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„Dacă cineva manifestă dorința să devină maestru într-o artă, trebuie să-i studieze istoria. 

Fără fundament istoric toate cunoștințele noastre sunt incomplete iar judecarea fenomenelor din 

prezent este precară și lipsită de maturitate.” 

(Richard Brown, A History of Accounting and Accountants, Psychology Press, London, 

1968) 
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A. REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE, CUVINTE CHEIE ȘI 

LISTA ACRONIMELOR 

  

A1: Rezumat 

Prin cunoaștere organizată se ajunge la știință, iar cercetare ştiinţifică înseamnă o 

conştientizare a faptul că încă nu ştii nimic dar vrei să afli totul, ajungând ca la final să ştii totul despre 

nimic. Pentru a putea face cercetare științifică trebuie să fii un om practic, un aventurier pe tărâmul 

lui ”Nu există”, un iscoditor, unul ce crede în cercetare și pune întrebări, unul care refuză să creadă 

că perfecțiunea a fost atinsă. Prin cercetare se ajunge la știință, la curiozitatea care ia formă atunci 

când se urmărește un scop precis, doarece știința reprezintă adevărul, cunoaștere și întrebuințare a 

forțelor naturii pentru fericirea omului. 

Cunoaşterea ştiinţifică în care ne încredem, poate fi utilizată pentru găsirea soluţiiilor la  

problemele cotidiene şi majore ale omenirii, fiind o cale de ieşire, o cale în sus. În acest context, una 

dintre marile problemele cu care s-a confruntat societatea umană, în diferite etape ale evoluției sale, 

și care a avut și continuă să aibă un impact semnificativ asupra mediului economic, social, politic și 

religios o reprezintă apariția și manifestarea tranzacțiilor cu caracter economico-financiar. 

În domeniul științei contabilității, teoriile formulate pot oferi explicații pertinente ale unor 

fenomene enigmatice, iar aici cercetătorul poate propune noi instrumente sau procedee pentru 

îmbunătățirea proceselor de guvernanță. Încadrându-se în zona științelor pozitive, contabilitatea 

prezintă un caracter științific și interferează cu multe discipline științifice, fără a urma calea acestora 

sau subordonându-se lor, ci menținându-se autonomă, constantându-se că, în unele cazuri, știința 

contabilității este superioară acestor discipline. 

Prezenta teză are în vedere realizările profesionale obținute ulterior conferirii titlului de 

doctor, care probează originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale și 

pentru obținerii atestatului de abilitare. Abilitarea are în vedere atestarea calitățiiii unei persoane de a 

conduce lucrări de doctorat, aducîndu-se astfel contribuții relevante la sporirea cunoașterii științifice 

în domeniul în care se obține acestă certificare. 

Conform recormandărilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare, teza este structurată astfel: un rezumat, partea centrală dedicată 

realizărilor științifice și profesionale și planurilor de evoluție și dezvoltare a carierei, și partea dedicată 

referințelor bibliografice asociate conținutului tezei de abilitare.  

Partea centrală a fost structurată astfel: a) o secțiune dedicată principalelor realizări 

științifice, profesionale și academice, pe direcții tematice disciplinare/interdisciplinare după 

conferirea titlului de doctor (incluzîndu-se aici: principalele contribuții privind analiza și evaluarea 
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calității informației financiare, principalele contribuții privind îmbunătățirea calității misiunilor de 

audit financiar din România, principalele contribuții privind utilizarea metodelor statistice avansate 

de analiză a datelor în domeniul financiar-contabil și în practica auditului financiar, principalele 

contribuții privind analiza performanței organizaționale cu ajutorul logicii fuzzy, principalele 

contribuții asupra unor teme de interes științific cu caracter interdisciplinar, realizările profesionale 

obținute după conferirea titlului de doctor și realizări academice obținute după conferirea titlului de 

doctor) și b) o secțiune dedicată planurilor de evoluție și dezvoltare a propriei cariere 

profesionale, științifice și academice, direcții de cercetare/predare/aplicații practice și moduri 

probabile de acțiune pentru punerea în practică a acestora  (incluzîndu-se aici: principalele repere 

ale parcursului profesional și academic - anterior elaborării tezei de abilitare, planul de evoluție și 

dezvoltare a carierei profesionale, planul de evoluție și dezvoltare a carierei academice, planul de 

evoluție și dezvoltare a carierei științifice și principalele direcții de cercetare, predare și aplicații 

practice). 

Nu în ultimul rând, utilizarea metodelor statistice în cadrul auditului financiar, dar şi 

interconectarea acestuia cu analiza financiară şi contabilitatea, vor deschide o direcţie nouă de 

cercetare. Acest domeniu nou îşi va propune analiza principalelor etape ale auditului financiar pe 

baza unor indicatori din analiza financiară, utilizând metode statistice şi econometrice avansate, fiind 

numit, ipotetic, auditometrie (auditometrics). 

 

 

A2: Cuvinte cheie 

Știință, teză de abilitare, contabilitate, audit financiar, analiză financiară, auditometrie, situații 

financiare, calitatea informației financiare, calitatea auditului financiar, logica fuzzy, risc de faliment, 

risc de fraudă, continuitatea activității, eșantionare în audit, raport de audit, opinie de audit, relevanță, 

principiul prudenței, operațiuni de management al rezultatului, dezvoltare durabilă, carieră 

academică. 
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A3: Lista acronimelor utilizate în lucrare 

ACP - Analiza componentelor principale; 

AI - Audit intern; 

AICPA - American Institute of Certified Public Accountants = Instiutul American al Contabililor 

Publici Autorizați; 

ARIMA - Autoregressive Integrated Moving Average model = Model autoregresiv integrat de medie 

mobilă; 

ARL - Analiza de regresie liniară simplă; 

ARLM - Analiza de regresie liniară multiplă; 

ARLg - Analiza de regresie logistică; 

ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară;  

ASC - Accounting Standards Codification = Codificarea standardelor de contabilitate; 

BVB - Bursa de Valori Bucureşti; 

CAFR - Camera Auditorilor Financiari din România; 

CAATs - Computer asisted auditing techniques = Tehnici de audit asistate de calculator (TAAC); 

CECCAR - Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; 

CFE - Certified Fraud Examiner = Expert acreditat în investigarea fraudelor; 

CPA - Certified Public Accountant = Contabil public autorizat în SUA; 

EU - European Union = Uniunea Europeană 

FASB - Financial Accounting Standards Board = Consiliul pentru standarde de contabilitate al 

Statelor Unite ale Americii; 

IASB - International Accounting Standard Board = Consiliul (de elaborare a) Standardelor 

Internaționale de Contabilitate; 

IAS - International Accounting Standards = Standardele internaţionale de contabilitate; 

ICAEW - Institute of Chartered Accountantsin England and Wales = Institutul contabililor autorizaţi 

din Anglia şi Țara Galilor; 

IFAC - International Federation of Accountants = Federaţia Internaţională a Contabililor; 

IFRS - International Financial Reporting Standards = Standardele internaţionale de raportare 

financiară; 

ISA - International Standards on Auditing = Standardele internaţionale de audit; 

M.O. - Monitorul Oficial al României; 

NYSE - New York Stock  Exchange = Bursa de Valori din New York; 

OLAF - Office Européen de Lutte Anti-Fraude, European Anti-Fraud Office = Oficiul European de 

Luptă Anti-Fraudă; 
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PCAOB - Public Company Accounting Oversight Board = Consiliul pentru supravegherea 

contabilității companiilor de interes public; 

SAS - Statement on Auditing Standards = Standarde de audit aplicate în SUA; 

SEC - Securities and Exchange Commision = Comisia Valorilor Mobiliare din SUA;; 

Sig. - Significance =  Grad de semnificaţie; 

SOX - Sarbanes-Oxley Act 2002 = Legea Sarbanes-Oxley 2002; 

UEFISCDI = Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării 

și Inovării 

USGAAP - United States Generally Accepted Accounting Principles = Principiile contabilitate 

general acceptate din Statele Unite ale Americii; 

USGAAS - United States Generally Accepted Auditing Standards = Standardele de audit general 

acceptate din SUA. 
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A/EN. SUMMARY OF THE HABILITATION THESIS AND 

KEYWORDS 

  

A1/EN: Summary 

Organized knowledge leads to science, and scientific research means an awareness that you 

still don't know anything but you want to know everything, and in the end you know everything about 

nothing. To be able to do scientific research you must be a practical person, an adventurer in the realm 

of "It does not exist", an explorer, one who believes in research and asks questions, one who refuses 

to believe that perfection has been achieved. Research leads to science, to the curiosity that takes 

shape when a precise goal is pursued, because science represents the truth, knowledge and use of the 

forces of nature for the happiness of man. 

The scientific knowledge that we trust can be used to find solutions to the daily and major 

problems of humanity, being a way out, a way up. In this context, one of the great problems that 

human society has faced, in different stages of its evolution, and which has had and continues to have 

a significant impact on the economic, social, political and religious environment is the emergence 

and manifestation of transactions of finance and economics. 

In the field of accounting science, the formulated theories can provide relevant explanations 

of some enigmatic phenomena, and here the researcher can propose new tools or procedures to 

improve governance processes. Within the area of positive sciences, accounting has a scientific 

character and interferes with many scientific disciplines, without following their path or subordinating 

to them, but remaining autonomous, noting that in some cases, the science of accounting is superior. 

these disciplines. 

This thesis considers the professional achievements obtained after conferring the title of  

PhD degree, which proves the originality and relevance of academic, scientific and professional 

contributions and for obtaining the certificate of qualification. The qualification aims at attesting the 

quality of a person to conduct doctoral theses, thus making relevant contributions to the increase of 

scientific knowledge in the field in which this certification is obtained. 

According to the recommendations of the National Council for Attestation of University 

Degrees, Diplomas and Certificates, the thesis is structured as follows: a summary, the central part 

dedicated to scientific and professional achievements and career development and development plans, 

and the part dedicated to bibliographic references associated with the habilitation thesis. 

The central part was structured as follows: a) a section dedicated to the main scientific, 

professional and academic achievements, on thematic disciplinary / interdisciplinary directions after 

conferring the doctoral degree (including here: the main contributions on the analysis and evaluation 
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of accounting quality, the main contributions on improving the quality of financial audit engagements 

in Romania, the main contributions on the use of advanced statistical methods of data analysis in the 

financial-accounting field and in the practice of financial audit, the main contributions on the analysis 

of organizational performance using fuzzy logic, the main contributions on topics of scientific interest 

interdisciplinary, professional achievements obtained after conferring the doctoral degree and 

academic achievements obtained after conferring the doctoral degree) and b) a section dedicated to 

the plans of evolution and development of professiona career, scientific and academic, research / 

teaching / practical applications directions and probable ways of action for their implementation 

(including here: the main landmarks of the professional and academic path - prior to the elaboration 

of the habilitation thesis, the evolution and development plan of the professional career, the plan of 

evolution and development of the academic career, the plan of evolution and development of the 

scientific career and the main directions of research, teaching and practical applications). 

Last but not least, the use of statistical methods in the financial audit, but also its 

interconnection with financial analysis and accounting, will open a new direction of research. This 

new field will aim to analyze the main stages of financial audit based on indicators from financial 

analysis, using advanced statistical and econometric methods, being called, hypothetically, 

auditometrics. 

 

A2/EN: Keywords 

Science, habilitation thesis, accounting, financial audit, financial analysis, auditometrics, financial 

statements, accounting quality, quality of financial audit, fuzzy logic, bankruptcy risk, fraud risk, 

going concern assumption, audit sampling, audit report, audit opinion , value relevance, conservatism 

accounting, earnings management, sustainable development, academic career. 
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INTRODUCERE 

 

Realizările profesionale obținute ulterior conferirii titlului de doctor probează originalitatea și 

relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale și reprezintă baza obținerii atestatului de 

abilitare. Abilitarea are în vedere atestarea calitățiiii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat 

(Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare), contribuind așadar 

la sporirea cunoașterii științifice în domeniul în care se obține acestă certificare. 

Știința poate fi privită ca ceva măreț și înălțător, coborându-și privirile asupra neștiinței pentru 

a se răspândi precum lumina, sau ca o flacără care poate aprinde multe altele pentru a pătrunde minți 

prin puterea temeiurilor, cu scopul de a domni asupra tuturor existențelor (Bacon, 2015, pp. 117-119). 

Însă știința poate fi privită și ca un monstru, deoarece provoacă admirația sau uimirea prostească a 

neștiutorilor care o privesc ca pe o minune (Bacon, 2015, p. 117).  

Prin știință se ajunge la cunoașterea de sine, la a ști ce știi și ce nu știi (Platon, 2010, p. 132). 

Știința ajută la înțelegerea și explicarea fenomenelor naturale, cu ajutorul observațiilor sau 

experimentelor, care conduc la o cunoaștere ce poate susține raționamente, în vederea deducerii de 

noi legități și realizării de predecții sau retrodicții (Hands, 2019, p. 592). În știință, cunoașterea trebuie 

să cuprindă doar apodictul (bazat pe raporturi și legături care se stabilesc între lucruri sau fenomene 

și care sunt susținute prin judecăți, raționamente, demonstrații) și are ca punct de plecare percepția și 

puterea de păstrare (Blaga, 2013, p. 499), adică de a râmăne în memorie și de a putea fi utilizată 

pentru a obține o nouă cunoaștere, determinată de noi teorii sau noi legități.   

Cunoașterea științifică are la bază răspunsuri falsificabile obținute de către cercetător la 

întrebări care vizează o problematică a cercetării din domeniul respectiv, cu caracter teoretic sau 

aplicativ (Weirich et al, 2014, p. 2). Ca om de știință, cercetătorul va favoriza cooperarea intelectuală 

pentru formularea cât mai adecvată a problemelor de cercetat și găsirea celor mai bune soluții, știind 

că răspunsurile sale pot fi expuse și supuse criticii (Popper, 1981, p. 27). În unele cazuri, rezolvarea 

unei probleme științifice poate antrena apariția concomitentă a aceleiași soluții care poate să apară 

concomitent din mai multe puncte, ceea ce duce la stabilirea cu o oarecare dificultate a paternității 

soluției, însă deosebirea dintre propunerile autorilor poate fi determinată de gradul de explicitate și 

completitudine exprimării soluției, de gradul de încredere al adevărului ei și chiar și de îndrăzneala 

în a o mediatiza atunci când aceasta contrazice idei înrădăcinate și deja acceptate de comunitatea 

științifică, adică de avea curajul de a înfunta „țipetele beoțienilor”  (Marcus, 2015, pp. 71-72)  

Pentru rezolvarea problemelor de cercetare, omul de știință formulează și testează în mod 

sistematic enunțuri și sisteme de enunțuri, construind ipoteze, ca enunțuri oarecare (Blaga, 2013, 

p.531) care trebuie considerate în mod precis sau aproximativ adevărate (Newton, 2015, p.60), fiind 
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validate prin observație sau prin experiment (Popper, 1981, p. 73) și susceptibile oricând revizuirii 

(Popper, 2017, p. 446). Pornind de la un sistem de definiții (privind conceptele de bază la care se face 

apel pentru înțelegerea problemei de cercetare) și utilizând un set de propoziții implicit adevărate 

(după Kant, 2014, pp, 77-78, aceste propoziții prime sau principii inițiale nu trebuie să fie luate 

niciodată din experiență ci izvorăsc dintr-o cunoaștere a priori, izvorâtă din intelectul pur și din 

rațiunea pură), se obțin noi idei adevărate care trebuie să concorde cu obiectul acestora (Spinoza, 

tradus de Katz, 1930/2017, pp. 193-194), identificându-se cauzele prin care aceste noi idei pot fi 

cunoscute, descrise și înțelese (Spinoza, tradus de Katz, 1930/2017, p. 277).  

În știință, cunoașterea adevărului lucrurilor se întemeiază pe baza rațiunii și pe ceea ce 

reprezintă o certitudine, pe elemente verificabile, pe curiozitate (ca însușire înnăscută a omului) și pe 

dorința de a se întreba pe sine și de a căuta răspunsuri (Vico, 1972, pp. 174-183). Metodele de căutare 

ale adevărului pot fi multiple și au în vedere: fie admiterea adevărului numai după cunoașterea certă 

și evidentă a acestuia, fie împărțirea problemelor de cercetare în fragmente pentru a permite 

rezolvarea mai ușoară a acestora, fie ordonarea succesivă a ideilor care suțin adevărul, de la cele mai 

simple și ușor de cunoscut, până la cele mai complexe (Decartes, 1995, pp. 27-28). În același timp, 

respingerea adevărului poate fi realizată prin respingere directă, atunci când se atacă teza la 

fundamentele sale, sau prin respingere indirectă, când are loc reducerea la absurd sau utilizarea 

cazurilor particulare care pot invalida teoria generală (Shopenhauer, 2010, pp. 20-22). 

Căutarea și descoperirea adevărului științific pot fi realizate prin două moduri: unul deductiv 

(pornind de la axiomele generale și ajungându-se la axiomele intermediare) și altul inductiv (pornind 

de la axiomele aferente cazurilor particulare și ajungându-se gradual la cele mai generale axiome) 

(Bacon, 1863, p.10). În cazul demersului deductiv, se pornește de la o ipoteză nouă din care sunt 

deduse consecințele, care mai apoi sunt comparate unele cu celelalte și cu alte enunțuri, tocmai pentru 

a stabili eventualele relații logice între acestea, iar în cazul acceptării acestora se ajunge la dezvoltarea 

cunoașterii științifice (Popper, 1981, p. 77). În cazul demersului inductiv, nu se poate spune că 

pornind de la enunțuri particulare se ajunge la un adevăr general, care să suțină validitatea teoriilor 

formulate. Acest lucru este valabil doar atunci când enunțului particular i se asociază o anumită 

probabilitate de a rămâne acceptat (Popper, 1981, p. 256). Se poate aprecia că ipotezele formulate 

sunt conjecturi provizorii pe baza cărora se pot fundamenta teorii, doar cu un anumit grad de încredere 

(Popper, 1981, p. 257). Însă generalizarea ipotezei prin demersul indusctiv reprezintă o sursă a 

creativității (Marcus, 2015, p. 81).  

Știința nu poate fi separată de metoda sa, iar pașii de urmat în rezolvarea problemelor de 

cercetare au în vedere: a) colectarea prin observație sistematică sau prin experiment a datelor care 

caracterizează un fenomen studiat; b) deducerea unei ipoteze provizorii pe baza datelor colectate; c) 
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testarea predicțiilor deduse din ipoteza propusă cu ajutorul observațiilor sau experimentelor 

ulterioare; d) validarea ipotezei și acceptarea acesteia ca teorie științifică, în cazul în care sunt 

confirmate predicțiile realizate; e) modificarea sau abandonarea teoriei, în favoarea alteia noi, pentru 

cazul în care se obțin rezultate contradictorii (Hands, 2019, p. 592). 

O știință este posibilă doar dacă te poți îndoi de realitatea ei (Kant, 2014, p. 65) astfel încât, 

în baza evidențeleor empirice sau a exemplelor practice, să ajungi să emiți opinii sau concluzii 

divergente cu raționamentul care a stat la baza teoriilor formulate (Schopenhauer, 2010, p.69). 

Progresul în știință constă nu numai în descoperirea de fapte noi, ci și în capacitatea cercetătorului de 

a formula noi raporturi legice între două fapte care anterior erau considerate a nu avea nimic în comun 

(Baciu, 2015, p. 24), căci noile adevăruri se pot descoperi nu numai de la ceea ce au știut alții, ci mai 

ales de la ceea ce aceștia au ignorat (Moscovici, 1968 citat în Morin, 2014, p. 5) 

Teoriile științifice depind nu numai de experimentele realizate până în prezent ci și de anumite 

prejudecăți, însă știința are capacitatea să învețe coninuu, să renunțe la părțile nesențiale și să fie 

supusă criticii, deoarece obiectivitatea țtiințifică este determinată tocmai de libertatea de a critica 

(Popper, 2017, p. 446).  

 

Contabilitatea - știință autonomă     

În domeniul științelor umane, un punct central al cunoașterii îl reprezintă omul, istoria sa, 

comportamentul, limbajul, psihologicul acestuia, precum și aspectele ce țin de politic și normativ 

(Blay, 2005, p. 880 citat în Stan, 2016, p.17). Totuși, pentru atingerea diverselor sale obiective, 

activitatea umană nu este independentă față de timp, iar mijloacele utilizate pentru satisfacerea acestor 

scopuri sunt și acestea limitate (Robbins, 1935 citat în Hausma, 1993, p. 108). Astfel, rolul 

cercetătorului economist este acela de a găsi soluții privind utilizarea cât mai adecvată a mijloacelor 

limitate (Robbins, 1935 citat în Hausman, 1993, p. 108). Pentru aceasta, știința economică are în 

vedere studiul vieții economice, dar și a comportamentului uman, utilizând o serie de tehnici, 

concretizate acum în domenii fundamentale (Todosia, 1992, p. 9), printre care putem regăsi și 

statistica, contabilitatea și analiza economică. Acestea au rolul de a măsura, analiza și de a caracteriza 

cantitativ fenomenele vieții sociale și economice (Bărbat, 1973, p.4) 

Comportamentul uman pe tărâmul economiei poate fi influențat și existența unei libertăți 

naturale și susținerea interesului individual, încuranjându-se astfel libertatea naturală pentru atingerea 

unei stări sociale mai bune (Valier, 2009, p.43). În acest mod se încurajează rolul statului ca mână 

invizibilă în asigurarea jocului liberei concurențe de pe piață și apărarea justiției (Valier, 2009, p.43).  

Trebuie precizat faptul că sprem deosebire de științele naturale, științele de gestiune lucrează 

cu o serie de construcții artificiale, numite artefacte care sunt influențate însă de deciziile raționale 
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ale oamenilor sau ale celor desemnați să le conducă (Gavvard-Perret, 2012, pp. 18-21). În domeniul 

științelor de gestiune problemele de cercetat vizează de cele mai multe ori chestiuni aplicate, 

punctuale și de interes la nivelul entităților economice, propunându-se soluții sau căi de atac pentru 

rezolvarea acestora (Usunier et al., 1993, pp. 14-16). Științificitatea în zona gestiunii entităților 

economice sau a afacerilor vine atât din modul de explicitare a mediului în care acestea acâionează 

sau sunt realizate, cât și din propunerea de soluții pentru schimbarea stărilor de fapt care au condus 

la apariția unor probleme sau blocaje (Martinest, 1990, p. 20).  

Și în domeniul științelor de gestiune și a contabilității, teoriile formulate pot oferi explicații 

pertinente ale unor fenomene enigmatice (Godfrey-Smith, 2012, p. 299). Aici cercetătorul poate 

propune noi instrumente sau procedee pentru îmbunătățirea proceselor de guvernanță, precum contul, 

bilanțul sau o situație a performanței financiare (Martinest, 1990, p. 21). 

Totodată, principalele procese din interiorul enităților economice sunt supuse unui control 

permanent cu scopul cunoașterii și înțelegerii acestora printr-o exprimare cantitativă ce revine 

domeniului Contabilității, rezultatele fiind necesare planificării, conducerii, controlului și analizei 

principalelor componente (Rusu,1972, 9,3). Prin contabilitate se observă mișcarea valorilor dintr-o 

entitate economică și ajută la reconstituirea prin calcule a vieții acesteia (Rusu, 1972, p.5). 

Încadrându-se în zona științelor pozitive, contabilitatea prezintă un caracter științific și 

interferează cu multe discipline științifice, fără a urma calea acestora sau subordonându-se lor, ci 

menținându-se autonomă (Rusu, 1975, p. 120). În unele cazuri se constată că știința contabilității este 

superioară acestor discipline, deoarece aceasta corelează un ansamblu de calcule realizate și ținute 

după anumite reguli, convenții și norme definite social, se manifestă și se dezvoltă în societăți umane 

complexe cu un grad ridicat de organizare (Capron, 1994, pp. 15-16).   

Referindu-ne la cunoașterea din domeniul contabilității, dacă dorim să o înfațișăm drept 

știință, în primul rând trebuie să se poată determina cu precizie cu ce anume se deosebește de celelalte 

feluri de cunoaștere, ce nu are în comun cu niciuna din acestes și ce îi este specific (Kant, 2014, p. 

77). Specificitățile pot proveni din: obiectele cunoașterii, sursele cunoașterii sau din modul în care 

se realizează cunoașterea (Kant, 2014, p. 77).  

Din acest punct de vedere, contabilitatea poate fi considerată o știință deoarece: a) are un 

obiect propriu suspus observării și cercetării, respectiv patrimoniul enității economice și nasamblul 

mișcărilor valorice care îi influențează patromoniul; b) urmează un demers logic, bazat pe 

raționament profesional, utilizând un ansamblu de metode, mijloace și procedee specifice; c) 

utilizează o serie de legități și principii specifice; d) utilizează un vocabular și o terminologie proprie 

(Horomnea, 2008, pp. 101-102). Instrumentul său de bază este contul, un fapt social și cultural 

(Capron, 1994, p. 16), iar utilizarea bilanțului ca model al reprezentării patrimoniului și studierea 
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principalilor indicatori ai acestuia în dinamică oferă câmp de cercetare pentru alte discipline (Tabără, 

1984, p. 14). 

 

Viitorul științei contabilității  

Relația dintre competiție și cooperare în știință poate conduce la atingerea țelurilor 

individuale, dar mai ales la nivel de comunitate științifică (Godfrey-Smith, 2012, p. 299). Viitorul își 

trage seva, în mare parte, din trecut și din prezent (Pohoață, 2011, p. 278), iar rolul științelor 

economice, inclusiv cel al contabilității, va fi acela de a găsi și propune noi soluții pentru problemele 

cauzate de stările de criză prezente și viitoare, fără a omite însă conceptele de etică, morală, 

deontologie și dezvoltare sustenabilă în gestionarea afacerilor. 

Totodată, ne raliem opiniei prof. Pohoață (2011, p. 281) și susținem că de știința economică 

trebuie să se ocupe doar elitele, acele persoane care au o zestre și o cultură economică aparte și care 

pot abstractiza și modela realitatea vieții economice tocmai pentru a o înțelege și a o explica sub toate 

aspectele ei teoretice, practice și normative. În același timp, utilizarea modelării matematice oferă 

problemelor economice acel statut care le face apte de a fi soluționate pe cale matematică, asigurându-

se înțelegerea fenomenului sau a sistemului analizat pe baza analizei relațiilor dintre variabilele 

utilizate în descrierea fenomenului sau a sistemului de analizat (Pârvu, 1998, pp. 188-189). 

În domeniul științei contabilității, viitorul acesteia presupune realizarea de studii 

interdisciplinare și interacțiunea cu alte științe, precum cel al economiei politice, finanțelor, 

matematicii, psihologiei, sociologiei sau cu domeniul privind studiul comportamentului 

organizațional (Smith, 2015, pp. 35-42), ceea ce conduce la apariția unor noi direcții de cercetare 

privind: a) calitatea informației contabile și propunerea de noi soluții practice privind înregistrarea, 

clasificarea și prezentarea tranzacțiilor economice; b) implicațiile noilor norme contabile asupra 

raportărilor financiare, calității informației contabile, comportamentului profesionistului contabil, 

sitemului fiscal aplicabil; c) rolul auditorului privind îmbunătățirea calității informației contabile și 

reducerea asimetriei informaționale prin utilizarea celor mai bune proceduri de audit pentru 

prevenirea și detectarea fraudelor; d) îmbunătățirea procesului de guvernanță corporativă, reducerea 

riscului de faliment, raportare integrată și de dezvoltare durabilă; e) internaționalizarea contabilității 

și rolul organismelor normalizatoare în procesul de armonizare contabilă; f) utilizarea noilor 

tehnologii informaționale în raportarea financiară și în audit pentru creșterea calității misiunilor; i) 

controlul strategic și managementul performanței (Weirich et al., 2014, pp. 5-9, 41-43, 63, 85-93, 

103-105, 128-129, 151-157, pp. 225-235). 

În același timp, utilizarea tehnologiilor asistate de calculator (Hayes et al., 2005, pp. 337-343), 

dar și utilizarea tehnicilor de eșantionare sau a metodelor statistice avansate de analiză a datelor 
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(Raffegeau & Dubois, 1978; Robu, 2014, 2005-280) vor conduce la creșterea calității misiunilor de 

audit.  

Nu în ultimul rând, utilizarea metodelor statistice în cadrul auditului financiar, dar şi 

interconectarea acestuia cu analiza financiară şi contabilitatea, vor deschide o direcţie nouă de 

cercetare. Acest domeniu nou îşi va propune analiza principalelor etape ale auditului financiar pe 

baza unor indicatori din analiza financiară, utilizând metode statistice şi econometrice avansate, fiind 

numit, ipotetic, auditometrie (auditometrics) (Robu, 2014, p. 307). 

Scopul acestei lucrări este acela de obținere a atestatului de abilitare în domeniul fundamental: 

Științe economice, respectiv în domeniul de specialitate: Contabilitate. Conform recormandărilor 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, teza este 

structurată astfel: un rezumat (în limba română și engleză), partea centrală dedicată realizărilor 

științifice și profesionale și planurilor de evoluție și dezvoltare a carierei, și partea dedicată 

referințelor bibliografice asociate conținutului tezei de abilitare.  

Partea centrală a fost structurată astfel: a) o secțiune dedicată principalelor realizări 

științifice, profesionale și academice, pe direcții tematice disciplinare/interdisciplinare după 

conferirea titlului de doctor (incluzîndu-se aici: principalele contribuții privind analiza și evaluarea 

calității informației financiare, principalele contribuții privind îmbunătățirea calității misiunilor de 

audit financiar din România, principalele contribuții privind utilizarea metodelor statistice avansate 

de analiză a datelor în domeniul financiar-contabil și în practica auditului financiar, principalele 

contribuții privind analiza performanței organizaționale cu ajutorul logicii fuzzy, principalele 

contribuții asupra unor teme de interes științific cu caracter interdisciplinar, realizările profesionale 

obținute după conferirea titlului de doctor și realizări academice obținute după conferirea titlului de 

doctor) și b) o secțiune dedicată planurilor de evoluție și dezvoltare a propriei cariere 

profesionale, științifice și academice, direcții de cercetare/predare/aplicații practice și moduri 

probabile de acțiune pentru punerea în practică a acestora  (incluzîndu-se aici: principalele repere 

ale parcursului profesional și academic - anterior elaborării tezei de abilitare, planul de evoluție și 

dezvoltare a carierei profesionale, planul de evoluție și dezvoltare a carierei academice, planul de 

evoluție și dezvoltare a carierei științifice și principalele direcții de cercetare, predare și aplicații 

practice). 
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„Știința este un complex de cunoștințe în continuă dezvoltare, clădit pe succesiuni de reflexii și idei, 

dar și mai mult decât atât pe experiența și acțiunile unui mare număr de gânditori și lucrători. 

Ea este o descoperite continuă de noi fapte, legi și teorii, criticând și deseori distrugând tot atât de 

mult pecât clădește. Totuși în întregul lui edificiul științei nu încetează niciodată să crească” 

(Rusu D., Teorii și sisteme de conducere a contabilității pe plan mondial. Note de curs, Institutul 

Politehnic, Iași, 1975, p. 119) 

 

 

 

 

 

B. REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE, PROFESIONALE ȘI PLANURI DE 

EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE A CARIEREI  

 

Prin cunoaștere organizată, Immanuel Kant considera că se ajunge la știință, iar cercetare 

ştiinţifică înseamnă, în viziunea lui Charles F. Kettering, o conştientizare a faptul că încă nu ştii nimic 

dar vrei să afli totul, ajungând ca la final să ştii totul despre nimic (Bernard Raffournier).  

Henry R. Harrover susținea că pentru cercetare științifică trebuie să fii un om practic, un 

aventurier pe tărâmul lui ”Nu există”, un iscoditor, unul ce crede în cercetare și pune întrebări, unul 

care refuză să creadă că perfecțiunea a fost atinsă. Prin cercetare se ajunge la știință, la curiozitatea 

care ia formă atunci când se urmărește un scop precis (Zora Neale Hurston), doarece știința reprezintă 

adevărul, cunoaștere și întrebuințare a forțelor naturii pentru fericirea omului (Victor Babeș) (Robu, 

2012). 

Cunoaşterea ştiinţifică în care ne încredem, poate fi utilizată pentru găsirea soluţiiilor la  

problemele cotidiene şi majore ale omenirii, fiind o cale de ieşire, o cale în sus. În acest context, una 

dintre marile problemele cu care s-a confruntat societatea umană, în diferite etape ale evoluției sale, 

și care a avut și continuă să aibă un impact semnificativ negativ asupra mediului economic, social, 

politic și religios o reprezintă apariția și manifestarea tranzacțiilor cu caracter economico-financiar 

(Robu, 2012). 
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Secțiunea B1: Realizări științifice, profesionale și academice, pe direcții tematice 

disciplinare/interdisciplinare după conferirea titlului de doctor 

 

Principalele realizări științifice, profesionale și academice, pe direcții tematice disciplinare 

și interdisciplinare, după conferirea titlului de doctor în domeniul Contabilitate, vizează următoarele 

direcții de cercetare, profesionale și academice:  

a) analiza și evaluarea calității informației financiare; 

b) îmbunătățirea calității misiunilor de audit financiar din România; 

c) utilizarea metodelor statistice avansate de analiză a datelor în domeniul financiar-

contabil și în practica auditului financiar; 

d) contribuții privind utilizarea metodelor statistice avansate de analiză a datelor în 

domeniul financiar-contabil și în practica auditului financuiar; 

e) contribuții privind analiza și gestiunea performanței financiare; 

f) contribuții asupra unor teme de interes țtiințific cu caracter interdisciplinar; 

g) realizări profesionale obținute după conferirea titlului de doctor; 

h) realizări academice obținute după conferirea titlului de doctor. 

 

B1.1: Contribuții privind analiza și evaluarea calității informației financiare  

Informația oferă utilitate celui care o deține și poate fi valorificată pentru cunoașterea și 

înțelegerea unui spațiu sau a unor evenimente. Prin cunoaștere obții putere (după Bacon, 1597, în 

Rodrigues Garcia, 2001), asigurată prin deținerea unei informații de calitate care poate susține și oferi 

avantaje competitiționale în realizarea oricărei afaceri. 

Conceptul de informație a cunoscut de-a lungul timpului mai multe accepțiuni. Inițial, 

informația a fost considerată ca fiind o altă formă de exprimare a materiei (Einstein, 1905), apoi 

energie (Shanon, 1948), iar ulterior, prin stabilirea unor legături între domeniul teoriei informației cu 

cel al statisticii inferențiale și al informaticii, s-au pus bazele ciberneticii (Rosenblueth, 1943). 

Informația generată de un eveniment poate să apară sub forma unui mesaj, este independentă 

de modalitatea de transmitere (Floridi, 2005) și poartă o anumită semnificație privind evenimentul 

produs (Checkland și Scholes, 1990). Rolul fundamental al informației constă în reducerea 

incertitudinii cu privire la apariția unui eveniment (Luhn, 2012), pemițând utilizatorilor luarea decizii. 

Pentru a putea fi reprezentată sub forma unui mesaj, informația trebuie să fie percepută, adică 

trebuie să se identifice cu evenimentul despre care s-au cules date. Datele sunt prelucrate pentru a 

dobândi o semnificație în funcție de evenimentul studiat, iar informația rezultată din prelucrarea 
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datelor este transmisă, mai apoi, de la emițător către un receptor, printr-o serie de semne 

convenționale (Shanon, 1948). 

Una dintre cele mai importante forme de apariție a informației o constituie informația 

financiară, raportată de către firme. Această informație prezintă utilitate pentru diferitele categorii de 

stakeholder-i, întrucât descrie poziția și performanța financiară a firmei (IASB, 2015). Cunoscând 

astfel de informații, utilizatorii își pot fundamenta deciziile de ordin operațional sau strategic. 

Pentru asigurarea unui grad ridicat de utilitate, informația financiară trebuie să îndeplinească 

o serie de caracteristici calitative (IASB, 2015). Aceste caracteristici pot fi asigurate prin ralierea la 

un cadrul contabil de referință, care stă la baza întocmirii și raportării informției fianciare. 

Implementarea unor standarde de contabilitate care conduc la obținerea unei informații relevate, cu 

jutorul căreia se descrie în mod fidel poziția și performanța financiară a firmei, pot ajuta utilizatorii 

în luarea celor mai bune decizii (IASB, 2015).  

Conform IASB (2015), calitatea informației financiare poate fi amplificată dacă suplimentar, 

informația financiară este comparabilă, verificabilă, oportună și inteligibilă. Pin aplicarea unui cadru 

contabil de referință, cei însărcinați cu producerea și raportarea financiară își propun amplificarea 

calității informației financiare, prin maximizarea individual sau global, a caracteristicilor calitative. 

Amplificarea calității informației este un proces iterativ (Alexander și Nobes, 2007) și generează o 

serie de costuri asociate raportării.  

Privit ca o constrângere care acționează asupra raportării, costul obținerii informației este 

deosebit de important mai ales atunci când acesta este justificat de necesitatea obținerii informației 

(Raffournier, 2012). Aceste costuri și altele suplimentare, asociate analizei și interpretării informației 

financiare, sunt suportate de către utilizatori cu scopul obținerii de beneficii economice viitoare de pe 

urma informației raportate. 

Informația trebuie să fie inteligibilă, prin prezentarea concisă și exactă a tuturor elementelor 

care descriu poziția și performanța financiară a firmei. Pentru aceasta se impune identificarea celor 

mai pertinente elemente care descriu poziția și performanța, stabilirea criteriilor de calitate prin care 

informația oferită de acești indicatori să poată fi evaluată, alegerea celor mai buni indicatori și metode 

prin care calitatea să poată fi măsurată și evaluată. 

Odată cunoscute dimesniunile calitative ale informației financiare, pe baza identificării 

factorilor determinanți se poate proceda la amplificarea calității. Cu ajutorul metodelor statistice se 

poate estima influența fiecărui factor asupra uneia din dimensiuni, dar și eventualele interdependențe 

dintre caracteristici. Acest lucru este motivat de faptul că o informație comparabilă, verificabilă, 

oportună sau inteligibilă nu poate fi utilă diverșilor utilizatori, dacă nu prezintă relevanță și nu descrie 

în mod fidel poziția și peformanța financiară a firmei (IASB, 2015). 
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Indiferent de forma sub care apare, informația are rolul de a reduce gradul de incertitudine 

asociat apariției unui eveniment (Casagrande, 1999). În domeniul financiar, informația este utilă unei 

game largi de utilizatori, în fundamentarea deciziilor de ordin operațional și strategic (Jawabreh și 

Alrabei, 2012). Informația vizează firma cât și mediul în care aceasta își desfășoară activitatea și 

servește tuturor stakeholder-ilor în fundamentarea deciziilor de ordin strategic (El-Sayed Ebaid, 

2012). 

Teoria de agent (Jensen și Meckling, 1976) stabilește că managerii sunt responsabili cu 

gestionarea activității firmei și răspund direct în fața acționarilor pentru starea și peformanța acesteia. 

Din aceste considerente managerii au nevoie de o informație de calitate pentru a identifica punctele 

forte și slabe ale afacerii, dar și pentru a evalua oportunitățile și amenințările care pot să apară 

(Simons, 2000). La rândul lor, acționarii și investitorii sunt interesați de informația financiară 

raportată de către firmă pentru evaluarea poziției și performanței și pentru stabilirea valorii acesteia. 

Astfel de informații stau la baza fundamentării prețului pe care investitorii sunt dispuși să îl ofere în 

vederea dobândirii dreptului de a participa la procesul de luare a deciziilor în cadrul firmei și obținerii 

de beneficii economice viitoare (Butt et al., 2010). 

În domeniul financiar, informația este transmisă în principal de către firme unei game largi de 

utilizatori sub forma unor raportări periodice, de regulă anuale sau trimestriale. Acest mesaj se 

regăsește sub forma unor raportări financiare, standardizate, care respectă o serie de principii și norme 

pe baza cărora obținute (Goldberg, 2001). Garantarea autenticității informației raportate este asigurată 

prin asumarea situațiilor de către manageri sau de cei respeonsabili cu producerea acesteia, iar în 

unele cazuri de către profesioniști independenți, precum auditorii financiari, care oferă o opinie 

calificată asupra procesului de obținere și conformității informației în raport cu un cadru contabil de 

referință aplicabil (Arens et al., 2012). 

Informația financiară obținută este transmisă mai departe utilizatorilor interesați (IASB, 2015) 

pentru luarea deciziilor. Deși forma de transmitere a informației financiare este stabilită prin norme 

contabile și standarde de raportare financiară, o condiție esențială în perceperea informației o 

reprezintă deținerea unor cunoștințe suficiente de către principalele categorii de utilizatori (IASB, 

2015). În acest caz, o informare bună și completă nu poate asigura o înțelegere facilă a situațiilor 

financiare raportate fără deținerea, în prealabil, a unor cunoștințe economice de specialitate. 

În domeniul raportărilor financiare, informația trebuie să ofere o descriere relevantă și sub 

cele mai semnificative aspecte a evenimentelor care apar în cadrul unui sistem integrat. Acest sistem 

cuprinde firmele (ca entități raportoare), utilizatorii (ca beneficieri), un cadrul de raportare de referință 

(care stă la baza transmiterii informației într-o formă accepată de toți actorii implicați) și organismele 

care supraveghează și reglementează modul de transmitere al informației către beneficiari (IASB, 
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2015). Evenimentele care generează informații financiare sunt reprezentate de tranzacțiile cu caracter 

economico-financiar pe care o entitate raportoare (firma) le realizează în interiorul acesteia (cu sine) 

sau cu terțe persoane. 

Informația financiară reprezintă o resursă intangibilă (Rose, 1999), cu un grad ridicat de 

omogenitate (Sampler, 1998), deoarece poate fi schimbată sau subtituită cu o altă informație. 

Valoarea informației este dată de utilitatea acesteia și contribuția pe care o are la obținerea de beneficii 

economice viitoare pentru cei care dispun de ea. Cu ajutorul informației financiare, investitorii 

existenți și potențiali, creditorii dar și împrumutătorii de capital pot estima valoarea firmei (IASB, 

2015). De asemenea, pe baza informațiilor raportate, utilizatorii pot identifica punctele forte și 

vulnerabilitățile financiare ale firmei, îi pot evalua lichiditatea și solvabilitatea, nevoia de finanțare 

suplimentară, probabilitatea de a obține finanțarea și nu în ultimul rând perspectivele privind 

obținerea de fluxuri de trezorerie viitoare (IASB, 2015).  

Deși informația nu reprezintă un bun, aceasta are asociat un cost al obținerii ei, determinat de 

valoarea și utilitatea pe care o are în raport cu diverși utilizatori. Într-un sistem financiar, informația 

poate fi transferată contracost între cel care o produce și cel care befeniciază de aceasta. Spre 

deosebire de alte sisteme, în cazul unui sistemul financiar informația, deși este vândută și transmisă 

beneficiarului, rămâne în formă originală la cel care o produce cu posibilitatea vânzării și către alți 

utilizatori (Kingma, 2001). În același timp, o informație financiară achiziționată poate fi vândută de 

către cel care a cumpărat-o și către alți beneficiari, fără consimțământul producătorului inițial, cu 

riscului apariției unor eventuale erori la nivelul mesajului original. 

Pentru a se proteja de transmiteri neautorizate, producătorii informației originale apelează fie 

la particularizarea informației în funcție de necesitățile utilizatorilor (deși acest lucru ar conduce la o 

creștere a vulnerabilității în condițiile în care anumite informații ar putea fi totuși retransmise către 

persoane care nu ar avea dreptul de a le utiliza), fie acționează în sensul diminuării cantității de 

informație, ceea ce conduce la apariția incertitudinii, la nivel de sistem sau piață (Rose, 1999). În 

cazul informației financiare, incertitudinea poate fi determinată și de către sursa care o produce, 

utilizatorii neștiind de la început valoarea de adevăr a informației pe care doresc să o cumpere (Rose, 

1999). 

În mod clasic, informația financiară poate fi privită ca un bun gratuit și care poate circula la 

liber între diferiți utilizatori. În acest caz, utilitatea dar și abundența informației conduc către o valoare 

zero a acesteia (Boisot, 1998). Totuși, caracteristicile unice ale informației financiare fac din aceasta 

un bun care poate face obiectul tranzacționării. Informația are utilitate pentru beneficiari dar și un 

cost al tranzacționării, ceea ce îi conferă valoare (Boisot, 1998). 
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Unele opinii consideră că informația financiară poate fi inclusă la categoria marfă, ca bun 

destinat vânzării, tocmai datorită valorii pe care o are (Rose, 1999). Valorea dar și raritatea 

informației, în unele cazuri, conduc la apariția asimetriei informaționale. Fenomenul poate fi definit 

ca o informare imperfectă, acea transmitere neuniformă și inegală a conținutului mesajului către toți 

utilizatorii, determinată de prețul variabil pe care fiecare beneficiar ar fi dispus să îl plătească (Philips, 

1988). 

Cauzele care stau la baza apariției asimetriei informaționale sunt multiple. Prima cauza ar 

putea fi determinată tocmai de raritatea informației financiare, în condițiile în care cei care o produc 

nu au intenția transmiterii ei în totalitate (Kingma, 2001). Omisiunea sau lipsa informației suficiente 

poate afecta în acest caz deciziile utilizatorilor. O altă cauză care determină apariția asimetriei 

informaționale o reprezintă în unele cazuri interesele divergente între cei care produc informația și 

cei care o utilizează (Williamson, 1985).  

Asimetria informațională afectează întreg sistemul informațional, la nivelul tuturor 

componentelor sale. Pentru a înlătura efectele negative ale asimetriei asupra sistemului informațional, 

Steinmueller (1992) propune introducerea unei terțe părți în sistem care are rolul garantării acurateții 

și preciziei informației transmise.  

Transpusă sub forma raportărilor financiare, informația trebuie să ofere o imagine fidelă a 

poziției și performanței financiare (Missonier-Piera și Dick, 2010). Elementele prin care se surprinde 

poziția financiară sunt reprezentate de activele, datoriile și capitalurile proprii pe care firma raportoare 

le deține. În conformitate cu Cadrul general conceptual emis de IASB (2015), un activ reprezintă o 

resursă controlată de firmă, rezultată din evenimente trecute și de la care se așeaptă obținerea de 

beneficii economice viitoare. Pe baza acestei definiții se face o corespondență directă între active (ca 

mijloace) și modalitățile de procurare sau de finanțare a acestora (resurse), ceea ce a condus în teoria 

și practica de specialitate la calculul unor rate de echilibru financiar. Valoarea activelor este raportată 

în bilanț, iar după gradul de lichiditate a acestora, activele se clasifică în active imobilizate (cu un 

grad redus de lichiditate,  fără o pierdere semnificativă a valorii) și active circulante (cu un grad ridicat 

de lichiditate, fără o pierdere semnificativă a valorii) (Penman, 2007).  

Același Cadru definește datoriile ca fiind obligații prezente ale firmei, care au apărut în urma 

unor evenimente trecute și prin a căror decontări se așteaptă ieșirea de resurse, încorporând beneficii 

economice din entitate (IASB, 2015). Având în vedere că resurselor le corespund mijloacele deținute 

de firmă, se înțelege că decontarea datoriilor poate conduce la diminuarea lichidităților sau a altor 

active cu grad ridicat de lichiditate. În același timp, creșterea nivelului datoriilor pe care o firmă le 

înregistrează poate conduce la afectarea posibilității acoperirii acestora pe baza mijloacelor deținute, 

cu impact direct asupra solvabilității. Și în cazul datoriilor, valoarea acestora este raportată în bilant, 
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iar după gradul de exigibilitate, datoriile pot fi clasificate în datorii curente (de până la un an și datorii 

pe termen lung, a căror decontare depășește o perioadă mai mare de un an) (Raffournier, 2012).   

Al treilea element care poate fi utilizat în descrierea poziției financiare îl reprezintă 

capitalurilor proprii. IASB (2015) le recunoaște ca fiind interesul rezidual al acționarilor în activele 

firmei, după deducerea tuturor datoriilor sale. Această definiție se fundamentează pe ecuația care 

transpune principiul dublei reprezentări în contabilitate, prin care activul este egal cu pasivul, sau 

totalului activelor îi corespunde totalul resurselor deținute (proprii și străine). 

Cea de-a doua perspectivă asupra căreia utilizatorii sunt interesați este reprezentată de către 

peformanța financiară, privită ca rezultat al modificărilor resurselor economice deținute de către firmă 

(IASB, 2015). Informațiile obținute privind performanța financiară sunt utile în evaluarea și analiza 

rentabilității resurselor economice angajate de către firmă și oferă indicii privind eficiența actului de 

guvernață. 

În evaluarea performanței firmei trebuie să se țină cont de principiile utilizării contabilității de 

angajamente. Acest lucru presupune că firma trebuie să înregistreze în contabilitate tranzacțiile pe 

măsură ce acestea au avut loc și nu pe măsura decontării acestora (Istrate, 2009). Chiar dacă încasările 

sau plățile în numerar au loc într-un exercițiu financiar distinct de evenimentele care le-au generat, 

efectele asupra firmei sunt înregistrate în momentul apariției evenimentelor și conduc la înregistrarea 

unor decalaje între rezultatele contabile și fluxurile de trezorerie. 

Principalul element prin care poate fi evaluat rezultatul firmei, ca indicator al performanței în 

reprezintă profitul. Acest indicator stă la baza calculului altor indicatori precum rentabilitatea sau 

rezultatul pe acțiune (Missonier-Piera și Dick, 2010). Pentru determinarea profitului, trebuie avute în 

vedere totalitatea veniturilor și cheltuielilor înregistrate de către firmă. 

Potrivit IASB (2015), veniturile reprezintă majorări ale beneficiilor economice obținute de 

către firmă pe parcursul unei perioade de raportare, concretizate sub forma intrărilor de active, 

majorării acestora, sau diminuări ale datoriilor. Astfel de modificări conduc la creșteri ale capitalurilor 

proprii, altele decât cele legate de eventuale noi aporturi realizate de către acționari. 

În corespondență, cheltuielile reflectă scăderi ale beneficiilor economice înregistrate pe 

parcurusul unei perioade de raportare și se concretizează sub forma ieșirilor sau consumurilor de 

active sau diminuări ale nivelului datoriilor (IASB, 2015). Aceste diminuări conduc la reduceri ale 

capitalurilor proprii, altele decât cele asociate distribuirilor către participanții la capitalurile proprii. 

De asemenea, peformanța financiară poate fi reflecată și prin fluxurile de trezorerie pe care 

firma le generează, sub forma intrărilor sau ieșirilor de numerar. Intrările de numerar pot să rezulte 

din încasări ale creanțelor sau noi aporturi, iar ieșirile de numerar se concretizează în plata datoriilor 

sau distribuirea de dividende către acționari. 
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Modalitatea de raportare a informațiilor cu privire la poziția și performanța financiară vizează 

agregarea acestor informații într-un set de situații financiare care cuprind: situația poziției financiare 

la sfârșitul perioadei curente și precedente (bilanțul), situația profitului sau pierderii și ale altor 

elemente ale rezultatului global pe perioadă, situația modificărilor capitalurilor proprii pe perioadă, 

situația fluxurilor de trezorerie pe perioadă și note privind politicile contabile care au stat la baza 

obținerii informațiilor financiare (IASB, 2015). 

Politicile contabile au la bază totalitatea principiilor care au fost utilizate în pregătirea și 

raportarea situațiilor financiare, și anume: imaginea fidelă, continuitatea activității, contabilitatea de 

angajamente, pragul de semnificație, compensarea, frecvența raportării și informațiile comparative 

(Istrate, 2009). Respectarea principiilor contabile asigură obținerea și raportarea unei informații 

financiare de calitate, certificată prin opinia calificată, obiectivă și independentă a unei terțe persoane, 

de regulă un auditor financiar (Raffournier, 2012)  

  

Calitatea informației financiare  

Informația financiară este oferită tuturor stakeholder-ilor sub forma raportărilor periodice care 

conduc la diminuarea incertitudinii (Daske et al, 2008). Utilitatea informației este asigurată atunci 

când sunt îndeplinite caracteristicile calitative ale acesteia (Barth et al., 2008), iar îmbunătățirea 

calității informației conduce la reducerea abaterii de la normele sau standardele aplicabile (Hansen, 

1991). Potrivit Eurostat Quality Assurance Framework 2013, principalale caracteristici calitative ale 

informației sunt reprezentate de: relevanță, acuratețe și precizie, actualitate și promptitudine, 

comparabilitate, coerență și completitudine.  

 Relevanța indică gradul de satisfacere a utilizatorilor informației și măsura în care aceasta 

răspunde cerințelor acestora. Un astfel de lucru nu indică neapărat că informația este de slabă calitate, 

ci faptul că este inadecvată necesităților utilizatorilor. În domeniul financiar, relevanța informației 

poate fi definită prin capacitatea acesteia de a influența semnificativ deciziile utilizatorilor (IASB, 

2015). Christensen și Demsky (2008) consideră că informația financiară poate influența deciziile 

investitorilor atunci când are valoare predictivă și poate sta la baza realizării de previzionări ale 

rezultatelor viitoare, când are valoare de confirmare a evaluărilor anterioare sau ambele caracteristici. 

În raport cu principalii utilizatori, relevanța poate fi măsurată prin studierea relației dintre informația 

financiară raportată și răspunsul utilizatorilor la transmiterea acesteia (Barth, 2008). Existența unei 

corelații puternice între informația financiară transmisă și răspunsul utilizatorilor indică un grad 

ridicat al relevanței informației.     

 Acuratețea informației vizează apropierea rezultatelor obținute în urma transmiterii 

mesajului de valoarea exactă sau devărată a acestuia, provenind de la sursa inițială. O informație care 
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prezintă acuratețe indică posibilitatea reprezentării fidele a realității. Prin acuratețe se poate măsura 

corectitudinea datelor sau informației colectate, fără ca acestea să prezinte eventuale inconsecvețe 

sau redundanțe, dar și integritatea celor stocate (Hansen, 1991). În domeniul raportărilor financiare, 

acuratețea indică capacitatea informației de a reprezenta în mod fidel tranzacțiile realizate de către 

firmă, poziția și performanța financiară a acesteia. Reprezentarea fidelă presupune absența erorilor 

semnificative și neutralitatea informației, în descrierea obiectivă a firmei (IASB, 2015). Acuratețea 

informației financiare este asigurată fie prin asumarea raportărilor financiare de către cei însărcinanți 

pregătirea și întocmirea situațiilor financiare (inclusiv profesioniștii contabili), fie prin exprimarea 

unei opinii de către un auditor financiar cu privire la gradul de conformitate al informației financiare 

cu un cadru contabil de referință (Archambeault și Dezoort, 2001). Pe baza opiniei auditorului, 

utilizatorii își pot fundamenta deciziile și pot aprecia dacă informațiile financiare raportate au fost 

denaturate ca urmare a fraudelor sau operațiunilor de management al rezultatului. Barth (2008) 

consideră că acuretețea poate fi măsurată cu ajutorul opiniei de audit, dar mai ales cu ajutorul studierii 

variației poziției și performanței financiare a firmei de la o perioadă la alta. Creșterilor de rezultat 

cărora li se poate stabili proveniența, într-o măsură adecvată, (ca urmare a creșterii nivelului 

productivității, vânzărilor, reducerilor comerciale primite, diminuării costurilor), sunt considerate ca 

fiind neafectate de operațiuni de management al rezultatului (Barth, 2008).                 

 Oportunitatea informației indică actualitatea acesteia și măsura în care mai pot fi satisfăcute 

în timp cerințele utilizatorilor pe baza unor informații colectate în trecut, neactualizate. În cazul 

informației financiare, oportunita presupune ca aceasta să fie disponibilă factorilor decizionali în timp 

util (IASB, 2015). Unele opinii consideră că o informație financiară veche, perimată, nu mai poate fi 

utilă în luarea deciziilor (Bassell et al., 2003), însă poate sta la baza realizării de analize, estimări ale 

tendințelor și ca bază pentru calcului actuale ale unor elemente din patriomoniu (Raffournier, 2012). 

În mod normal raportările financiare se realizează anual, la termenele impuse prin lege, însă pentru 

susținerea deciziilor investitorilor informația poate fi disponibilă și sub forma unor situații 

intermediare, care surprind poziția și performanța financiară a firmei până în acel moment (Dumontier 

și Raffournier, 2002). Prin raportarea la ideaa susținută de Jaba et al. (2001), oportunitatea informației 

poate fi măsurată prin intensitatea răspundului utilizatorilor la momente diferite de timp de la 

publicarea situațiilor financiare.    

 Completitudinea informației primită de un utilizator urmărește ca aceasta să conțină în 

totalitate informația transmisă de către sursă. O informație incompletă poate conduce la afectarea 

deciziilor utilizatorilor. În domeniul financiar, completitudinea este conectată și susține reprezentarea 

fidelă a poziției și performanței financiare (IASB, 2015). O informația trunchiată, chiar dacă este 

reală și fără erori, nu poate susține întrutotul deciziile utilizatorilor, disimulând unele evenimente sau 
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ascunzând o serie de tranzacții (Missonier-Piera și Dick, 2010). Prin raportarea la Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară, completitudinea poate fi evaluată prin măsura în care situațiile 

financiară conțin elemenntele recomandate sau impuse, astfel încât să asigure o informare adecată 

tuturor utilizatorilor.    

 Coerența informației are în vedere contextul în care aceasta poate fi utilizată împreună cu 

alte informații pentru luarea deciziilor. Coerența este asigurată atunci când pentru obținerea 

informațiilor se utilizează un sistem unitar de definiții, clasificări și elemente metodologice (Jemna, 

2005). În planul informației financiare coerența este asigurată prin aplicarea cu consecvență a 

principiului permanenței metodelor și stă la baza comparabilității informațiilor raportate. Pe baza 

acestui principiu poate fi evaluat impactul unei metode sau tehnici de calcul asupra informației 

financiare raportate.    

 Claritatea și formatul informației vizează maniera în care aceasta este pusă la dispoziția 

utilizatorilor, fără ca mesajul inițial să sufere modificări semnificative ca urmare a unor interpretări. 

Pentru raportările financiare, IASB (2015) recomandă ca informațiile raportate în situațiile financiare 

să fie prezentate într-o manieră clară și concisă, pentru a evita eventualele confuzii sau concluzii 

înșelătoare. Standardele Internaționale de Raportare Financiară susțin însă că pentru a avea utilitate 

maximă, utilizatorii informației financire ar trebui să dețină suficiente cunoștințe din domeniul 

economic astfel încât să poată studia și analiza situațiile financiare (Alexander și Nobes, 2007). 

Claritatea și formatul pot fi evaluate prin raportarea la IFRS: pentru reducerea confuziilor, IFRS 

propun atât formatul cât și conținutul minimal al raportărilor financiare.       

   Accesibilitatea informației urmărește posibilitatea obținerii informației atunci când 

utilizatorii au nevoie de aceasta. Această caracteristică trebuie corelată și cu oportunitatea, cele două 

determinând gradul de utilitate al informației pentru un anumit utilizator. În cazul informației 

financiare, accesibilitatea este stabilită de cadrul contabil de referință și impune publicarea situațiilor 

financiare anuale sau trimestriale atât pe site-urile firmelor cât și transmiterea situațiilor către 

organismele guvernamentale de supraveghere financiară (Christensen și Demsky, 2008). Absența sau 

întârzierea publicării situațiilor financiare de către firme poate conduce, după caz, la o serie de 

sancțiuni de ordin financiar sau retragerea dreptului de a fi cotată pe o piață reglementată.   

 Comparabilitatea informației are în vedere posibilitatea identificării unor anumite diferențe 

sau asimetrii atât între mesajele transmise de la aceeași sursă către diferiți utilizatori, cât și de la 

aceeași sursă, dar către un singur utilizator, în momente diferite (Jemna, 2005). Problema 

comparabilității vizează identificarea unor similitudini sau diferențe între informațiile financiare 

raportate de către aceeași firmă dar la momente diferite de timp (utilizând sau nu referențiale contabile 

comune) sau în același moment, sau între informațiile raportate de către firmă și alte firme cu care 
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aceasta se poate compara, în baza utilizării unui referențial contabil comun (Christensen și Demsky, 

2008). Comparabilitatea poate fi asigurată prin aplicarea unui cadru contabil de referință comun, prin 

utilizarea aceleiași valute în care sunt exprimate valorile elementelor care descriu poziția și 

performanța financiară sau prin calcularea unor indicatori (rate financiare).         

 Securitatea informației vizează posibilitățile și mijloacele pe care sistemul informațional le 

deține și utilizează, pentru ca mesajul transmis să nu fie afectat din exterior dar nici de infrastructura 

cu ajutorul căreia mesajul este transmis. În cazul raportărilor financiare, securitatea informației este 

asigurată prin exprimarea unei opinii independente de către un auditor financiar cu privire la sistemul 

de control intern al firmei, la modalitatea de obținere a informației, iar în unle cazuri de certificarea 

suplimentară a unui auditor al sistemelor informaționale (Alexander și Nobes, 2007). Certificarea 

calității modului de funcționare a sistemului informațional al firmei conduce implicit și la asigurarea 

acurateții informației raportate (Arens et al., 2012). 

 Validitatea informației face referire la posibilitatea verificării în orice moment atât a sursei 

mesajului cât și a măsurii în care acesta este adevărat sau fals. În cazul informației financiare, 

validității îi corespunde caracteristica verificabilitate (IASB, 2015), ca modalitate prin care se asigură 

reprezentarea exactă a tranzacțiilor economice realizate de către firmă. Cu ajutorul verificabilității, 

utilizatorii informației financiare pot reconsitui sau recalcula o serie de rezultate prin utilizarea 

acelorași metodologii sau ipoteze folosite de către cei responsabili cu raportarea. 

 Caracteristicile calitative ale informației financiare trebuie să conducă la o creștere a utilității 

acesteia, în funcție și de o serie de constrăngeri care pot afecta costul obținerii informației. În cele 

mai multe studii din literatura de specialitate, metodele utilizate în analiza calității informației 

financiare au urmărit măsura în care caracteristicile calitative sunt îndeplinite sau nu și mai puțin 

estimarea punctuală a calității. Tocmai absența unor indicatori standardizați care să poată fi utilizați 

în estimarea calității informației au determinat aplicarea cu dificultate a unor metode statistice. Cele 

mai multe metode au fost utilizate pentru testarea existenței la nivelul informațiilor financiare 

raportate a caracteristicilor precum: relevanță, reprezentare exactă, comparabilitate, verificabilitate, 

oportunitate și inteligibilitate.       

 

Calitatea informației financiare și legea uitării 

STATISTICAL ASSESSMENT OF THE VALUE RELEVANCE OF FINANCIAL 

INFORMATION REPORTED BY ROMANIAN LISTED COMPANIES 

By: Jaba, Elisabeta; ROBU, Ioan-Bogdan; Istrate, Costel; Roman, Mihai 

ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING   

Volume: 19   Issue: 2   Pages: 27-42   Published: 2016 

Este cunoscut faptul că fundamentarea deciziilor investitorilor pe piața financiară se bazează, 

în bună măsură, pe informațiile furnizate de sistemul de raportări financiare al entităților cotate 
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(Jawabreh & Alrabei, 2012). Prin informațiile de calitate oferite, se consideră că raportarea financiară 

contribuie la reducerea semnificativă a gradului de incertitudine asociat evenimentelor care se produc 

la nivelul firmei (Casagrande, 1999). 

Potrivit International Accounting Standard Board (IASB), principalele caracteristici 

calitative ale informației financiare sunt relevanța și reprezentarea exactă, amplificate prin 

comparabilitate, verificabilitate, oportunitate și inteligibilitate (IASB, 2015). Relevanța informației 

se poate defini drept capacitatea acesteia de a influența semnificativ deciziile utilizatorilor (IASB, 

2013). Pornind de la Conceptual Framework of IASB, Christensen & Demsky (2008) consideră că o 

informație financiară relevantă poate influența deciziile investitorilor atunci când are valoare 

predictivă și poate sta la baza realizării de estimări ale rezultatelor viitoare, când are valoare de 

confirmare a evaluărilor anterioare sau ambele caracteristici. Relevanța informației poate fi 

amplificată atunci când aceasta este oportună, adică este disponibilă utilizatorilor în timp util pentru 

luarea deciziilor (IASB, 2015). Studiile privind value relevance (Barth et al, 2008) constată că 

informația financiară din situațiile raportate de către firmele cotate poate influența semnificativ 

deciziile investitorilor. 

În studiu se propune analiza și evaluarea relevanței informației financiare în timp, pe 

parcursul unui întreg exercițiu financiar. Pentru identificarea momentelor critice ale unui exercițiu 

financiar, când informația financiară poate afecta variația cursului bursier, realizăm o analiză de panel 

a relevanței informației financiare raportate de către firmele românești cotate la Bursa de Valori 

București (BSE). 

Studiul s-a realizat pe un eșantion de 67 de firme cotate BSE, în perioada 2006-2013. Pentru 

studiul relevanței s-a evaluat, cu ajutorul analizei de panel, influența poziției și performanței 

financiare asupra variației medii zilnice a cursului bursier al acțiunilor firmelor cotate. O relație între 

indicatorii financiari ai poziției și performanței firmei și variația zilnică la bursă a prețurilor acțiunilor 

nu a fost încă abordată pentru firmele românești cotate. Indicatorii financiari considerați în studiu, 

privind poziția și performanța financiară a firmei, au fost calculați pe baza informațiilor din situațiile 

financiare anuale. Datele au fost prelucrate cu softurilor SAS 9.2 și SPSS 20.0. Principalele rezultate 

ale cercetării relevă faptul că informațiile financiare raportate de către firmele românești cotate BSE 

sunt relevante pentru investitori, însă gradul de relevanță diferă semnificativ, în timp (de la o lună a 

alta, a unui exercițiu financiar) și de la o firmă la alta.  

Structura lucrării mai cuprinde 4 secțiuni: o trecere în revistă a literaturii de specialitate 

(secțiunea 2), prezentarea metodologiei (secțiunea 3), rezultate și discuții (secțiunea 4) și concluzii. 

Rezultatele obținute în studiu au permis atingerea obiectivelor cercetării și validarea ipotezei 

de lucru propuse. Cu ajutorul principalilor indicatori financiari calculați pe baza informațiilor din 
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situațiile financiare anuale s-a putut evalua relevanța în timp a acestora (lunar) asupra investitorilor. 

În studiu, relevanța a fost evaluată pe baza influenței indicatorilor financiari asupra variației medii 

zilnice a cursului bursier al acțiunilor firmelor românești cotate la bursă (BSE). 

În urma analizei datelor colectate la nivelul eșantionului considerat în analiză, ipoteza 

propusă spre testare a fost validată. Se poate aprecia că în cazul firmelor românești cotate BSE, 

informația financiară raportată pe baza situațiilor financiare anuale își pierde în timp relevanța față 

de investitori, pe parcursul unui exercițiu financiar. 

Rezultatele cercetării au reliefat faptul că informațiile privind poziția financiară, și mai ales 

structura financiară a firmei, evaluată pe baza levierului financiar (FL) sunt relevante investitorilor 

mai ales în a doua jumătate a exercițiului financiar. Utilitatea acestor informații este susținută se 

posibilitatea realizării unor comparații privind beneficiile obținute în urma finanțării activității fie pe 

baza resurselor proprii, fie pe baza resurselor străine. 

Informațiile privind performanta financiară a firmei vizează performanta activității de 

exploatare (evaluată cu ajutorul ROA), performanța utilizării capitalurilor proprii (ROE) și 

performanța activității comerciale (NM). În urma analizei datelor colectate la nivelul eșantionului 

studiat, informațiile raportate care stau la baza calculării ROA sunt relevante pentru investitori doar 

atunci când sunt publicate (după auditarea acestora) și ulterior, în luna septembrie, când sunt raportate 

situațiile financiare intermediare. Informațiile privind rentabilitatea financiarăsunt relevante pentru 

investitori începând cu luna iulie (tot dup auditare), iar informațiile privind rentabilitatea comercială 

(NM) sunt relevante pentru investitori imediat după încheierea exercițiului financiar și anunțarea 

rezultatelor neauditate, în momentul publicării situațiilor financiare (luna mai) și ulterior, în 

momentul pregătirii și raportării situațiilor semestriale. 

Un punct forte al acestui studiu îl reprezintă faptul că, spre deosebire de celelalte studii de 

profil, în analiză se utilizează variația medie lunară a cursului bursier, controlându-se mult mai bine 

evoluția prețului acțiunilor sub influența informațiilor din situațiile financiare raportate. Pe baza 

rezultatelor obținute se poate realiza o ierarhizare în timp a informațiilor (indicatorilor) cu relevanță 

ridicată față de investitori. În același timp, prin identificarea perioadelor de timp în care un indicator 

prezintă sau nu relevanță pentru investitori se pot solicita sau impune raportări periodice suplimentare 

care să contribuie la creșterea relevanței și să fie utile în fundamentarea deciziilor investitorilor. 

Limitele studiului sunt determinate în principal, din includerea în analiză doar a informațiilor 

privind profitabilitatea-rentabilitatea și a gradului de îndatorare, modelele propuse neincluzând și alte 

informații cu privire la lichiditatea firmelor, solvabilitatea, apartenența la un anumit obiect de 

activitate sau la un anumit auditor, sau tipul opiniei de audit exprimate cu privire la situațiile 

financiare raportate. 
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Calitatea informației financiare și riscul de țară 

THE COUNTRY RISK INFLUENCE ON ACCOUNTING QUALITY IN THE CASE OF 

ROMANIAN LISTED COMPANIES 

By: ROBU, Ioan Bogdan; Carp, Mihai; Popescu, Cristian C.; et al. 

TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS   

Volume: 15   Issue: 3C   Pages: 597-616   Published: 2016 

 Riscul de țară joacă un rol important în luarea deciziilor de afaceri, iar ca factor 

macroeconomic poate influența interesul investitorilor în sensul afectării calității informațiilor 

financiare, prin încurajarea sau descurajarea operațiunilor de management al rezultatului (Enomoto 

et al., 2015). În cazul țărilor cu un sistem legislativ puternic și orientate către protecția investitorilor, 

se poate observa o limitare a acțiunilor de manipulare a rezultatelor contabile (Francis et al., 2016). 

Astfel, o difuzare eficientă a informațiilor contabile asigură stabilitatea relațiilor entității cu mediul 

său economic (Michailesco, 2009), iar calitatea informațiilor financiare raportate asigură condițiile 

de menținere a eficienței piețelor financiare (Rankin et al., 2012). 

Factorii determinanți ai riscului de țară sunt numeroși, însă dintre cei mai importanți pot fi 

reprezentați de performanțele economice, politice și instituționale (Bevan & Estrin, 2000). În unele 

cazuri, riscul instituțional poate fi înlocuit cu cel comercial determinat de îndeplinirea contractelor cu 

firmele private și partenerii locali (Nordal, 2001). În evaluarea deciziei de investiții, companiile ar 

trebui să țină cont de riscul economic și de cel politic (McGowan and Moeller, 2009). Riscul 

economic face referire la capacitatea unei țări de a-și plăti datoriile, iar riscul politic se referă la 

posibilitatea unei țări de a lua decizii care să producă pierderi investitorilor (Usher, 1965). Daca 

acțiunile guvernamentale interferează sau blochează tranzacțiile financiare, modifică termenii 

contractelor sau măresc costurile acestora, atunci se poate vorbi de existența riscului politic 

(Westonand Sorge, 1972). 

Se poate sintetiza că riscul de țară presupune dezechilibre de natură economică, politică și 

socială care influențează randamentul sau rentabilitatea investițiilor, în special atunci când se discută 

despre investițiile străine (Robock, 1971; Root, 1972; Simon, 1982; Roy and Roy, 1994; Meldrum, 

2000 ; Bouchet et al., 2003). Fie că este vorba despre investiții, dimensionarea producției sau a pieței 

de desfacere, firmele au tendința firească de optimizare a costurilor, iar apariția riscului de țară poate 

conduce la o serie de costuri suplimentare (Weston and Sorge, 1972). 

Riscul țară poate fi inclus în analiza deciziilor de investiții prin elaborarea de modele care 

folosesc procese stochastice cu scopul evaluării proiectelor de investiții (Nordal, 2001). În cazul 

investițiilor realizate în economii unde riscul este dependent de schimbările din mediul 

macroeconomic și de business, piețele financiare sunt afectate semnificativ de manifestarea riscului 

de țară (Aboura & Chevallier, 2015). 
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Riscul de țară își exercită influența asupra valorii randamentului titlurilor nu direct, ci prin 

intermediul factorilor utilizați în evaluarea activelor (Andrade, 2009). Sub influența riscului de țară, 

in analiza valorii și efectului acestuia la nivelul piețelor emergente, tentința companiilor mici este de 

a înregistra randamente ale titlurilor și performanțe superioare față de companiile mari, cu impact 

direct asupra unor indicatori ai valorii precum preț/valoare contabilă pe acțiune (price-to-book ratio) 

sau preț/rezultat pe acțiune (price earnings ratio) (Zaremba, 2016). În acest caz, interesele 

investitorilor pot fi afectate, ceea ce impune includerea unui ansamblu de caracteristici ale mediului 

socio-economic, printre cele mai importante fiind: tipul de regim juridic (bazat pe coduri de legi sau 

pe cutume), modul de acordare a drepturilor privind stimulentele managerilor, reglementările privind 

auditarea situațiilor financiare, condițiile de guvernare a entităților, reglementările privind drepturile 

acționarilor minoritari, legi ale pieței de capital, independența justiției și a presei (Hope, 2003; 

Manganaris et al., 2016). 

La nivel international, adoptarea IFRS și normele și practicile de protecție a investitorilor au 

efecte semnificative asupra calității informațiilor financiare raportate, măsurile de reglementare ale 

mediului economic limitând posibilitatile managerilor de a manipula rezultatele (Houqe et al., 2012). 

În acest mod este reflectată dependența practicilor contabile de factorii macroeconomici naționali 

(Houqe et al., 2012). 

Influența riscului de țară asupra calității informației financiare poate fi evaluată din 

perspectiva utilizării principiului prudenței în raportarea financiară și a relevanței informației 

financiare pe piața de capital. Într-o primă etapă se va estima și testa influența riscului de țară asupra 

prețului acțiunilor firmelor românești cotate BSE. Odată estimată această influență, se va analiza 

influența pieței financiare (măsurată pe baza variației în timp a prețului acțiunilor firmelor cotate 

BVB, anterior afectat de riscul de țară) asupra cifrelor contabile (ca măsură a accounting 

conservatism) și se va evalua gradul de afectare a acestor cifre ca urmare a operațiunilor de 

management ale rezultatului, prin estimarea total angajamente (accruals), dar și a componentelor 

sale. În urma descompunerii total angajamente (accruals) se va estima și testa influența cifrelor 

contabile (afectate indirect de riscul de țară) asupra pieței financiare, evaluându-se astfel relevanța 

acestora. 

Rezultatele obținute în studiu au condus la atingerea celor trei obiective de cercetare propuse. 

Astfel, a fost estimată și testată influența riscului de țară asupra pieței bursiere românești și implicit 

asupra prețului acțiunilor firmelor românești cotate BSE (O1:); a fost estimată și testată influența 

pieței financiare (BVB), reflectată prin variația în timp a pretului titlurilor tranzactionate, asupra 

calității informațiilor financiare și în special asupra operațiunilor de management al rezultatului (O2) 
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și a fost estimată și testată influenței informațiilor financiare, afectate sau nu de operațiunile de 

earnings management, asupra intereselor investitorilor (O3). 

Atingerea acestor obiective a condus la validarea ipotezei generale. Astfel, la nivelul BVB 

riscul de țară, și în special cel asociat normelor legale, are un efect semnificativ asupra calității 

informațiilor financiare raportate de către firmele românești cotate la bursă, și implicit asupra 

intereselor investitorilor.  

Mai mult decât atât, prin analiza de senzitivitate, s-a validat și faptul că în cazul firmelor 

românești cotate la bursă care prezintă un procent semnificativ de acționari străini, riscul de țară, și 

în special cel asociat normelor legale, are un efect semnificativ asupra calității informațiilor financiare 

raportate de către acestea. 

 

Calitatea informației financiare și contabilitatea de angajamente 

ACCRUALS EARNINGS MANAGEMENT IN EMERGING MARKETS UNDER THE 

TRANSITION TO IFRS: THE CASE OF ROMANIAN LISTED COMPANIES 

By: Istrate, Costel; Georgescu, Iuliana Eugenia; Carp, Mihai; ROBU, Ioan Bogdan et al. 

TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS  

 Volume: 14   Issue: 2A   Pages: 393-411   Published: 2015 

 Cifrele contabile făcute publice prin raportările financiare au ca scop informarea 

utilizatorilor despre starea, performanțele și perspectivele entităților. Calitatea deciziilor luate de 

utilizatorii informației contabile depinde, în bună măsură, de calitatea acestei informări. Literatura 

identifică mai multe dimensiuni ale calității informației financiar-contabile (Paglietti, 2009): 

relevanța, managementul rezultatului și utilizarea contabilității de angajamente. 

Rezultatele unor astfel de studii sunt utile în încercarea de a măsura calitatea referențialelor 

contabile, a mecanismelor de verificare a aplicării lor, dar și pentru a scoate în evidență încercări ale 

unor firme de a cosmetiza unele informații ori pentru a explica de ce firmele apelează uneori la astfel 

de ajustări ale cifrelor contabile. Utilizarea operațiunilor de management al rezultatului  pot fi 

întotdeauna acceptate într-o anumită doză și este mereu de așteptat ca firmele să practice într-o 

anumită măsură astfel de operațiuni, îndeosebi datorită nevoii fundamentale de estimări și de 

raționamente înc onstruirea informației contabile. Dechow & Skinner (2000) consideră chiar că a 

elimina flexibilitatea în raportările financiare ar însemna a elimina utilitatea rezultatului contabil ca 

indicator al performanței economice. 

Implicarea firmelor în operațiuni de management al rezultatului astfel încât să atingă și să 

depășească performanțele așteptate de piață, de analiști, de investitori este justificată de către 

directorii financiari (Graham et al., 2005) prin aceea că astfel se întărește credibilitatea pe piața 

financiară, se mențin și cresc prețurile acțiunilor, se menține și se îmbunătățește reputația conducerii, 

se transmit mesaje favorabile despre perspectivele de creștere. Pragurile pe care își propun să le atingă 
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și să le depășească firmele se referă la raportarea unor rezultate care să corespundă așteptărilor 

investitorilor (Degeorge et al., 1999). 

Cifrele contabile mai sunt utilizate și în stabilirea remunerării unor membri ai conducerii 

întreprinderilor, ca bază pentru calculul unor indicatori din contractele de credit de care beneficiază 

firmă, ori ca punct de plecare în stabilirea unor impozite (Niskanen, Keloharju, 2000). Se consideră 

că raportarea fluxurilor de trezorerie este, pentru utilizatori, o cale de a atenua efectele diverselor 

opțiuni contabile în măsurarea performanțelor firmei. Pe baza analizei reacțiilor unui anumit număr 

de directori financiari, Graham et al. (2005) ajung la concluzia că acești responsabili financiari ai 

companiilor consideră totuși că în raportarea financiară, rezultatul contabil este o măsură mai 

importantă decât valoarea fluxurilor de trezorerie.  

Studiul își propune să evalueze măsura în care se poate constata o anumită utilizare a 

tehnicilor de management al rezultatului pe bază de accruals pe cazul firmelor cotate la BVB. Pornind 

de la metodologia consacrată în studiile anterioare privind, în studiu se propune calculul indicatorilor 

de management al rezultatului pe bază de accruals precum și testarea influenței unor factori de ordin 

nefinanciar asupra acestora. 

Rezultatele studiului indică utilizarea operațiunilor de management al rezultatului bazat pe 

accruals la nivelul firmelor românești cotate la Bursa de Valori București, mai ales în perioada pre-

IFRS, pe diferite obiecte de activitate. În același timp, operațiunile de management al rezultatului 

bazat pe accruals (OMRA) sunt influențate și de apartenența auditorului la Big 4, firmele auditate de 

către aceștia evidențiind valori reduse ale OMRA, comparatv cu firmele auditate de către auditori din 

Non Big 4. Principalele contribuții aduse de către studiu la literatura contabilă cu privire la 

operațiunile de management al rezultatului în cazul firmelor românești cotate sunt atât în plan 

metodologi cât și al rezultatelor obținute. 

În plan metodologic, eșantionul analizat este mult mai complet și structurat față de studiile 

precedente înregistrate la nivelul României, datele fiind colectate până în 2014, ceea ce permite o mai 

bună comparație între perioada pre-IFRS (6 years) și perioada IFRS (3 years). În al doilea rând, spre 

deosebire de studiile anterioare pe cazul firmelor românești cotate, în studiul de față s-au reținut doar 

indicatorii care se referă la acruals, luând în considerare variabile neutilizate în celelalte studii. În al 

treilea rând, din punct de vedere al metodologiei de cercetare utilizate, studiul s-a realizat în două 

etape: în prima s-a estimat componenta discreționară a OMRA, iar în cea de-a doua etapă s-a evaluat 

calitatea OMRA (atât pentru cele pozitive cât și cele negative).  

Pe baza rezultatelor obținute în studiu, se poate aprecia că la nivelul firmelor românești 

cotate BVB există operațiuni de management al rezultatului, cu impact direct asupra variației OMRA 

discreționare. Valori ridicate ale OMRA discreționare (pozitive) s-au înregistrat mai ales în perioada 
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pre-IFRS și mai ales în rândul firmelor din domeniul serviciilor, la nivelul cărora valorile creanțelor 

și ale cifrei de afaceri raportate nu erau corelate cu fluxurile de numerar înregistrate. Existența unor 

astfel de decalaje ca urmare a manipulărilor contabile aveau rolul de a cosmetiza rezultatele obținute 

de către firme și de a denatura poziția și performanța financiară a acestora. In același timp, din 

rezultatele obținute se poate observa că apartenența auditorilor firmelor analizate la grupul Big 4 nu 

constituie un factor determinant al OMRA discreționare, operațiuni de management al rezultatului 

existând la nivelul tuturor firmelor cotate.  

 

Calitatea informației financiare și raportările financiare de mediu 

ANALYSIS OF COMPANIES SUSTAINABILITY UNDER THE INFLUENCE OF 

ENVIRONMENTAL INFORMATION DISCLOSURE 

By: Istrate, Costel; Robu, Ioan-Bogdan; Pavaloaia, Leontina; et al. 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL    
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Dezvoltarea sustenabilă a companiilor are la bază asigurarea pe termen lung a unui echilibru 

între componentele care o definesc, de ordin economico-financiar, de mediu și de ordin social (Dobre 

et al., 2015). Componenta economică are în vedere alocarea eficientă a resurselor sau bunurilor 

limitate, cea de mediu recomandă nedepăşirea limitelor de poluare şi conservarea biodiversității, iar 

componenta socială își propune asigurarea egalității şanselor, oportunităţilor, libertăţilor şi justiţiei 

sociale (Hansmann et al., 2012). 

Integrarea elementelor privind mediul înconjurător în viața companiei presupune luarea în 

calcul a acestei componente atât la nivel economic, cât și la nivel juridic, contabil, financiar, tehnic 

etc. În plan economic luarea în calcul a aspectelor legate de mediu în costul serviciilor sau producției 

permit companiilor să-și raționalizeze consumul de resurse naturale sau energie, realizând economii 

substanțiale și să satisfacă exigențele privind respectarea mediului și sănătatea consumatorilor (Ahsen 

et al., 2004).  

Din punct de vedere juridic, luarea în considerare a elementelor de mediului este impusă prin 

acte normative (Williamson, 2001; Ribeiro and Kruglianskas, 2015), care angajează responsabilitatea 

companiilor în cazul nerespectării limitelor admise (emisii, deșeuri, ape uzate etc.) și conduce la 

sancțiuni administrative și/sau penale. Din punct de vedere financiar și contabil, înregistrarea 

costurilor de mediu generate de activitatea companiilor și prezentarea informațiilor financiare 

aferente, se dorește a fi un mijloc de evaluare a performanțelor companiilor (Lafontaine, 2002). Din 

punct de vedere tehnic, investițiile în eco-tehnologii pot asigura companiilor avantaje competitive 

(Rennings, 2000). 

Raportarea privind dezvoltarea sustenabilă a devenit o practică tot mai frecventă, companiile 

încercând să răspundă ”așteptărilor, presiunilor și criticilor din partea părților interesate care doresc 
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să fie mai bine informate cu privire la impactul social și de mediu al activității” (Boiral, 2013; 

Brammer et al., 2006). Efectele deteriorării mediului, ca urmare a activității companiilor, pot avea 

implicații de ordin financiar și pot conduce la diminuarea valorii de piață a companiilor (Cormier and 

Magnan, 2007). În vederea asigurării unei bune informări a utilizatorilor privind activitatea 

companiilor și a impactului pe care îl are aceasta asupra mediului, se recomandă publicarea unor 

rapoarte de mediu sau de dezvoltare durabilă, sau integrarea unor astfel de informații în rapoartele lor 

financiare sau în cele cu scop general (Brammer et al., 2006). 

În acest sens, există o serie de reglementări contabile care impun publicarea anumitor 

informaţii de mediu, precum și a impactului activității companiilor asupra mediului. Cadrul General 

al IASB (International Accounting Standard Board – organism însărcinat cu elaborarea normelor 

internaționale de raportare financiar-contabilă - IFRS) încurajează prezentarea unor informații 

suplimentare dacă acestea au un impact semnificativ asupra poziției și performanței financiare. Deși 

inițiativa publicării unor astfel de informații prin intermediul rapoartelor de mediu sau de gestiune 

rămâne la latitudinea companiei (Brammer et al., 2006), acestea ar trebui să surprindă principalele 

caracteristici de performanță și incertitudinile cu care compania se confruntă (Cho and Patten, 2007).  

Evaluarea acțiunilor întreprinse de către firme pentru protecția mediului poate garanta 

exploatarea durabilă, continuitatea activității și trebuie realizată pe baza unui set de indicatori stabilit 

în mod consensual (Dobre et al, 2015). Acești indicatori trebuie să permită monitorizarea dezvoltării 

durabile și evaluarea impactului activităților și a produselor/ serviciilor firmelor asupra mediului. 

Astfel de informații sunt utile investitorilor în evaluarea performanțelor economice și de mediu ale 

firmelor, cu scopul fundamentării deciziilor acestora pe piața bursieră. 

Studiul își propune analiza și evaluarea impactului informațiilor privind mediul, prezentate 

de către companiile românești cotate, în contextul specific al raportărilor financiare, asupra deciziilor 

investitorilor pe piața bursieră, cu efect direct asupra performanței globale și bursiere. Evaluarea 

deciziilor investitorilor se poate realiza pe baza variației cursului bursier al acțiunilor firmelor cotate. 

În analiza impactului informațiilor de mediu asupra deciziilor investitorilor s-a ținut cont de influența 

individuală și de efectul coroborat al acestor informații cu cel al informațiile financiare. Studiul s-a 

realizat la nivelul companiilor românești cotate la  Bursa de Valori București (BSE) în 2011 (82 firme 

aplicau norme românești de raportare financiară - RAS) și 2013 (81 firme aplicau IFRS). 

Principalele rezultate obținute în studiu relevă existența unui profil de performanță globală 

a firmelor românești cotate la bursă sub influența informațiilor de mediu cu caracter financiar și 

nefinanciar. De asemeneape baza datelor analizate s-a demonstrat faptul că la nivelul firmelor 

românești cotate BSE, raportarea informațiilor cu privire la mediu au o influență semnificativă asupra 

deciziilor investitorilor și implicit asupra performanței globale, în condițiile adoptării referențialului 
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contabil IFRS, referențial care a condus la creșterea componentei mediu din situațiile financiare 

anuale. 

 

B1.2: Contribuții privind îmbunătățirea calității misiunilor de audit financiar din România  

 

La nivel internațional, cererea pentru servicii de audit și asigurare a fost influențată de 

interesul principalilor beneficiari, preum și de evoluția în timp a profesiei contabile și de audit. În 

funcție de obiectivele misiunii de audit, dar și de nivelul de normalizare în domeniu, la nivel 

internațional pot fi identificate trei perioade mari ale evoluției pieței de audit și servicii de asigurare 

(Zeff, 2003). 

Perioada de dinainte de 1940 este marcată de apariția asociațiilor profesionale și de emiterea 

unor forme incipiente ale codurilor de etică și ale standardelor profesionale (Zeff, 2003). Principalii 

beneficieri ai misiunilor de audit erau investitorii și furnizorii de capital, iar obiectivele auditului 

vizau cu precădere detectarea fraudelor (Porter et al., 2003). Pe aceste considerente se fundamentează 

teoria polițistului (sau a jandarmului), prin care se justifică rolul auditului financiar în detectarea și 

prezentarea fraudelor financiare (Hayes et al., 2005). 

Cea de-a doua perioadă, cuprinsă între 1940 și 1960, este marcată de dobândirea notorietății 

și creșterea reputației profesiei contabile și de audit (Zeff, 2003). În această perioadă sunt 

recomandate și, mai apoi, asimilate o serie de standarde profesionale, care vizează creșterea calității 

misiunilor de audit. Necesitatea serviciilor de audit și asigurare se justifică pe baza a două teorii. 

Teoriei credibilității acordate afirmă că auditul financiar este necesar managerilor pentru a spori 

încrederea investitorilor în actul de guvernanță corporativă (Hayes et al., 2005). Cea de-a doua teorie, 

a încrederii inspirate, afirmă că auditul financiar este util acționarilor în evaluarea performanței 

firmelor cu scopul determinării valorii dividendelor din profitul obținut, proporțional cu mărimea 

drepturilor deținute (Hayes et al., 2005). 

Ce-a dea treia perioadă debutează la începutul anilor 1960 și continuă până în prezent. Deși 

în această perioadă are loc o consolidarea a practicilor de audit și o concentrare a firmelor de audit și 

asigurare în grupuri mari de firme (multinaționale), scandalurile financiare și abaterile de la codul de 

etică atrag o serie de critici la adresa profesiei contabile și de audit (Zeff, 2003). Criticile apar cu 

precădere din direcția investitorilor, aceștia fiind nemulțumiți de ineficiența auditului financiar în 

semnalarea fraudelor și a abuzurilor de încredere comise de manageri la nivelul firmei. Pe fondul 

acestor probleme se fundamentează teoria agenției prin care se justifică necesitatea auditării situațiilor 

financiare pentru reducerea asimetriei informaționale (Hayes et al., 2005). 
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 Evoluția serviciilor de audit financiar la nivel internațional a fost determinată și de influența 

semnificativă a grupul marilor firme de audit (Big 8, Big 6, Big 5 și Big 4). Acest lucru a condus la 

creșterea competitivității și calității misiunilor (Buijink et al., 1998), dar și la sporirea influenţei 

asupra normalizatorilor în sensul impunerii propriilor politici și interese (Hamilton et al., 2008). 

În condițiile apariției fraudelor financiare sau erorilor de raportare, opinia auditorului poate 

fi afectată, cu impact direct asupra diminuarea calității misiunii de audit financiar (Hayes et al., 2005). 

O misiune de audit financiar poate fi considerată a fi realizată în conformitate cu standardele de 

calitate, atunci când auditorul reușește să detecteze evetualele denaturări contabile și să aplice cele 

mai bune proceduri care să îl conducă la descoperirea acestora (DeAngelo, 1981). Reușita este 

asigurată de competența profesională a auditorului, în timp ce aplicarea celor mai bune proceduri care 

să îl conducă la obținerea de probe de audit suficiente și adecvate ține de obiectivitatea și 

independența auditorului (Knechel et al., 2012).  

Realizarea unei misiuni de audit de calitate, în conformitate cu standardele profesionale, 

conduce la exprimarea unei opinii de audit corecte prin care se garantează acuratețea informațiilor 

financiare raportate, cu impact direct asupra stabilității piețelor financiare (Hayes et al., 2005). 

Stabilitatea piețelor, bazată pe transparența în raportarea financiară, conduce la predictibilitate și la 

posibilitatea preîntâmpinării manifestării crizelor economico-financiare (McPhail și Walters, 2009), 

ale căror efecte negative sunt resimțite în plan economic, social, politic, cultural și nu numai. 

Totodată, traducerile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, a Standardelor 

Internaționale de Audit și a Ghidurilor privind asigurarea unui audit de calitate conduc la înregistrarea 

unor opinii diferite în ceea ce privește modul de utilizare al unor concepte (Godfrey și Chalmers, 

2007) și determină o serie de neconcordanțe în ceea ce privește în practica auditului financiar din 

România.  Deși la nivel european și internațional există o practică recunoscută în ceea ce privește 

metodologia auditului financiar (Arens et al., 2012; Soltani, 2007), la nivelul României lucrurile sunt 

încă la început de drum.  

Trebuie menționat faptul că practica internațională din domeniul auditurlui financiar 

recunoaște și recomandă utilizarea modelelor econometrice în testarea ipotezei de Going Concern 

(Lensberg et al., 2006), în evaluarea riscului de fraudă (Nieschweitz et al, 2000) și estimarea 

denaturărilor contabile (Trompeter et al., 2013), pe baza metodelor statistice avansate de analiză a 

datelor. Însă, la nivelul României, se constatată absența unor modele valide, cel puțin din perspectiva 

Ghidului publicat de CAFR, care să poată fi utilizate de practicienii din domeniul auditului din 

România.  

În același timp, înființarea relativ recentă a Camerei Auditorilor Financiari din Romînia 

(CAFR) prin Ordonanța de urgență Nr. 75/1999, adoptarea ISA într-o primă formă în 2006 (și ulterior 
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prin traducerile succesive din 2009 și 2013) dar și încercarea de a transalata practica internațională în 

contextul românesc, fără a ține cont de specificitățile naționale (prin tipărirea unui ghid privind 

asigurarea calității auditului financiar publicat în 2010, retipărit în 2013 – considerat a fi insuficient 

în ceea ce privesște evaluarea sistemului de control intern, a riscului de fraudă și a posibilităților de 

testare a utilizării ipotezei de Going Concern - și care va trebui modificat și reevaluat pentru a ține 

cont de prevederile noii Directive Europene nr. 34/2013, în care se propun o serie de proceduri și 

tehnici de audit), constituie premisele perfecționării și modernizării practicilor de audit financiar din 

România cu scopul creșterii calității misiunii de audit financiar. 

 

Opinia de audit și dezvoltarea durabilă 
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Sustenabilitatea descrie capacitatea de a menține diverse sisteme și procese - din punct de 

vedere ecologic, social și economic - pentru a acorda o atenție sporită mediului. Pe aceeași linie, 

există responsabilitatea pentru impactul pe care îl exercită organizația asupra mediului, comunității 

și societății în ansamblu, atât în termeni de afaceri, cât și sociali. În căutarea unui mediu durabil, 

diverși profesioniști ar trebui să dezvolte soluții interdisciplinare pentru problema ridicată de locurile 

de muncă, comunitățile și forța de muncă transformate de forțele tehnologice și economice (Ferreira 

și colab., 2006).  

Astfel, putem vedea că sustenabilitatea este un concept care poate fi privit din dublă 

perspectivă: pe de o parte, mediul ar trebui păstrat, dar, pe de altă parte, dacă există acțiuni care îl 

influențează negativ, acest impact ar trebui să fie comensurat și, în cele din urmă, ocolit sau corectat. 

Rolul auditorilor în această chestiune, ca parte a profesionistului care poate oferi soluții, este de a 

identifica problemele și de a-și exprima o opinie cu privire la acestea, pentru ca companiile să 

acționeze mai responsabil. 

Abordarea sustenabilă a companiilor implicate în fuziuni și achiziții (M&As) este o 

chestiune care îi privește atât pe cumpărători, cât și pe firmele-țintă implicate. Principalul accent al 

cercetării în zonă se referă la două direcții. Pe de o parte, avem influența comportamentului durabil 

asupra bogăției acționarilor implicați în tranzacții de M&A (Salvi și colab., 2018; Datta și colab., 

2013) și, pe de altă parte, luăm în considerare impactul M&As privind performanța acționarilor 

externi (Hu și colab., 2020). Ambele abordări se bazează pe valoarea creată ca rezultat al M&A, care 

are ca scop principal susținerea prosperității generațiilor viitoare (González ‐ Torres și colab., 2020). 
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Având în vedere eficiența M&A corporativă în schimbarea organizațională, în zilele noastre 

întâlnim adesea termenul de M&A ecologic, referindu-ne la tranzacții cu scopul de a achiziționa 

tehnologii de economisire a energiei și de reducere a emisiilor sau de a se transforma în alte industrii 

cu poluare scăzută și energie scăzută de către întreprinderi puternic poluante și colab., 2020; Salvi și 

colab., 2018).  

În context, Foss și Meier (2019) au descoperit un impact pozitiv al responsabilității sociale 

corporative și al guvernanței sociale de mediu asupra bogăției acționarilor implicați în M & As 

ecologice, pornind de la aceeași premisă, a strategiilor de creștere care duc la o scădere a nivelul de 

poluare al unor companii care activează în industriile puternic poluante din țările dezvoltate (Marea 

Britanie și SUA). 

Ideea unui comportament responsabil social s-a extins, de-a lungul timpului, și asupra 

economiilor emergente, dat fiind faptul că beneficiile respectării principiilor etice în afaceri și ale 

luării în considerare a opiniei părților interesate s-au dovedit a avea un impact pozitiv asupra 

performanței financiare, reflectat în profit (Hategan și colab., 2018), în ciuda birocrației, corupției, a 

riscului de neîncasare a creanțelor, a infrastructurii deficitare și a evaluării greșite a oportunităților de 

investiții (Khanna și Palepu, 2010). 

România este o economie de piață funcțională, care s-a dezvoltat în principal în ultimii 15 

ani, fiind considerată de FMI (2020) și de FTSE Russell (2020) o economie emergentă. Unul dintre 

simbolurile economiei de piață românească este bursa sa de valori (Nenu și colab., 2018), piața 

financiară care include 84 de companii listate pe piața principală, 293 listate pe piața alternativă AeRO 

(Alternative Exchange in Romania) și 15 companii care sunt listat pe SMT International, dedicat 

instrumentelor financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau o piață echivalentă cu 

o piață reglementată într-o țară terță (Bursa de Valori București 2020). 

Având în vedere elementele legislative care reglementează conduita social responsabilă a 

companiilor, legea dură din România constă în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului, modificată prin Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului, care 

solicitați o declarație non-financiară complementară care să conțină informații despre probleme de 

mediu, sociale și de muncă, drepturile omului, lupta împotriva corupției și mitei (Tîrnoveanu, 2018).  

Având în vedere că obligațiile reglementate de directiva menționată mai sus au fost puse în 

aplicare prin diferite ordine ale autorităților implicate în supravegherea companiilor, principala regulă 

care se aplică face obligatorie raportarea durabilă pentru companiile cu cel puțin 500 de angajați, la 

data ultimului bilanț aprobat, indiferent dacă aplică IAS / IFRS sau GAAP local. 

Legea soft include Codul de guvernanță corporativă al BVB, care este voluntar, dar 

majoritatea companiilor listate din România au decis să se conformeze acestuia. De asemenea, există 
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ISO 26000 (privind responsabilitatea socială) care, deși este opțională, este solicitat de partenerii din 

contractele românești, ISO 14000 (privind managementul mediului) și ISO 9000 (privind 

managementul calității) (Organismul Național de Standardizare, 2020). 

Având în vedere deschiderea pieței de capital și complexitatea acesteia, centrul studiului 

nostru reprezintă companiile țintă românești care sunt listate la Bursa de Valori București, datorită 

dorinței lor de a raporta despre comportamentul lor durabil (Tîrnoveanu, 2018), în ciuda faptului că 

pot fi considerați poluanți, în funcție de industria pe care o activează, având în vedere clasificarea 

NACE Rev.2.  

Astfel, analizăm motivele cumpărătorilor de a urmări o investiție în companiile țintă, pe baza 

performanței lor economice și sociale, pe de o parte, și a nivelului de poluare pe care îl elimină asupra 

mediului. În context, opinia de audit a profesioniștilor asupra situațiilor financiare ale acestora 

schimbă optica dobânditorilor. 

În urma recenziilor recente din literatura de specialitate despre M&A, întrebările cercetării 

sunt soluționate ca: 

RQ1. Un investitor are o strategie durabilă atunci când achiziționează o anumită cantitate de 

participare la compania țintă? 

RQ2. Opinia de audit joacă un rol important în strategia de creștere a unui investitor, oferind 

o opinie cu privire la situația financiară a companiilor țintă? 

Astfel, obiectivele acestei lucrări sunt duble. Pe de o parte, dorim să evaluăm dacă 

cumpărătorii au o strategie durabilă atunci când achiziționează o anumită cantitate de participare la 

compania țintă, dat fiind faptul că piața financiară românească este caracterizată în principal de 

achiziții minoritare (Aevoae și colab., 2019). În acest sens, luăm în considerare rentabilitatea 

financiară a companiei țintă, modul în care își recompensează angajații și domeniul pe care îl 

activează, cu scopul includerii acesteia într-o categorie legată de poluare, conform modelului Halme 

și Huse (1997) . Pe de altă parte, dorim să analizăm dacă opinia de audit privind situațiile financiare 

ale companiei țintă joacă un rol important în strategia de creștere a unui investitor sau dacă nu este 

interesat să investească într-o companie auditată. 

În studiu este utilizată o bază de date de 1.491 M&A românești pentru a explora cele două 

dimensiuni ale strategiei durabile a achizitorilor, analizând impactul performanțelor economice, 

sociale și de mediu ale țintei asupra deciziei achizitorilor de a investi într-o anumită valoare. În acest 

scop, lucrarea este structurată în trei părți.  

Prima parte este dedicată analizei literaturii științifice, luând în considerare, pe de o parte, 

motivele dobânditorilor de a investi într-o companie țintă și, pe de altă parte, rolul responsabilității 

sociale corporative (de acum înainte CSR) a celor două companiilor în decizia de a participa la 
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tranzacții de M&A. A doua parte include prezentarea datelor utilizate, a modelelor utilizate în analiză 

și a populației studiate și a eșantionului de analizat. A treia parte include rezultate și discuții 

 

Relevanța opiniei de audit 

The Value Relevance of Audit Report Under IFRS in the Case of Romanian Listed Companies  

By: Robu, Alina Mihaela; Robu, Ioan-Bogdan  

ENTREPRENEURSHIP, BUSINESS AND ECONOMICS, VOL 2   Book Series:  Eurasian Studies 

in Business and Economics   Volume:  3-2   Pages:  3-15   Published:  2016 

Prezentarea informațiilor aferente unei firme, indiferent de natura acestora, este considerată 

a fi punctul de plecare pentru funcționarea unei piețe de capital eficiente. Modalitățile de informare a 

persoanelor interesate în activitatea unei firme (acționarii actuali, potențialii investitori, clienți, 

furnizori sau chiar angajați) pot fi diverse, de la decizii și analize ale managementului, comunicate de 

presă, știri etc. (Healy and Palepu, 2001). Din punctul de vedere al activității desfășurate de către o 

firmă, principala sursă de informații este reprezentată de raportările financiare anuale sau 

intermediare. 

Deși obiectivul principal al raportărilor este de a oferi informații utile care să vină în sprijinul 

utilizatorilor situațiilor financiare în deciziile pe care le iau cu privire la poziția și performanța unei 

firme (IASB, 2015), apariția acestora subliniază, totuși, existența unui asimetrii informaționale între 

furnizorii și utilizatorii de informații financiare.  

Rezolvarea acestui conflict se realizează prin intermediul auditorilor externi, ca și persoane 

calificate, certificate și agreate de către acționari prin emiterea unei opinii cu privire la imaginea fidelă 

a poziției și performanței financiare pe care o oferă situațiile financiare, în toate aspectele 

semnificative (Hakim and Omri, 2010). 

Raportul de audit joacă un rol cheie în procesul de comunicare dintre firmă, reprezentată 

prin manajerul său, și utilizorii informațiilor financiare (Ittonen, 2012), reprezentând un plus de 

valoare în luarea deciziilor de către potențialii investitori. Scandalurile financiare răsunătoare din 

ultimii ani și în principal a neregulilor găsite în situațiile financiare au evidențiat rolul sporit pe care 

auditorii îl dețin în cadrul piețelor financiare (Hakim and Omri, 2010). 

Scopul acestui studiu vizează analiza influenței raportului de audit, întocmit pentru situațiile 

financiare ale firmelor cotate, asupra deciziilor investitorilor la nivelul pieței financiare privind 

achiziția sau vânzarea acțiunilor. Aceste decizii se reflectă prin intermediul prețului acțiunilor. 

Pentru atingerea acestui scop, studiu s-a realizat asupra unui eșantion de 59 de firme cotate 

la Bucharest Stock Exchange (BSE) în exercițiile financiare 2012 și 2013. Rezultate obținute pe baza 

analizei de regresie de tip ANCOVA indică influența apartenenței auditorului la Big 4 dar și influența 

https://apps-webofknowledge-com.am.e-nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C6zHdcz5pyk6IHEn58e&page=1&doc=16
https://apps-webofknowledge-com.am.e-nformation.ro/OutboundService.do?SID=C6zHdcz5pyk6IHEn58e&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=en&daisIds=26093362
https://apps-webofknowledge-com.am.e-nformation.ro/OutboundService.do?SID=C6zHdcz5pyk6IHEn58e&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=en&daisIds=952449
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informațiilor furnizate prin raportul de audit, în ceea ce privește opinia de audit, asupra prețului 

acțiunilor. 

Rezultatele studiului au permis validarea ipotezelor cercetării și atingerea obiectivelor 

cercetării. Pornind de la variabilele incluse în modelul Feltham și Ohlson (1995), relevanța 

informațiilor financiare din situațiile financiare raportate cu privire la prețul acțiunilor a fost testată 

și validată. Astfel, am estimat o influență pozitivă a valorii contabile a capitalurilor proprii și o 

influență negativă a pierderilor raportate asupra prețului acțiunilor. 

În ceea ce privește relevanța informațiilor din raportul de audit, la nivelul eșantionului 

analizat putem observa că o opinie de audit nemodificată are o influență semnificativă și pozitivă 

asupra prețului acțiunilor. Astfel, putem concluziona că, la nivelul ESB, informațiile din raportul de 

audit care includ opinii necalificate sunt relevante pentru investitori. 

Mai mult, pentru companiile cotate la bursă din România, rezultatul net înregistrat la sfârșitul 

exercițiului financiar și pentru care a fost emis un aviz necalificat are o influență pozitivă asupra 

prețului acțiunilor. În acest caz, putem concluziona că informațiile financiare referitoare la rezultatul 

net, pentru care a fost emis o opinie de audit nemodificată (indiferent de afilierea auditorilor sau nu 

la Big 4) are o influență semnificativă și pozitivă asupra deciziilor investitorilor, cu impact direct 

asupra prețului acțiunilor companiilor listate. 

Nu în ultimul rând, s-a arătat influența informațiilor auditate de către un auditor afiliat Big 

4, pentru care a fost emis un anumit tip de opinie, asupra prețului acțiunilor. Astfel, la nivelul 

studiului, putem observa că pierderile raportate de companiile cotate la BVB pentru care au fost emise 

opinii nemodificate sau profiturile pentru care au fost emise opinii modificate de către auditori în Big 

4 au determinat o scădere a prețului acțiunilor. În acest caz, atât rezultatele raportate de companie, 

cât și opiniile auditorilor au avut un impact semnificativ asupra deciziilor investitorilor. 

 

B1.3: Contribuții privind utilizarea metodelor statistice avansate de analiză a datelor în 

domeniul financiar-contabil și în practica auditului financiar  

 “În conducerea (...) economiei (...) sunt esențiale și călăuzitoare modelele economice. Dar 

nu se pot elabora astfel de modele fără a dispune de date și indicatori statistici. Decurge și din această 

necesitate rolul fundamental al statisticii în realizarea sistemului informațional și de conducere 

modernă în domeniul vieții sociale. (...) 

Pe baza indicatorilor obținuți pe cale statistică, omul, utilizând calculul probabilităților, 

poate anticipa viitorul, ceea ce este foarte important pentru acțiunile sale în problemele care-l 

preocupă și pe care este obligat să le rezolve, ținând seamă de condițiile specifice de timp, de loc și 

de mijloace, care sunt date.” (Bărbat, 1973, p. 11) 
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Utilizarea analizei datelor de panel în evaluarea performanței financiare 

Panel data analysis applied in financial performance assessment 

Jaba, Elisabeta; Robu, Ioan-Bogdan; Balan, Christiana Brigitte 

ROMANIAN STATISTICAL REVIEW   Issue: 2   Pages: 3-20  Published: 2017 

 Înregistrarea repetată a aceleiași populații necesită o analiză transversală a influenței 

variabilelor factor asupra variabilelor rezultative. Dezvoltarea tehnicilor de modelare econometrică, 

a metodelor statistice avansate și a aplicațiilor informatice de prelucrare a datelor au contribuit la 

apariția analizei datelor de tip panel. 

Primele aplicații ale acestui tip de date se găsesc în principal în studiile longitudinale ale 

problemelor sociologice (Lazarsfeld, 1948). Creșterea interesului pentru studierea evenimentelor la 

nivel macroeconomic și disponibilitatea ridicată a datelor pentru eșantioane specifice au contribuit în 

mod semnificativ la utilizarea în continuare a analizei datelor de panel în cercetarea dinamicii 

indicatorilor macroeconomici (Gujarati, 2004). În microeconomie, principalele linii de cercetare au 

investigat caracteristicile și comportamentul companiilor, al forței de muncă și al consumatorilor 

(Sevestre, 2002). 

Utilizarea acestui tip de date a fost observată recent în contabilitate (Jager, 2008; Jaba și 

colab., 2013; Jaba și colab., 2016a). Văzută ca un proiect de afaceri care are loc în timp și este supus 

unor riscuri multiple (de La Bruslerie, 2006), compania și analiza performanței sale sunt extrem de 

importante pentru acționarii săi. Acționarii și-au fundamentat deciziile de a pune fondurile disponibile 

în activele companiei pe criterii de performanță (Penman, 2007). Evaluarea performanței companiei 

pe baza structurii capitalurilor reflectă importanța analizei ratei rentabilității financiare (Fabozzi și 

Peterson, 2003).  

Rentabilitatea capitalurilor proprii poate fi evaluată utilizând un indicator de performanță 

cunoscut în literatură sub denumirea de rata rentabilității financiare (Bragg, 2002). Rata rentabilității 

financiare poate varia de la o companie la alta (în aceeași perioadă) în funcție de un set de 

caracteristici specifice gradului de îndatorare sau eficienței utilizării bunurilor de capital (de La 

Bruslerie, 2006). În plus, Rata rentabilității financiare poate varia de la o perioadă la alta (pentru 

aceeași companie) în funcție de contextul economic în care își desfășoară activitatea compania (Jaba 

și colab., 2016a).  

Apariția unor astfel de diferențe între companii sau perioade financiare necesită utilizarea 

analizei datelor de panel pentru a evalua în timp efectele factorilor determinanți asupra rentabilității 

capitalurilor propri. În acest studiu, ne-am propus să oferim o prezentare teoretică a analizei datelor 

de panel în domeniul financiar și contabil și utilizarea practică a acesteia în evaluarea influenței 

factorilor determinanți asupra ratei rentabilității financiare.  

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=C2NtvLBwVew3NSXZCAT&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
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Partea aplicativă include două studii de caz la nivelul companiilor românești listate la Bursa 

de Valori București în perioada 2006-2015. În analiza datelor de panel, selectarea celor două tipuri 

de modele se bazează pe rezultatele obținute după aplicarea testului Hausman. Datele au fost procese 

folosind SAS 9.2. 

În studiile de caz, principalele rezultate obținute prin aplicarea analizei datelor de panel care 

măsoară influența factorilor determinanți asupra ratei rentabilității financiare vizează să producă 

statistici descriptive ale variabilelor analizate, valorile testului Hausman și alegerea unuia dintre cele 

două modele sugerate, respectiv cel cu efecte fixe sau cu efecte aleatorii, estimarea parametrilor 

modelelor de regresie (în cazul modelelor cu efecte fixe, estimarea efectelor fixe ale timpului și între 

companii).  

Rezultatele sugerează că performanța financiară a companiilor listate la Bursa de Valori 

București exprimată sub forma ratei rentabilității financiare variază atât între companii, cât și de la o 

perioadă financiară la alta, în funcție de rata rentabilitășii economice și efectul de levier financiar. 

 

Utilizarea sondajului statistic în practica auditului financiar 

 Eșantionarea statistică în auditul financiar pentru estimarea denaturărilor contabile   

Elisabeta JABA, Ioan-Bogdan ROBU, Mihaela-Alina ROBU, Audit Financiar 12.4  (2014): 19-27. 

Creşterea preciziei estimaţiilor denaturărilor contabile pe baza folosirii sondajului stratificat  

Elisabeta JABA, Ioan-Bogdan ROBU, Mihaela-Alina ROBU, Audit Financiar 12.5  (2014): 18-28. 

Reducerea costurilor de estimare a denaturărilor contabile pe baza folosirii sondajului de clustere 

Elisabeta JABA, Ioan-Bogdan ROBU, Mihaela-Alina ROBU, Audit Financiar 12.6  (2014): 21-

30. 

Sondajul aleator simplu 

Scopul principal al unei misiuni de audit vizează creșterea gradului de încredere al 

utilizatorilor informaţiei financiare. Auditorul trebuie să exprime o opinie la raportările  financiare, 

în conformitate cu un cadru general de raportare financiară aplicabil (IFAC, 2013, p.75). 

Pentru emiterea opiniei, auditorul financiar trebuie să urmeze un demers metodologic care 

poate fi structurat în patru faze fundamentale (Arens et al., 2012, p. 162). În prima fază are loc 

planificarea misiunii şi definirea metodei de auditare, în faza a doua se efectuează testarea sistemului 

de control intern şi se realizează o serie de teste substanţiale ale tranzacţiilor, în cea de-a treia fază se 

aplică procedurile analitice şi teste de detaliu ale soldurilor conturilor, iar în ultima fază are loc 

revizuirea finală de către responsabilul de misiune şi emiterea raportului de audit (Arens et al., 2012, 

pp. 414-423).  

http://revista.cafr.ro/revista.php?id=128&p=articol&aid=845
http://revista.cafr.ro/revista.php?id=128&p=articol&aid=845
http://revista.cafr.ro/ArticolRO.aspx?CodArticol=9337
http://revista.cafr.ro/ArticolRO.aspx?CodArticol=9344
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Pentru fiecare din aceste etape, auditorul financiar trebuie să obțină probe de audit suficiente 

și adecvate cu privire la existența și funcționalitatea sistemului de control, dar și cu privire la 

principalele aserțiuni ale managerilor privind tranzacțiile realizate, soldurile conturilor și celelalte 

informații raportate  (IFAC, 2013, p. 405). 

În auditul financiar o problemă de interes deosebit o reprezintă estimarea valorii 

denaturărilor contabile care apar la nivelul întocmirii și prezentării situațiilor financiare. Depistarea 

eventualelor denaturări contabile se realizează cu ajutorul testelor de detaliu ale tranzacțiilor și 

soldurilor conturilor. Testele de detaliu presupun verificarea existenței unor diferențe semnificative 

dintre înregistrările în contabilitate și informațiile primite pe baza confirmărilor externe.   

În condițiile în care o firmă supusă auditului financiar realizează un număr foarte mare de 

tranzacții economico-financiare, obținerea exhaustivă a confirmărilor tuturor tranzacțiilor este dificilă 

și are implicații directe asupra costurilor misiunii și implicit asupra onorariilor de audit solicitate. În 

acest caz, ISA 530 (Eșantionarea în audit) propune aplicarea procedurilor de audit pentru mai puțin 

de 100% din elementele supuse auditării, tranzacții sau solduri ale conturilor. 

Estimarea valorii parametrilor distribuțiilor de interes, în cazul nostru denaturările contabile, 

efectuându-se pe baza datelor înregistrate la nivelul unui eșantion. 

Scopul acestui studiu îl reprezintă estimarea denaturărilor contabile care pot apare la nivelul 

situațiilor financiare, folosind datele obținute la nivelul unui eșantion. Pornind de la o serie de date 

convenționale pentru o firmă care respectă prevederile legale privind realizarea auditului financiar, 

obiectivele studiului vizează prezentarea demersului de eșantionare pentru un sondaj aleator simplu, 

tehnica de extragere a eșantionului în SPSS și estimarea denaturărilor contabile. Aceste elemente 

permit auditorului să obțină o bază rezonabilă de formulare a concluziilor cu privire la populația din 

care este selectat eșantionul analizat. 

 

Sondajul aleator stratificat 

Verificarea conturilor pe baza datelor observate la nivelul unui eșantion poate conduce 

auditorul la obținerea de probe de audit suficiente și adecvate, asigurând în același timp un echilibru 

între costul obținerii probelor și calitatea acestora. Restricțiile de ordin financiar, de timp și de resurse 

umane, impun auditorului utilizarea tehnicilor de eșantionare pentru obținerea unui eșantion 

reprezentativ care să poată fi utilizat pentru testarea soldurilor conturilor, a tranzacțiilor desfășurate 

și a manierei de prezentare a situațiilor financiare.  

În evaluarea denaturărilor contabile, auditorul trebuie să asigure acuratețea și precizia 

rezultatelor estimate pe baza eșantionului utilizat. Acest lucru se poate obține prin reducerea erorile 

de observare, de acoperire și de reprezentativitate. Pentru atingerea acestor obiective, auditorul 
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financiar poate dispune verificarea conturilor pe baza datelor observate la nivelul unui eșantion 

stratificat care să reprezinte în mod fidel, la o scară redusă, populația totală.  

În studiu s-a prezentat modul de obținere a unui eșantion stratificat proporțional, și pe baza 

eșantionului stratificat obținut, s-a calculat estimația  estimația punctuală și prin interval de încredere 

a nivelului mediu și a valorii totale a denaturărilor contabile privitoare la rulajele aferente contului de 

creanțe-clienți. Estimarea s-a realizat la nivelul fiecărei grupe considerate cât și la nivelul întregii 

populații. Pe baza unor date convenționale înregistrate la o firmă care este supusă auditului financiar, 

în studiu s-a prezentat modul de determinare a volumului unui eșantion stratificat proporțional, cu 

extragere aleatoare nerepetată. Obținerea eșantionului stratificat s-a realizat cu ajutorul SPSS 20.0. 

Stratificarea a ținut cont de criteriile de valoare propuse de IFAC. Odată extras eșantionul, 

s-au înregistrat datele privind confirmările externe ale rulajelor debitoare. Estimarea valorii mediei a 

denaturărilor contabile și a valorii totale a acestora la nivelul rulajelor debitoare ale conturilor de 

clienți s-a realizat pentru fiecare grupă în parte cât și pentru întreaga populație studiată. 

Comparativ cu rezultatele obținute în studiul precedent, pe baza utilizării sondajului aleator 

simplu (Jaba et al., 2014), rezultatele estimate cu ajutorul sondajului stratificat proporțional conduc 

la creșterea preciziei de estimare a mediei denaturărilor contabile. Deși stratificarea conduce la 

creșterea volumului eșantionului de clienți propuși spre testare, se înregistrează o creștere a preciziei 

rezultatelor obținute privind la estimarea mediei prin I.C. Intervalele de încredere sunt mai mici în 

cazul sondajului stratificat, comparativ cu sondajul aleator simplu. 

 

Sondajul de clustere 

Utilitatea auditului financiar este evidențiată de îndeplinirea scopului propus al misiunii, prin 

îmbunătățirea gradului de încredere al tuturor stakeholder-ilor în informațiile financiare raportate de 

către firma supusă auditării (IFAC, 2013, p. 75), în condiții de costuri rezonabile. Cu privire la primul 

aspect, cel al încrederii, auditorul trebuie să exprime o opinie obiectivă, independentă și competentă 

privind conformitatea situațiilor financiare cu un cadru general de raportare financiară aplicabil 

(IFAC, 2013, p. 75), folosind informații autentice construite pe baza datelor rezultate prin alegerea 

celui mai potrivit procedeu de obținere a probelor de audit. În ce privește al doilea aspect, cel al 

costului misiunii de audit, auditorul trebuie să aleagă un procedeu eficient de obținere a probelor de 

audit care să asigure informații autentice cu un cost minim.  

Pe baza probelor de audit obținute, auditorul poate asigura faptul că informațiile financiare 

raportate reflectă în mod fidel și sub cele mai semnificative aspecte poziția și peformanța financiară 

a firmei auditate. Probele de audit obținute pentru susținerea opiniei trebuie să fie suficiente, adecvate 
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și să corespundă obiectivelor stabilite de către auditor cu privire la testarea aserțiunilor contabile ale 

conducerii. 

În condițiile în care modul de organizare al firmei auditate are la bază răspândirea geografică 

sau o alta care se apropie de o formă naturală și care impune organizarea pe grupuri (sau clustere), 

obținerea probelor de audit poate fi o operație dificilă și costisitoare. Existența unor reprezentanțe în 

teritoriu ale firmei auditate, la nivelul principalelor regiuni ale țării sau ale județelor României, poate 

creea dificultăți auditorului în obținerea probelor de audit tocmai din cauza acestei răspândiri 

geografice care implică, printre altele, costuri ridicate de deplasare (transport, cazare, masă etc.). 

Principalele dificultăți pot fi de natură financiară, de timp sau de imposibilitatea acoperirii fiecărei 

reprezentanțe cu personal (auditori) care să aplice proceduri de audit. 

O astfel de organizare impune o tratare specială a populației propuse spre testare, cu ajutorul 

eșantionării de clustere. În studiu se consideră firmele auditate organizate pe o structură formată din 

42 de reprezentanțe (clustere) pentru care se propune realizarea eșantionării de clustere cu scopul 

estimării valorii denaturărilor contabile care pot să apară la nivelul tranzacțiilor realizate cu clienții. 

Întrucât reprezentanțele pot să aibă aproximativ același număr și tip de clienți, se apreciază 

că un cluster de la nivelul unui județ se aseamănă prin structură cu un altul de la nivelul altui județ în 

ceea ce privește numărul clienților și nivelul tranzacțiilor. În același timp, în cadrul unei 

reprezentanțe, pot să apară diferențe semnificative ale nivelului tranzacțiilor realizate cu diferiți 

clienți. Acest lucru conduce la existența unui grad ridicat de omogenitate între reprezentanțe și a unui 

grad ridicat de eterogenitate în interiorul reprezentanței. 

Utilizarea eșantionării de clustere poate conduce auditorul la asigurarea unei baze rezonabile 

pentru formularea opiniei în condițiile în care unitățile auditate sunt organizate pe reprezentanțe. 

Conform ISA 530 (Eșantionarea în audit), auditorul va putea selecta mai puțin de 100% din totalul 

elementelor unei populații, în acest caz reprezentanțele, pentru care va testa tranzacțiile realizate cu 

clienții.  

Scopul acestui studiu are în vedere estimarea denaturărilor contabile care pot să apară în 

raportările financiare cu privire tranzacțiilor realizate cu clienții, folosind datele înregistrate pe un 

eșantion de reprezentanțe. Principalele obiective ale studiului vizează prezentarea problemelor 

aferente eșantionării de clustere, a procedeelor de extragere a eșantionului folosind SPSS 20.0 și 

estimarea denaturărilor contabile privind tranzacțiile realizate de o firmă. 

 

B.1.4. Contribuții privind analiza performanței organizaționale cu ajutorul logicii fuzzy 

CORPORATE SUSTAINABLE PERFORMANCE ASSESSMENT BASED ON FUZZY LOGIC  

By: Pîslaru, Marius; Herghiligiu, Ionuț Viorel; Robu, Ioan-Bogdan 

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION    
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Reprezentanții mediului de afaceri dar și cercetătorii universitari promovează intens ideea 

că în prezent suntem într-o fază de tranziție de la economia bazată pe cunoaștere la economia bazată 

pe inovare (Istrate și colab., 2017; Luca și colab., 2018). Atât cunoașterea, cât și inovația sunt atuuri 

cheie pentru o companie industrială în obținerea și menținerea unei poziții competitive durabile. În 

acest nou context, sistemele de producție sunt „interfața” dintre invenție/inovație și dezvoltarea socio-

economică, deoarece, în cele din urmă, sporesc bunăstarea economică.  

Mediul industrial contemporan sub presiunea globalizării și regionalizării generează 

provocări continue pentru companiile industriale și sistemele de producție. Prin urmare, companiile 

trebuie să demonstreze (1) reactivitatea lor la mediul extern și (2), de asemenea, flexibilitatea lor 

internă pentru dezvoltarea și menținerea unei poziții competitive durabile. Sustenabilitatea a devenit 

o problemă critică pentru lumea de astăzi și pentru viitorul de mâine (Herghiligiu și Robu, 2017; 

Hutchins și Sutherland, 2008; Bottani și colab., 2017); o parte a comunității de afaceri din întreaga 

lume (Antolin-López și colab., 2016).  

Corporațiile interacționează cu mediul lor, fizic, biologic și social, îl afectează și devin 

afectate de acesta. Este destul de firesc atunci că organizațiile joacă un rol important în 

sustenabilitatea unei regiuni sau țări. (Phillis și Davis, 2009). Abordarea problemei sustenabilității de 

către organizațiile private și publice poate fi considerată o soluție consensuală a părților interesate 

care sunt implicate în procesul de luare a deciziilor de afaceri (Mukherjee și colab., 2016; Engert și 

Baumgartner, 2016), luând în considerare sinergia. între îmbunătățirea rezistenței ecologice (Planeta) 

(A), oamenii (B) și profitul (C).  

De asemenea, companiile au fost încurajate de guvernele membre ale Organizației Națiunilor 

Unite (ONU) să adopte principiile dezvoltării durabile în actul lor de guvernanță corporativă 

(Labuschagne și colab., 2005). Rezultatele adoptării Declarației de la Rio privind mediul și 

dezvoltarea, a „Conferinței Națiunilor Unite privind mediul și dezvoltarea” din 1992 (UNCED), 

scopul acestor principii a reprezentat crearea unui cadru pentru încurajarea cooperării între statele 

membre ale ONU, la diferite niveluri, prin stabilirea unui parteneriat global echitabil între ei, 

protejând integritatea mediului global (Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea, 1992).  

Utilizarea acestor principii determină companiile să atingă unele obiective în ceea ce privește 

protecția mediului, echitatea socială și prosperitatea economică (Bansal, 2005). Rezultatul realizării 

acestor obiective de către companii se reflectă prin transparență în raportarea dezvoltării durabile 

(Heemskerk și colab., 2002). O analiză a acestui tip de informații permite evaluarea performanței 

durabile (Labuschagne și colab., 2005; Visser, 2002), precum și măsura în care elementele sociale și 

de mediu raportate de companii sunt utile pentru luarea deciziilor tuturor părților interesate proces. 
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În ultimele decenii, conceptul de dezvoltare durabilă schimbă progresiv abordarea managerială 

organizațională tradițională prin maximizarea valorii acționarilor, ținând seama de noi variabile 

precum protecția mediului, bunăstarea socială sau drepturile omului (Moneva și colab., 2007; Moneva 

și Ortas, 2010).  

De asemenea, Hayward și colab. (2013) presetează că „o majoritate de 93% dintre directorii 

executivi din întreaga lume consideră că durabilitatea este importantă pentru succesul viitor al afacerii 

lor, în timp ce doar 38% cred că pot cuantifica cu exactitate valoarea inițiativelor lor de durabilitate” 

(Maas și colab., 2016) . Prin urmare, s-a putut observa că din nucleul său de definiție (WCED, 1987) 

și prin perspectivele sale (economică, de mediu și socială (Dyllick și Hockerts, 2002; Goldman și 

Gorham, 2006; Bottani și colab., 2017) un factor foarte important de succes în afaceri. 

Companiile în conformitate cu cerințele actuale contextuale trebuie să acționeze socialmente 

responsabile pentru a îmbunătăți nivelul competitivității și a obține succes financiar (Moneva și Ortas, 

2010). De asemenea, corporațiile nu pot maximiza profiturile fără a lua în considerare în mod 

responsabil aspectele juridice, etice și de mediu (Freeman, 2008; Wood, 2008; Moneva și Ortas, 

2010). Corporațiile ar putea utiliza tehnologii de producție care sunt ecologice și se străduiesc 

continuu să le îmbunătățească sau ar putea să nu ia în considerare astfel de tehnologii pentru a spori 

profiturile pe termen scurt.  

Pentru a fi durabilă, o corporație ar trebui să folosească practici care au un impact scăzut 

asupra mediului. Evaluarea de mediu presupune că organizațiile acceptă principiile responsabilității 

și transparenței. Prin urmare, organizațiile trebuie să-și înțeleagă rolul și impactul public și să ofere 

în mod voluntar date fiabile despre performanțele lor financiare și de mediu (Crowther și Aras, 2008). 

Phillis și Kouikoglu (2009) expun mai multe motive pentru care reprezentarea evaluării 

durabilității joacă un rol crucial în dezvoltarea organizației: (i) deoarece populația este din ce în ce 

mai deschisă la produsele companiilor prietenoase cu mediul și social, prin urmare devine un bun 

marketing pentru a oferi societății sustenabilitate date; (ii) îmbunătățirea performanței de mediu 

presupune, de obicei, performanța financiară și economică a unei companii prin eficientizarea 

diferitelor etape ale producției; (iii) o analiză a sustenabilității relevă progresul către dezvoltarea unei 

baze solide corporative și oferă îndrumări spre noi decizii strategice; (iv) în noua eră a dezvoltării 

durabilitatea devine obiectivul guvernelor locale și naționale, iar organizațiile nu pot ignora această 

tendință.  

Obiectivul principal al acestei lucrări este de a dezvolta un instrument cantitativ eficient 

pentru a evalua performanța de sustenabilitate a companiei. În esență, acest instrument are ca nucleu 

central logica fuzzy; la fel este testat și validat. Această cercetare evaluează și evaluează performanța 

durabilă corporativă a unei mari companii europene de automobile, luând în considerare două 
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perspective fundamentale: (i) performanța corporativă de mediu (CEP) și (ii) performanța financiară 

corporativă (PCP), pe baza analizei componente principale PCA) metodă statistică și logică fuzzy. 

Această cercetare va oferi informații utile factorilor de decizie de top management pentru a gestiona 

corect problemele de mediu și, de asemenea, pentru a evalua contribuția lor la succesul corporativ. 

Modelul fuzzy reprezintă o încercare de a oferi o descriere destul de cuprinzătoare asupra 

conceptului de sustenabilitate corporativă bazat pe aspecte de mediu și financiare. Lucrarea acordă 

atenție legăturii dintre CEP și PCP, care este o abordare inovatoare în ceea ce privește literatura de 

specialitate pe această temă. 

Folosind variabile lingvistice și reguli lingvistice, modelul oferă măsuri cantitative ale 

sustenabilității corporative. Problema evaluării durabilității corporative devine una dintre specificarea 

priorităților printre indicatorii de bază și proiectarea politicilor adecvate care vor garanta succesul 

pieței corporative. Desigur, nu există nicio pretenție că lucrarea poate determina sustenabilitatea 

corporativă în termeni generali, modelul fiind supus îmbunătățirii prin adăugarea de noi parametri 

sau prin stabilirea unor marje în care ar trebui să fie indicatorii de bază.  

Modelul propus oferă noi perspective asupra sustenabilității corporative și poate servi drept 

instrument practic pentru luarea deciziilor și proiectarea politicilor pentru întreprindere sau companie. 

Abordarea joacă un rol mai important, deoarece sistemul permite o analiză a sensibilității care 

determină efectul unei modificări asupra performanței sistemului. 

 

Sustainable Environmental Management System Integration and Business Performance: A Balance 

Assessment Approach Using Fuzzy Logic  

By: Herghiligiu, Ionut Viorel; Robu, Ioan-Bogdan; Pislaru, Marius; et al. 

SUSTAINABILITY  

Volume:  11   Issue:  19     Article Number: 5311   Published:  OCT 1 2019  

 Problematica dezvoltării durabile ar putea fi considerată viitorul de mâine (Hutchins și 

Sutherland, 2008; Bottani și colab., 2017; Pislaru și colab., 2019). Abordarea sustenabilității 

organizaționale poate fi definită ca „o soluție consensuală a părților interesate care sunt implicate în 

procesul de luare a deciziilor de afaceri” (Mukherjee și colab., 2016), luând în considerare sinergia 

dintre îmbunătățirea (i) a rezilienței ecologice, (ii) a oamenilor, și (iii) profit (Herghiligiu, 2017).  

Dezvoltarea durabilă a organizațiilor implică implementarea și integrarea diferitelor 

instrumente de management eficiente. O astfel de „forță motrice pentru dezvoltarea durabilă și crearea 

de valoare” este sistemul de management al mediului (EMS) - ISO 14001 (Sebhatu și Enquist, 2007) 

/ EMAS (Wijesooriya și colab., 2011; Tourais și Videira, 2016). ISO 14001 intenționează să ofere 

organizațiilor din întreaga lume o schemă de management cu scopul de a atinge obiectivele de mediu 

și economice. De asemenea, ISO 14001 oferă o „platformă de pornire” în managementul 
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organizațional cu scopul principal de a răspunde preocupărilor de dezvoltare durabilă prezentate în 

1992 la Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare - Rio de Janeiro.  

Prin urmare, ISO 14001 EMS este cel mai răspândit instrument de management 

organizațional (Ong at al., 2016); până în 2017, mai mult de 362 610 organizații din întreaga lume au 

folosit liniile directoare ISO 14001 în practicile lor de management (ISO, 2017). De asemenea, 

actualul mediu de afaceri complex și o reglementare de mediu în evoluție avansează importanța EMS 

(Wijesooriya și colab., 2011; Herghiligiu, 2017). Companiile care au implementat SME trebuie să 

analizeze consecințele / efectele problemei de mediu asupra performanței afacerilor.  

Literatura de specialitate prezintă faptul că ISO 14001 EMS aduce multiple avantaje 

organizațiilor precum: creșterea cotei de piață, creșterea moralei și motivației angajaților, creșterea 

loialității și încrederii clienților, reducerea costurilor, creșterea eficienței în funcționare și proces, 

creșterea reputației afaceri, îmbunătățiri în practicile de gestionare a riscurilor, performanță și 

creșterea profitabilității și așa mai departe (Halis și Halis, 2016; Herghiligiu, 2013; Tari și colab. 

2012).  

Asociația franceză de standardizare (AFNOR) evidențiază un studiu realizat de Universitatea 

Paris-Dauphine intitulat „Performanța organizațiilor” în care practicile de mediu precum ISO 14001 

EMS au un impact pozitiv semnificativ asupra performanței economice a întreprinderilor (Vaute-

Samanni și Grevêche, 2015). În ceea ce privește ISO 14001 EMS, Organizația Internațională de 

Standardizare menționează că „există multe motive pentru care o organizație ar trebui să adopte o 

abordare strategică pentru îmbunătățirea performanței sale de mediu.  

Utilizatorii standardului au raportat că ISO 14001 ajută: (i) să demonstreze conformitatea cu 

cerințele legale și de reglementare actuale și viitoare, (ii) să crească implicarea conducerii și 

angajamentul angajaților, (iii) să îmbunătățească reputația companiei și încrederea părților interesate 

prin comunicarea strategică , (iv) atinge obiective strategice de afaceri prin încorporarea problemelor 

de mediu în managementul afacerii, (v) oferă un avantaj competitiv și financiar prin eficiență 

îmbunătățită și costuri reduse și (vi) încurajează performanțe de mediu mai bune ale furnizorilor prin 

integrarea lor în sistemele de afaceri ale organizației ”(ISO, 2015). 

Această lucrare își propune să analizeze și să evalueze influența integrării EMS asupra 

performanței afacerii. În acest studiu, propunem o nouă abordare în cuantificarea integrărilor EMS, 

folosind (i) analiza componentelor principale - PCA (o metodă descriptivă de analiză multivariată 

care este utilizată pentru a reduce datele analizate pentru a obține o nouă variabilă latentă) - și 

influența acestora asupra performanței organizaționale, pe baza ratei rentabilității economice (ROA); 

(ii) analiza de regresie logistică (pentru a descrie relația dintre a variabilă de răspuns binar și un set 
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de variabile predictor); și (iii) logică fuzzy (o abordare de calcul bazat pe „gradele de adevăr” în loc 

de logica booleană „adevărată sau falsă”).  

Principalele obiective de cercetare sunt estimarea integrării EMS și a probabilității de 

obținere a unei anumite performanțe organizaționale, și pentru a determina distribuția probabilității 

performanței organizaționale sub influența EMS integrare. Studiul a fost realizat la nivelul 

companiilor listate pe stocul AeRO-București Schimb în 2019.  

Ca noutate, studiul folosește metode statistice avansate (PCA și analiza de regresie logistică) 

și integrează logică fuzzy pentru a evalua influența integrării EMS asupra performanţei 

organizaționale. Rezultatele cercetării au arătat că integrarea EMS are o influență pozitivă 

semnificativă asupra performanței organizaționale, pe domenii de activitate și în funcție de experiența 

managementului de mediu. 

 

B.1.5. Contribuții asupra unor teme de interes științific cu caracter interdisciplinar 

 

Politici fiscale privind introducerea caselor de marcat cu memorie fiscal și gradul de colectare 

a TVA 

THE IMPACT OF TAXATION OF THE DOMESTIC ECONOMIC TRANSACTIONS ON THE 

VAT COLLECTION THROUGH ELECTRONIC FISCAL DEVICES 

By: Bostan, Ionel; Popescu, Cristian; Istrate, Costel; Robu, Ioan-Bogdan et al. 

AMFITEATRU ECONOMIC    

Volume: 19   Issue: 45   Pages: 581-594   Published: MAY 2017 

Colectarea integrală a taxelor și impozitelor reprezintă dezideratul oricărei administrații 

fiscale în asigurarea resurselor necesare stimulării creșterii economice [1]. O bună colectare are la 

bază, în primul rând, înregistrarea tuturor tranzacțiilor care sunt supuse taxării, prin utilizarea de 

dispozitive elecronice [2] care să nu permită eludarea intereselor statului și comiterea de fraude fiscale 

[3]. 

Scopul acestui studiu îl reprezintă analiza și evaluarea influenței introducerii obligatorii a 

electronic fiscal devices (EFDs) asupra gradului de colectare a taxei pe valoare adăugate (VAT), la 

nivelul României în perioada 2006-2014. În acest sens, în studiu sunt propuse o serie de modele 

econometrice de estimare și testare a influenței EFD asupra VAT. Obținerea rezultatelor cercetării s-

a realizat în două etape: în prima etapă s-a estimat influența creșterii în timp a cotei VAT asupra 

gradului de colectare, ceea ce a condus la determinarea părții explicate a VAT colectată; în cea de-a 

doua etapă, pentru partea din VAT colectată neexplicată prin creșterea în timp a cotei VAT s-a estimat 

și testat influența introducerii EFDs. 
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Rezultatele obținute în urma analizei datelor colectate au condus la atingerea obiectivelor 

cercetării și validarea ipotezei propuse spre validare în studiu. Astfel, au fost estimate influențele 

EFDs asupra gradului de colectare a VAT, precum și asupra indicelui de eficiență fiscală. 

Rezultatele analizei relevă faptul că odată cu introducerea utilizării obligatorii a EFDs, a 

crescut gradul de colectare a VAT (bazat totodată și pe creșterea ratei VAT), însă în același timp s-a 

diminuat indicele de eficiență fiscală ca urmare a utilizării unor EFDs de veche generație, care nu 

permit includerea unor registre electronice. Dacă analizăm rezultatele prin prisma teoriei Școlii de la 

Chicago, raspunsul incasarilor la bugetul de stat ca urmare a cresterii ratei de impunere, în cazul 

nostru a VAT, urmeaza trendul descris de curba Laffer [8], adica elasticitatea incasarilor bugetare 

este subunitara in funcție de povara fiscala. Acest fapt reiese din analiza eficientei incasarilor fiscale, 

care arata că, desi veniturile fiscal-bugetare au fost mai mari ca urmare a creșterii VAT la 24%, ele 

nu au mai fost colectate la fel de eficient ca înainte.  

O explicatie simpla este oferita tot de Laffer: fiscalitatea ridicata determina agentii 

economici să identifice solutii mai mult sau mai putin legale de a nu înregista toate operatiunile 

impozabile. În cazul înregistrat de noi, acest demers a fost facilitat si de faptul ca nu a fost introdusa, 

odata cu cresterea cotei de VAT, si obligativitatea agentilor economici de a înregistra toate 

operatiunile cu case de marcat cu jurnal electronic, eventual conectate la un registru unic al 

Ministerului Finantelor. Acest neajuns este înlaturat prin masurile impuse de GEO 91/2014.  

O altă limită a prezentului studiu este determinată de aderarea României la Uniunea 

Europeană în 2007. Astfel, trebuie să se țină cont de faptul că scăderea veniturilor din TVA poate 

avea ca explicație parțială și volumul exporturilor/livrărilor intra-comunitare. Aceste tranzacții sunt 

scutite de TVA și o creștere a acestora care peste media creșterii economice poate conduce la o 

scădere a ponderii TVA în PIB. 

 

Educația antreprenorială și dezvoltarea durabilă 

An Analysis of the Determinants of Entrepreneurial Intentions among Students: A Romanian Case 

Study 

By: Popescu, Cristian C.; Bostan, Ionel; ROBU, Ioan-Bogdan; et al. 

SUSTAINABILITY    

Volume: 8   Issue: 8     Article Number: 771   Published: AUG 2016 (IF 2,075; AIS 0,323) 

Dezvoltarea economiei de piață se bazează pe stimularea spiritului antreprenorial. 

Capitalismul este cunoscut pentru efectele sale sporitoare în cazul celor care își doresc și sunt capabili 

să-și atingă obiectivele. Deoarece acești indivizi nu sunt puțini, uneori, unele trăsături favorabile, 

circumstanțe sau anumiți stimuli fac diferența. Firește, realizarea individuală este cea mai importantă, 

când s-a atins un anumit nivel de poziție socială și de venit.  
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Dar nu putem neglija importanța capacității individuale de a-și asuma riscuri sau 

posibilitatea de a controla și gestiona anumite evenimente care îi influențează deciziile. Mai mult, nu 

putem neglija creativitatea, mai ales în caz de concurență. În general, se consideră că există un anumit 

tip de personalitate antreprenorială, care implică diferite grade de locus de control, nevoie de 

realizare, înclinație de asumare a riscurilor și creativitate, care influențează disponibilitatea indivizilor 

de a iniția activități antreprenoriale viitoare.  

În acest studiu intenționăm să analizăm impactul acestor trăsături comportamentale asupra 

intențiilor antreprenoriale ale elevilor, urmând abordările cognitive ale comportamentului 

antreprenorial. Dar, întrucât această abordare nu a răspuns pe deplin intențiilor noastre, am dezvoltat 

și analiza într-o abordare contextuală, luând în considerare o serie de factori externi care pot influența 

comportamentul antreprenorial.  

Există convingerea că educația antreprenorială dezvoltă capacitatea elevilor de a se orienta 

către mediul de afaceri și de a identifica noi oportunități. Prin urmare, am încercat să selectăm un 

eșantion care să ne permită să facem o analiză diferențiată, în funcție de tipul de educație 

(antreprenorial și ne-antreprenorial) și să identificăm determinanții relevanți în exprimarea intențiilor 

antreprenoriale.  

Cu alte cuvinte, am încercat să vedem cât de mult sunt influențate intențiile antreprenoriale 

de anumite trăsături psiho-comportamentale ale individului (creativitate, locus de control, nevoie de 

realizare și înclinație de asumare a riscurilor) și apoi am încercat să evaluăm influența diferitelor 

tipuri de educație (antreprenorial și non-antreprenorial, burlac și masterat) asupra acestor intenții, 

pentru a vedea dacă educația antreprenorială influențează semnificativ intențiile antreprenoriale ale 

tinerilor. Am încercat să structurăm eșantionul în funcție de gen și vârstă, dar, după cum arată analiza, 

nu au existat diferențe semnificative. 

Analizele efectuate în studiul nostru au generat unele rezultate interesante. Astfel, ipoteza 

care vizează dependența dintre nevoia de realizare și antreprenoriat este validată. S-ar părea ca tinerii 

studenți manifestă o nevoie semnificativă de a dobândi recunoaștere și că inițierea unei afaceri poate 

fi o bună metodă pentru a o obține.  Aceasta demonstrează într-o oarecare măsură că noile generații 

sunt din ce în ce mai conștiente de faptul că piața liberă este cea care generează prosperitate și ca 

antreprenoriatul este o cale bună către autorealizare. 

În schimb, rezultatele obținute nu arată în mod clar dacă creativitatea joacă și ea un rol 

important în dezvoltarea intențiilor antreprenoriale. Gradul de încredere în analiză nu este relevant, 

deși itemii aleși pentru testare au fost stabiliti pe baza lucrarilor consacrate din TPB. Creativitatea 

este legata de capacitatea de inovare dar și de stimularea imaginației. Or, la acest capitol, sistemul 

educațional din Romania este recunoscut a fi deficitar, el fiind înca orientat spre deprinderea de 
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cunoștinte formale și nu pe dezvoltarea abilitatilor. De aceea, consideram ca irelevanta rezultatelor 

este data de contradictia dintre educatia primita si spiritul liber specific varstei tinere a intervievatilor. 

Ipoteza a treia a vizat înclinatia spre risc ca o caracteristica a celor care intentioneaza sa 

dezvolte afaceri in viitor. Am presupus ca tinerii cu o capacitate mai ridicata de asumare a riscului 

sunt mai atrasi de mediul antreprenorial, dat fiind ca initierea si gestionarea unei afaceri necesita 

adeseori un bun management al riscului. Presupunerea noastra a fost validata, rezultatele obtinute 

avand un grad ridicat de încredere.  

În ceea ce priveste localizarea controlului, nici de aceasta data rezultatele nu au fost 

relevante. Nu este clar daca exista vreo legatură între intențiile antreprenoriale ale tinerilor și nevoia 

acestora de a deține controlul asupra unor evenimente și acțiuni din viața lor. Deși am fi fost tentați 

să credem că  tendința înspre control  ar putea înfrana dorința de a dezvolta o afacere, nu putem afirma 

cu certitudine acest lucru în cazul studenților români. 

Ne-am asumat ipoteza că educația antreprenorială din timpul liceului ar putea contribui la 

sporirea dorinței elevilor de a se implica în activități antreprenoriale. Analiza de regresie a scos în 

evidență faptul că, dimpotrivă, educația antreprenorială formală, de la nivelul școlilor de profil, are 

un efect inhibator asupra principalilor determinanți ai intențiilor antreprenoriale și că absolvenții de 

licee din domeniul antreprenoriat sunt mai puțin înclinați în a se implica în afaceri față de absolvenții 

liceelor de educație generală, reală sau umanistă.  

O posibilă explicație ar putea fi dată de o calitate mai slabă a factorului uman, fiind cunoscut 

faptul că, la admiterea în clasa a noua, candidații cei mai buni preferă liceele de pregatire generală, 

unde calitatea actului educațional este mult mai bună de cele mai multe ori.  

O altă explicație ar fi legată de structura planurilor de învățământ din liceele de 

antreprenoriat, insuficient orientată înspre stimularea abilităților de cunoaștere și adaptare sau spre 

formarea unor deprinderi specifice antreprenoriatului și nu unor meserii anume. În fapt, liceele din 

domeniul antreprenoriat pun accentul mai mult pe dezvoltarea de competențe profesionale specifice 

unor meserii (contabil, agent de vânzări, agent de turism etc). 

Am incercat să analizam rezultatele aplicând criteriile de gen. Nu au apărut diferențe 

semnificative, existând o oarecare omogenitate în răspunsuri atât la femei cât și la bărbați. Deoarece 

eșantionul a fost constituit din studenți, posibilitatea de defalcare pe categorii de vârstă a fost destul 

de redusă, astfel încat diferențele obținute nu au fost relevante. Astfel că, ipoteza că intențiile 

antreprenoriale diferă în funcție de gen și vârstă nu a putut fi confirmată. Sub aspectul nivelului de 

pregătire terțiară, rezultatele obținute nu au fost relevante.  

Nu putem afirmă cu certitudine dacă studenții de la master au sau nu o inclinație mai mare 

înspre activități antreprenoriale decât cei de la licență. Totuși, dezvoltând analiza și sub aspectul 
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interacțiunii dintre factori (adică influența dimensiunilor antreprenoriale pe diferite cicluri de studiu), 

am constat că studenții de la ciclul de licență au o componentă de risc mai ridicată în aprecierea 

intențiilor antreprenoriale. E firesc, dacă ținem cont de faptul că majoritatea studiilor au aratat că 

sporirea gradului de educație diminuează înclinația spre risc. 

 

Rolul femeii la nivelul pieței forței de muncă din Uniunea Europeană 

THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF WOMEN'S PARTICIPATION IN THE LABOR 

MARKET ON FERTILITY IN EUROPEAN UNION COUNTRIES USING WELFARE STATE 

MODELS  

By: Jaba, Elisabeta; Chirianu, Ioana-Alexandra; Balan, Christiana Brigitte; ROBU, Ioan-Bogdan; 

Roman, Mihai 

ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND 

RESEARCH  

Volume:  50   Issue:  1   Pages:  69-84   Published:  2016  

 Ultimele decenii au fost caracterizate printr-o creștere a ratei de participare a femeilor pe 

piața muncii și o scădere a ratei fertilității în țările dezvoltate. Pe de o parte, piața muncii feminine 

este importantă pentru a ajuta să plătească obligațiile de pensie către pensionarii actuali care evită 

sărăcia, în special în rândul femeilor, în timp ce, pe de altă parte, scăderea nivelului populației o face 

mai mică probabil că actualele sisteme europene de pensii să poată fi susținute.  

Această cercetare evaluează efectul evoluției ratei de ocupare a femeilor asupra variației rata 

totală de fertilitate. Cercetarea a fost efectuată aplicând analiza datelor de pe panel cu ajutorul 

software-lor SPSS și E-Views. Datele care a fost colectat pentru țările membre ale Uniunii Europene 

corespunde perioada 2002-2012.  

Rezultatele arată existența relației dintre rata de ocupare a muncii pentru femei și rata totală 

a fertilității. Relația dintre cele două variabilele se comportă diferit între țările UE din cauza statului 

bunăstării modelului adoptat, caracteristicile specifice pieței muncii, inclusiv datorită regimurilor 

politice și a altor aspecte geografice 

 

Istorie, religie și contabilitate 

INVENTORY MISSION AT THE HALF OF THE 17TH CENTURY  

By: Istrate, Costel; Robu, Ioan-Bogdan; Herghiligiu, Ionut Viorel; et al. 

EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY  

Volume:  16   Issue:  1   Pages:  11-21   Published:  FEB 

La mijlocul sec. XVII, Biserica Catolică trimite un reprezentant, episcopul Marco Bandini, 

care să viziteze bisericile catolice din Moldova pentru a constata starea de fapt şi pentru a lua, dacă 

era cazul, măsurile potrivite pentru redresarea situaţiei lor. Trimisul Papei în Moldova a scris o lucrare 

despre vizita sa.  
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Am extras din aceasta elementele cantitative şi calitative care să se poată include în ceea ce 

numim astăzi inventariere. Operaţiunea se încadrează în procedurile probabil obişnuite prin care 

Biserica îşi propune să cunoască starea diferitelor sale componente. Apare un fel de pregătire a 

inventarierii, prin trimiterea de către Bandini a unui edict spre bisericile pe care urmează a ale vizita 

şi prin care solicită o declaraţie din partea celor responsabili cu privire la eventualele probleme de 

care au cunoştinţă.  

După ce a vizitat 40 de localităţi în care exista sau existase populaţie catolică, Bandini face 

descrieri interesante şi amănunţite despre o serie întreagă de elemente, dînd date cantitative şi făcînd, 

adeseori, aprecieri calitative, inclusiv exprimări în bani. În afară de enumerări şi evaluări privind 

averea bisericilor vizitate, din lucrarea lui Bandini mai aflăm şi importante elemente demografice. 

 

B.1.6. Realizări profesionale obținute după conferirea titlului de doctor 

După susținerea publică a tezei de doctorat din data de 20 septembrie 2013, în fața comisiei 

de susținere publică a tezei de doctorat formată din Prof. univ. dr. Marin Fotache (președinte), UAIC, 

Prof. univ. dr. Marilena Mironiuc (coordonator), Prof. univ. dr. Horia Neamțu (membru), ASE 

București, Prof. univ. dr. Ion Anghel (membru), ASE București și Conf. univ. dr. Costel Istrate 

(membru), UAIC, în care s-a propus acordarea titlului de doctor în economie, domeniul Contabilitate 

(calificativul Excelent) și confirmarea titlului de doctor prin OMECTS 5581/03.12.2013, am publicat 

teza de doctorat în aprilie 2014, la Editura Economică, București, în cadrul colecției Analiză 

economico-financiară. 

Ulterior, din iulie 2014 și până în decembrie 2015, mi-am continuat pregătirea universitară 

în domeniul cercetării științifice avansate, prin înscrierea la programul de studii postdoctorale 

coordonat de către prof. univ. dr. Dorin Popa, în cadrul  UAIC, sub conducerea prof. univ. dr. 

Emeritus Elisabeta JABA.  Prin cursurile și seminariile oferite în cadrul acestui program, mi-a fost 

facilitată obținerea unui grant de cercetare pentru anul 2016, oferit de către UAIC pentru cei mai buni 

tineri cercetători.  

În același timp, formarea profesională a continuat și pe linia practicii de specialitate, astfel că 

începând cu anul 2013 am obținut calitatea de expert contabil membru în cadrul asociației 

profesionale: Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). 

Tot din anul 2013, am fost acceptat și ca auditor financiar stagiar în cadrul Camerei 

Auditorilor Financiari din România (CAFR), îndeplinindu-mi toate sarcinile și promovând toate 

examenele aferente stagiaturii. 
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Acuatlmente sunt lector acredidat CECCAR pentru disciplina Audit, revizuire, alte servicii de 

asigurare şi servicii conexe și evaluator în cadrul aceleiași discipline, dar și la disciplina de 

Management al performanței. 

În cadrul CAFR, începând cu anul 2019 am fost invitat în calitate de lector să susțin cursuri 

de pregătire a auditorilor-membri cu privire la implementarea noului IFRS 16 – Leasing, dar și cu 

privire la implementarea ISRE 2400 – Misiuni de revizuire a situațiilor financiare istorice.  

De asemenea, începând cu anul 2020, am făcut parte la invitația Autorității pentru 

Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) în comisia de întocmire a 

subiectelor pentru examenul de acces la stagiul pentru a accede la profesia de auditor financiar, la 

disciplinele Audit financiar și Analiză financiară.  

În cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în ultimii 8 ani am fost Secretarul Comisiei de Admitere la master, 

răspunzând de organizarea acestui proces. 

În cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada decembrie 2018 – mai 

2020 fost numit Coordonator interimar al activităților de cercetare și practică studențească din cadrul 

Stațiunii Biologice „Petre Jitariu” de la Potoci, Neamț.  

 

B.1.7. Realizări academice obținute după conferirea titlului de doctor 

 În anul 2011 am început colaborarea cu Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

în calitate de cadru didactic asociat Colectivului de Contabilitate, din cadrul Departamentului de 

Contabilitate, Informatică Economică și Statistică (CIES), cu activități de seminar la disciplinele 

Bazele contabilității, Contabilitatea exportului-importului de mărfuri, Contabilitate financiară şi 

Analiză economico-financiară.  

Ulterior, am fost implicat și în cadrul evaluării proiectelor de practică de specialitate (anul I, 

Științe economice), iar din 2013 am susținut seminarii la disciplina Gestiunea financiar-contabilă a 

întreprinderii, și am suplinit cursurile și seminariile la disciplina Metodologia auditului financiar, 

predată la ciclul de master (CEA anul I). În cadrul seminariilor am fost implicat și în activitățile de 

evaluare, notare și examinare a studenților, participând activ și la propunerea de subiecte pentru 

testele privind evaluarea pe parcurs. 

Însă activitatea didactică nu s-a limitat doar la nivelul susținerii seminariilor ci a continuat 

și cu activități de coordonare a studenților în vederea participării la sesiunile de comunicări științifice 

locale și naționale.  

Un alt element notabil îl reprezintă susținerea în limba engleză a cursurilor Introduction to 

financial auditing și Credit risk analysis în cadrul proiectului Erasmus T-EBU IP, desfășurat în luna 
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mai 2014, la Iași, pentru un grup de peste 25 de studenți și masteranzi de la universități din Europa 

(Franța, Elveția, Cehia, Ungaria, Spania, Bulgaria, Slovacia și România). Totodată, m-am implicat 

activ în activitățile de pregătire a dosarului de acreditare pentru specializarea Contabilitate și 

Informatică de Gestiune – Zi și ID, dar și pentru programul de master Contabilitate, expertiză și audit. 

Din octombrie 2014 și până în februarie 2016, am deținut funcția de Asistent universitar, în 

cadrul Departamenului CIES-FEAA-UAIC, susținând seminarii în cadrul disciplinelor Bazele 

contabilității, Contabilitatea exportului-importului de mărfuri, Contabilitate financiară şi Gestiunea 

financiar-contabilă a întreprinderii, precum și activități în cadrul colocviilor de practică de 

specialitate. 

Din februabrie 2016 și până în octombrie 2019, am deținut funcția de Lector universitar, în 

cadrul Departamenului CIES-FEAA-UAIC, susținând cursurile de Contabilitate financiară (studii 

universitare de licență), Norme de audit financiar, Norme și Proceduri de audit financiar, Sisteme 

contabile comparate (studii universitare de master), precum și seminarii în cadrul disciplinelor Bazele 

contabilității, Contabilitatea exportului-importului de mărfuri, Contabilitate financiară şi Gestiunea 

financiar-contabilă a întreprinderii, precum și activități în cadrul colocviilor de practică de 

specialitate.  

Tot din anul 2016 am demarat procedura recunoașterii cursurilor de Norme de audit financiar 

de către asociația profesioanala the Association of Chartered Certified Accountants, primind 

recunoaștere și echivalarea cu disciplina F8- Audit and Assurance, ceea ce a permis masteranzilor 

noștri facilitarea încrierii la examenele ACCA și primirea de reduceri substanțiale. 

Din octombrie 2019 și până în prezent, deținut funcția de Conferențiar universitar, în cadrul 

Departamenului CIES-FEAA-UAIC, susținând cursurile de Contabilitate financiară (studii 

universitare de licență), Norme de audit financiar, Norme și Proceduri de audit financiar, Sisteme 

contabile comparate (studii universitare de master), precum și seminarii în cadrul disciplinelor 

Contabilitatea exportului-importului de mărfuri, Contabilitate financiară, Contabilitate financiară 

intermediară şi Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii, precum și activități în cadrul 

colocviilor de practică de specialitate. 

 

Îndrumarea lucrărilor de licență și membru în comisii de licență: 

 Începând cu anul 2014, odată cu încadrarea pe funcția de Asistent universitar am început să 

îndrum lucrări de licență în domeniul Contabilitate. Până în prezent un număr de 45 de studenți au 

susținut și absolvit examenul de licență (concretizat în susținerea lucrării și răspunsurile oferite în fața 

comisiilor de examinare). Din cei 45, un număr de 23 de  absolvenți au reușit să obțină o medie 
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generală a examenului de licență de 9 (nouă) și peste 9 (nouă), menționând un număr de 6 note de 10 

(zece). 

 În toată această perioadă am făcut parte dintr-una din cele trei comisii de licență care activează 

la nivelul specializării noastre. 

  

Îndrumarea lucrărilor de disertație și membru în comisii de disertație: 

 Începând cu anul 2016, odată cu încadrarea pe funcția de Lector universitar am început să 

îndrum lucrări de disertație în domeniul Contabilitate. Până în prezent un număr de 21 de masteranzi 

au susținut și absolvit examenul de disertație (concretizat în susținerea lucrării și răspunsurile oferite 

în fața comisiilor de examinare). Din cei 21, un număr de 11 de  absolvenți au reușit să obțină o medie 

generală a examenului de disertație de 9 (nouă) și peste 9 (nouă), menționând un număr de 3 note de 

10 (zece). 

  

Tabelul nr. 1. Lista nominală a absolvenților de studii de master conduși care au obținut note 

de 9 (nouă) și mai mari ca 9 (nouă) 

 

 Trebuie precizat faptul că din masteranzii conduși de mine, doi dintre aceștia au decis să-și 

continue studiile prin înscrierea la doctorat. 

An 
absolvire 

Nume și prenume 
absolvent 

Notă Titlul temei de disertație 

2020 
APETRE M. DIANA-
GABRIELA 9,25 

Influenta opiniei auditorului privind continuitatea 
activitatii asupra deciziilor investitorilor 

2020 
DĂNILĂ I. ŞTEFAN-
COSMIN 9 

Influenta instrumentelor derivate asupra calitatii 
informatiei financiare 

2020 
TROFIN D. ANDRADA-
LORENA 9,25 

Auditarea modalitatii de determinare a impozitului 
specific la o entitate din domeniul turismului 

2020 
VIVIRSCHI C. LAURA-
ANDREEA 9 

Influenta rotatiei auditorului asupra operatiunilor de 
management al rezultatelor 

2019 
CREANGĂ V. DANIELA-
SIMONA 9 

Misiuni de efectuare a procedurilor convenite 
pentru determinarea impozitului specific in cazul 
entitatilor din industria HORECA 

2019 TĂLÎMBĂ V. VALENTINA 10 

Influenta operatiunilor de management al 
rezultatului asupra calitatii informatiei financiare 
raportate de catre firmele romanesti pe piata AeRO  

2019 

UNGUREANU I. 
PETRONELA-MIHAELA 
căs. ENACHE 9 Contabilitatea creativa in industria HORECA 

2018 
MOCLEA M. MARIUS-
CONSTANTIN 9,5 

Rolul auditului intern in prevenirea si detectarea 
fraudelor bancare 

2018 SAUCĂ C. ANDREI 10 
Impactul utilizarii preturilor de transfer asupra 
raportarilor financiare. 

2017 BALAN I. CRISTINA 9,75 
Valoarea informativa a costului capitalurilor firmelor 
cotate la Bursa de Valori Bucuresti 

2017 
VERDEŞ V. NELI CĂS. 
CĂPĂŢINĂ-VERDEŞ 10 Auditul preturilor de transfer 



Cercetări privind calitatea informației financiare, calitatea auditului financiar și studiul domeniului auditometriei 

59 

 

 De asemenena, în toată această perioadă am făcut parte și dintr-una din cele două comisii de 

disertație care activează la nivelul programelor noastre de master. 

 

Membru în comisii de îndrumare a tezelor de doctorat și membru în comisii de susținerea 

publică a tezelor de doctorat: 

 Am convingerea că până la a conduce singur sau în cotutelă teze de doctorat, trebuie să faci 

parte din comisii de îndrumare a tezelor și/sau în comisii de susținere publică a acestora. 

 Astfel, începând cu anul 2019, sunt membru în comisia de îndrumare a drd. Gebhard Josef 

Schoepfel, conducatori științifici: prof. univ. dr. Marilena Mironiuc și prof. univ. dr. Alexandru 

Țugui, iar din anul 2020, sunt membru în comisia de îndrumare a drd. Dănilă Ștefan-Cosmin, 

conducator științific: prof. univ. dr. Marilena Mironiuc. 

 În același timp, am avut onoarea să fac parte din comisiile de susținere publică a tezelor de 

doctorat pentru:  

a) drd. Rebeca Ioana BOSTAN sub îndrumarea domnului profesor universitar dr. Ion CUCUI, 

cu teza de doctorat „UTILIZAREA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE SINCRONIZATE 

PENTRU PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMAȚIONAL DECIZIONAL ÎN 

ENTITĂȚILE ECONOMICE DE INDUSTRIALIZARE A CĂRNII” – noiembrie 2020 

b) Adriana PĂDURARU (HORAICU) sub îndrumarea domnului profesor universitar dr. Ion 

CUCUI, cu teza de doctorat „INOVAREA UNOR INSTRUMENTE SPECIFICE 

CONTABILITĂȚII MANAGERIALE PRIVIND RAPORTAREA NON - FINANCIARĂ” – 

noiembrie 2020 

 

Membru în comisii de concurs pe posturi didactice: 

 Începând cu anul 2016, am fost numit și în trei comisii de concurs, după cum urmează: 

1) membru comisie concurs numit prin decizia Rectorului Universităţii de Vest din Timişoara nr. 

658/15.12.2016, Asist. Univ. dr. Delia Deliu; 

2) membru comisie concurs numit prin decizia Rectorului Universităţii de Vest din Timişoara nr. 

658/15.12.2016, Asist. Univ. dr. Bogdan (căs. Pop-Bogdan) Oana Alina 

3) membru comisie concurs numit prin decizia Rectorului Universităţii de Vest din Timişoara 

nr.471/CR din 29.05.2020, Lect. Univ. dr. Cristina Circa 

 

Referent științific al unor cărți academice publicate: 

1) Heghiligiu Ionuț Viorel & Lupu Luminița Mihaela, Management și inigineria sistemelor de 

producție – note de curs, Ed. Performantica, Iași, 2019, 286 pagini 
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Activitatea editorială: 

1) Carte de unic autor:  

Riscul de fraudă în auditul financiar, Ioan-Bogdan ROBU, ISBN  978-973-709-694-4, ED. 

Economică, București, 2014, pp. 308, http://www.edecon.ro/carte/1161/riscul-de-frauda-in-

auditul-financiar_ioan-bogdan-ROBU/ 

 

2) Capitole/studii într-o carte sau volum de specialitate apărute în edituri internaționale de 

prestigiu: 

The Value Relevance of Audit Report Under IFRS in the Case of Romanian Listed Companies, 

By: ROBU, Alina Mihaela; ROBU, Ioan-Bogdan 

Edited by: Bilgin, MH; Danis, H 

Conference: 15th Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES) Conference Location: Inst 

Univ Lisboa, ISCTE, Lisbon, PORTUGAL Date: JAN 08-10, 2015  

Sponsor(s): Eurasia Business & Econ Soc 

ENTREPRENEURSHIP, BUSINESS AND ECONOMICS, VOL 2   Book Series: Eurasian 

Studies in Business and Economics   Volume: 3-2   Pages: 3-15   Published: 2016, Springer 

DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-27573-4_1 

 

3) Articole ştiinţifice publicate în extenso în reviste indexate ISI, conform Web of Science 

ResearcherID E-4230-2016: 15 articole (după conferirea titlului de doctor) 

4) Articole ştiinţifice publicate în extenso în reviste indexate BDI sau în extenso în volume ale 

unor conferințe internaționale, conform https://www.researchgate.net/profile/Ioan-

Bogdan_Robu/publications: 60 articole 

 

Membru al unor consilii științifice ale unor publiocații recunoscute la nivel internațional sau al 

unor conferințe internaționale: 

1) Membru în Consiliul științific al Revistei Audit Financiar: 

https://auditfinanciar.cafr.ro/management-editorial/ 

2) Membru în Board Editorial: Journal of Accounting and Management Information Systems 

(BDI): 4numere/an http://jamis.ase.ro/index.php/editorial-board/ 

3) Membru Board Editorial: Applied Finance and Accounting (BDI): 2 numere/an 

http://redfame.com/journal/index.php/afa/about/editorialTeam 

4) Membru Board Editorial: INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL 

SCIENCES: ISSN 2307-227X (BDI): 1 numer/an https://www.ijsk.org/ijrss-editorial-board/ 

http://www.edecon.ro/carte/1161/riscul-de-frauda-in-auditul-financiar_ioan-bogdan-ROBU/
http://www.edecon.ro/carte/1161/riscul-de-frauda-in-auditul-financiar_ioan-bogdan-ROBU/
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D3NRZiTmOzxtBt4WQqx&page=1&doc=7
https://www.researchgate.net/profile/Ioan-Bogdan_Robu/publications
https://www.researchgate.net/profile/Ioan-Bogdan_Robu/publications
https://auditfinanciar.cafr.ro/management-editorial/
http://jamis.ase.ro/index.php/editorial-board/
http://redfame.com/journal/index.php/afa/about/editorialTeam
https://www.ijsk.org/ijrss-editorial-board/
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5) Membru Board Editorial: Review of Public Administration and Management: ISSN 2315-

7844 (BDI): 3 numere/an, https://www.omicsonline.org/reviewer-

profile/IoanBogdan_ROBU/ 

6) Membru Board Editorial: Review of Public Administration and Management: ISSN 2315-

7844 (BDI): 3 numere/an, https://www.omicsonline.org/reviewer-

profile/IoanBogdan_ROBU/ 

7) Program Committee: 25th IBIMA Conference: Amsterdam, Netherlands, 7-8 May 2015, 

https://ibima.org/conference/25th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13 

8) rogram Committee: 26th IBIMA Conference: Madrid, Spain, 11-12 November 2015, 

https://ibima.org/conference/26th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13 

9) Program Committee: 27th IBIMA Conference: Milan, Italy, 4-5 May 2016, 

https://ibima.org/conference/27th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13 

10)  Program Committee: 28th IBIMA Conference: Seville, Spain, 9-10 November 2016, 

https://ibima.org/conference/28th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13 

11)  Program Committee: 30th IBIMA Conference: Madrid, Spain 8-9 November 2017, 

https://ibima.org/conference/30th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13 

12) Program Committee: 31st IBIMA Conference: 25-26 April 2018, Milan, Italy, 

https://ibima.org/conference/31st-ibima-conference/#ffs-tabbed-13 

13) Program Committee: 32nd IBIMA Conference: 15-16 November 2018, Seville, Spain, 

https://ibima.org/conference/32nd-ibima-conference/#ffs-tabbed-13 

 

Colaborare instituțională: 

- Recunoașterea în cadrul programului de master a cursului Norme de Audit Financiar de către 

ACCA 

- Echivalarea în cadrul programului de master a cursului Norme de Audit Financiar de către 

CECCAR în vederea accesului la stagiu  

- Echivalarea în cadrul programului de master a cursului Norme de Audit Financiar de către 

CECCAR în vederea accesului la stagiu  

 

Organizare seminarii științifice - CARFA:  

 Seminarul științific: Convergență și Armonizare în Raportarea Financiară și Audit este 

organizat fără întrerupere începând cuanul 2016 la sfârșitul lunii mai și este organizat în cadrul 

programului de master Contabilitate, Expertiză și Audit (acreditat CAFR, CECCAR și ACCA), din 

https://www.omicsonline.org/reviewer-profile/IoanBogdan_ROBU/
https://www.omicsonline.org/reviewer-profile/IoanBogdan_ROBU/
https://www.omicsonline.org/reviewer-profile/IoanBogdan_ROBU/
https://www.omicsonline.org/reviewer-profile/IoanBogdan_ROBU/
https://ibima.org/conference/25th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13
https://ibima.org/conference/26th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13
https://ibima.org/conference/27th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13
https://ibima.org/conference/28th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13
https://ibima.org/conference/30th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13
https://ibima.org/conference/31st-ibima-conference/#ffs-tabbed-13
https://ibima.org/conference/32nd-ibima-conference/#ffs-tabbed-13
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cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași. 

 Sub îndrumarea Conf. univ. dr. Ioan-Bogdan ROBU, în cadrul cursului de Sisteme Contabile 

Comparate, scopul seminarului științific îl reprezintă popularizarea unor teme de interes din domeniul 

contabilității, al raportărilor financiare și al auditului de la nivel internațional, pe baza susținerii de 

articole științifice (de tip literature review). 

 

Tabelul nr. 2. Lista temelor susținute în cadrul Seminarului științific CARFA 2020  

(ediția a cincea) 

Temă Nume și prenume masterand 

Influența calității informației financiare 

asupra costului capitalului în cadrul 

principalelor sisteme contabile de la nivel 

internațional 

GIOSANU V. ANDREIA 

ISBĂŞESCU I. ANA-MARIA 

MIRON C. IONELA 

POPA S. CLAUDIA-FLORINA-MADALINA CĂS. 

BRĂTULEANU 

Viitorul profesiei contabile în cadrul 

principalelor sisteme contabile de la nivel 

internațional 

AMARIEI I. ALINA 

IONAŞCU V NICOLETA 

MAZILU C. MĂDĂLINA-GEORGIANA 

VATAMANIUC V. MĂDĂLINA-FLORENTINA 

Relația onorarii de audit-calitatea 

misiunilor de audit în cadrul principalelor 

sisteme contabile de la nivel internațional  

RADU C.R. ŞTEFAN-RĂDUCU 

HLIHOR F. SAMIR-ANDREI 

SOLCAN I. ANDREEA 

- - - -   

Raportarea capitalului intelectual în 

situațiile financiare în cadrul principalelor 

sisteme contabile de la nivel internațional 

CHICHIRĂU N. BEATRICE-ELENA 

CIMPOI M. ALISA-LORENA 

DRĂGAN I. MIHAI 

ILAŞ M. MIHAELA-LOREDANA 

Influența rotației auditorului asupra calității 

auditului financiar în cadrul principalelor 

sisteme de raportare financiară de la nivel 

internațional 

ALEXANDREAN S. ELENA 

CARP T ANDREIA SIMONA 

CHIFORIUC I DANIELA-ALEXANDRA 

MIHAI G. PETRU-RĂZVAN 

Impactul utilizării principiului continuității 

activitatii asupra raportărilor financiare și 

auditului financiar în cadrul principalelor 

sisteme contabile de la nivel internațional 

BARONCEA P. ADELINA-LIVIA 

ENCULESCU M. LUIZA-MIHAELA CĂS. SAVIN 

MACOVEI G. ELENA-AMALIA 

NIŢĂ I. CLAUDIU-ANDREI 

Instrumente moderne de evaluare a 

performanțelor entităților de interes public 

în cadrul principalelor sisteme contabile de 

la nivel internațional 

BALMUŞ M. MIHAELA-ALEXANDRA 

BOTEZ I.D. ANA-MARIA 

NADĂ C.G. IOANA-CRISTINA 

 - - - -   

CAMENIC C. EMANUELA 

CHISARU A. MARTA 
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Rolul profesiei contabile și de audit în 

predicția și prevenirea crizelor economice 

la nivel internațional  

FURTUNĂ V. ALEXANDRA 

POP E.M. DIANA-ANCA 

Rolul profesiei contabile și de audit în 

asigurarea calității informației financiare în 

principalele sisteme contabile de la nivel 

internațional 

BADALI V.D. DIANA 

CRISTEA D. OANA-GEORGIANA 

IVĂNESCU D. ALEXANDRA-CLAUDIA 

 - - - -   

Repere istorice în evoluția practicilor 

contabile în principalele sisteme de 

raportare financiară de la nivel 

internațional  

CREIZAN I. RUXANDRA 

LEAHU D. CRISTINA-LOREDANA 

RUSU I. ANA 

TRIFAN S ALEXANDRINA 

Particularități în raportarea operațiilor de 

leasing în principalele sisteme contabile de 

la nivel internațional   

BERLIUC G. GEORGIANA-CĂTĂLINA 

POPA C.I. ANCA-ELENA 

ŢURCANU L.V. DIANA-BIANCA 

 - - - -   

Utilizarea practicilor contabilității creative 

în cadrul principalelor sisteme contabile de 

la nivel internațional 

ANTOCE C. MIHAELA 

BĂLINEANU D. ANCA-CLAUDIA 

DUNĂREANU V. C. GEANINA 

ZAMFIR I. DIANA-ADRIANA 

Influența religiei asupra calității 

informației financiare la nivelul 

principalelor sisteme contabile de la nivel 

internațional 

BUZATU C. ALIN-ANDREI 

MIDON V. VASILE 

MUNTEANU R. IZABELA-RALUCA 

NUŢĂ M. ANA-MARIA 

Influența diferențelor de gen asupra 

calității informației financiare de la nivelul 

principalelor sisteme contabile de la nivel 

internațional 

CHIRILĂ V. LENUŢA 

COJOCARIU V. ANAMARIA-ALEXANDRA 

GLODEANU M. ANA-MARIA-DELIA 

LIVADARU C. MIRIAM 

 

Membru în echipe de cercetare și proiecte de cercetare coordonate: 

* Membru în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-1584, cu titlul ”Efectele economice și 

sociale ale emigrației forței de muncă de înaltă calificare din România”, coordonat de CS III dr. 

Simona-Alina Botezat, inițiat de Academia Română – Filiala Iași și finanțat de UEFISCDI; 

* Director de grant intern UAIC în cadrul proiectului Nr. contract: 23/03.12.2015, „Îmbunătățirea 

calității misiunii de audit financiar în România” (Ro); ”Improving the quality of the audit engagement 

in Romania” (Eng) 

* Director în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2019-1642, cu titlul ” Îmbunătățirea calității 

auditului finanicar din România cu ajutorul logicii fuzzy”, nr. contract TE 176/2020 și finanțat de 

UEFISCDI, https://carfa.ro/despre-proiect/: 

Scopul acestui proiect îl reprezintă îmbunătățirea calității misiunii de audit financiar în 

România, prin combinarea cercetării fundamentale cu cercetarea aplicativ-teoretică: 

1.  Din punct de vedere practic și normativ, pe baza rezultatelor cercetării, acest proiect își 

propune să îmbunătățească calitatea misiunii de audit, propunând soluții (teste și 

https://carfa.ro/despre-proiect/
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proceduri de audit) care pot fi incluse în ghidurile profesionale emise de Camera 

Auditorilor Financiari din România. 

2. Din punct de vedere metodologic, acest proiect urmărește să susțină baza unei 

metodologii proprii la nivelul misiunii de audit financiar, cu scopul asigurării calității 

acestuia, bazată pe utilizarea logicii fuzzy și a analizei cantitative, utilă auditorului la 

colectarea probelor de audit pentru fundamentarea opiniei acestuia. 

3. Din punct de vedere științific, proiectul își propune să dezvolte și să contribuie la 

deschiderea de noi direcții de cercetare interdisciplinară, precum auditometria, și 

dezvoltarea colaborării științifice între universitățile naționale și străine importante. 

4. Din punct de vedere socio-cultural, proiectul își propune să promoveze femeile în 

cercetarea științifică, prin includerea lor în echipe mixte de cercetare și reducerea 

diferențelor de gen în ceea ce privește percepția utilizatorilor de informații financiare 

despre femeia auditor financiar sau cea în calitate de profesionist contabil. 

 

Premii și gradații de merit obținute: 

A) Medalie de argint obținută în cadrul European Exibition of Creativity and Innovation 

(EUROINVENT 2017), Iași-România, http://www.euroinvent.org/program.html  

Environmental Fraud Risk assessment based on Fuzzy approach, May 2017, Conference E U R O I 

N V E N T - 9th European Exhibition of Creativity and Innovation At Iasi, Romania, Affiliation 

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi | „Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi 

B) Medalie de argint obținută în cadrul European Exibition of Creativity and Innovation 

(EUROINVENT 2017), Iași-România, http://www.euroinvent.org/program.html  

Fractal design: the ultimate state to improve EMS integration, May 2017, Conference E U R O I N 

V E N T - 9th European Exhibition of Creativity and Innovation At Iasi, Romania, Affiliation 

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi | „Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi 

C) Premierea rezultatelor cercetării de către UEFISCDI 2020 pentru Sustainable Environmental 

Management System Integration and Business Performance: A Balance Assessment Approach 

Using Fuzzy Logic  

https://uefiscdi.gov.ro/resource-824958-precisi_lista-2_rezultate-eligibilitate_articole-

2019_10.12.2020.pdf?&wtok=&wtkps=XY/djoIwEIXfpdcLMm0a6nDjE2w28QmwU8gQEbSgqO

HdbZtNluzVnPn5Ts7UWOLbo0LhmUTlUQMKCdZ6Ny5XJ6krp4Y72ykal2c3nPb23r4us8mguTY

tyezF/fxcIhpIjlWi0PArDpOo6rB5p3W/bcIto4FiX61rSmDJx5FWOpqVKIjGy89xp8pCGmkKbZJp

QP8mXxJAKwAFKkXQifr+x0ARn9oehmgPF4UKqh9oPrt8uLX57Br2lji/s3vk9W1iO5xFtX4A&

wchk=eed1fc166d2d1c83c5f0856c394f5d563b0b2871 

D) Premierea rezultatelor cercetării de către UEFISCDI 2019 pentru Corporate sustainable 

performance assessment based on fuzzy logic 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-

823930?&wtok=&wtkps=XY9NbsIwEIXv4jWEjC1jM9n0BFWlniD1ONFEhAScQADl7rUtpKKu

5s3P9/SmRoPPgApFYBJVQA0oJDgX/LicvaTOTA13rlM0Lvdu+Dm4a/s4zXYLzblpSW4f3M/3Ja

GR5FQlCg0v8TGJqo6bZ1737028ZbRQHqp1zQkchTRSe5PMDAqi8fT1vVOmlFbaUttsGtG/yUY

CaAWgQOUIOlOf/xgo01PvhzHazSehouoHmo++GC5tMfuGgyMuruxvRX2Z2A1HUa2/&wchk=f

520afdd444b160691d20d3cfd7ce62873b4d064 

 

http://www.euroinvent.org/program.html
http://www.euroinvent.org/program.html
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Secțiunea B2.  Planuri de evoluție și dezvoltare a propriei cariere profesionale, științifice și 

academice, direcții de cercetare/predare/aplicații practice și moduri probabile de acțiune 

pentru punerea în practică a acestora  

 

Dezvoltarea unui plan de carieră presupune înainte de toate un act de cutezanță, în care sunt 

cuprinse năzuințele, speranțele și idealurile unui tănăr conferențiar universitar, aflat încă la început 

de drum, dar care are convingerea și ambiția de a face performanță universitară și acasă, în țară, 

deoarece crede în valorile școlii în care s-a format, Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  

Atunci când îți propui să realizezi un plan de dezvoltare a carierei universitare trebui să fii 

în primul rând sincer și obiectiv, deoarece acest plan nu presupune doar să înșirui pe hârtie căteva 

direcții dorite. Un plan adevărat presupune mult mai mult decât atât, deoarece în primul rând îți 

trebuie vocație, stil și dorința de a te apropia de studenți prin profesionalism. În același timp unui 

dascăl adevărat nu trebuie să îi lipsească dorința de perfecționare continuă, raportându-se în 

permanență la ultimile noutăți și trenduri în disciplinele pe care care le predă și la care se pregătește. 

Un dascăl și un universitar adevărat trebuie să fie conectat și să relaționeze cu reprezentanții 

mediului de afaceri, să răspundă cerințelor pieței forței de muncă și să fie implicat în activitățile 

asociațiilor profesionale, știind întotdeauna să ofere exemple, soluții și sfaturi utile studenților săi. 

Astfel, din dorința de a contribui cu ceva la dezvoltarea Școlii de Contabilitate de la Iași și 

mai ales Școlii Doctorale de Contabilitate, obiectivul principal al prezentului plan de evoluție și 

dezvoltare a carierei vizează crearea de plus-valoare pentru insituția în care voi continua să profesez, 

raportându-mă în permanență la principiile și valorile acesteia, dar și la necesitățile principalilor actori 

implicați, cu care voi interacționa: studenți, masteranzi, doctoranzi, conducere, colegi, reprezentanți 

ai mediului de afaceri și ai profesiei contabile și de audit. 

Trebuie amintit faptul că acest plan de evoluție și dezvoltare a carierei este corelat și 

influențat semnificativ de realizările personale înregistrate până în acest moment, prin care am 

încercat să fac cinste Casei în care m-am format și să o slujesc cât mai bine.  

În acest context, elaborarea prezentei propuneri privind evoluție și dezvoltare a carierei 

universitare este realizată în vederea obținerii atestatului de abilitare în domeniul fundamental: Științe 

economice, domeniul de specialitate: Contabilitate.  

Prezenta propunere are în vedere prezentarea evoluţiei carierei profesionale și academice 

personale până în prezent (anterior elaborării atestatului de abilitare), precum și conturarea obiectivele 

viitoare, având în vedere următoarea structură: a) planul de evoluție și dezvoltare a carierei 
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profesionale; b) planul de evoluție și dezvoltare a carierei academice; c) planul de evoluție și 

dezvoltare a carierei științifice; d) direcții de cercetare, predare și aplicații practice. 

  

B2.1: Repere ale parcursului profesional și academic (anterior elaborării tezei de abilitare) 

Un prim element notabil care a stat la baza dezvoltării profesionale îl reprezintă absolvirea  

specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, în anul 2008 cu media 10 a examenului de 

licență, a primei promoții de studenți Bologna. Continuarea studiilor s-a materializat prin înscrierea 

la masterul de specializare Contabilitate, Expertiză și Audit, în anul 2008 și absolvit în 2010. În cadrul 

acestui master am aprofundat cunoștințele și competențele dobândite în cadrul ciclului de licență, dar 

poate că cel mai important lucru a fost reprezentat de șansa de a studia aproximativ un an de zile 

(2009-2010) la Universitatea din Geneva, urmând cursurile programului de master Comptabilité, 

Contrôle et Finance; sub coordonarea, Prof. univ. dr. Bernard Raffournier. 

Pot recunoaște că această nouă experiență a reprezentat pentru mine un moment de referință 

în viitoarea carieră de cercetător, având șansă să întâlnesc și să interacționez cu profesori de excepție, 

precum: Prof. univ. dr. Bernard Raffournier, Prof. univ. dr. Pascal Dumontier, Prof. univ. dr. Fabien 

De Geuser, Prof. univ. dr. Pierre-Marie Glauser și Prof. univ. dr. Michel Albouy. În aceeași perioadă 

am cunoscut și tineri cercetători și poate că una dintre cele mai frumoase prietenii s-a legat cu dra. 

Asistent. univ. dr. Florentina Olivia Bălu, cu care mențin în prezent legătura și realizez colaborări 

(ultimul proiect fiind T-EBU IP 2014). 

Odată întors acasă și după susținerea lucrării de disertație, am știut un singur lucru: că sunt 

pregătit pentru a-mi continua studiile printr-un program doctoral și ca mai apoi să urmez o carieră 

universitară. Mai mult decât atât, rezultatele obținute ca student și masterand (Locul 2 - Sesiunea de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti, UAIC-FEAA,  Iași 2007; Locul 2 - Olimpiada Naţională a 

Studenţilor Economiști, organizată sub egida AFER, ASE, Bucureşti 2008; Locul 2 - Sesiunea 

naţională Jean-Monet , UAIC, Centrul de Studii Europene, Iaşi 2008; Locul 2 - Sesiunea de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti, UAIC, 2008) mi-au întărit aceste convingeri.  

Astfel, în 2010 m-am înscris la doctorat, sub conducerea drei. prof. univ. dr. Marilena 

Mironiuc, cu o temă care își propunea analiza și evaluarea riscului de fraudă. Trebuie menționat faptul 

că pe parcursul celor trei ani de doctorat am beneficiat de o bursă de studiu asigurată prin proiectul 

POSDRU 107/1.5/S/78342 (2010-2013). În același timp, tot în 2010 m-am înscris în paralel și la 

programul de master Statistică și actuarit în asigurări și sănătate, cu gândul de a-mi asigura 

instrumentarul necesar în cercetarea științifică din domeniul contabilității. 

Sub coordonarea dnei. Prof. univ. dr. Emeritus Elisabeta Jaba, în 2012 mi-am susținut 

disertația care trata problematica analizei de panel a riscului de fraudă în auditul financiar, iar din 



Cercetări privind calitatea informației financiare, calitatea auditului financiar și studiul domeniului auditometriei 

67 

 

toamna aceluiași an m-am inmatriculat la un al doilea program de studii doctorale, tot sub 

coordonarea dnei profesor, în domeniul Statisticii economice. Tema abordată vine în prelungirea și 

completarea studiilor și cunoștințelor acumulate, vizând aplicarea ecuațiilor structurale în analiza și 

evaluarea calității informației financiare. 

Pe parcursul studiilor doctorale din domeniul contabilității am participat la numeroase 

conferințe din țară și străinătate, reușind să stabilesc o serie de contacte cu membri ai altor universități 

și integrându-mă în cercul tinerilor cercetători din România. Nu în ultimul rând școlile de vară la care 

am participat mi-au permis să acumulez noi cunoștințe și să mă orientez către cercetarea 

interdisciplinară. Tot în această perioadă am beneficiat și de un stagiu de cercetare la Universitatea 

Paris-Dauphin, sub coordonarea Prof. univ. dr. Nicolas Berland, fapt care mi-a facilitat accesul la 

reteaua internațională a marilor cercetători din domeniul contabilității. 

În septembrie 2013, după ce am finalizat două proiecte deosebit de importante (participarea 

în cadrul conferințelor internaționale 3ème Congrès International de comptabilité, audit, controle de 

gestion et gestion des couts , Université Jean Moulin Lyon (2013) organizată de Association 

Francophone de Comptabilite în parteneriat cu American Accounting Association și la Anual (2013) 

Meeting  of the American Accounting Association (Anaheim, California), cu lucrări de colectiv) mi-

am susținut teza de doctorat, intitulată Analiza și evaluarea riscului de fraudă în cadrul misiunii de 

audit financiar, finalizată obținerea titlului științific de Doctor în Contabilitate, cu calificativul 

Excelent, iar în iulie 2018 am susținut teza de doctorat, intitulată Evaluarea statistică a calității 

informației financiare, finalizată obținerea titlului științific de Doctor în Cibernetică și Statistică 

Economică, cu calificativul Excelent. 

 

B2.2: Planul de evoluție și dezvoltare a carierei profesionale 

Un punct deosebit de important în planificarea carierei universitare îl reprezintă și formarea 

profesională continuă. Aceasta va viza două direcții principale și anume: formarea continuă în 

domeniul didacticii de specialitate și formarea continuă în domeniul practicii de specialitate (audit 

financiar și contabilitate). 

 

Formarea continuă în domeniul didacticii de specialitate 

Învățământul centrat pe student presupune și formarea continuă a cadrelor didactice, 

principalii vectori care stau la baza de dobândirii de competențe. Astfel, voi avea în vedere 

participarea la stagiile și cursurile organizate de CECCAR și CAFR pentru a menține o legătură 

continuă cu organizațiilor profesionale în ceea ce privește exigențele acestora vis-a-vis de 

cunoștințele și competențele necesare viitorilor specialiști din domeniu, absolvenți ai CIG-FEAA.  
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Tot în domeniul pregătirii didacticii de specialitate voi avea în vedere ca până în luna 

decembrie 2016 să obțin un stagiu de mobilitate, în calitate de cadru didactic, la una din universitățile 

partenere din Europa. Astfel, voi urmări îmbunătățirea abilităților de comunicare dar și de transmitere 

a cunoștințelor de specialitate către studenții străini. 

 

Formarea continuă în domeniul practicii de specialitate (contabilitate și audit financiar) 

Sunt convins ca nu poți fi un bun profesor în domeniul contabilității și al auditului financiar 

dacă nu ai experiența necesară, bazată pe studii de caz și exemple din practica de specialitate. Astfel, 

prin dobândirea calității de expert contabil voi încerca să particip la o serie de expertize pentru a-mi 

îmbogăți cazuistica de specilitate și pentru a-mi forma un portofoliu de exemple practice care să poată 

fi prezentat stundenților în cadrul orelor de seminar. 

În același timp, prin încheierea stagiului CAFR (în 2016) și dobândirea calității de auditor 

financiar voi încerca o mai bună corelare a orelor de seminar cu cerințele și competențele necesare 

profesiei de auditor. 

Nu în ultimul rând, având în vedere faptul că dețin și calitatea de expert formator, recunoscut 

CNFPA, odată cu obținerea calității de expert contabil voi încerca să obțin și calitatea de lector-

formator CAFR sau de consultant pe probleme ce țin de formarea de specialiști în domeniul teoriei și 

practicii auditului financiar.        

   

B2.3: Planul de evoluție și dezvoltare a carierei academice 

Principala direcţie de dezvoltare a activităţii didactice viitoare are în vedere participarea 

alaturi de membri Colectivului de Contabilitate la  conceperea şi redactarea unor caiete cu lucrări 

practice (la disciplinele Bazele contabilității, Contabilitate financiară și  Contabilitate financiară 

intermediară) care să faciliteze desfășurarea activităților practice și de seminar la disciplinele 

menționate. În același timp voi dori să continui dezvoltarea domeniului Sistemelor contabile 

comparate, prin publicarea de cărți de specialitate (în calitate de colaborator sau coordonator).  

Un alt obiectiv în reprezintă continuarea pregătirii studenților în vederea participării în 

cadrul sesiunilor de comunicări științifice și al olimpiadelor naționale. Ținta vizată o reprezintă 

olimpiadele AFER pentru domeniul  Contabilitate și obținerea a cel puțin a 2 premii. Acest lucru va 

permite o creștere a vizibilității FEAA la nivel național și posibilitatea a atrage tineri dedicați 

cercetării în domeniul contabilității.  

În același timp voi demara procdurile privind înfijnțarea unui centru de cercetare în domeniul 

Contabilității și al Auditului Financiar în cadrul facultății noastre. 
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B2.4: Planul de evoluție și dezvoltare a carierei științifice 

Este cunoscut faptul că, cel puțin pentru moment, promovarea în mediul universitar este 

asigurată de îndeplinirea unor criterii ce țin de componenta cercetare științifică. Acest fapt impune o 

continuă conectare la ultimile noutăți, rezultate, metode de analiză a datelor, tehnici, instrumente și 

procedee utilizate în cercetarea de specialitate de la nivel internațional. 

Rezultatele actuale aferente carierei științifice pot fi demonstrate prin: 

a) Robu, Ioan-Bogdan, Web of Science ResearcherID: E-4230-2016, pentru perioada 2014-

2020 (Web of Science [v.5.35] - Citation Report (e-nformation.ro)): 

- 55 publicații; 

- H-index: 6; 

- Citări pe articol în medie: 2,78; 

- Număr tota de citări (fără autocitări): 126. 

b) Robu, Ioan-Bogdan, Google Academic, pentru perioada 2015-2020 (Ioan-Bogdan ROBU 

- Google Academic): 

- din 2016: 526 citări; 

- H-index: 13; 

- I10-index: 20.  

c) Robu, Ioan-Bogdan, ResearchGate, pentru perioada 2014-2020 (ResearchGate) 

- ResearchGate score: 20,62; 

- Lucrări încărcate: 95, din care articole științifice – 75; cărți – 1; capitole de cărți – 2; articole 

susținute în conferințe – 5; alte materiale (postere, baze de date, etc) – 12. 

 

În principal, cercetarea întreprinsă de către mine a vizat mai multe paliere: 

a) afirmarea ca ca cercetător, prin participarea în mod repetat și sistematic la o serie de 

conferințe organizate de marile centre universitare din București (ASE-AMIS), Cluj-Napoca 

(FSEGA-AAC) și Timișoara (AAP), dar și prin publicarea unor materiale în reviste de specialitate 

naționale, idexate în BDI.  

b) afilierea la o serie de rețele, asociații și organizații internaționale de prestigiu din domeniul 

cercetării în contabilitate. Astfel, în prezent sunt membru sau afiliat la Societatea Română de Analiză 

Economico-Financiară (din octombrie 2011-prezent), European Auditing Research Network (aprilie 

2013-prezent), American Accounting Association (aprilie 2013-prezent), European Accounting 

Association (noiembrie 2013-prezent) și Association Francophone de Comptabilite (februarie 2014-

prezent). Acest lucru a permis realizarea de contacte cu reprezentanți marcanți ai cercetării din 

domeniul contabilității, obținerii de feedback pentru publicațiile sau articolelel prezentate, accesul la 

https://apps-webofknowledge-com.am.e-nformation.ro/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=E4MKPoLj6HCLa6eHIqs&page=1&cr_pqid=3&viewType=summary&colName=WOS
https://scholar.google.com/citations?user=km-OhQsAAAAJ&hl=ro
https://scholar.google.com/citations?user=km-OhQsAAAAJ&hl=ro
https://www.researchgate.net/profile/Ioan-Bogdan_Robu/research
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baze de date și jurnale științifice pentru care universitatea nu asigură finanțare abonamentelor lunare, 

obținerea de invitații pentru susținerea de seminarii științifice și realizarea de recenzii pentru 

materialele publicate (Foreword realizat de Assistant Professor, PhD Dominyka Sakalauskaité, 

Copenhagen Business School, la cartea Riscul de fraudă în auditul financiar, Ed. Economică, 

București 2014, autor – subsemnatul). 

c) participarea în cadrul unor conferințe internaționale de prestigiu sau care au permis 

indexarea ISI a articolelor prezentate. Dintre conferințele notabile pot fi amintite participările în 

cadrul 8th European Accounting Association (în colaborare cu prof. univ. dr. Ion Anghel-ASE 

București și Asist. dr. Vlad Porumb – ESSE), 3ème Congrès International de comptabilité, audit, 

controle de gestion et gestion des couts , Université Jean Moulin Lyon (2013) organizată de 

Association Francophone de Comptabilite în parteneriat cu American Accounting Association (cu 

articolul Ante-crise, crise et reprise dans les chiffres comptables des entreprises roumaines cotees, în 

colaborare cu Conf. univ. dr. Costel Istrate), la Anual (2013) Meeting  of the American Accounting 

Association (Anaheim, California) și la 35ème congrès de l’ AssociationFrancophone de 

Comptabilité "Mesure, évaluation, notation – les comptabilités de la société du calcul", Lille 2014 

(cu articolul L’analyse de l’influence des composantes des rapports financiers sur la capitalisation 

boursière des entreprises roumaines, dans les conditions de la crise mondiale, în colaborare cu Conf. 

univ. dr. Costel Istrate). 

d) publicarea de articole științifice în jurnale de specialitate cotate ISI. 

e) participarea în cadrul unor workshop-uri din domeniul contabilității (AMIS-ASE, AAP-

UVT) și susținerea de seminarii științifice atât în cadrul Școlii Doctorale. Acest lucru a permis 

dezvoltarea continuă în domeniul cercetării științifice, diseminarea rezultatelor cercetării, schimbul 

de idei cu alți cercetători, realizarea de contacte. 

f) înscrierea în calitate de reviewer în comitetele de organizare/program  ale unor conferințe 

sau editorial board ale unor reviste științifice de specialitate din domeniul contabilității. 

g) realizarea de stagii de documentare la universități europene de prestigiu. 

h) publicarea în calitate de unic autor. 

i) depunerea de granturi de cercetare în cadrul proiectelor privind susținerea Tinerelor echipe 

de cercetare.  

 

 

Planuri de viitor 

 Pornind de la realizările menționate mai sus, în perioada imediat următoare dar și într-un 

orizont de timp de până la trei ani de zile îmi propun următoarele obiective : 
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a) publicarea în calitate de coautor a cel puțin 5 articole în reviste indexate ISI cu factor de 

impact (Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research și 

Romanian Journal of Economic Forecasting), 6 articole în reviste indexate ISI fără factor de impact 

și 10 articole în alte reviste indexate BDI, cu membri ai colectivului de contabilitate de la  FEAA-

UAIC; 

b) publicarea a încă unei cărți în calitate de unic autor care tratează problematica evaluării 

calității informației financiare; 

c) organizarea a cel puțin două seminarii științifice în cadrul FEAA, cu implicarea colegilor 

din cadrul Colectivului de Contabilitate, dar și a doctoranzilor, pe probleme ce țin de metodologia 

cercetării în contabilitate și auditul financiar; 

d) demararea procedurilor pentru înființarea și editarea unei reviste științifice care să aparțină 

Colectivului de Contabilitate (FEAA-UAIC), cu o apariție bianuală; 

e) participarea cu lucrări în cadrul conferințelor EAA 2021, AFC 20021, EARNet 20022, 

AMIS 2021, AAC 2021, GEBA 20021; 

f) extinderea numărului de reviste în care să fiu coopotat în calitate de reviewer sau membru 

în editorial board: încă la cel puțin 2 jurnale; 

g) realizarea cel puțin a unui stagiu de documentare/cercetare de cel puțin o lună de zile la 

una ESSEC Business School, Copenhagen Business School sau Groningen University; 

h) propunerea unui proiect pentru obținerea unui grant de cercetare sau pentru organizarea 

unor evenimente științifice din domeniul cercetării în contabilitate, oferit de International Association 

for Accounting Education & Research; 

i) colaborarea cu alți cercetători din marile centre universitare din țară sau străinătate pentru 

publicarea unor articole științifice în reviste recunoscute din domeniul contabilității și al auditului 

financiar. 

Astfel, în perioada următoarea voi fi centrat pe însușirea celor mai recente metode de analiză 

a datelor (ecuații simultate și vectori autoregresivi) ale căror aplicabilitate voi încerca să o justific și 

să o exemplific și în domeniul contabilității și înființarea unui Laborator de cercetare în domeniul 

contabilității și al auditului financiar. De fapt, la nivel internațional, cercetarea în domeniul 

contabilității urmează două direcții mari: parte de replicare sau adaptare a unor modele deja 

recunoscute pe diferite cazuri și partea de inovare metodologică, care este și cea mai grea, dar și cea 

care oferă cele mai mari satisfacții. În acest sens, prin participarea la seminariile și conferințele 

științifice voi încerca să-mi îmbunătățesc atât partea de utilizarea a unor metodologii consacrate pe 

exemplul României dar și propunearea a unora noi, care să conducă la creșterea preciziei rezultatelor 

analizelor. 
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Rațiunea umană este dornică să cunoască (Kant, 2014, p, 64) 

 

B2.5: Direcții de cercetare, predare și aplicații practice 

  Informația oferă utilitate celui care o deține și poate fi valorificată pentru cunoașterea și 

înțelegerea unui spațiu sau a unor evenimente. Cunoașterea înseamnă putere (Lat. Scientia potentas 

est, după Bacon, 1597 în Rodrigues Garcia, 2001). O informație de calitate poate susține și oferi 

avantaje competitiționale în realizarea afacerii (parafrazând ideea lui Daniel Defoe care considera că 

inteligența este sufletul afacerilor, în Scheme for General Intelligence, 1704).  

  La nivelul piețelor financiare (și în special la nivelul burselor de valori), informația cu privire 

la firmele cotate este necesară investitorilor în fundamendarea deciziilor de ordin strategic (El-Sayed 

Ebaid, 2012). Pornind de la teoria de agent (Jensen și Meckling, 1976), managerii sunt responsabili 

cu producerea și transmiterea informației financiare, necesară acționarilor și investitorilor în 

evaluarea poziției și performanței financiare a firmelor în care investesc, cu scopul obținerii de 

beneficii economice viitoare (Butt et al., 2010).  

  Informația financiară este oferită tuturor stakeholder-ilor, și în mod special investitorilor, 

sub forma raportărilor periodice care conduc la diminuarea incertitudinii (Daske et al, 2008), iar 

utilitatea informației este asigurată tocmai atunci când sunt îndeplinite caracteristicile calitative ale 

acesteia (Barth et al., 2008). Caracteristicile calitative ale informației financiare raportate pe piețele 

financiare sunt susținute atunci când există transparență în raportarea financiară (Lee și Lee, 2013), 

iar informația transmisă este în conformitate cu standardele de raportare financiară aplicabile 

(McPhail şi Walters, 2009). Toate acestea conduc la reducerea asimetriei informaționale și la 

creșterea utilității informației financiare.  

  Transparența în raportarea financiară este asigurată atât prin transmiterea unui volum de 

informații necesare utilizatorilor, cât și prin asigurarea acurateții acestora, de către un auditor 

financiar. Rolul auditorului financiar este acela de a exprima o opinie independentă, profesionistă și 

obiectivă privind acuratețea informațiilor raportate, sub cele mai semnificative aspecte, în 

conformitate cu un cadru de raportare aplicabil (IFAC, 2013). În condițiile apariției fraudelor 

financiare sau erorilor de raportare, opinia auditorului poate fi afectată, cu impact direct asupra 

diminuarea calității misiunii de audit financiar (Hayes et al., 2005). 

 

Evaluarea calității misiunilor de audit financiar cu ajutorul logicii fuzzy 

  O misiune de audit financiar poate fi considerată a fi realizată în conformitate cu standardele 

de calitate, atunci când auditorul reușește să detecteze evetualele denaturări contabile și să aplice cele 
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mai bune proceduri care să îl conducă la descoperirea acestora (DeAngelo, 1981). Reușita este 

asigurată de competența profesională a auditorului, în timp ce aplicarea celor mai bune proceduri care 

să îl conducă la obținerea de probe de audit suficiente și adecvate ține de obiectivitatea și 

independența auditorului (Knechel et al., 2012). Realizarea unei misiuni de audit de calitate, în 

conformitate cu standardele profesionale, conduce la exprimarea unei opinii de audit corecte prin care 

se garantează acuratețea informațiilor financiare raportate, cu impact direct asupra stabilității piețelor 

financiare (Hayes et al., 2005). Stabilitatea piețelor, bazată pe transparența în raportarea financiară, 

conduce la predictibilitate și la posibilitatea preîntâmpinării manifestării crizelor economico-

financiare (McPhail și Walters, 2009), ale căror efecte negative sunt resimțite în plan economic, 

social, politic, cultural și nu numai. 

Totodată, traducerile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, a Standardelor 

Internaționale de Audit și a Ghidurilor privind asigurarea unui audit de calitate conduc la înregistrarea 

unor opinii diferite în ceea ce privește modul de utilizare al unor concepte (Godfrey și Chalmers, 

2007) și determină o serie de neconcordanțe în ceea ce privește în practica auditului financiar din 

România.  Deși la nivel european și internațional există o practică recunoscută în ceea ce privește 

metodologia auditului financiar (Arens et al., 2012; Soltani, 2007), la nivelul României lucrurile sunt 

încă la început de drum.  

  Trebuie menționat faptul că practica internațională din domeniul auditurlui financiar 

recunoaște și recomandă utilizarea modelelor econometrice în testarea ipotezei de Going Concern 

(Lensberg et al., 2006), în evaluarea riscului de fraudă (Nieschweitz et al, 2000) și estimarea 

denaturărilor contabile (Trompeter et al., 2013), pe baza metodelor statistice avansate de analiză a 

datelor. Însă, la nivelul României, se constatată absența unor modele valide, cel puțin din perspectiva 

Ghidului publicat de CAFR, care să poată fi utilizate de practicienii din domeniul auditului din 

România.  

  În același timp, înființarea relativ recentă a Camerei Auditorilor Financiari din Romînia 

(CAFR) prin Ordonanța de urgență Nr. 75/1999, adoptarea ISA într-o primă formă în 2006 (și ulterior 

prin traducerile succesive din 2009 și 2013) dar și încercarea de a transalata practica internațională în 

contextul românesc, fără a ține cont de specificitățile naționale (prin tipărirea unui ghid privind 

asigurarea calității auditului financiar publicat în 2010, retipărit în 2013 – considerat a fi insuficient 

în ceea ce privesște evaluarea sistemului de control intern, a riscului de fraudă și a posibilităților de 

testare a utilizării ipotezei de Going Concern - și care va trebui modificat și reevaluat pentru a ține 

cont de prevederile noii Directive Europene nr. 34/2013, în care se propun o serie de proceduri și 

tehnicile de audit, deși  utilizate, și), constituie premisele perfecționării și modernizării practicilor de 

audit financiar din România cu scopul creșterii calității misiunii de audit financiar. 
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 Obiectivele cercetării: scopul acestei propuneri de cercetare este reprezentată de 

îmbunătățirea calității misiunii de audit financiar din România, prin combinarea cercetării 

fundamentale cu cercetarea teoretică aplicativă. Rezultatele cercetării vizează completarea literaturii 

cu privire la problema cercetării, metodele de evaluare a calității pe baza factorilor determinanți, în 

timp și spațiu, precum și analiza influenței calității asupra categoriilor de utilizatori principali.  

  Din perspectiva normativă aplicativă, pe baza rezultatelor cercetării, se urmărește 

îmbunătățirea calității misiunii de audit, prin propunerea de soluții (teste și proceduri de audit) care 

pot fi incluse în ghidurile profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din România.  

  Din perspectiva metodologică, scopul scopul acestei propuneri este de a pune baza unei 

metodologii proprii la nivelul misiunii de audit financiar, care este de a asigura calitatea acestuia, pe 

baza utilizării logicii fuzzy și a analizei cantitative, utile auditorului colectarea probelor de audit și 

fundamentarea opiniei sale de audit.  

  Din perspectiva științifică, propunerea de cercetare vizează deschiderea unor noi direcții de 

cercetare interdisciplinară, precum audiometria și dezvoltarea colaborării științifice între centrele 

universitare naționale și străine importante.  

  Obiectiv 1: Propunerea de soluții practice care pot fi utilizate în cadrul misiunii de audit 

financiar și care vor contribui la creșterea calității misiunii de audit în România și care nu sunt 

disponibile în ghidurile de specialitate propriu-zise.  

  Obiectiv specific 1.1: Emiterea unui ghid care include modele de evaluare a riscului de 

control, riscul de fraudă, riscul de faliment și testul de ipoteză Going Concern și realizarea eșantionării 

auditului financiar;  

  Obiectiv specific 1.2: Pornind de la logica fuzzy, brevetarea unui produs de sistem expert 

care urmează să integreze soluțiile propuse, obținute ca urmare a cercetării în proiect; 

  Obiectivul 2: Creșterea vizibilității cercetării interdisciplinare românești la nivel 

internațional prin participarea la evenimente științifice notorii și deschiderea de noi direcții de 

cercetare și colaborări științifice.  

  Obiectiv specific 2.1: Participarea la cel puțin următoarele conferințe științifice, cu 

vizibilitate internațională maximă, în domeniul contabilității, auditului financiar și statisticilor / 

econometriei: Congresele anuale ale Asociației europene de contabilitate, Asociația francofonă 

Conferința Comptabilite, Conferința Rețelei europene de cercetare a auditului, Conferința privind 

contabilitatea și sistemul informațional de gestionare (AMIS, ASE-București);  

  Obiectiv specific 2.2: Emiterea de articole științifice (WOS) în domenii interdisciplinare, dar 

conexe auditului financiar; 
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  Obiectivul 3: Creșterea competențelor profesionale ale auditorilor financiari, membri ai 

Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).  

  Obiectiv specific 3.1: Organizarea de ateliere de lucru (în colaborare cu CAFR, la 

reprezentanțele regionale din țară și București) cu privire la aspecte referitoare la utilizarea 

procedurilor de audit obținute ca urmare a realizării proiectului, pe probleme cu privire la modele de 

evaluare a riscului de fraudă, a riscului de faliment, a riscului de control, testarea ipotezei Going 

Concern și utilizarea sondajului statistic;  

  Obiectiv specific 3.2: Emiterea unui dicționar (română-engleză-franceză) cu termeni 

explicați care sunt utilizați în practica auditului financiar, pentru a spori armonizarea contabilității și 

auditului. 

  Potențialul de a influența în mod semnificativ domeniul științific din zona auditului financiar 

poate fi motivat prin deschiderea unor noi teme sau direcții de cercetare. Din perspectiva științifică, 

promovarea logicii fuzzy și a modelelor econometrice pentru evaluarea riscului de faliment, evaluarea 

riscului de fraudă financiară sau pentru estimarea impactului operațiunilor de management al 

rezultatului, precum și utilizarea teoriei cozilor de așteptare în planificarea misiunilor de audit 

financiar, cu scopul de a îmbunătăți calitatea acestora, deschizându-se astfel noi direcții de cercetare, 

respectiv audiometria.  

   

Utilizarea nomogramelor prognostic pentru estimarea riscului de denaturare a rezultatului 

financiar: 

  Informația financiară raportată de către firmele cotate la bursă prezintă utilitate pentru 

principalele categorii de utilizatori atunci când o serie de caracteristici de calitate sunt îndeplinite. În 

conformitate cu Standardele Internaționale de raportare Financiară (IFRS), principalele caracteristici 

ale calității informației financiare se împart în două mari categorii: fundamentale și amplificatoare. 

  Caracteristicile fundamentale fac apel la relevanța informației financiare față de principalii 

utilizatori (iar la nivelul bursei de valori poate fi evaluată prin reacția pieței la anunțarea cifrelor 

contabile) și la prezentarea imaginii fidele (evaluată pe baza prezenței/absenței denaturărilor 

semnificative ca urmare a fraudelor sau a erorilor).  

  Scopul acestei propuneri de cercetare îl reprezintă construirea unei nomograme pentru 

estimarea riscului de denaturare semnificativă la nivelul rezultatului financiar raportat de către firmele 

cotate la bursă. Studiu s-a realizat la nivelul firmelor românești cotate la Bursa de Valori București - 

BVB (pe piața reglementată și AeRo).  

  Pentru construirea nomogramei demersul metodologic a avut în vedere următorii pași:  
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1) Estimarea, cu ajutorul analizei de regresie multiple liniare, a denaturărilor rezultatului net 

(scalat cu cifra de afaceri) aferent perioadei raportate, în funcție de variația relativă a factorilor 

explicativi ai acestuia (active imobilizate, active circulante, datorii pe termen lung, datorii 

curente, capitaluri proprii); 

2) Odată estimate denaturările (parte reziduală), se va stabili un prag de 10% pentru 

recunoașterea acestora ca semnificative; 

3) În etapa finală se va proceda la construirea nomogramei prognositic a riscului de denaturare 

semnificativă la nivelul rezultatului net (în raport cu cifra de afaceri), utilizând fluxurile de 

trezorerie la nivelul fiecărui ciclu (finanțare, investiție, exploatare). 

 

Utilizarea analizei de tip path pentru  testarea ipotezei de going concern în cazul firmelor 

românești cotate BVB: 

  În cazul firmelor cotate, poziția și peformanța financiară influențează valoarea de piață a 

acestora. Pentru investitori, poziția financiară reflectă în principal modalitatea de finanțare a firmei și 

de structurare a capitalurilor, fiind evaluată cu ajutorul levierului financiar (FL - indicator al gradului 

de îndatorare). Performanța financiară indică eficiența utilizării mijloacelor, ca destinație a resurselor 

angajate, în generarea de beneficii economice viitoare. Investitorii sunt interesați de eficiența 

activității de exploatare, evaluată pe baza rentabiliății economice (ROA), cât și de măsura în care vor 

fi remunerați pentru capitalurile puse la dispoziția firmei, evaluată cu ajutorul rentabilității financiare 

(ROE).  

  În această propunere de cercetare pot fi identificate trei modele privind influența levierului 

financiar și a rentabilității economice asupra cursului bursier. Levierul financiar și rentabilitatea 

economică influențează cursul bursier atât direct cât și indirect, prin intermediul rentabilității 

financiare.  

  Scopul acestei propuneri de cercetare îl reprezintă estimarea corelației dintre variabile cu 

ajutorul coeficientului Pearson, iar efectul levierului financiar, al rentabilității economice și celei 

financiare asupra cursului bursier se realizează cu ajutorul analizei Path, folosind ca eșantion firmele 

cotate la Bursa de Valori București. În urma testării modelelor propuse în AMOS, se poate evidenția 

influența directă a poziției și peformanței financiare asupra cursului bursier, cât și indirectă, prin 

intermediul rentabilității financiare.  

  Rezultatele analizei pot indică faptul că în cazul firmelor românești cotate la bursă, 

investitorii sunt interesați pe de o parte de structura și de modul în care sunt utilizate capitalurile pe 

care aceștia le pun la dispoziția firmei, cât și de măsura în care acest efort este recompensat. 
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Direcții de predare: 

  În conformitate cu curricula universitară aferentă programului de master Contabilitate, 

expertiză și audit și având în vedere problematica recentei crize sanitare, în cadrul cursului Norme de 

audit financiar – recunoscut ACCA, voi introduce pe rezolvarea studiilor de caz propuse de ACCA 

(și actualizate anual conform documentațiilor primite) cu ajutorul unui soft dedicat realizării 

misiunilor de audit financiar. În acest fel masterazii vor dobândi o serie de competențe practice în 

ceea ce privește utilizarea unui soft de audit în: acceptarea unui angajament de audit și construirea 

dosarului permanent și a dosarului exercițiului, planificarea misiunii de audit, evaluarea riscului 

inerent și a riscului de control, calculul pragului de semnificație, crearea și aplicarea unor teste de 

audit (în foi de lucru dedicate, inclusiv în partea de eșantionare) aferente principalelor aserțiuni 

contabile incluse în Ghidul privind un audit de calitate editat de CAFR, finalizarea misiunii și 

emiterea raportului de audit. 
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