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REZUMAT 
 

Scopul şi obiectivele cercetării doctorale sunt prezentate ȋn cadrul tezei prin 

interpretarea şi aplicarea regulilor contabile, care diferă ȋn funcţie de calitatea acestora. 

Rezultatele obţinute vizează construirea unui proces pentru respectarea normelor contabile, 

identificarea şi prevenirea practicilor de contabilitate creativă. De multe ori apare ȋntrebarea 

dacă este mai bine să se ajungă la un echilibru prin armonizarea normelor contabile sau la o 

uniformizare prin standardizarea regulilor contabile ȋntr-un set unitar de standarde contabile. 

Dar dacă se poate ajune la un set de practici similare, rezultatul final o să fie ȋntr-adevăr 

comparabil? Prin schimbările necesare din sistemul de raportare, care au fost regrupate şi filtrate 

prin raţionamentul profesional, este pusă la ȋncercare încrederea oferită celor care au ȋntocmit 

situațiile financiare. Astfel, putem să evaluăm dacă rezultatele au fost obținute în urma unei 

analize corespunzătoare prin aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare și clasificare potrivite 

entităților în cauză deoarece, după părerea noastră aceasta este singura cale spre adevăr. 

Considerăm că rezultatele obţinute pot fi extrapolate deoarece studiul empiric se 

concentrează pe o cercetare despre percepţia asupra prezenţei opţiunilor ȋn contabilitate, despre 

importanţa raţionamentului profesional ȋn aplicarea politicilor contabile, precum şi despre 

percepţia evoluţiei reglementărilor asupra independenţei auditorului. Fiecare dintre companiile 

analizate pe parcursul activităţii de auditor a reuşit să ȋşi atingă nivelul de performanţă 

preconizat prin consecvenţa metodelor contabile folosite. Gradul de consecvenţă foarte ridicat 

a asigurat un echilibru ȋn raportarea financiară. 

Suntem de părere că asemenea procesului de normalizare a bazelor de date, care 

reprezintă o metodă fără de care bazele de date nu pot funcţiona deoarece asigurarea 

dependenţelor funcţionale cu atributele asociate este esenţială, fără un proces solid de 

normalizare ȋn contabilitate, lucrurile nu se pot desfăşura ȋntr-un mod normal ȋntrucât calitatea 

informaţiilor oferite de către sistemul contabil va fi afectată. Ȋntrucât, nerespectarea formelor 

de normalizare conduce la anomalii ȋn cadrul bazelor de date, putem asocia nerespectarea 

normelor contabile cu anomalii ȋn cadrul situaţiilor financiare şi ale rapoartelor financiare emise 

de către entităţile economice. Aceste anomalii reprezintă informaţii distorsionate, care induc ȋn 

eroare utilizatorii situaţiilor financiare. Motivele pentru care aceste anomalii apar sunt pe de o 

parte practicile de contabilitate creativă prin supraevaluarea şi subevaluarea activelor şi 

datoriilor, reevaluarea şi amortizarea activelor imobilizate, metoda capitalizării şi calculaţia 

costurilor etc, respectiv manipulările frauduloase care contravin legii, pe de altă parte 

(Dumitrescu, 2014).  
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Una din principalele ȋntrebări la care am căutat răspuns, vizează determinarea gradului 

de progres privind evoluţia contabilităţii. Deşi noi ȋncurajăm dezvoltarea şi ȋmbunătăţirea 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, suntem de părere că este necesară o 

perioadă mai ȋndelungată pentru aprofundarea unor modificări ȋn cadrul standardelor, până la 

alte modificări ulterioare. Ȋn aceeaşi măsură considerăm că libertatea de alegere a politicilor 

contabile de către managementul companiilor trebuie să fie limitată iar documentarea privind 

determinarea estimărilor şi previziunilor cât mai amplă. Ȋn acest sens, vom exemplifica impactul 

duratei de amortizare a imobilizărilor, precum şi influenţa metodei de contabilizare a 

contractelor pe termen lung asupra rezultatului entităţii.   

O altă preocupare a lucrării vizează identificarea „ingredientelor unei reţete” reuşite 

pentru configurarea procedurilor de selecţie şi aplicare a politicilor contabile adecvate unei 

companii. Modelul la care ne-am gândit se aseamănă cu o clădire solidă, de fapt, care are drept 

fundaţie – cadrul conceptual, alături de principiile contabile, stâlpii de susţinere reprezentaţi de 

interpretările standardelor, respectiv de ghidurile practice de aplicare iar grinda este asociată cu 

implicarea organismelor profesionale. Dacă aceste trei elemente „se ȋmbină” ȋn mod armonios, 

rezultatul expertizei tehnice este favorabil, implicit.  

Lucrarea ȋşi propune să prezinte şi modul ȋn care conducerea unei entităţi este tentată să 

prezinte o imagine a entităţii aşa cum şi-ar dori să fie, chiar dacă aceasta nu corespunde cu 

realitatea. Suntem de părere că majoritatea se folosesc de lacunele şi de gradul ridicat de 

flexibilitate al reglementărilor contabile. 

Lucrarea elaborată se circumscrie câmpului de cercetare orientat către fundamentele 

științei contabilității prin cuprinsul acesteia. În cadrul primului capitol am efectuat recenzia 

literaturii de specialitate privind necesitatea normalizării contabilităţii. În cadrul acestui demers, 

am analizat conceptele fundamentale de normalizare, reglementare, dereglementare, precum și 

conceptele de Standarde Internaționale de Raportare Financiară, norme contabile versus 

principii contabile. Ca tehnică de cercetare am folosit atât procedeul de revizuire a literaturii, 

cât și operațiunea logică de inferare. Am pus accent pe studiul articolelor de specialitate, fără a 

neglija documentarea privind activitatea organismelor responsabile de normalizare a 

contabilității, atât la nivel național, cât și internațional. Astfel, au fost utilizate metode de 

cercetare explicativă, descriptivă şi comparativă, iar recomandările şi soluţiile unor autori 

recunoscuţi au constituit baza informativă pentru această lucrare, care urmăreşte cunoaşterea 

fenomenelor şi proceselor din contabilitatea tranzacţiilor economico-financiare şi identificarea 

de soluţii privind dezvoltarea modelării în contabilitate. Ȋn continuare, am reflectat 

problematizările limitelor cunoașterii în domeniu, urmărind stabilirea principiilor generale care 

să ofere explicații (consecințele economice și sociale ale emiterii unei norme contabile, 
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modalități de definire a unei politici contabile, modificarea comportamentului utilizatorilor, în 

condițiile schimbării politicilor și metodelor contabile). În capitolele doi şi trei, am demonstrat 

utilitatea teoriei propuse pentru oferirea unei informații comparabile cu adevărat, ca rezultat al 

unei unități dezirabile. Am urmărit stadiul realizării armonizării contabile internaţionale, 

precum şi rolul raţionamentului profesional. 

În capitolul patru am identificat nivelul gradului de libertate și de conformitate în 

contabilitate, prin analiza impactului flexibilităţii Standardelor Internaţionale de Raportare 

Financiară. Am urmărit astfel, ca rezultatele cercetării să conducă la o cunoaștere sporită 

deoarece toate sursele indică faptul că domeniul contabilității a evoluat în permanență iar ce se 

va ȋntâmpla ȋn viitor depinde ȋntr-o anumită măsură de modul cum s-au desfăşurat lucrurile ȋn 

trecut. Analiza privind existenţa libertăţii sau conformităţii în alegerea modelelor de evaluare 

este foarte complexă. Entitatea economică nu poate fi ruptă din context și analizată independent, 

de sine stătător. Ea este condiționată și condiționează mediul economic în care se manifestă; 

este independentă sau dependentă de piața financiară (resurse financiare); este organizată și 

funcționează în raport cu regulile și normele specifice sistemului de drept național; este 

avantajată sau dimpotrivă frânată în dezvoltare de promovarea anumitor concepte, reglementări 

și tipuri de guvernanță. 

În cadrul studiului empiric am ales să prezentăm percepţiile profesioniştilor contabili cu 

privire la utilizarea politicilor şi opţiunilor contabile, am urmărit evidenţierea valorificării 

adecvate a informației contabile, care se poate realiza în cadrul unui nivel acceptabil al 

adevărului contabil construit prin raportare la un cadru normativ, prin aplicarea raționamentului 

profesional dobândit în urma experienței profesionale și prin apelul la valorile morale asumate.  

Eficiența și eficacitatea oricărei activități ar trebui supuse unei evaluări continue. 

Progresul în contabilitate este dat de perfecta îmbinare a elementelor definitorii ale acesteia. 

Prin urmare, această evaluare a sistemului contabil şi a credibilităţii informaţiilor financiare 

reprezintă un element esenţial în vederea luării deciziilor adecvate de către utilizatorii acestor 

informaţii financiare. După părerea noastră, selecţia şi aplicarea politicilor contabile trebuie să 

se facă în funcţie de principiile etice care ar trebui să guverneze activitatea fiecărui profesionist, 

nu în funcţie de constrângeri şi interese diverse, ci prin apărarea intereselor acţionarilor, precum 

şi pe ale tuturor utilizatorilor situaţiilor financiare, prin respectarea normelor contabile 

aplicabile. Conducerea entităţii economice trebuie să aplice în mod consecvent politicile 

contabile alese, astfel încât situaţiile financiare să respecte dispoziţiile normelor contabile 

europene şi naţionale corespunzătoare.  

 

 


