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Rezumat 
 

Teza de abilitare este organizată în trei părți. Primele două părți rezumă rezultatele 

cercetărilor desfășurate, în timp ce a treia discută direcțiile de dezvoltare a carierei mele 

viitoare. 

 

Partea I prezintă rezultatele obținute din studiile care au analizat tranziția companiilor 

românești către un model global de raportare financiară destinat piețelor de capital și 

investitorilor, încercând să evalueze beneficiile adoptării IFRS, după cum urmează: 

 

Capitolul 1 sintetizează rezultatele obținute în urma a două studii care surprind 

percepțiile directorilor financiari ai companiilor românești cotate și ale analiștilor 

financiari care operează pe BVB privind beneficiile economice ale implementării IFRS 

și factorii instituționali care pot afecta apariția lor. Rezultatele au arătat că majoritatea 

directorilor financiari ai societăților cotate la bursă consideră că adoptarea IFRS poate 

îmbunătăți calitatea raportării financiare prin creșterea comparabilității internaționale și 

utilizarea valorilor juste. În paralel cu aceste așteptări, marea majoritate a analiștilor 

financiari chestionați consideră că adoptarea IFRS va îmbunătăți semnificativ acuratețea 

previziunilor lor, evaluarea la valoarea justă promovată de standardele internaționale 

fiind unul dintre cei mai importanți factori. Cu toate acestea, atât directorii financiari, 

cât și analiștii financiari au indicat o serie de factori instituționali (cum ar fi legătura 

dintre contabilitate și fiscalitate, lipsa piețelor active necesare pentru determinarea 

valorilor juste, conformitatea slabă cu IFRS sau ineficiența pieței de capital) care pot 

împiedica furnizarea unor informații contabile de calitate de către situațiile financiare 

elaborate în conformitate cu IFRS. 

 

Capitolul 2 descrie rezultatele studiilor privind evoluția relevanței informațiilor 

financiare în timp, și care arată că, după implementarea IFRS, informațiile contabile 

devin mai relevante pentru evaluările pieței bursiere. Pe baza analizelor regresionale și a 
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tehnicilor de descompunere a coeficientului de determinare, a fost evaluată amploarea 

relevanței indicatorilor financiari, precum și importanța lor relativă. Urmând cercetările 

lui Barth et al. (2017), am analizat nu numai indicatorii contabili utilizați în mod 

tradițional în literatură (profitul net și valoarea contabilă a capitalurilor proprii), ci și 

alte informații financiare care sunt susceptibile să explice variația prețurilor acțiunilor 

(vânzări, active totale, imobilizări necorporale, numerar și dividende), ceea ce este 

foarte rar întâlnit pentru piețele emergente. Rezultatele arată că toate informațiile 

financiare investigate sunt corelate în mod semnificativ cu prețurile acțiunilor și că 

relevanța lor prezintă tendințe de creștere. Deși creșterile în relevanță variază pentru 

variabilele contabile analizate, rezultatele noastre arată că majorările sunt semnificative 

după adoptarea IFRS în toate cazurile. 

 

Capitolul 3 rezumă dovezi empirice preliminare privind impactul calității raportării 

financiare asupra acurateței previziunilor analiștilor în vederea adoptării mai extinse a 

IFRS în România. Rezultatele cercetării au umplut un gol în literatură, atât pentru 

România, cât și pentru țările în curs de dezvoltare în general. Capitolul oferă o 

perspectivă asupra utilizării informațiilor contabile de către analiștii financiari din 

România, indicând preferința acestora pentru modele simple de evaluare, bazate pe 

contabilitatea de angajamente (cum ar fi multiplele P/E), care sunt mai expuse 

politicilor de evaluare și recunoaștere contabilă. Această expunere este confirmată de 

rezultatele empirice, care arată că societățile cu politici contabile mai prudente prezintă 

previziuni mai puțin precise din partea analiștilor financiari. Am furnizat, de asemenea, 

dovezi empirice, care arată că raportarea financiară de calitate (operaționalizată prin 

calitatea guvernanței corporative și gestionarea redusă a rezultatelor) mărește precizia 

previziunilor analiștilor financiari. Deși aceste rezultate sugerează că adoptarea IFRS ar 

trebui să fie benefică pentru utilizatorii informațiilor contabile, capitolul concluzionează 

că datele limitate disponibile la momentul desfășurării cercetărilor induce necesitatea 

unor cercetări viitoare, care vor putea oferi rezultate mai concludente. 

 

Capitolul 4 prezintă rezultatele cercetărilor exploratorii care au vizat furnizarea de 

dovezi empirice cu privire la impactul adoptării IFRS asupra costului capitalului în 

România. Întrucât relația dintre raportarea financiară, reglementările contabile și costul 

capitalului nu este bine stabilită empiric, într-o prima fază, capitolul analizează 

literatura internațională relevantă, structurând caracteristicile teoretice și metodologice 

și identificând sursele de dezacord în domeniu. Pe baza recenzării literaturii, am evaluat 

diferitele modele pentru măsurarea costului capitalului propriu, ipotezele lor 

fundamentale și cerințele de date pentru implementarea lor empirică, precum și  

dificultățile care stau la baza unei asfel de implementări pe piața de capital din 

România. În urma observațiilor noastre preliminare, am folosit mai întâi două modele 

(PEGPREM și GORPREM) pentru a estima costul capitalului și a observa factorii 

determinanți ai mărimii acestuia. Rezultatele cercetării au arătat, de asemenea, că 

întreprinderile mai mari, precum și cele cu politici de guvernanță corporativă de calitate, 

au putut beneficia de un cost mai mic al capitalului comparativ cu restul companiilor 

cotate. În cele din urmă, am utilizat două modele pentru determinarea costului 

capitalului (unul dezvoltat de Mihai et al., 2012 și modelul rDIVPREM discutat de Botosan 

& Plumlee, 2005), arătând că, după adoptarea IFRS în România, costul capitalului 

propriu a scăzut. Având în vedere limitele acestor studii, capitolul concluzionează că 

sunt necesare cercetări suplimentare care să ofere rezulate mai concludente. Cu toate 

acestea, estimările furnizate oferă dovezi empirice preliminare privind nivelului costului 
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capitalului societăților românești cotate, reprezentând și un prim stadiu în evaluarea 

beneficiile economice ale adoptării IFRS în România. 

 

Partea a II-a prezintă rezultatele cercetărilor privind atitudinea companiilor față de alte 

părți interesate și impactul unui comportament social responsabil asupra performanței 

financiare. 

 

Capitolul 5 vizează politicile de coeziune socială, prezentând rezultate care oferă 

dovezi empirice privind impactul diversității de gen din cadrul consiliilor de 

supraveghere/administrație asupra performanței financiare pentru o piață emergentă a 

UE, România, aflată în urma altor state membre dezvoltate în privința indicatorilor de 

coeziune socială. Pe baza unui eșantion de companii listate pe piața bursieră din 

România în perioada 2012-2016, rezultatele concordă cu literatura internațională, 

expunând probleme metodologice și arătând că, deși performanța financiară pare să fie 

corelată în mod pozitiv cu diversitatea de gen a consiliilor, asocierea statistică nu este 

robustă și încetează să fie semnificativă după controlul endogenității. Cu toate acestea, 

pe baza analizei unor eșantioane din populația totală, am putut identifica o asociere 

puternică între diversitatea de gen a consiliilor și Tobin’s Q pentru firmele profitabile și 

cele listate la categoria Standard. Deoarece pierderile pot fi interpretate ca un factor de 

distorsiune, rezultatele ar putea sugera că societățile cotate la bursa din România 

beneficiază de pe urma diversității de gen în consilii, ceea ce ar putea completa 

practicile lor de guvernanță corporativă, mai degrabă în domeniul relațiilor cu 

investitorii. Acest raționament este confirmat, în continuare, de rezultatele similare 

obținute în cazul companiilor cotate la categoria Standard, care sunt mai mici decât cele 

listate la categoria Premium și, probabil, mai puțin bine guvernate. Dacă eșantionul 

companiilor cotate la categoria Standard este redus în continuare doar la societățile 

profitabile, în plus față de Tobin’s Q, o măsură contabilă a performanței (ROA) devine 

corelată marginal cu diversitatea de gen a consiliilor. Rezultatele noastre nu sugerează 

că o diversitate mai mare de gen în cadrul consiliilor ar putea fi benefică pentru 

companiile cotate mari, probabil mai bine guvernate, sau pentru companiile cel mai 

puțin performanțe de pe piață, deși creșterea diversității nu este dovedită ca fiind în 

detrimentul lor. În consecință, capitolul concluzionează că, în contextul unei piețe 

emergente, politicile vizând creșterea diversității de gen a consiliilor par să fie viabile 

din punct de vedere financiar și chiar benefice pentru majoritatea companiilor listate, 

echilibrând cu succes componenta economică cu cea de coeziunea socială necesare 

dezvoltării sustenabile. 

 

Capitolul 6 prezintă rezultatele obținute în urma analizei tranzacțiilor de leasing ca 

model de afaceri în economia circulară și impactul acestora asupra performanțelor 

financiare ale companiilor românești cotate. Conceptul de economie circulară este în 

curs de cristalizare, fiind, în general, definit ca un model care asigură dezvoltarea 

economică în legătură cu protecția mediului natural pentru o dezvoltare durabilă. În 

economia circulară, resursele sunt reintegrate după prima lor utilizare, fie în circuitul 

natural sau economic, spre deosebire de sistemul clasic, linear, care produce poluare și 

pierderi economice. În contextul în care leasingul se presupune a fi un model de afaceri 

mai ecologic decât modelul clasic/linear bazat pe vânzarea produselor, acest studiu își 

propune să arate faptul că leasingul nu penalizează performanța economică a firmelor, 

ci permite dezvoltarea lor sustenabilă. Pe baza unei populații compuse din societăți 

românești listate la BVB în perioada 2013-2016, rezultatele cercetărilor arată că 

majoritatea companiilor din România derulează operațiuni de leasing și închiriere, 
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majoritatea preferând tranzacțiile de leasing operațional (66,2% dintre companii), deși 

procentul valorii drepturilor de utilizare în valoarea totală a imobilizărilor corporale este 

redusă (10,2%). Rezultatele analizei regresionale confirmă ipotezele noastre inițiale, 

arătând că performanța financiară este în general mai ridicată pentru companiile listate 

din România care utilizează leasingul și închirierea și că performanța este, de asemenea, 

direct asociată cu intensitatea leasingului, respectiv, procentul din valoarea drepturilor 

de utilizare a bunurilor închiriate în valoarea totală a imobilizărilor corporale. Aceste 

rezultate sunt considerate relevante atât pentru mediul de afaceri, deoarece managerii 

pot să dezvolte modele de afaceri mai "verzi" prin leasing și închiriere, ceea ce le va 

permite să realizeze o dezvoltare durabilă, precum și pentru factorii de reglementare 

care pot stimula leasingul în mediul de afaceri, oferind stimulente fiscale sau alte forme 

de încurajare. Rezultatele sunt, de asemenea, relevante pentru domeniul cercetării care 

investighează economia circulară, fiind printre puținele dovezi empirice cu privire la 

impactul modelelor de afaceri circulare asupra performanței financiare. 

 

Capitolul 7 analizează dovezile empirice privind impactul certificărilor de calitate, 

protecția mediului și sănătatea/siguranța angajaților (ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 

18001) asupra performanțelor financiare ale companiilor românești listate la BVB. În 

literatura internațională, deși nu există încă un consens, majoritatea studiilor indică un 

impact pozitiv al implementării și certificării diferitelor modele de sisteme de 

management asupra performanței financiare. Studiul nostru confirmă tendințele 

internaționale care arată că firmele românești care au implementat mai multe sisteme de 

management (calitate - mediu și / sau sănătate și siguranță) au performanțe mai bune în 

ceea ce privește randamentul activelor (ROA) și că performanța lor este direct 

proporțională cu complexitatea sistemele de management certificate. Efectul pozitiv al 

certificărilor a fost dovedit chiar și atunci când s-a luat în calcul o potențială sursă 

importantă de interferență, și anume dimensiunea companiilor, care poate influența atât 

gradul de certificare, cât și performanța financiară. Rezultatele furnizează, pentru prima 

dată în literatură, dovezi obiective privind un potențial impact pozitiv al certificărilor 

sistemelor de management asupra performanțelor financiare ale companiilor românești 

cotate, dar este nevoie de cercetări viitoare pentru a clarifica această relație, care ar 

trebui să ia în calcul o varietate de alți factori care afectează performanța companiilor. 

 

Partea a III-a discută planul de dezvoltare a carierei mele academice pe baza 

abilităților mele de predare și cercetare, precum și pe capacitatea mea de a gestiona 

astfel de activități. 

 


