investitori.  

În ceea ce privește modelul de regresie elaborat, acesta este menit să arate impactul unui 

activ intangibil asupra valorii de piață a unei entități atunci când acesta  deține informațiile 

contabile publicate corect și în timp util despre valoarea justă a activelor intangibile. 

Originalitatea modelului se reflectă prin calcularea valorii activelor intangibile generate intern, 

care este de fapt produsul integrat al informațiilor nefinanciare, în ideea în care cercetătorii au 

evaluat până acum impactul valorii activelor intangibile ca rezultant al informațiilor financiare 

asupra valorii de piață a entităților. Au fost formulate și verificate 4 ipoteze științifice pentru a 

extinde posibilitățile de adaptare a modelului conceptual. Pentru a determina fiabilitatea sa, a 

fost compilată o metodologie de evaluare a activelor intangibile formată din mai mulți pași. 

Această metodologie explică modul în care poate fi aplicată corect principiul clasificării, 

evaluării și impactului unui activ intangibil asupra modelului valorii de piață al unei entități.  

Rezultatele studiului, bazate pe metodologia dezvoltată pentru evaluarea activelor 

intangibile generate intern, au confirmat caracterul adecvat al modelului conceptual al 

impactului activelor intangibile create asupra valorii de piață a entităților. O metodologie de 

evaluare a activelor intangibile, care permite entitășilor să calculeze valoarea justă a unui activ 

intangibil, care va crește valoarea de piață a acțiunii, rămâne un aspect important. 

Deși rezultatele studiului ne ajută să găsim dovezi care să ateste că reglementările 

contabile ar putea beneficia de alte metode inovative de evaluare a activelor intangibile, este de 

asemenea important să menționăm că, modelul nostru nu captează riscurile crescute de 

gestionare a câștigurilor manageriale, riscuri ce ar avea un efect negativ asupra fiabilității 

informației contabilile. În plus, deoarece precizia prognozată crește cu proporția activelor 

necorporale care sunt capitalizate, indicând o mai mică incertitudine în ceea ce privește 

măsurarea, suntem de părere că entitățile tind să-și valorifice activele necorporale atunci când 

există o mai mică incertitudine cu privire la beneficiile economice viitoare ale activelor. Prin 

urmare, cauzalitatea ar putea funcționa în ambele sensuri, deoarece capitalizarea în sine ar putea 

să nu reducă incertitudinea măsurării, ci mai degrabă să acționeze ca un semnal al unei 

incertitudini mai scăzute deja existente. 

 

Contribuții proprii 

 

Pe tot parcursul cercetării noastre considerăm că au fost aduse contribuții proprii 

literaturii de specialitate atât  prin reflectarea stadiului cunoașterii  în definirea și problematica 

conceptuală, cât și prin incercarea de a dezvolta noi idei sau funcții. De asemenea un aspect 

important în sfera propriilor contribuții a constat în identificarea acelor relații și interdependențe 

între anumite domenii abordate și diferitele instrumente utilizate.   

Contribuţiile proprii aferente fiecărui capitol în parte pot fi sintetizate astfel: 
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• evidențierea cu ajutorul literaturii de specialitate, acelor definiții care au fost formulate 

ținând seama de cele mai importante și mai explicite caracteristici ale activelor 

analizate: semnificația economică a activelor intangibile, abilitatea de a genera beneficii 

economice viitoare, gradul de identificabilitate și control, valoarea adăugată creată și 

potențialul de creștere a valorii de piață al entității; 

• identificarea similarităților și diferențelor  privind tratamentul contabil al activelor 

intangibile între IFRS, US GAAP și normelor contabile naționale; 

• identificarea parametrilor care nu pot fi ignoraţi în evaluarea activelor intangibile, 

existente în patrimoniul unei entităţi economice, pentru a ne putea baza pe o evaluare 

corectă a entităţii, atât a valorii sale economice cât şi a valorii sale de piaţă; 

• evidențierea avantajelor și limitelor în utilizarea metodelor tradiționale, moderne și 

complexe de cuantificare a activelor intangibile. 

• elaborarea unui model econometric de regresie bazat pe metoda 2SLS, care să permită 

evaluarea impactului activelor intangibile generate intern și neraportate a entităților 

cotate; 

 

Limite și direcții viitoare de cercetare 

 

Dat fiind faptul că, în oricare activitate aferentă cercetării, întâlnim și situații limită cu 

care fiecare cercetător se confruntă și în cazul cercetării întreprinse de noi ne-am lovit  din 

păcate de anumite limitări inerente, care pot fi totuși privite ca implicații în studiile viitoare de 

cercetare. 

Din analiza literaturii de specialitate, putem afirma că mediul academic și  practicienii se 

confruntă cu dificultăți foarte mari privind conceptul și importanța activelor intangibile 

generate intern şi a căror valoare nu este permisă a fi recunoscută în bilanțul contabil, decât în 

momentul vânzării entităţii in ansamblu, sau a unei ramuri de activitate a acesteia. Incapacitatea 

de a determina impactul omisiuni acestei valori, face ca valoarea de piață a companiilor să nu 

aibă un efect pozitiv asupra profiturilor, cu toate că piața le recunoaște ca o resursă  importantă, 

generatoare de venit și care deține un rol prioritar în atragerea de investitori şi parteneri de 

afaceri.  

Astfel, limitările și dificultățile acestui studiu sunt asociate în principal cu dificultății de 

identificare și măsurare a activelor necorporale, și anume: 

 O analiză a conceptului și a definiției (reglementate) activelor intangibile ne 

demonstrează că  acestea se referă doar la asemănările și distincțiile esențiale existente 

în tipologia acestora, ele fiind separate sau nu de conceptul de capital intelectual și de 

interpretarea altor termeni sinonimi. 

 Complexitatea metodelor utilizate în măsurarea valorii informațiilor nefinanciare sau a 

activelor intangibile generate intern au determinat companiile, investitorii, analiști 

financiari, etc să opteze în practica curentă pentru metoda capitalizării bursiere, 

disociindu-se astfel de alte metode de evaluare. 

 În lucrarea de față este examinat impactul valorii activelor intangibile generate intern 

asupra valorii de piață a unei entități, fiind disociat de analiza conceptului de valoare 

contabilă a entității. Conceptul de valoare de piață a entității este echivalent cu termenul 

de capitalizare bursieră. 

 Valoarea de piață a unei entități economice este calculată indiferent de rentabilitatea 

acțiunilor, de lichiditatea sau solvabilitatea acesteia, de operațiunile extraordinare care 

pot interveni (divizării sau fuziunii), precum și de motivele care au stat la baza  creșterii 

sau scăderii cursurilor burse. 
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 Atunci când valoarea aferentă activelor intangibile generate intern modelează impactul 

asupra valorii de piață a unei entități, aceasta este disociată de factori externi, fiind 

atribuită în totalitate factorilor interni. 

 În vederea efectuării analizei, deoarece majoritatea necorporalelor nu sunt recunoscute 

în bilanțurile entităților, a fost utilizat un proxy pentru activele intangibile generate 

intern și neraportate ale companiilor.Deși există câteva tipuri diferite de proxy-uri 

utilizate în cercetările anterioare, fiecare are limitările sale. Proxy-ul ales în acest studiu 

se bazează pe diferența dintre valoarea de piață a capitalurilor proprii la data bilanțului 

și valoarea contabilă a capitalurilor proprii plus valoarea contabilă a activelor intangibile 

înregistrate în bilanț. Dezavantajul utilizării acestui proxy este faptul că nu reflectă exact 

valoarea activelor intangibile ale entităților care fac obiectul unor speculații sau au o 

mulțime de active corporale cu o valoare a pieței deasupra valorilor contabile.  

 
În ceea ce privește direcțiile de cercetare viitoare, acestea vor urmări: 
Tematica activelor intangibile generate intern este un subiect complex atât din punct de 

vedere al definirii acestui concept, dar mai ales al evaluării acestui element. Faptul că  nu există 

o definiţie completă care să fie unanim acceptată de către teoriticieni şi practicieni, îngreunează 

identificarea unor instrumente de monitorizare şi contabilizare care să stea la baza evaluării, 

cuantificării, gestionării şi comunicării acestui element de natură intangibilă, prin urmare 

găsirea unor noi metode și instrumente de analiză  care să ajute la reflectarea cât mai concretă 

şi exactă a poziției pe care activele intangibile, va fi dificil de realizat. 

Aşadar, o viitoare direcţie de cercetare şi poate cea mai importantă o reprezintă 

construirea unui model  care șă permită extinderea structurii bilanțului contabil și să includă  

valoarea activelor intangibile generate intern. În acest context, pe baza golului acoperit în 

bilanţul contabil, odată cu introducerea valorii aferente activelor intangibile generate intern și 

neraportate poate fi îmbunătăţită structura unui model existent, cum este de altfel și de Balance 

Scorecard (BS), sau propus un nou model de evaluare. 

Întrucât datele culese pentru studiul empiric au fost cu greu obținute, eșantionul care a 

stat la baza analizei statistice a fost destul de redus, format din 180 de companii. În consecință, 

ar putea fi interesant de studiat dacă rezultatele acestui studiu se confirmă pentru un eșantion 

de companii mai numeros și mai diversificat prin prisma domeniului de activitate. 

O altă direcție de cercetare este aceea a evidențierii corelațiilor dintre activele intangibile 

gererate intern si neraportate și performanța financiară în mai multe etape ale dezvoltării 

companiilor, marcate de normativele existente în vigoare la acea perioadă.  
Această cercetare ne motivează ca pe viitor să lansăm noi direcții de analiză a activelor 

intangibile generate intern și neraportate și valoarea de piață/ performanța  entităților definită de alți 

indicatori economico-financiari. 
Încheiem această succintă prezentare a tezei de doctorat cu speranța că am reușit să captăm 

atenția și interesul cititorului și că suntem cu toții în asentimentul că, realizările mari încep ca și 

marile călătorii, cu pași mici și timizi însă plini de speranță. 
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