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1.Cuvinte Cheie:   
 

Standardele Internaţionale de Raportare, US-General Accepted Accounting 

Principles, Ratele financiare, Comparabilitatea, Relevanţa,  Politicile şi Procedurile 

contabile, Modele econometrice, Liber  profesionişti, Directivele  comunităţii  europene,  

Cadrul  legal,   Imagine fidelă, Valoare justă, Principiului prudenţei. 

 
2. Introducere şi motivaţia alegerii temei de cercetare   
 

Unul din modelele principale ale contabilităţii relevă trei roluri importante pe care 

aceasta le îndeplineşte: rolul operaţional sau administrativ, rolul decizional şi de evaluare a 

performanţelor şi rolul politic1. Rolul administrativ este cel aferent înregistrării tranzacţiilor 

realizate la preţ real, şi este un rol probatoriu al tranzacţiilor precum şi a altor evenimente, 

în timp ce celelalte două roluri se referă la dimensiunea strategică a contabilităţii care 

trebuie să ofere informaţiile necesare care să constituie o bază pentru elaborarea deciziilor 

sau pentru evaluarea performanţelor. Rolul politic este şi el unul important, care 

caracterizează raporturile sociale existente între participanţii existenţi pe piaţa economică şi 

care este analizat în baza teoriei agenţiei.  

Chiar şi la nivelul unor anumite categorii de entităţi, având în vedere diferenţele 

semnificative între un sistem contabil bazat pe reguli stricte existent în România până la 

momentul introducerii obligativităţii aplicării IFRS şi unul creativ şi subiectiv – influenţat 

de judecăţi ale profesioniştilor şi de politicile alese, cum este sistemul reglementat de IFRS 

este de aşteptat să poată fi identificate variate probleme generate de trecerea de la un sistem 

la altul. Identificarea acestor probleme prezintă o importanţă semnificativă pentru evaluarea 

caracteristicilor calitative ale informaţiilor prezentate în situaţiile financiare.  

În România, tranziţia de la vechiul sistem de contabilitate la sistemul contabil bazat 

pe IFRS este un proces de durată care se află la momentul actual în derulare. Societăţile 

bancare au obligaţia aplicării IFRS de la 01 ianuarie 2006, iar potrivit OMF 1121/2006, de 

la data de 01 ianuarie 2007 există obligativitatea societăţilor cotate pe pieţe reglementate de 

a aplica IFRS la întocmirea situaţiilor fiannciare consolidate.  

1 Boussard D. (1997), La modelisation comptable en question(s), Economica, Paris 
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Pentru restul societăţilor de interes public nu există obligativitatea aplicării 

referenţialului internaţional, dar acestea îl pot aplica opţional.  

De la 01 ianuarie 2011 insituţiile de credit au obligativitatea aplicării IFRS pentru 

elaborarea situaţiilor financiare individuale, iar de la 01 ianuarie 2012 această obligativitate 

se extinde asupra tuturor entităţilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti.  

Având în vedere această tranziţie, am considerat importantă studierea modului în 

care politicile şi procedurile contabile derivate din Standardele Internaţionale de 

Contabilitate influenţează rezultatele şi performanţa entităţilor, în comparaţie cu perioada 

anterioară. 
 
3. Contextul cercetării   
 

Atât la nivel naţional cât şi internaţional, ultimii douăzeci de ani au fost marcaţi de 

o creştere semnificativă a numărului de reglementări contabile şi a complexităţii acestora 

datorită în principal creşterii nivelului de activitate al entităţilor care a generat şi o mărire şi 

diversificare a riscurilor la care acestea au fost şi sunt supuse. Dezvoltarea economică 

iniţială împreună cu globalizarea pieţelor economice şi financiare la care în ultimii ani s-au 

adăugat consecinţele crizei economice mondiale, au contribuit la îngreunarea diverselor 

sistemelor contabile utilizate, bazate pe standarde stufoase şi greu de aplicat de către 

utilizatori. Astfel a apărut necesitatea atât a simplificării acestora cât şi a armonizării lor la 

nivel internaţional. Primele încercări de adoptare a IFRS au aparţinut entităţilor listate pe 

pieţele financiare aparţinând statelor din Uniunea Europeană, urmate la scurt timp de alte 

state. Astfel, la nivelul anului 2012 un număr de peste 100 de state utilizează sistemul 

contabil bazat pe IFRS. Pe de altă parte, adoptarea IFRS de către un număr semnificativ de 

state a contribuit la scăderea influenţei exercitate de SUA în direcţia aplicării GAAP  şi a 

recunoaşterii IFRS ca fiind un instrument de comparaţie la nivel global în ceea ce priveşte 

rezultatele contabile. 
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4. Obiectivele cercetării   
 

Aşa cum este cunoscut, obiectivul principal al contabilităţii se referă la oferirea de 

informaţii utile utilizatorilor privind poziţia financiară a entităţilor precum şi performanţa 

lor financiară. 

Deşi există o gamă largă de utilizatori ai informaţiilor cuprinse în situaţiile 

financiare ale căror necesităţi generale sunt diferite, există însă un punct de convergenţă 

reprezentat de utilizarea ratelor financiare în elaborarea diverselor decizii legate de 

investiţii, analiza debitelor sau alegerea unor măsuri de monitorizare sau încurajare a 

economiei. Caracteristica de bază însă a ratelor financiare în vederea utilizării lor eficiente 

în procesul de elaborare a deciziilor este comparabilitatea, iar trecerea de la un sistem 

contabil la altul poate influenţa relevanţa acestora. De aceea o problemă importantă studiată 

în cadrul prezentei lucrări a fost impactul adoptării IFRS asupra diverselor rate economico-

financiare, în vederea determinării gradului în care profitabilitatea entităţilor este 

influenţată de adoptarea IFRS. 

Având în vedere cele prezentate anterior, scopul lucrării a fost analiza relevanţei şi 

a beneficiilor oferite de aplicarea IFRS în comparaţie cu sistemul contabil anterior, precum 

şi identificarea dezavantajelor şi a potenţialelor probleme generate de schimbarea 

sistemelor, cu influenţă asupra politicilor şi procedurilor contabile. 

În baza scopului definit, au fost stabilite obiectivele lucrării, şi anume: 

O1: analiza contextului economic general şi identificarea cauzelor care 

fundamentează necesitatea armonizării sistemelor contabile şi unificarea acestora prin 

intermediul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 

O2: analiza modului în care conceptul de imagine este reflectat în conţinutul IFRS şi 

consecinţele urmăririi acestui deziderat asupra politicilor şi practicilor contabile precum şi 

asupra informaţiilor oferite în situaţiile financiare 

 O3: studiul impactului generat de aplicarea IFRS asupra elementelor prezentate în 

situaţiile financiare precum şi asupra valorii ratelor economico-financiare 

 O4: identificarea direcţiilor viitoare de cercetare pe cazul României şi a potenţialelor 

variabile asupra cărora aplicarea IFRS poate avea un impact semnificativ, prin studiul 

comparativ al rezultatelor înregistrate de ţările cu o vechime mai mare în aplicarea 

standardelor internaţionale de raportare. 
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5. Ipotezele cercetării   
 

Analiza stadiului actual al cunoaşterii a identificat ipotezele care fundamentează 

demersul cercetării, şi anume: 

 bazele de evaluare utilizate au un impact important asupra rezultatului entităţilor; 

 folosirea valoarii justă determină instabilitatea rezultatului; 

 rezultatul contabil este rezultanta raţionamentului profesional manifestat în alegerea 

politicilor contabile; 

 necesarul mare de informaţii care trebuie prezentate impus de implementarea IFRS 

trebuie sistematizat în cadrul unor raportări standard relevante; 

 
6. Metodologia cercetării   
 

Pornind de la aceste ipoteze, studiul teoretic a fost axat în principal pe identificarea 

rezultatelor care validează sau invalidează aceste ipoteze.  

Atât în cadrul cercetării teoretice cât şi în cadrul cercetării practice, atingerea 

obiectivelor stabilite a fost posibilă prin utilizarea unei serii de metode de cercetare: 

documentarea, analiza, sinteza, sistematizarea si generalizarea, deducţia şi inducţia, 

analogia, analiza comparativă, modelarea statistică şi econometrică şi studiul de caz. 

Elaborarea sintezei literaturii de specialitate a fost făcută cu ajutorul analizei critice 

a opiniilor teoreticienilor din zona contabilă, şi a urmărit sintetizarea unor concluzii 

teoretice în baza studiilor de caz prezentate. 

Etapa de documentare anterioară redactării lucrării a constat în parcurgerea unui 

număr de 160 surse bibliografice. 

În realizarea cercetării teoretice am utilizat fişe bibliografice, traducerea unor lucrări 

din literatura de specialitate, consultarea unor baze de date cu lucrări de cercetare în 

domeniu. O altă metodă folosită a fost clasificare/ordonarea, astfel fiind clasificate 

principalele reglementări în domeniul contabilităţii financiare.  

În realizarea studiului de caz, s-au folosit date publice aferente situaţiilor financiare 

elaborate de entităţile cotate la Bursa de Valori Bucureşti aflate pe pagina web a acestei 

instituţii. 
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În prezenta lucrare metodologia integrează un ansamblu de metode de cercetare 

teoretică şi empirică. 

Utilizarea mai multor metode a avut ca scop perceperea realităţii cercetate cu o 

abordare comprehensivă. 

Demersul ales, care a pornit de la teorie pentru a ajunge la practică, adică plecarea  

de la teorii, concepte, modele şi metode existente, pentru a le pune în practică, face ca 

prezenta cercetare să fie încadrată în categoria cercetărilor care se bazează pe abordări de 

tip deductiv dar care apoi trece spre abordări de tip inductiv datorită încercării de 

generalizare  teoretică şi conceptuală a aspectelor practice identificate. 
 

7. Prezentarea sintetică a capitolelor tezei de doctorat   
 
Capitolul 1 Poziţionarea situaţiilor financiare în contextul sistemului contabil al 

entităţilor economice moderne 

În lumea contemporană informaţia contabilă are un rol primordial. Ţinând cont de 

faptul că circulaţia acesteia a fost facilitată de dezvoltare tehnologică, iar distanţele fizice 

practic nu mai sunt semnificative, fiind diminuate prin intermediul tehnicilor noi de 

comunicare, informaţiei contabile i-au fost acordate noi valenţe, conţinutul acestora fiind 

schimbat în mod covârşitor. 

Ca parte componentă a informaţiilor economice, informaţiile contabile au evoluat, 

iar circuitul lor a fost modernizat într-un ritm continu de schimbările globale. Astfel, 

acestea trebuie să se adapteze pieţelor de capital din întreaga lume pentru ca ştiinţa 

contabilităţii să devină o „limbă de circulaţie internaţională”, înţeleasă de către toţi 

utilizatorilor săi. 

În acest capitol am prezentat evoluţia cadrului conceptual al contabilităţii de la 

apariţia acesteia până la apariţia Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.  

Am tratat Standardele Internaţionale de Raportare Financiară privind componentele 

acestora, obiectivele, conceptele privind recunoaşterea şi evaluarea, caracteristicile 

calitative.  

În sinteza celor prezentate am tratat  Situaţiile financiare din perspectiva IFRS ca  

element de sinteză al contabilităţii financiare, avantajele şi dezavantajele implementării 

IAS/IFRS. 

 8 



Perfecţionarea procedurilor contabile 
în  vederea îmbunătăţirii conţinutului informaţiilor prezentate  în situaţiile  financiare 

 

Capitolul 2 Imaginea fidelă – deziderat al armonizării contabile internaţionale 

Atât studiile teoretice cât şi cele practice au demonstrat inadvertenţele generate de 

un sistem contabil în care evaluarea se face la costuri istorice în ceea ce priveşte reflectarea 

realităţii la un anumit moment, dar şi faptul că o contabilitate bazată pe valoarea justă 

încalcă un principiu fundamental contabil, şi anume principiul prudenţei.  

Conceptul de valoare justă a creat şi probabil va continua să creeze multiple 

controverse, opiniile teoreticienilor şi practicienilor fiind total diferite, dar argumentate.  

Cu toate acestea, practica a demonstrat că nu se poate face o ierarhie a bazelor de 

măsurare din punct de vedere a importanţei şi a relevanţei acestora, modelul de evaluare 

ales fiind strâns legat de scopul şi de obiectul evaluării. Astfel, în condiţiile în care există 

libertate pentru alegerea unei baze de evaluare, această problemă constituie una din 

dificultăţile majore întâmpinate de contabili. 

Acest capitol tratează influenţa conceptului de valoare justă şi principiului prudenţei 

asupra conţinutului raportărilor financiare, argumente pro şi contra acestora, efectele asupra 

politicilor şi procedurilor contabile, importanţa raţionamentului profesional,  în vederea 

creerii legăturii cu studiul de caz prezintă modele econometrice de măsurare a prudenţei şi 

rezultate ale aplicării acestora. 

Capitolul 3 

Îmbunătăţirea politicilor şi procedurilor contabile în România în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (Ifrs) 

Procesul de standardizare contabilă se află în derulare la nivel regional şi 

internaţional, în contextul în care majoritatea statelor lumii au ajuns la concluzia că 

implementarea IAS/IFRS trebuie făcută la un nivel calitativ ridicat. Este nevoie de o astfel 

de abordare atât din considerente de uniformitate impuse de standardele emise de IASB, cât 

şi din necesitatea convergenţei standardelor americane cu cele ale IASB. 

În România, motivele care au generat necesitatea adoptării sistemului de referinţă al 

IASB au fost numeroase, însă în majoritatea lor acestea au fost subordonate unui obiectiv 

considerat vital pentru ţara noastră, respectiv aderarea la UE.  

Evident, comparativ cu ţările dezvoltate, în ţara noastră au intervenit şi alţi factori 

care au impus tranziţia la IAS/IFRS. Ne referim cu precădere la subordonarea sistemului 
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contabil celui fiscal, prelevanţa finanţării bancare, slaba participare a entităţilor naţionale pe 

pieţe de capital internaţionale etc.   

Europa, continentul care a pus bazele contabilităţii moderne, şi-a manifestat dorinţa 

de a-şi consolida economia la nivel mondial, dar şi puterea şi influenţa acesteia, prin 

crearea Comunităţii Europene, cu impact direct şi asupra reglementărilor contabile. În acest 

context, armonizarea contabilă europeană s-a materializat prin intermediul Directivelor 

Europene în domeniul contabilităţii, a căror implementare s-a amplificat în timp, 

deschizând calea spre o armonizare globală, menită să consolideze poziţia Uniunii 

Europene în ceea ce priveşte aplicarea standardelor internaţionale IAS/IFRS.  

Nu lipsit de importanţă este faptul că în contextul actual al procesului de 

globalizare, entităţile europene şi-au manifestat intenţia de a fi listate pe pieţe de capital din 

afara UE, însă pieţele de capital americane au respins raportările financiare întocmite în 

conformitate cu alte sisteme de referinţă decât cel american. Această situaţie a favorizat 

însă ca organismele europene să aplice IFRS pentru entităţile listate în UE încă din anul 

2005.  

 

Capitolul 4 Studiu privind impactul modificării politicilor şi procedurilor contabile 

conforme cu Ifrs asupra performanţei entităţiilor raportatoare din România 
 

Studiul de caz reprezintă  contribuţia proprie în cadrul tezei, capitolul prezentându-

se ca cercetarea empirică cu privire la  analiza impactului generat de aplicarea Standardelor 

Internaţionale de Raportare asupra elementelor prezentate în situaţiile financiare precum şi 

asupra valorii acestora reflectate în valoarea ratelor economico-financiare. Tot în cadrul 

studiului de caz s-a urmărit reliefarea potenţialelor direcţii viitoare de cercetare în domeniul 

contabilităţii prin identificarea unor variabile asupra cărora aplicarea IFRS poate avea un 

impact semnificativ. 
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Capitolul 5 Concluzii Generale. Perspectivele Cercetării  

În  finalul  tezei  sunt  prezentate  concluziile  finale,  sintezele,  opiniile  şi  
contribuţile  ştiinţifice proprii autorului tezei. Totodată, este prezentată diseminarea 
rezultatelor cercetării,  limitele cercetării şi orientări spre viitor.   
 
8. Concluziile, contributiile si perspectivele cercetării   
 

Concluziile rezultate în baza studierii influenţei aplicării IFRS asupra ratelor 

financiare se referă la: 

- identificarea unei volatilităţi mărite a ratelor calculate în sistemul bazat pe IFRS, valori 

extreme (maxime şi minime) mărite, diferenţe nesemnificative la nivelul indicatorilor 

statistici medie şi mediană, dar semnificative în cazul distribuţiei valorilor în jurul medianei 

pentru anumite rate; 

- principalele cauze ale creşterii volatilităţii ratelor financiare sunt ajustările de valoare 

specifice aplicării standardelor internaţionale de raportare, folosirea valorii juste şi 

generarea de câştiguri şi pierderi nerealizate, aplicarea unor metode bazate pe 

raţionamentul profesional; 

- mărimea impactului adoptării IFRS asupra ratelor financiare depinde de domeniul de 

activitate şi de momentul la care a avut loc tranziţia. Rezultatele obţinute sugerează faptul 

că profitabilitatea companiilor care aplică deja de o anumită perioadă IFRS este mai mare 

în comparaţie cu cea a entităţilor care au aplicat pentru prima dată standardele; 

- inexistenţa unei influenţe directe asupra fluxurilor de numerar. 

 Contribuţii Personale 

Considerăm că una din contribuţiile personale aduse dezvoltării domeniului 

contabilităţii prin intermediul prezentei lucrări se referă la oferirea unui exemplu de 

cercetare în aria standardizării nou introduse în sistemul contabil românesc care deschide 

calea cercetărilor ulterioare care pot dezvolta rezultatele obţinute sau identifica noi direcţii 

de cercetare. 

Modul de abordare atât a cercetării teoretice cât şi practice conferă lucrării un 

caracter inovativ, elementul de noutate fiind abordarea problemei impactului adoptării 

Standardelor Internaţionale de Raportare asupra performanţei entităţilor prin studiul 

comparativ al valorilor ratelor economic-financiare calculate în baza datelor oferite de 
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raportările conforme cu IFRS şi a valorilor acestora oferite de raportările făcute în sistemul 

contabil anterior. 

În cadrul primelor capitole, care se referă la problematica teoretică a temei studiate, 

contibuţia proprie a fost evidenţiată în modul de sistematizare a teoriilor privind 

contabilitatea în valoare justă,  poziţionarea, rolul şi importanţa situaţiilor financiare în 

cadrul sistemului contabil al entităţilor economice, precum şi analiza factorilor determinanţi 

ai naturii prudente a raportărilor financiare.  

 

Sugestii şi orientări pentru o cercetare viitoare   

În baza rezultatelor obţinute în cadrul studiului de caz, putem sintetiza o serie de 

recomandări: 

- acordarea unei atenţii mărite de către analişti în interpretarea valorilor ratelor 

financiare datorită lipsei unei baze de comparaţie între cele două perioade – pre şi 

post adoptare a standardelor 

- necesitatea unei informări sporite a utilizatorilor situaţiilor financiare asupra 

conţinutului standardelor şi a modului în care politicile şi procedurile contabile pot 

afecta rezultatele în vederea separării efectelor generate de aplicarea standardelor 

asupra rezultatelor de cele generate de schimbări intervenite în activitatea entităţilor. 

- utilizarea fluxurilor de numerar în cadrul analizelor financiare datorită stabilităţii 

acestora 

- utilizarea a cel putin două rate în analiza veniturilor (ROA şi ROE de exemplu) 

datorită influenţei pe care o manifestă inregistrarea câştigurilor şi a pierderilor 

nerealizate asupra rezultatelor globale  

- dezvoltarea unor noi rate care să caracterizeze performanţa globală sau a anumitor 

elemente, şi a căror formulă de calcul să ia în considerare noţiunea nou introdusă de 

venit global 

- verificarea uniformităţii şi a conţinutului anumitor elemente globale raportate în 

situaţiile financiare atunci când are loc efectuarea unei analize a profitabilităţii. 
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Perspectivele  cercetării 

Una din contribuţiile aduse de lucrarea de faţă se referă la iniţierea unei direcţii de 

cercetare în aria standardizării la nivel naţional, dar corelată cu preocupările de armonizare 

manisfestate la nivel mondial care sunt inerente în principal datorită efectelor generate în 

principal de globalizare şi de criza economică.  

Datorită perioadei scurte de la care s-a introdus obligativitatea aplicării IFRS în 

România, precum şi a faptului ca aceasta se referă doar la anumite categorii de entităţi 

(entităţi listate pe pieţe organizate, entităţi din domeniul bancar, al asigurarilor etc) volumul 

de date şi informaţii existent este relativ redus, ceea ce face ca domeniul de studiu să nu 

aibă o relevanţă foarte mare la acest moment la nivelul general al economiei româneşti, dar 

care astfel oferă un cadru vast cercetărilor ulterioare. Analiza influenţei adoptării IFRS 

asupra ratelor financiare va putea fi continuată iar rezultatele vor fi relevante o dată cu 

trecerea timpului şi existenţa unor serii semnificative de date precum şi odata cu adoptarea 

standardelor la nivelul tuturor entităţilor economice din România. 

O altă direcţie de cercetare poate fi studiul impactului standardelor internaţionale de 

raportare asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, care va putea fi iniţiată la momentul 

definitivării acestei categorii de standarde particulare şi a aplicării lor pentru un număr 

relevant de entităţi. 

Studierea diferitelor excepţii şi derogări cuprinse în special în IFRS 1 pe un număr 

mare de entităţi şi pe perioade mai mari de timp poate oferi un răspuns întrebărilor legate 

de impactul adoptării IFRS asupra rezultatelor economico-financiare cuprinse în situaţiile 

financiare, care pot fi studiate prin intermediul ratelor financiare sau cu ajutorul altor 

instrumente statistice.  
 
9. Cuprinsul tezei de doctorat  
Introducere  
Capitolul 1 
POZIŢIONAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ÎN CONTEXTUL SISTEMULUI 
CONTABIL AL ENTITĂŢILOR ECONOMICE MODERNE 
1.1. Evoluţia cadrului conceptual al contabilităţii financiare de la apariţie până la 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)  
1.2. Caracteristici generale ale contabilităţii financiare în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 
          1.2.1. Obiectivele Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 
          1.2.2. Caracteristici calitative  
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          1.2.3. Elemente componente  
          1.2.4. Concepte privind recunoaşterea şi evaluarea  
1.3. Situaţiile financiare din perspectiva IFRS – element de sinteză al contabilităţii 
financiare  
          1.3.1. Evoluţia sistemelor de raportare financiară  
          1.3.2. Rolul şi importanţa situaţiilor financiare în activitatea entităţilor  
          1.3.3. Modalităţi de îmbunătăţire a conţinutului şi nivelului calitativ al informaţiilor 
din situaţiile financiare  
1.4. Avantaje şi dezavantaje ale implementării IAS/IFRS. 
Capitolul 2 
IMAGINEA FIDELĂ – DEZIDERAT AL ARMONIZĂRII CONTABILE 
INTERNAŢIONALE  
2.1. Conceptul de valoare justă  
2.2. Interpretarea valorii juste în cadrul standardelor internaţionale de raportare                   
2.2.1. Evoluţia conceptului de valoare justă în cadrul standardelor internaţionale de 
contabilitate şi de raportare  
          2.2.2. Valoarea justă din perspectiva IFRS 13 – Măsurarea valorii juste        
           2.2.3. Principii ale aplicării contabilităţii în valoare justă. 
          2.2.4. Particularităţi ale situaţiilor financiare în cadrului sistemului contabil în valoare 
justă  
2.3. Argumente pro şi contra în utilizarea valorii juste  
2.4. Influenţa principiului prudenţei asupra conţinutului raportărilor financiare           2.4.1. 
Conceptul de prudenţă în contabilitate . 
          2.4.2. Motivaţii şi determinanţi ai prudenţei manifestate în raportările financiare  
          2.4.3. Efecte ale principiului prudenţei asupra politicilor şi procedurilor contabile  
          2.4.4. Importanţa judecăţii profesionale în abordarea contabilă prudentă           2.4.5. 
Modele econometrice de măsurare a prudenţei şi rezultate ale aplicării acestora . 
2.5. Influenţe instituţionale asupra relevanţei informaţiilor prezentate în situaţiile financiare  
Capitolul 3 
ÎMBUNĂTĂŢIREA POLITICILOR ŞI PROCEDURILOR CONTABILE ÎN 
ROMÂNIA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE 
RAPORTARE FINANCIARĂ (IFRS)  
3.1. Particularităţi ale armonizării contabile în România  
3.2. Politici şi proceduri contabile conforme cu IFRS şi posibilităţi de implementare în 
România  
3.3. Influenţa politicilor şi procedurilor contabile asupra rezultatului entităţilor  
3.4. Costuri şi beneficii ale implementării IAS/IFRS în România  
Capitolul 4 
STUDIU PRIVIND IMPACTUL MODIFICĂRII POLITICILOR ŞI 
PROCEDURILOR CONTABILE CONFORME CU IFRS ASUPRA 
PERFORMANŢEI ENTITĂŢIILOR RAPORTATOARE DIN ROMÂNIA  
4.1. Aspecte generale privind performanţa şi sistemele de gestiune a performanţei 
4.2.  Caracterizarea performanţei economico-financiare prin intermediul analizei 
economice  
4.3. Studiu privind impactul adoptării IFRS asupra relevanţei informaţiilor prezentate în 
situaţiile financiare  

 14 



Perfecţionarea procedurilor contabile 
în  vederea îmbunătăţirii conţinutului informaţiilor prezentate  în situaţiile  financiare 

 

4.4. Analiza econometrică a legăturii dintre valorile ratelor financiare pre şi post adoptare 
IFRS  
Capitolul 5 
CONCLUZII GENERALE. PERSPECTIVELE CERCETĂRII  
5.1. Concluzii generale  
5.2. Contribuţii proprii  
5.3. Perspective ale cercetării  
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