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Motto: 

„Contabilitatea și finanțele nu sunt o realitate, ele sunt o reflectare a realității și acuratețea 
acestei reflectări depinde de abilitatea profesioniștilor de a emite ipoteze și de a calcula estimări 

rezonabile. Afacerile obțin rezultate mai bune atunci când coeficientul inteligenței financiare 
este mai ridicat.” 

Berman Karen & Knight Joe 
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OBIECTIVELEă IăIPOTEZELEăCERCET RII 

 

 

Prezenta teză de doctorat are ca obiect identificarea oportunită ilor i limitelor valorificării i 
utilită ii informa iei contabile în managementul firmei. În pofida tuturor eforturilor de 
documentare, nu am identificat o abordare clară a informa iei contabile strict din perspectiva 

valorificării manageriale i a integrării acesteia în sistemul de management. Construc ia tezei de 
doctorat este gândită şi realizată cu grija de a respecta o structură conceptuală logică prin care să 
răspundem tematicii abordate. Mai concret, am căutat să contribuim, prin aspectele teoretice şi 
cercetarea selectivă, la conturarea prelungirii conceptelor contabile i financiare din zona tehnică 
(de care mul i manageri se tem) spre aria valorificării. Principala noastră preocupare se 

materializează în articularea interdependen elor dintre contabilitate, componentă a sistemului 
informa ional, management, prin func iile sale i firmă, prin func iunile care îi sunt atribuite. 
Nucleul tezei de doctorat se situează în perimetrul cunoa tere – informare – decizie managerială, 
demonstrând bogă ia surselor de informare, necesitatea cunoa terii, utilizării i analizei 
informa iilor furnizate prin dualismul sistemului contabil. Teza de doctorat este structurată pe 

două păr i, în cadrul cărora am atins obiectivele propuse i am materializat cerin ele expuse.  

Pentru realizarea cercetării exploratorii  ce formează prima parte a tezei de doctorat am stabilit 

următoarele obiective principale: 

 Evidențierea rolului contabilității în cadrul sistemului informațional al firmei, axat pe o 

serie de obiective secundare: definirea conceptului de sistem informa ional; surprinderea 
structurii i rolului sistemului informa ional contabil; analiza func iunii financiar-contabile 

din perspectiva rolului în gestiunea i managementul general al firmei; prezentarea 
dualismului contabil din perspectivă informa ională pentru management; analiza 
conceptelor de ”contabilitate financiară” i ”contabilitate de gestiune” precum i a 
interdependen elor i particularită ilor; analiza necesită ilor i surselor informa ionale 
pentru diferite categorii de utilizatori. 

 Cunoașterea și analiza standardelor de calitate privind informația contabilă necesară 
managementului firmei, în cadrul căruia se vor identifica, fără a fi exhaustive, următoarele 

obiective secundare: analiza principiilor contabile i a caracteristicilor de calitate din 
perspectivă informa ională pentru managementul firmei; surprinderea opera ionalizării 
standardelor de calitate contabile; eviden ierea necesită ii, oportunită ilor i limitelor 
tehnologiilor informa ionale în contextul valorificării i utilită ii informa iei contabile; 
eviden ierea cerin elor de pregătire profesională ca necesitate de calitate pentru 
valorificarea i utilitatea informa iei contabile; prezentarea standardelor de etică 
profesională i analiza cerin elor de creativitate contabilă i transparen ă în raportare; 
eviden ierea unor concepte cheie legate de controlul intern i audit; conturarea aspectelor 
care reflectă importan a controlului intern i auditului pentru certificarea informa iei 
contabile i raportarea responsabilă. 

 Identificarea și analiza modalităților de valorificare a informației contabile în 
managementul firmei prin construcții financiare și nonfinanciare, care la rândul lui va 

cumula ca obiective secundare: prezentarea i analiza principalelor obiective manageriale 
ale situa iilor financiare anuale; eviden ierea oportunită ilor i limitelor de valorificare a 
informa iilor pentru cunoa terea echilibrului financiar; prezentarea oportunită ilor i 
limitelor construc iilor financiare bazate pe bilan ul contabil; prezentarea oportunită ilor i 
limitelor construc iilor financiare bazate pe contul de profit i pierdere; eviden ierea 
necesită ii cunoa terii riscului i analiza semnifica iilor manageriale a instrumentelor 
utilizabile; definirea costului, analiza necesită ii cunoa terii acestuia i prezentarea 
modalită ilor de valorificare a informa iilor contabilită ii de gestiune; prezentarea i analiza 
unor coordonate specifice pentru valorificarea informa iei contabile din perspectiva 



7 
 

deciziilor de finan are, investire i dividend; analiza oportunită ilor i limitelor oferite prin 
diverse metode, tehnici i instrumente de management ce integrează informa ia contabilă. 

Pentru elaborarea păr ii a II-a a tezei de doctorat ce reprezintă cercetarea selectivă, am stabilit 16 

obiective centrale i 23 de obiective secundare, acestora fiindu-le asociate 49 de ipoteze 

principale i 30 de ipoteze secundare. Datorită spa iului limitat, prezentăm în rezumatul tezei 
doar obiectivele centrale i ipotezele principale. 
 

Obiective centrale Ipoteze principale 

Q1 Identificarea profilului 

organiza iilor i a responden ilor. 

IP1 – Profilul organiza iilor incluse în e antion este corelat cu datele statistice 

disponibile la nivelul Regiunii Centru i răspunde scopului cercetării. 
IP2 – Op iunea de organizare a contabilită ii este în directă legătură cu categoria 
firmei i este cel mai adesea influen ată de reducerea costurilor. 

Q2 Analiza stadiului actual al 

cunoaşterii privind interferen a 
între informa ia contabilă i 
managementul firmei. 

IP3 – Responden ii î i exprimă acordul în legătură cu importan a contabilită ii 
în afaceri i consideră că între func iunea financiar-contabilă i celelalte 
func iuni ale firmei se manifestă o legătură puternică. 
IP4 – Între informa ia contabilă i func iile managementului există o legătură 
medie 

IP5 – Managerii / administratorii con tientizează, ac ionează i valorifică la un 
nivel mediu informa ia contabilă. 

Q3 Analiza oportunită ii furnizării 
informa iilor contabile. 

IP6 – Contabilitatea financiară reprezintă o obligativitate, statul fiind 
principalul utilizator de informa ii. 
IP7 – Contabilitatea de gestiune constituie atât o obligativitate impusă de 
reglementările legale, cât i o necesitate informa ională pentru utilizatori. 
IP8 – Firmele sunt interesate de valorificarea informa iei furnizate prin 
contabilitatea financiară în special pentru înregistrarea tranzac iilor i 
evenimentelor generate de rela iile firmei cu mediul intern i extern, principala 
limită fiind lipsa de utilitate a informa iilor pentru management. IP9 – Firmele 

sunt interesate de valorificarea informa iei furnizate prin contabilitatea de 

gestiune în special pentru înregistrarea tranzac iilor şi evenimentelor generate 
de rela iile firmei cu mediul intern şi extern, principala limită fiind lipsa de 
interes a managerilor/administratorilor. 

 IP10 – Furnizarea informa iei contabile utilizatorilor externi i interni interesa i 
constituie în mare măsură o oportunitate pentru management i dezvoltarea 
firmei. 

IP11 – Majoritatea responden ilor afirmă că profesioni tii contabili furnizează 
informa iile necesare managementului ori de câte ori solicită. 

Q4 Analiza calită ii în 
contabilitate din perspectiva 

valorificării i utilită ii 
informa iei. 

IP12 – Principiile managementului calită ii sunt respectate într-o măsură medie. 
IP13 – În cadrul firmelor se respectă în foarte mare măsură principiile contabile 
iar reglementarea acestora oferă oportunită i pentru valorificarea şi utilitatea 
informa iei. 
IP14 – Informa iile contabile vehiculate îndeplinesc în mare măsură 
caracteristicile de calitate. 

IP15 – Majoritatea firmelor au un manual de politici contabile i consideră că 
acesta reprezintă o obligativitate impusă prin reglementări. 
IP16 – Majoritatea firmelor nu au proceduri specifice pentru organizarea 

sistemului contabil, furnizarea informa iilor i analiza acestora dar consideră că 
acestea sunt în mare măsură utile pentru valorificarea informa iei în 
management. 
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Obiective centrale Ipoteze principale 

Q5 Identificarea opiniilor privind 

oportunită ile i limitele 
tehnologiilor informa ionale 
utilizate pentru prelucrarea i 
analiza informa iilor contabile. 

IP17 – Majoritatea firmelor utilizează tehnologii informa ionale, programele 
informatice având cea mai ridicată frecven ă. 
IP18 – Majoritatea responden ilor consideră că tehnologiile informa ionale sunt 
în foarte mare măsură utile managementului pentru valorificarea i utilitatea 
informa iei contabile, principala oportunitate fiind rapiditatea iar principala 
limită fiind costurile. 

Q6 Analiza percep iei privind 
calită ile i dezvoltarea 
profesională, necesare 

profesioni tilor contabili i 
managerilor / administratorilor 

din perspectiva valorificării 
informa iei contabile. 

IP19 – Principala calitate solicitată este pregătirea profesională 

IP20 – Principala oportunitate o reprezintă pregătirea profesională iar limita 
constă în adaptabilitate. 
IP21 – Managerii de top posedă în mare măsură cunoştin e în domeniul 
financiar-contabil i există interes de participare la cursuri de perfec ionare / 
pregătire profesională. 
IP22 – Profesioni tii contabili sunt interesa i să se dezvolte profesional i î i 
suportă cheltuielile aferente în condi iile în care firmele dispun într-o măsură 
medie de o echipă financiar-contabilă performantă din perspectiva valorificării 
informa iilor contabile pentru management. 

Q7 Aprecierea eticii, creativită ii 
i responsabilită ii în 

valorificarea informa iei 
contabile. 

IP23 – Standardele eticii profesionale sunt respectate în mare măsură i 
reprezintă o oportunitate clară în valorificarea i utilitatea informa iei contabile 
pentru management. 

IP24 – Responden ii î i exprimă dezacordul fa ă de afirma ia ”creativitatea 
contabilă constituie o fraudă” i consideră că utilizarea creativită ii nu este în 
contradic ie cu responsabilitatea socială. 
IP25 – Majoritatea responden ilor consideră creativitatea contabilă ca fiind o 

oportunitate pentru valorificarea informa iei contabile în management. 

Q8 Analiza satisfacerii cererii i 
ofertei de informa ii contabile. 

IP26 – Firmele sunt în mică măsură dispuse să ofere informa ii contabile 
utilizatorilor, oferta neavând un impact pozitiv asupra managementului i, în 
general asupra firmei. 

IP27 – Principiul transparen ei în raportarea informa iilor contabile le este 
oarecum respectat. 

IP28 – Utilizatori externi i interni solicită uneori informa ii contabile. 
IP29 – Majoritatea firmelor solicită informa ii contabile partenerilor de afaceri, 
principalul motiv fiind inventarierea. 

IP30 – Principala sursă externă de informa ii contabile o reprezintă 

reglementările legislative, paginile web specializate fiind însă cele mai utile 

managementului. 

Q9 Analiza opiniei privind 

controlul intern i auditul din 
perspectiva asigurării 
oportunită ilor de valorificare a 
informa iei contabile prin 

certificare i cre terea utilită ii 
acesteia pentru management. 

IP31 – Controlul intern i auditul contribuie în mare măsură la raportarea 
responsabilă, certificare, la cre terea încrederii i oferă oportunită i în 
valorificarea informa iei contabile  

Q10 Cunoa terea opiniei privind 
cuantificarea ac iunilor de 
responsabilitate socială 
corporativă în contabilitate din 
perspectiva oportunită ilor de 
valorificare i a utilită ii pentru 
management. 

IP32 – Cuantificarea ac iunilor de CSR în informa ia contabilă raportată este 
importantă, aceasta fiind în mare măsură mai utilă managementului. 
IP33 – Costurile generate prin integrarea ac iunilor CSR în informa ia contabilă 
raportată sunt în mare măsură mai reduse comparativ cu beneficiile 
cuantificabile. 

IP34 – Principiile CSR în activitatea de colectare, prelucrare, analiză, utilizare i 
furnizare a informa iei contabile sunt oarecum respectate. 
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Obiective centrale Ipoteze principale 

Q11 Percep ia privind situa iile 
financiare anuale ca sursă 
informa ională în managementul 
firmei. 

IP35 – Situa iile financiare anuale oferă în general oportunită i de valorificare a 

informa iei contabile pentru management în special prin prisma analizei pozi iei 
i performan ei financiare dar managerii / administratorii firmelor anchetate nu 

le valorifică corespunzător. 
IP36 – Situa iile financiare anuale reflectă în mare măsură o imagine fidelă 
asupra pozi iei i performan ei financiare, asupra altor informa ii contabile ce 
reflectă activitatea desfăşurată. 

Q12 Cunoaşterea op iunilor 
firmelor privind calcula ia 
indicatorilor financiari ca 

opera ionalizare a valorificării 
informa iei furnizate prin 
contabilitatea financiară. 

IP37 – Adesea, managerii / administratorii nu solicită valorificarea informa iei 
furnizată de contabilitatea financiară în scopul cunoa terii pozi iei, 
performan ei i echilibrului financiar. 

IP38 – Principalii indicatori / rate / construc ii solicitate sunt ratele de lichiditate 
i solvabilitate, ratele de rentabilitate i situa ia fluxurilor de trezorerie 

IP39 – Managerii / administratorii sunt în mică măsură interesa i de 
valorificarea informa iilor contabile pentru identificarea riscurilor iar cel mai 
adesea se evaluează riscul financiar. 

Q13 Cunoaşterea op iunilor 
privind calcula ia costurilor ca 
opera ionalizare a valorificării 
informa iei furnizate prin 
contabilitatea de gestiune. 

IP40 – Majoritatea firmelor au implementat un sistem de calcula ie a costurilor. 
IP41 – Pentru calcula ia costurilor cel mai adesea se utilizează metoda globală 
iar costurile ascunse sunt incluse în calcula ie de o pondere foarte redusă a 
firmelor. 

Q14 Cunoa terea op iunilor 
privind utilizarea informa iei 
contabile adoptarea deciziilor de 

finan are, investi ii i dividend. 

IP42 – Firmele utilizează într-o măsură medie informa ia contabilă în procesul 
decizional (investire, finan are, dividend). 
IP43 – Informa ia contabilă este în general în mare măsură utilă pentru 
adoptarea deciziei de investire, principala oportunitate fiind determinarea 

costului investi iei. 
IP44 – Informa ia contabilă este în general în mare măsură utilă pentru 
adoptarea deciziei de finan are, principala oportunitate fiind calculul costului 

finan ării. 
IP45 – Informa ia contabilă este în general în mare măsură utilă pentru 
adoptarea politicii / deciziei de dividend dar firmele decid distribuirea aleatoriu. 

Q15 Percep ia i analiza op iunilor 
privind integrarea informa iilor 
contabile în metodele, tehnicile, 
instrumentele utilizate în 
managementul firmei. 

 

IP46 – În general, firmele integrează într-o măsură medie informa iile contabile 
în management dar sunt dispuse să acorde o mai mare importan ă acestui 
aspect. 

IP47 – Cel mai adesea firmele utilizează în management diagnosticul financiar, 
metodă implementată internalizat la intervale de timp regulate. 

IP48 – Principala oportunitate este oferită managementului financiar i general, 
informa ia contabilă fiind “busola” afacerii. 

Q16 Cunoaşterea măsurilor avute 
în vedere de manageri / 

administratori în scopul 
îmbunătă irii valorificării 
informa iei contabile. 

IP49 – Principala măsură pentru îmbunătă irea valorificării informa iei contabile 
constă în efectuarea unor analize permanente prin utilizarea instrumentelor 
specifice. 

 

 

METODOLOGIAăCERCET RII 

 

 

Din perspectivă metodologică, partea I-a fost elaborată prin cercetarea exploratorie care a 

urmărit atingerea mai multor obiective dintre care men ionăm: formularea mai precisă şi o mai 
bună în elegere a conceptelor, metodelor, instrumentelor abordate, elaborarea unor ipoteze care 

au făcut obiectul cercetării selective ulterioare, stabilirea priorită ilor ulterioare de cercetare. 
Metodele utilizate în această cercetare preliminară au fost  următoarele:  
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 Documentarea. În acest sens se poate consulta atât lista referin elor bibliografice - care 

cuprinde peste 350 de repere constând în tratate, cursuri, monografii, articole publicate în 
reviste de specialitate sau în volume ale unor conferin e, reglementări - cât i multitudinea 
reperelor bibliografice care sus in conceptele, opiniile, concluziile cuprinse în teza de 
doctorat. 

 Analiza, care a presupus valorificarea datelor disponibile din diferite surse urmărind 
descoperirea unor probleme, idei, solu ii care vizează opera ionalizarea cercetării; 

 Observarea disimulată în mediul natural, realizată în calitate de expert contabil i 
colaborator al unor firme în domeniul financiar-contabil, care a avut ca obiectiv ob inerea 
de informa ii suplimentare privind stadiul actual al cunoa terii, proiectarea instrumentului 
utilizat în cercetarea cantitativă, formularea obiectivelor i ipotezelor.  

 Reuniunile de grup în urma participării la conferin e sau întâlniri profesionale, care au 
permis desfăşurarea unor discu ii pe tema abordată în cadrul tezei, identificarea opiniilor 
speciali tilor, proiectarea instrumentului utilizat în cercetarea cantitativă, formularea 
obiectivelor i ipotezelor.   

Problema decizională asupra căreia am căutat să propunem rezolvare în cadrul păr ii a II-a a tezei 

de doctorat vizează atât existența unui nivelul scăzut de conștientizare al managerilor referitor la 
oportunităților pe care informația contabilă le degajă asupra sistemului managerial, cât i 
nevoia de identificare a realităților privind in(existența) sistemului informațional contabil din 
cadrul firmelor. În demersul de a respecta ad literam rigurozitatea unei cercetări tiin ifice, am 
ales ca titlu pentru studiul întreprins următoarea formulare: “Opinii și realități privind 
oportunitățile și limitele valorificării și utilității informației contabile în managementul firmei”. 

Scopul cercetării constă în identificarea și analiza oportunităților și limitelor de valorificare și 
utilizare a informației contabile pentru managementul firmei.   

În func ie de scopul func ional, cercetarea realizată se încadrează în categoria celor descriptive dar 

i explicative. În func ie de tipul informa iilor generate, cercetarea este de tip cantitativ, În func ie 
de desfă urarea în timp, cercetarea este de tip transversal. În func ie de metoda de cercetare 
utilizată, partea aplicativă a tezei de doctorat a fost realizată prin cercetarea selectivă de tip 
sondaj, având ca instrument de cercetare chestionarul. În concluzie, cercetarea realizată în cea de 
a doua parte este o ”cercetare selectivă cantitativă de tip sondaj”. În urma stabilirii obiectivelor 
centrale i ipotezelor principale aferente cercetării selective cantitative de tip sondaj, am realizat 
definirea operațională a variabilelor necesare atingerii scopului cercetării i în acord cu 
obiectivele identificate. 

Cercetarea întreprinsă s-a bazat atât pe sursele primare interne – ob inute de altfel în scopul 
realizării obiectivelor cercetării – cât şi pe sursele secundare externe care au permis elaborarea 

obiectivelor, stabilirea schemei de eşantionare, validarea eşantionului ob inut, o mai bună 
în elegerea a problemelor, reducerea timpului de ob inere a datelor, minimizarea costului pe care 
l-a implicat cercetarea efectuată. Pentru culegerea informa iilor s-a apelat la metoda de cercetare 

directă care a presupus culegerea datelor şi informa iilor direct de la responden i, prin sondaj, 
folosind un chestionar cu un grad ridicat de structurare, distribuit direct managerilor sau 

administratorilor. Sondajul efectuat a fost nedisimulat, scopul fiind cunoscut de la început de 
către responden i.  

Popula ia din care a fost selectat eşantionul este formată din entită i economice din industrie, 

comer  şi servicii, active, din Regiunea de dezvoltare 7 Centru (jude ele Alba, Bra ov, Covasna, 
Harghita, Mure , Sibiu). Chestionarul utilizat este alcătuit dintr-un număr de 78 de întrebări, din 
care 6 întrebări de deschidere. Chestionarul a fost proiectat astfel încât să fie ob inute atât 
informaţii de bază, legate nemijlocit de problematica investigată, cât şi informaţii de clasificare, 

folosite pentru a grupa şi clasifica responden ii, precum şi pentru a analiza rezultatele. Pentru 

măsurarea variabilelor supuse studiului (variabile de bază, variabile descriptive, variabile 
organiza ionale, variabile situa ionale), au fost utilizate mai multe tipuri de scale şi metode de 
scalare. 
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Pentru stabilirea eşantionului s-a utilizat eşantionarea neprobabilistică aleatoare utilizând 
metoda ”bulgărelui de zăpadă”. Definirea i construc ia bazei de eşantionare s-a realizat prin 

utilizarea datelor ob inute de la Institutul Na ional de Statistică prin Direc iile Jude ene de 
Statistică ale jude elor Alba, Bra ov, Covasna, Harghita, Mure  i Sibiu. Pentru determinarea 

e antionului minim am stabilit un nivel de încredere de 0,05 aferent unei probabilită ii de 
garantare a rezultatelor cercetării de 95ș i o marjă de eroare ±5ș, ceea ce, conform calculelor, 
ar fi presupus un e antion format din 381 de firme. Pentru a atinge acest e antion au fost 
distribuite 714 chestionare din care, în ciuda eforturilor depuse, s-au primit 356. În urma analizei 
chestionarelor, au fost eliminate 55 datorită nonrăspunsurilor. Astfel, numărul chestionarelor 
valide a fost de 301 generând o rată de răspuns de 42,16ș i o marjă de eroare de ±5,63ș. Pentru 
calculul eşantionului am utilizat aplica iile electronice disponibile pe paginile web ale SmarQuest 
i Infomass, ambele companii române ti cu renume în elaborarea de studii i sondaje, precum i 

Creative Research System - Survey System, o cunoscută companie specializată în furnizarea de 
soft pentru studii i sondaje. 

Cu toate că am respectat rigorile unei cercetării tiin ifice, argumentată prin prezentarea 
metodologiei, i cercetarea întreprinsă a fost supusă unor limite. Considerăm că cea mai 
importantă se datorează mărimii eşantionului (301 responden i) şi marjei de eroare destul de 
ridicată (5,63ș) pentru un nivel de încredere de 95ș. O altă limită a cercetării derivă din 
alegerea făcută în completarea dimensiunii eşantionului, şi anume op iunea noastră pentru 
eşantionarea neprobabilistică aleatoare. În acest sens, dorim să argumentăm că, chiar dacă prin 
utilizarea metodei subiec ii eşantionului nu corespund realită ii statistice în ceea ce priveşte 
ponderea acestora în totalul firmelor active din Regiunea de dezvoltare 7 Centru, am procedat la 
analize asociate care ne-au permis identificarea unor opinii i realită i în func ie de categorie, 
domeniul de activitate sau tipul de capital. În concluzie, cercetarea a fost construită astfel încât la 
final să ne permită formularea unor propuneri pertinente i construc ia unui tablou informa ional 
contabil utilizabil în management, astfel încât problemele generate prin afirma ii de genul ”nu 
am tiut cum, de ce, unde, de la cine” să fie reduse. 

 

 

PREZENTAREAăSINTETIC ăAăCAPITOLELOR 
 

 

Conştien i fiind că nu vom putea spune nicicând cu certitudine ce trebuie făcut în prezent pentru 
a fi mai bine în viitor, partea I a tezei de doctorat – “Cererea,ăoferta,ăvalorificareaăşiăutilitateaă
informa iiloră contabileă înă managementulă generală ală firmei.ă Oportunit iă iă limiteă
identificate prin cercetarea exploratorie” – a fost realizată pentru a sublinia multitudinea 
oportunită ilor pe care managementul le are la dispozi ie în utilizarea informa iei contabile, 
pentru a fundamenta obiectivele i ipotezele cercetării selective i pentru a contura solu ii 
pragmatice adoptabile în cadrul firmelor.  

Este evident că printre pilonii care sus in sistemul informa ional al firmelor ce creează cadrul 
pentru construirea unor politici şi strategii coerente şi performante, regăsim informa ia contabilă. 
Din această perspectivă subliniem faptul că se simte permanent nevoia îmbunătă irii activită ii 
contabile a firmei, a contabilită ii ca şi componentă a sistemului informa ional, pe baza unor 
programe coerente de dezvoltare combinate cu reglementările în vigoare, care să valorifice 
poten ialul organiza iei, oportunită ile de care poate beneficia managementul dar şi să 
minimizeze riscurile la care ea poate fi supusă în mediul concuren ial. 

Ca urmare, în cadrul primei păr i a tezei de doctorat am formulat o serie de opinii cu privire la 
conceptele, sistemele, metodele, oportunită ile i limitele valorificării informa iei contabile în 
managementul firmei. Toate acestea, evident, pot fi ulterior  interpretate şi dezvoltate, însă ele nu 
pot fi neglijate deoarece, fără solu ionarea lor, contabilitatea nu va fi decât o frână în calea 
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performan ei, demonetizând eforturile şi profesionalismul celor care au astfel de preocupări, atât 
de utile, cum de altfel s-a arătat pe întreg parcursul tezei de doctorat. Ideea centrală a constat în 
elaborarea unui tablou informa ional al cărui limbaj să fie u or de în eles i a cărui utilizare să fie 
realistă. În final, considerăm că orice carte, lucrare, monografie etc. î i dovede te succesul dacă 
are capacitatea de a fi utilă celor care o lecturează, cel pu in prin con tientizarea con inutului 
informa ional.  

Capitolul 1, intitulat ”Rolul contabilității în sistemul informațional al firmei”, a fost elaborat 

pornind de la premisa că orice firmă impune ca managerii să dobândească o nouă viziune şi 
pregătire asupra rolului şi locului informa iei contabile în elaborarea strategiei, formularea 
obiectivelor, stabilirea direc iilor de ac iune i adoptarea deciziilor. Astfel, este imperios necesar 
ca profesioni tii contabili să devină consilieri, evoluând de la rolul de ”socotitor”.  

Confruntată cu mediul economic şi social în plină transformare, contabilitatea, prin informa iile 
furnizate, trebuie să evolueze la a căuta, prin raportare la viitor şi examinare a trecutului şi 
prezentului. O asemenea dinamică are loc între empirism şi ra ional, între tehnică şi 
conceptualizări, nevoia de universal şi nevoia de specific, interna ional şi na ional, economic şi 
juridic, pecuniar şi social. Pentru a răspunde acestor cerin e, am considerat că dualismul contabil 
răspunde cel mai bine tuturor necesită ilor utilizatorilor de informa ii.  

Pentru ca informa ia să fie cu adevărat utilă, aceasta este supusă respectării unor standarde de 
calitate. Astfel, am conturat cel de al doilea capitol intitulat ”Standarde de calitate privind 
informația contabilă necesară managementului firmei”. Pentru ca informa ia contabilă să î i 
dovedească utilitatea managerială este nevoie de calitate. În abordarea acestui capitol am parcurs 
cerin ele necesare din perspectiva calită ii, pornind în primul rând de la transpunerea principiilor 

managementului calită ii în contabilitate. Pe baza referin elor, am argumentat apoi necesitatea 
respectării principiilor contabile reglementate, detaliind oportunită ile i limitele acestora. 
Ulterior, am tratat caracteristicile calitative ale informa iei contabile, în coresponden ă cu 
tehnologiile informa ionale prin utilizarea cărora sistemul informa ional contabil va deveni unul 
deschis, interactiv i în timp real.  

Cu toate că trăim într-o lume tehnologizată, nicio firmă nu poate func iona fără resursa umană. 
Iar cum contabilitatea este regăsită în orice firmă, resursa umană devine o parte componentă.  
Am identificat astfel o serie de probleme în ceea ce priveşte necesitatea pregătirii profesioni tilor 
contabili, subliniind importan a adaptării acestora la performan ele şi rigorile managementului. 
În consens cu preocupările generale din lumea contemporană, profesioniştii contabili trebuie să 
îşi perfec ioneze calitatea muncii, să aibă în vedere dezvoltarea profesională continuă. Unul din 

aspectele esen iale ale calită ii informa iei contabile este strâns legat de etică i creativitate. Din 

păcate, în lumea de azi de cele mai multe ori contează să ob ii ceea ce vrei, indiferent cum. Câ i 
dintre noi nu cunoaştem povestioara contabilului bun: ”Ca să alegi un contabil bun, îl întrebi cât 
fac 1+1. Dacă răspunsul este 2, atunci e un contabil bun. Dacă  în loc de răspuns, te întreabă la 
rândul lui: dar cât ai vrea să facă?, atunci e foarte bun.” Câ i mai privesc oare contabilitatea ca o 
activitate rigidă în care trebuie să respec i reguli … reguli … reguli. Probabil că foarte pu ini 
deoarece în contabilitate intervine de foarte multe ori creativitatea, privită atât prin prisma laturii 
negative cât şi prin cea pozitive – aceasta din urmă fiind transpusă în ra ionament profesional. 

Responsabilitatea socială este un alt aspect ce trebuie adus în aten ia tuturor firmelor. Din 
perspectiva informa iilor contabile, putem avea în vedere cel pu in transparen a în raportare şi 
oferirea unor informa ii utile pentru adoptarea deciziilor de către utilizatori. Lipsa 
responsabilită ii sociale în oferta şi valorificarea informa iei contabile poate conduce la pierderi 
enorme pentru organiza ie, transpuse atât în termeni financiari la nivel microeconomic (spre 

exemplu pierderea clien ilor şi a furnizorilor cu efecte directe asupra cifrei de afaceri, lipsa de 
încredere a investitorilor actuali şi poten iali) cât şi la nivel macroeconomic (spre exemplu, 
reducerea locurilor de muncă concomitent cu creşterea şomajului şi generarea de cheltuieli 



13 
 

suplimentare). Cerin a de transparen ă în raportare este privită ca fiind obiectivul principal atunci 
când se discută de o Guvernan ă corporativă reală sau de CSR. Disponibilitatea de a oferi 
informa ii contabile celor care le solicită (avem în vedere cu precădere utilizatorii externi) nu 
este suficientă. Contează transparen a. 

Nu în ultimul rând, calitatea informa iei contabile poate fi atinsă prin controlul intern i audit. 
Rămâne la latitudinea managerilor să decidă care sunt priorită ile urmărite prin controlul intern, 

astfel încât resursele necesare să fie alocate eficient iar procedurile să fie stabilite în func ie de 
obiective. Lupta auditorului contra riscurilor de orice fel poate să fie eficientă doar atunci când 
auditul este o func ie specifică în cadrul firmei, care dispune de resurse corespunzătoare, iar 
consiliul de administra ie şi managerii î i exercită propriul rol în prevenirea riscurilor (ne referim 
la cele de ordin intern, cum ar fi, spre exemplu, frauda). În concluzie, auditorii i managerii 
trebuie să coabiteze i să lucreze ca parteneri. De i responsabilitatea principală, aceea  de a 
furniza informa ii contabile, ar trebui să revină managementului, auditul  financiar are rolul de a 
le certifica i de a aduce în aten ie problemele din perspectiva utilizatorului de informa ii, fiind 
astfel interfa a raportării i a calită ii informa iilor. 

Ultimul capitol al cercetării exploratorii a vizat ”Modalități de valorificare a informației contabile 
în managementul firmei prin construcții financiare și nonfinanciare”. În teza de doctorat nu ne-am 

propus o abordare exhaustivă a tuturor acestora, ci doar să subliniem oportunită ile valorificării 
informa iei contabile i rolul hotărâtor al acesteia în managementul firmei. 

Problematica costurilor se constituie ca o primă variabilă deosebit de complexă în managementul 
firmei, datorită importan ei pe care o reprezintă în gestionarea oricărei afaceri. În condi iile în 
care, pentru orientarea şi fundamentarea deciziilor, indiferent de nivelul la care se află, 
managerul gestionează domeniul său de responsabilitate i declanşează ac iuni consumatoare de 
resurse, cunoa terea costurilor prin contabilitatea de gestiune, devine esen ială. Decizia de 
alegere a metodelor utilizate este una dificilă, deoarece managerii trebuie să ia în calcul 
avantajele şi dezavantajele fiecăreia dintre acestea, dar, în acelaşi timp, să fie conştien i şi de 
specificul activită ii organiza iei pe care o conduc, de posibilită ile pe care le au pentru 
implementarea unor sisteme informa ionale complexe şi eficiente, pentru dezvoltarea 
profesională a personalului implicat etc.  

Pentru a se asigura că deciziile opera ionale, tacticile, politicile sau strategia sunt bine 
fundamentate, precum şi pentru a asigura o bază financiară solidă, managementul are 

posibilitatea de a utiliza diverse metode i instrumente bazate pe informa ia contabilă. Pornind de 

la această premisă, au fost detaliate posibilită ile, considerate a fi la îndemâna managerilor, prin 
care este dovedită oportunitatea de valorificare şi utilitate în management. Astfel, am prezentat 
instrumente de determinare a echilibrului financiar sau valorificarea informa iilor furnizate prin 
situa ia fluxurilor de trezorerie şi nu numai, indicatorii pozi iei financiare sau valorificarea 

informa iilor furnizate prin bilan ul contabil, instrumente şi indicatori ai performan ei financiare 
sau valorificarea informa iilor din contul de profit şi pierdere, metode şi indicatori construi i 
pentru cunoaşterea riscului, în scopul adoptării deciziilor de finan are, investire i dividend, 
bugetul. Prezentarea nu a fost axată pe rela iile de calcul ci pe identificarea oportunită ilor şi /sau 
limitelor aduse din perspectiva conducerii firmei. Nu ne-am oprit însă aici, ci am trecut spre 

performan ă, fiind prezentate oportunită ile de valorificare a informa iei contabile prin 
implementarea unora din metodele Activity Based Costing, Actvity Based Management, modelul 

analiza Cost-Beneficiu, analiza cost-volum-profit, Balanced Scorecard, Key Performance 

Indicators, tabloul de bord.  

Partea a II-a a tezei de doctorat, intitulată ”Opinii i realit iăprivindăoportunit ileă iălimiteleă
valorific riiă iă utilit iiă informa ieiă contabileă înă managementulă firmei identificate prin 

cercetarea selectiv ăcantitativ .”, vizează cercetarea selectivă i a fost realizată ca un corolar 
pentru sus inerea conceptelor teoretico-metodologice prin reliefarea opiniilor i realită ilor 
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existente în firmele româneşti. Considerăm că orice teză de doctorat trebuie ancorată în 
cercetarea pragmatică prin care să fie surprinsă realitatea, care să ofere, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, oportunitatea de a sus ine opiniile i de a fundamenta concluziile. Având în vedere 
tema tezei de doctorat i  complexitatea problemelor abordate, am considerat că o cercetare 
selectivă este cea mai oportună deoarece răspunde scopului general urmărit: fundamentarea 
conceptuală, reflectarea opiniilor i realită ii pentru con tientizarea necesită ii utilizării 
informa iei contabile în managementul firmei, formularea unor concluzii pertinente i adoptarea 
de către cei viza i a măsurilor ce se impun.   

Partea a II-a a fost structurată pe două capitole în cadrul cărora am prezentat metodologia 
cercetării, am analizat rezultatele ob inute i am formulat concluziile aferente.  
 

 

CONCLUZII,ăCONTRIBU IIăPERSONALEă IăPROPUNERI 

 

 
Pentru o viziune mai relevantă a conceptelor teoretico-metodologice cu care s-a operat pe 

parcursul demersului,  pentru o mai bună valorificare a păr ii aplicative, prezentăm în continuare 
concluziile şi contribu iile personale formulate. În scopul sistematizării, am ales ca prezentarea 
să fie realizată pe fiecare obiectiv al cercetării. 

Q1 Identificareaăprofiluluiăresponden iloră iăaăorganiza iilor 

În ce priveşte repartizarea firmelor care formează eşantionul în func ie de domeniul de activitate, 

repartizarea este în acord şi cu statisticile la nivelul Regiunii de dezvoltare 7 Centru.  

Referitor la distribu ia pe jude e, concluzia generală este că distribu ia categoriilor de firme este 
relativ egală în jude ele Alba, Mureş şi Sibiu, pentru Braşov ponderile sunt invers propor ionale 
iar în Covasna şi Harghita nu există reprezentativitatea firmelor mari. Cu toate că 
reprezentativitatea nu este direct propor ională cu datele statistice privind numărul firmelor 
active pe jude e (limită datorată disponibilită ii de a răspunde, disponibilită ii muncii pe teren a 
cercetătorului şi cheltuielilor aferente), considerăm că rezultatele nu sunt influen ate având în 
vedere scopul cercetării. În func ie de forma de capital, marea majoritate a firmelor analizate au 
capital integral românesc, aceasta fiind de altfel şi caracteristica generală a firmelor din ară şi 
Regiunea de dezvoltare 7 Centru. În func ie de vechimea în activitate, concluzia generală este că 
cea mai mare pondere a firmelor anchetate (36,21ș) se regăseşte în intervalul 3-6 ani ceea ce 

considerăm că este un punct forte pentru cercetarea realizată deoarece putem discuta de vechime 
în activitate.  

În func ie de organizarea contabilită ii, am remarcat faptul că repartizarea este relativ similară 
pentru cele trei modalită i: internalizat, externalizat i mixt, organizarea fiind dependentă de 
categoria firmelor i domeniul de activitate. Criteriul principal care influen ează modalitatea de 
organizare a contabilită ii este reprezentat de ”cunoştin ele şi competen ele” profesioni tilor 
contabili, fiind urmat de încredere i raportul cost / calitate / beneficii. 

Majoritatea responden ilor de in func ia de director / manager general sau administrator 

(62,45ș), fiind urma i de cei care de in de func ia de director adjunct cu o pondere de 18,27ș în 
totalul responden ilor şi director economic / financiar cu 14,62ș.     

Q2 Analizaăstadiuluiăactualăalăcunoaşteriiăprivindăinterferen aăîntreăinforma iaăcontabil ăşiă
managementul firmei 

Pe parcursul întregii tezei de doctorat, prin documentare, analiză şi exprimarea propriilor opinii, 
am eviden iat că informa ia contabilă se regăse te, sub o formă sau alta, în sistemul de 
management al firmei. Am eviden iat faptul că func iunea financiar-contabilă, prin intermediul 
atribu iilor care concură la derularea sa în condi ii optime, participă la asigurarea continuită ii 
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activită ilor firmei în condi ii de eficien ă. Contabilitatea, prin informa iile furnizate, are un rol 
activ şi hotărâtor în managementul firmei i oferă limbajul de lucru al afacerilor, indispensabil 
pentru analiza activită ii şi rezultatelor firmei, care este obiectiv necesar să se facă în termeni 
financiari. 

Pentru a eviden ia opinia managerilor referitoare la importan a contabilită ii în afaceri şi implicit 
în managementul firmei, am pornit de la afirma ia lui J. Fr. Schär. Scorul de 3,97 ne-a determinat 

să remarcăm conştientizarea într-o mare măsură de către responden i a importan ei informa iei 
contabile în derularea afacerii, în diversele analize ale activită ii şi rezultatelor, pentru elaborarea 
unor previziuni, în managementul firmei. Pe măsură ce complexitatea activită ilor se reduce, am 
remarcat că scade şi conştientizarea importan ei informa iei contabile. Analiza în func ie de 
categorie a reliefat că firmele mari, cu un scor de 4,65, i-au exprimat acordul total pentru 

afirma ia amintită mai sus, celelalte categorii exprimându- i acordul. Analiza în func ie de forma 

de capital demonstrează interesul mai ridicat al firmelor cu capital străin fa ă de limbajul 
contabil.  

Pentru a accentua rolul contabilită ii, în cadrul subcapitolului 1.2., am surprins rela iile 
incontestabile de interdependen ă între func iunea financiar-contabilă şi celelalte func iuni ale 
firmei. Acestea derivă din necesitatea asigurării capitalului pentru derularea activită ii de 
exploatare şi investi ii, dimensionarea costurilor astfel încât să se atingă scopul oricărei afaceri şi 
anume crearea de valoare prin profit, asigurarea echilibrului dintre încasări şi plă i pentru 
eliminarea riscurilor de lichiditate şi solvabilitate, perfec ionarea continuă a resurselor umane 
pentru a se ob ine productivitatea scontată şi a răspunde cerin elor de calitate, stabilirea strategiei 

şi obiectivelor viitoare pentru a asigura continuitate etc., toate acestea implicând cunoaşterea şi 
valorificarea informa iei contabile şi reliefându-i astfel utilitatea managerială. Din perspectiva 
celor men ionate, concluzia este una singură: indiferent de domeniul în care activează o firmă, de 
obiectivele propuse, pentru a le stabili şi a le atinge, managementul are nevoie de informa ia 
contabilă, aceasta regăsindu-se în toate func iile managementului şi fiind în interdependen ă cu 
func iunile firmei. De asemenea, am accentuat rolul contabilită ii în gestiunea i managementul 
general al firmei, exprimând opinii proprii referitor la utilitatea informa iei contabile pentru 
realizarea func iilor managementului. Indiferent că facem referire la previziune, organizare, 

coordonare, antrenare sau control-evaluare, regăsim informa ia contabilă. Exercitarea func iilor 
managementului nu poate fi realistă fără a previziona, cel pu in pe baza unui buget, fără a 
organiza produc ia inând cont cel pu in de costuri sau fără control cel pu in prin prisma 
inventarierii. 

Concluziile desprinse în urma cercetării cu privire la interferen a dintre func iunea financiar-
contabilă i celelalte func iuni ale firmei, demonstrează că managerii con tientizează faptul că 
activită ile firmei trebuie dimensionate pe baza analizei informa iilor contabile ci nu aleatoriu în 
func ie de ceea ce consideră fiecare, scorul răspunsurilor ob inute fiind de 4,04 i situând opinia 
responden ilor în zona de legătură ”puternică”. În ceea ce prive te regăsirea informa iei în 
func iile managementului, cercetarea a eviden iat că majoritatea responden ilor consideră că 
informa ia contabilă se regăseşte în func ia de control-evaluare. Ne-am fi aşteptat ca func ia de 
previziune să ob ină un scor cel pu in la fel de ridicat, în condi iile în care pentru stabilirea 
strategiei, a obiectivelor firmei este nevoie de informa ie contabilă. Per ansamblu, legătura este 
una puternică, aspect pe care îl considerăm pozitiv din perspectiva stadiului actual al cunoaşterii.  

Pe parcursul întregii lucrări i cu precădere în capitolul 3, am eviden iat modalită ile (acestea 
nefiind exhaustive), atât prin studiu bibliografic cât i prin exprimarea propriilor opinii, în care 
informa ia contabilă poate fi valorificată în management, eviden iind atât oportunită ile cât şi 
limitele poten iale generate de diverse construc ii financiare sau nonfinanciare. Prin cercetarea 

selectivă  concluzionăm  că managerii firmelor anchetate nu sunt străini de utilitatea informa iei 
contabile în procesul decizional iar actul managerial trebuie să se bazeze şi pe informa ia 
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contabilă. De asemenea, cercetarea a eviden iat că gradul în care managerii con tientizează, 
ac ionează i valorifică informa ia contabilă este influen at de categoria i obiectul de activitate 
al firmei. 

Q3 Analizaăoportunit iiăfurniz riiăinforma iilorăcontabile 

Contabilitatea, prin intermediul informa iilor furnizate, are un rol esen ial datorită diversită ii 
utilizatorilor şi a necesită ilor informa ionale (ne)formulate. Pornind de la această premisă, în 
cadrul subcapitolului 1.3. am prezentat dualismul contabil din perspectivă informa ională pentru 
management. Principalele contribu ii personale constau în analiza contabilită ii integrate versus 

dualism pentru furnizare informa iilor necesare. Am abordat apoi cele două subsisteme ale 
contabilită ii, axându-ne pe sublinierea rolului informa ional i oportunită ii furnizării 
informa iilor.  

În ceea ce prive te contabilitatea financiară (generală), concluzia principală este că literatura de 
specialitate este foarte bogată dar majoritatea lucrărilor prezintă această parte a sistemului 
contabil prin prisma conturilor şi înregistrărilor contabile care o caracterizează, ceea ce ne-a 

determinat să prezentăm, să analizăm i să argumentăm o serie de probleme legate de felul cum 
este şi cum ar trebui să fie contabilitatea financiară, ca subsistem al contabilită ii, utilitatea 
acesteia în cadrul managementului general, inventarierea func iilor sale specifice, atitudinea 

managerilor privind organizarea contabilită ii financiare. Pornind de la defini ia dată de Niculae 
Feleagă şi Ion Ionaşcu, am elaborat, cu argumente, propuneri i am redefinit subsistemul astfel: 
contabilitatea financiară are rolul de a înregistra toate evenimentele şi tranzac iile ce afectează 
firma în cu rela iile sale cu mediul extern şi intern, în conformitate cu principiile şi cerin ele 
legale stabilite, elaborând situa ii financiare care să redea o imagine fidelă asupra pozi iei şi 
performan ei financiare a firmei, şi care să răspundă necesită ilor informa ionale ale  
utilizatorilor, neafectându-le negativ interesele şi firma.  

Am surprins şi argumentat importan a organizării contabilită ii de gestiune pentru managementul 
general i am identificat o serie de obstacole ce stau în calea organizării acesteia.  

O altă contribu ie constă în identificarea, pe baza studiului bibliografic dar i a experien ei 
proprii, a particularită ilor care diferen iază modulele dualismului contabil precum i realizarea 
unei sinteze a utilizatorilor de informa ii contabile, a necesită ilor şi surselor informa ionale. 

Cercetarea selectivă întreprinsă a vizat şi analiza oportunită ii furnizării informa iilor contabile, 
obiectiv ce a presupus elaborarea a nouă variabile opera ionale şi în cadrul căruia am formulat 
mai multe ipoteze. Principalele concluzii desprinse sunt redate astfel: 

 În ceea ce prive te subsistemul contabilită ii financiare, majoritatea responden ilor 
(60,47ș) apreciază că acesta aduce beneficii managementului şi diferitelor categorii de 
utilizatori prin informa iile generate, în timp ce doar 6,98ș consideră că este impus de 
reglementările legale fără a avea un caracter informa ional. Pe măsură ce dimensiunea 
firmei creşte, ponderea responden ilor care privesc organizarea i conducerea contabilită ii 
financiare prin prisma laturii informa ionale este tot mai ridicată. Domeniul de activitate nu 

are o influen ă evidentă. Principala oportunitate a valorificării informa iei furnizate prin 
contabilitatea financiară rezidă în sintetizarea datelor şi informa iilor. Oportunită ile de 
valorificare considerate reale, respectiv cele de comunicare cu mediul intern şi extern, 
control-evaluare, desfăşurarea optimă a ciclului de investi ii, finan are şi exploatare, 
sus inerea managementului în elaborarea previziunilor, stabilirea obiectivelor/strategiilor 
au înregistrat scoruri reduse ce le situează în zona neutră i chiar spre o mică măsură. 
Considerăm astfel că nu este identificată utilitatea managerială a informa iei furnizate prin 
contabilitatea financiară. Principala limită este men ionată ca fiind legată de profesioniştii 
contabili care nu transmit informa iile astfel încât acestea să sprijine deciziile manageriale 
(informa iile contabile nu sunt sintetizate, explicate, analizate). 
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 Referitor la contabilitatea de gestiune, cea mai mare pondere a responden ilor, dar nu 

majoritară, consideră că reprezintă atât o obligativitate, cât şi o necesitate informa ională 
pentru management. Am considerat surprinzătoare ponderea relativ ridicată (19,60ș) a 
celor care nu consideră nimic util în organizarea contabilită ii de gestiune. Aprofundarea 
concluziilor anterioare vizează faptul că pe măsură ce dimensiunea firmei creşte, ponderea 
celor care consideră că subsistemul contabilită ii de gestiune reprezintă o necesitate 
informa ională pentru management este tot mai ridicată. Din perspectiva grupării pe 
domenii de activitate, industria de ine o pondere majoritară în zona opiniei care reflectă 
contabilitatea de gestiune ca o necesitate informa ională, la polul opus fiind situat 
comer ul. Principala contribu ie a valorificării informa iei furnizate prin contabilitatea de 
gestiune rezidă în determinarea costurilor, scorul ob inut fiind însă de doar 3,55 în 
condi iile în care acesta este scopul subsistemului. Principala limită în valorificarea 
informa iilor este lipsa de interes a managerilor. 

 Referitor la beneficiile avute prin furnizarea informa iei contabile utilizatorilor externi 
interesa i, responden ii au o opinie neutră. Prin prelucrarea informa iilor ce vizează 
utilizatorii interni interesa i, situa ia s-a schimbat radical, cercetarea demonstrând că în 
general se consideră că furnizarea informa iilor contabile utilizatorilor interni interesa i 
contribuie în mare măsură la dezvoltarea firmei. Analiza în func ie de categorie i domeniu 
a arătat că firmele mari sunt cele con tientizează în cea mai mare măsură oportunită ile ce 

pot apare prin furnizarea informa iei contabile utilizatorilor externi i interni interesa i iar 
domeniul de activitate în care se manifestă cel mai ridicat interes este cel al industriei. 

 În opinia majorită ii responden ilor, profesioniştii contabili răspund necesită ilor de 
informare prin prelucrarea şi analiza informa iei contabile ori de câte ori sunt solicita i. 
Apreciem că acesta este un aspect pozitiv pentru firmele româneşti şi profesia contabilă în 
ciuda faptului că totuşi trebuie solicitate informa iile, o normalitate fiind furnizarea lor la 
intervale regulate de timp chiar dacă rămân undeva uitate. Analiza corelată a eviden iat că 
majoritatea responden ilor din firmele mari i a celor care internalizează contabilitatea 
beneficiază periodic de prelucrări ale informa iei contabile. 

În baza informa iilor ob inute, propunem ca cel pu in CECCAR, prin adoptarea unor norme sau 

prin controlul de calitate, să impună responsabilizarea în privin a furnizării de analize periodice 
bazate pe informa iile contabile. Nu ştim în ce măsură acest aspect ar putea fi reglementat dar 
sperăm ca cel pu in managerii să fie mai conştien i că orice afacere necesită decizii fundamentate 
iar analiza informa iei contabile este primordială în procesul decizional. 

Q4 Analizaăcalit iiăînăsistemulăinforma ionalăcontabil 

Calitatea se regăseşte în contabilitate cu impact asupra valorificării, generării de oportunită i şi 
diminuarea limitelor. După cum informa iile contabile stau la baza deciziilor manageriale, a 

func iilor managementului general, am considerat că respectarea standardelor de calitate, regăsite 
sub forma principiilor i caracteristicilor specifice, constituie un punct de plecare spre o bună 
gestionare a resurselor, un management general performant, care să asigure firmei condi ii 
optime pentru un viitor mai bun.  

O primă contribu ie adusă prin subcapitolul 2.1. constă în inventarierea principiilor 

managementului calită i (colaborarea permanentă, orientarea spre utilizatori, îmbunătă ire 
continuă, zero defecte, dezvoltarea resurselor umane i a celor tehnologice, măsurarea 
rezultatelor i a eficien ei) i abordarea personală a transpunerii acestora în contabilitate. Mai 
mult, principiile contabile reglementate au fost prezentate într-o manieră proprie din perspectivă 
informa ională pentru management, fiind corelate cu necesitatea respectării acestora prin prisma 
integrării în func iile managementului i utilită ii în procesul decizional. 

Legat de aceste aspecte, prin cercetarea selectivă am urmărit atingerea mai multor obiective 

principale i secundare. În privin a eviden ierii gradului în care firmele anchetate respectă 
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principiile managementului calită ii în sistemul informa ional contabil am concluzionat că 
firmele din Regiunea de dezvoltare 7 Centru le respectă într-o mică măsură. Astfel, nu se poate 

vorbi de colaborarea managementului cu mediul intern şi extern prin prisma furnizării şi 
colectării de informa ii contabile sau necesare contabilită ii, raportare transparentă, 
responsabilitate socială, implementarea de proceduri contabile, etică, organizarea controlului 
şi/sau auditului intern, racordarea continuă a sistemului informa ional contabil la noută ile 
tehnice, dezvoltare profesională continuă, valorificarea informa iei contabile în management etc., 

fiecare dintre acestea formând de fapt principiile managementului calită ii.  

Un alt obiectiv a vizat analiza gradului în care firmele respectă principiile contabile şi a 
determinării opiniei privind necesitatea acestora din perspectiva valorificării şi utilită ii 
informa iei contabile. Concluzia desprinsă este aceea că firmele anchetate respectă standardele 
de bază ale calită ii şi apreciază că reglementările în acest sens sunt benefice, prin acestea 
impunându-se oportunită i de valorificare şi utilitate. 

Perspectiva teoretico- tiin ifică a tezei de doctorat ne-a purtat apoi pe drumul prezentării 
caracteristicilor calitative fundamentale i amplificatoare ale informa iei contabile în cadrul 
subcapitolului 2.2. deoarece, indiferent de finalitatea şi modalită ile de comunicare, satisfacerea 
nevoilor utilizatorilor de informa ie contabilă de calitate trebuie asigurată în mod continuu. Am 
eviden iat că pentru a- i dovedi utilitatea, este necesar ca aceste caracteristici să fie atinse 
concomitent i cumulativ, în condi iile în care practica demonstrează că atingerea poate depinde 
de ra ionamentul profesional.  

Fiecare aspect teoretic a fost fundamentat prin obiectivele cercetării selective. Referitor la 
respectarea caracteristicilor de calitate, am concluzionat că majoritatea caracteristicilor calitative 
sunt respectate în mare măsură de firmele anchetate. Desigur că ar fi fost ideal ca informa iile să 
respecte aceste cerin e în foarte mare măsură dar cum totdeauna sunt necesare îmbunătă iri, şi 
acest aspect ar trebui avut în vedere de către firme prin persoanele aflate la conducerea acestora.  

Prin subcapitolul 2.3. am surprins opera ionalizarea standardelor de calitate contabile între 
obligativitate i necesitate prin prisma procedurilor i politicilor contabile. Acestea au fost tratate 

atât prin transpunerea cerin elor legale (obligativitate) dar mai ales prin exprimarea propriilor 
opinii cu privire la rolul în valorificarea i utilitatea informa iilor contabile pentru managementul 
firmei (necesitate).  

Cercetarea selectivă a eviden iat că majoritatea de 71,76ș a responden ilor afirmă că au elaborat 
şi implementat un manual de politici contabile dar ne-am fi aşteptat ca, prin prisma 
obligativită ii, ponderea să fie mai ridicată. Am remarcat i ponderea relativ ridicată (17,61ș) a 
celor care au declarat că nu ştiu dacă au un asemenea manual ceea ce, în opinia noastră, denotă 
lipsa de interes cel pu in din perspectiva verificării existen ei, opinie argumentată prin 
posibilitatea respondentului de a contacta profesionistul contabil care se ocupă de inerea 
eviden ei contabile. Reamintim însă că în conformitate cu OMFP 1802/2014 politicile contabile 
(componente ale manualului) se aprobă de administratori iar dacă aceştia nu sunt desemna i 
aprobarea revine persoanelor care au obliga ia gestionării entită ii respective. Analiza corelată a 

demonstrat că criteriile categoria firmei i organizarea contabilită ii influen ează în mică măsură 
elaborarea i implementarea manualului de politici contabile.  

Pentru a fi în acord cu abordările teoretice în cadrul cărora am subliniat că prin elaborarea unui 
manual de politici se asigură calitatea informa iei cu efecte directe asupra beneficiilor aduse prin 
valorificare, am identificat i opinia responden ilor cu privire la manualul de politici contabile. 

Concluzia principală arată că majoritatea responden ilor privesc manualul de politici contabile ca 
fiind o obligativitate impusă de reglementările legale. O primă corela ie între variabile a 
eviden iat că criteriul categoria firmei are o influen ă directă asupra opiniei privind elaborarea i 
implementarea manualului de politici contabile. Cea de a doua corela ie a condus la concluzia că 
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majoritatea firmelor care au un manual de politici contabile, consideră că acesta reprezintă o 
obligativitate impusă prin reglementări.  

În condi iile în care procedurile contabile nu sunt obligatorii prin reglementări, ele fiind solicitate 
societă ilor sau birourilor de exper i contabili, cercetarea a remarcat că acest lucru este 
”conştientizat” şi în cadrul firmelor anchetate, majoritatea responden ilor afirmând că nu au 
asemenea proceduri. Categoria firmei i modul de organizare a contabilită ii  au o influen ă 
directă asupra elaborării i implementării procedurilor specifice, existen a fiind remarcată 
îndeosebi în cadrul firmelor mari i a celor care internalizează contabilitatea. Opinia majoritară 
cu privire la beneficiile aduse prin procedurile specifice pentru creşterea utilită ii informa iei 
contabile în managementul firmei este neutră.  

Având în vedere diferen ele evidente între rezultatele ob inute, considerăm că responden ii 
privesc de cele mai multe ori informa ia contabilă ca fiind una brută, pe care trebuie să o 
genereze, analizele fiind realizate cel mult prin studierea unor balan e ale clien ilor, furnizorilor 
şi stocurilor. Din păcate nu este racordată informa ia şi sistemul informa ional contabil la 
managementul calită ii, la principiile acestuia. Considerăm că se impune reconsiderarea 

importan ei existen ei procedurilor contabile deoarece, cu toate că acestea nu sunt obligatorii, ele 
asigură ordine şi claritate pentru prelucrarea, analiza, transmiterea, în elegerea informa iilor 
furnizate prin sistemul contabil.  

Q5 Identificareaă opiniiloră privindă oportunit ileă şiă limiteleă tehnologiiă informa ionaleă
utilizateăpentruăprelucrareaăşiăanalizaăinforma iilorăcontabile 

În cadrul subcapitolului 2.4. am prezentat, într-o manieră originală, bazată atât pe documentarea 
aprofundată, cât şi pe experien a de inută în calitate de colaborator al unor firme în domeniul 
financiar-contabil, a implica iilor pe care tehnologiile informa ionale (programe specifice, 
internet, intranet/extranet, EDI, ERP) le propagă asupra calită ii informa iei contabile, fiind 
subliniate avantajele i limitele acestora. Am eviden iat că riscul de apari ie a deficien elor nu 
poate fi eliminat în totalitate însă, prin implementarea noilor tehnologii informa ionale, acesta va 
putea fi redus.  

Cercetarea selectivă realizată în această direc ie a vizat un obiectiv principal i patru variabile 
opera ionale. În privin a utilizării tehnologiilor informa ionale pentru prelucrarea şi analiza 
informa iilor contabile concluzia este că toate firmele anchetate apelează la acestea. Din 

diversitatea tehnologiilor informa ionale, to i responden ii declară că utilizează programe 
informatice şi majoritatea apelează la internet. Cele mai importante motive ce determină 
utilizarea tehnologiilor în contabilitate derivă din transferul rapid de documente, uşurin ă şi 
rapiditate pentru culegere, prelucrare, interogare, selec ie, utilizare, transmitere, stocare, 
elaborarea raportărilor obligatorii, reducerea erorilor umane, stocarea şi arhivarea unui volum 
mare de informa ii. O contribu ie importantă adusă prin cercetare considerăm a fi identificarea 
propriilor opinii ale responden ilor cu privire la oportunită ile i limitele generate pentru fiecare 
tip de tehnologie men ionat, în cadrul capitolului 5 fiind realizată o centralizare. Majoritatea 

responden ilor consideră că tehnologiile informa ionale sunt în foarte mare măsură utile 
managementului pentru valorificarea şi utilitatea informa iei contabile, principala oportunitate 
fiind rapiditatea iar principala limită fiind costurile. 

Q6 Analizaăpercep ieiăprivindăcalit ileăşiădezvoltareaăprofesional ,ănecesareăprofesioniştiloră
contabiliă şiă manageriloră /ă administratoriloră dină perspectivaă valorific riiă informa ieiă
contabile 

În subcapitolul 2.5. am abordat, într-o manieră originală, resursele umane din perspectiva 

asigurării calită ii informa iei contabile i valorificării acesteia, fiind sintetizate reglementările 
europene, DPC din perspectiva CECCAR, abordând necesitatea pregătirii profesionale din 
perspectiva sistemului de învă ământ i pe baza unor studii realizate de organiza ii de renume 
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(ARACIS, Deloitte). O altă contribu ie rezidă în identificarea unor caracteristici i standarde ce 
pot fi avute în vedere la angajarea profesioni tilor contabili / contractarea serviciilor. Nu putem 
nega că, pentru a fi competitivă, firma trebuie să dispună de capitalul financiar şi material 
adecvat. Considerăm însă că adecvarea capitalurilor la necesită ile firmei, la performan ele 
managementului se va face doar prin intermediul profesioniştilor implica i. Ei sunt cei care, cu 
ajutorul tehnologiilor informa ionale, vor trebui să analizeze oportunită ile şi amenin ările 
provenite din mediul intern şi extern firmei, să previzioneze viitorul, în măsura în care aşa ceva 
este posibil, şi astfel să procure resursele necesare dezvoltării ori supravie uirii. 

Aceste aspecte au fost de asemenea fundamentate prin cercetarea selectivă, pe baza a ase 
variabile opera ionale. În ceea ce prive te opinia responden ilor privind calită ile profesioniştilor 
contabili solicitate, cercetarea a eviden iat că majoritatea calită ilor men ionate în cadrul 
chestionarului sunt avute în vedere în mare sau foarte mare măsură, cele mai importante fiind 

considerate a fi pregătirea profesională, corectitudinea,, creativitatea, capacitatea de a învă a i 
adaptabilitatea. Deoarece variantele prezentate în cadrul instrumentului nu au fost limitative, am 

mai identificat capacitatea de comunicare, de a se face în eles, conduita profesională, experien a 
profesională, recomandările, capacitatea de a vedea dincolo de ”hârtie”. Este interesant să 
remarcăm că majoritatea calită ilor au fost percepute de regulă ca limite în valorificarea 
informa iei contabile pentru management, ceea ce ne determină să concluzionăm că fie 
conducerea firmelor nu este capabilă să îşi formeze o echipă care să satisfacă cerin ele de 
valorificare a informa iei contabile, fie aceste cerin e nu sunt identificate de către profesionişti 
sau formulate corespunzător de către manageri, fie este dificil de recrutat, selectat şi 
angajat/contractat profesioni ti contabili care să corespundă cerin elor. Concluzia generală este 
că principala calitate solicitată este pregătirea profesională, principala oportunitate o reprezintă 
pregătirea corectitudinea iar limita este dată de perseveren ă.  

Referitor la pregătirea profesională, am remarcat interesul majoritar al profesioniştilor contabili 
pentru perfec ionarea continuă, mai ales cu suportarea de către aceştia a cheltuielilor aferente, 
conştientizând astfel necesitatea lifelong learning. Interesul profesioni tilor contabili pentru 
perfec ionare variază în func ie de categoria firmelor i organizarea contabilită ii. 

În privin a gradului de de inere a unei echipe de profesioni ti contabili performante, concluzia 

generală este că firmele consideră că dispun într-o măsură mare de o astfel de echipă. Totuşi, 

valoarea scorului ob inut (3,56) este foarte apropiată de nivelul mediu şi de aceea considerăm că 
echipa cu care se lucrează poate reprezenta o limită în valorificarea şi utilitatea informa iei 
contabile pentru management. Analiza bazată pe asocieri între variabile a relevat că pe măsură ce 
dimensiunea firmelor cre te, se majorează i ponderile celor care consideră că lucrează cu echipe 
performante iar pentru organizarea internalizată a contabilită ii, ponderea celor care consideră că 
nu au o echipă performantă este redusă. 

Opiniile privind gradul de de inere a cunoştin elor în domeniul financiar-contabil de către 
manageri demonstrează că în general nivelul acestora este destul de precar. Considerăm că 
această situa ie ar trebui remediată prin participarea la programe de perfec ionare, trening-uri în 
condi iile în care firmele trebuie să dispună de o echipă de conducere care să le asigure 
viabilitate economică iar pentru aceasta cunoştin ele financiar-contabile sunt esen iale. De inerea 
cuno tin elor financiar-contabile de către manageri / administratori variază în func ie de 
categoria firmelor, forma de capital i domeniul de activitate. În ciuda nivelului precar al 
cunoa terii contabile, din păcate, prelucrarea datelor reflectă că lipsa de interes pentru participare 

la cursuri de perfec ionare/pregătire profesională în domeniul financiar-contabil, indiferent de 

cine suportă cheltuielile aferente. Interesul variază în func ie de categoria firmelor, cei mai 

interesa i fiind din cadrul firmelor mari.  
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Q7 Apreciereaăeticii,ăcreativit iiăşiăresponsabilit iiăînăvalorificareaăinforma ieiăcontabile 

Respectarea standardelor etice este esen ială pentru realizarea şi furnizarea unor informa ii 
necesare în buna gestionare a activită ii. În subcapitolul 2.6. am surprins opiniile unor autori 

privind etica, cauzele comportamentului neetic ajungând în final la standardele eticii profesiei 

contabile. Am eviden iat faptul că prin comportamentul profesioni tilor contabili se ajunge la 

contabilitatea creativă, privită cel mai adesea în literatura de specialitate prin prisma laturii 
negative. Am argumentat cum creativitatea contabilă poate să urmărească obiective diferite, în 
func ie de interesele şi politicile contabile ale firmei, dezvoltarea sa putând fi privită în paralel cu 
no iunea de imagine fidelă, am realizat, prin studiu bibliografic i opinii personale, o sinteză a 
principalelor tehnici i practici contabile creative precum i a “oportunită ilor negative” generate 
pentru cei care manipulează informa ia contabilă aflate în directă legătură cu transparen a 
informa iei contabile i a raportării acesteia. 

Concluzia noastră este însă că, prin creativitatea contabilă, ar trebui să fie generate în primul 
rând efecte pozitive asupra managementului i a celorlal i utilizatori de informa ii deoarece se 
impune asocierea cu ra ionamentul profesional, cu capacitatea de analiză i sinteză a 
informa iilor subliniindu-le utilitatea i transpunându-le în informa ii indispensabile.  

Aprecierea eticii, creativită ii i responsabilită ii în valorificarea informa iei contabile a fost 
identificată prin intermediul a ase variabile opera ionale. Datele colectate au condus la 
următoarele concluzii principale: 

 În cadrul firmelor anchetate, fiecare standard de etică profesională este respectat în mare 
măsură. Este de remarcat însă că nici una din firmele anchetate nu consideră că există 
vreun standard al eticii profesionale care să fie respectat în foarte mare măsură.  

 Respectarea principiilor de etică profesională reprezintă, în foarte mare măsură, o 
oportunitate pentru valorificarea şi utilitatea informa iei contabile în management. 

 Diferen a dintre scorurile ob inute pentru respectarea standardelor de etică profesională şi 
oportunitatea respectării standardelor, ne determină să apreciem că se impun monitorizări 
mai atente în privin a eticii. Atâta timp cât managerii au îndoieli legate de etica 
profesională cu privire la cei care organizează şi conduc contabilitatea, riscul ca informa ia 
să fie inutilă prin denaturare este mai ridicat.  

 Majoritatea de 88,04ș a responden ilor îşi exprimă dezacordul total fa ă de percep ia 
creativită ii contabile ca fiind o fraudă. 

 O majoritate covârşitoare de 92,36ș a responden ilor privesc creativitatea ca fiind o 

oportunitate pentru valorificarea şi utilitatea informa iei contabile în management. Punctul 
nostru de vedere este similar majorită ii deoarece considerăm că a fi creativ nu înseamnă a 
aplica tehnici negative sau a frauda, ci trebuie avut în vedere exercitarea ra ionamentului 
profesional în limitele legale. 

 Din totalul firmelor anchetate, 82,72ș afirmă că utilizează creativitatea în valorificarea 
informa iei contabile. Pentru a urmări legătura dintre tehnicile pozitive şi negative 
aplicabile pentru valorificarea informa iei contabile, am reorganizat motivele care implică 
creativitatea men ionate de responden i. Am remarcat că niciun motiv al creativită ii cu 
impact negativ asupra utilizatorilor de informa ii contabile nu este utilizat într-o măsură 
prea ridicată de către firmele anchetate. Primează în această categorie motivul diminuării 
impactului fiscalită ii. Impactul pozitiv al creativită ii este eviden iat în primul rând prin 
aplicarea ra ionamentului profesional în interpretarea legisla iei, stabilirea şi aplicarea 
politicilor contabile, motiv men ionat de 93,98ș dintre responden i. Din cercetare pot fi 
desprinse şi motivele pentru care firmele nu apelează la creativitatea contabilă sintetizate în 
principal în teama ca organele de control ale statului să îşi impună opiniile proprii şi 
existen a unor proceduri care nu permit creativitatea. 
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Q8 Analizaăsatisfaceriiăcereriiăşiăoferteiădeăinforma iiăcontabileă 

Având în vedere complexitatea cercetării, în cadrul acestui obiectiv am pus accent pe 

satisfacerea cererii şi ofertei de informa ii din perspectiva oportunită ilor ce pot apare pentru 
management. Astfel, nu am vizat de ce are nevoie managementul ci care sunt beneficiile / 

oportunită ile pe care managerii le pot ob ine prin primirea şi transmiterea informa iilor contabile 
solicitate sau limitele apărute. 

În cadrul subcapitolului 1.4. am prezentat necesită ile i sursele informa ionale pentru diferite 
categorii de utilizatori. Contribu ia primordială constă în defalcarea, pentru fiecare tip de 

utilizator identificat conform referin elor, a nevoilor i surselor de informare la care pot apela. 
Am constatat că nevoile sunt multiple iar informa ia contabilă îşi regăseşte utilitatea pentru 
fiecare, în special în management, din perspectiva stabilirii obiectivelor, adoptării deciziilor, 
controlului şi evaluării. Dar pentru ca informa iile să îşi dovedească oportunitatea, acestea 
trebuie în primul rând să fie solicitate. 

Analiza datelor colectate pentru identificarea disponibilită ii firmelor de a oferi informa ii 
contabile utilizatorilor externi ne conduc la concluzia că, în general, firmele sunt oarecum 
dispuse să ofere informa ii contabile celor care le solicită (scor de 3,31 – nivel mediu). Prin 

prisma unei analize mai detaliate în func ie de natura solicitan ilor, a fost interesant de remarcat 
că disponibilitatea de a oferi este mai evidentă atunci când solicitantul presupune posibile 
finan ări (institu iilor financiare, poten ialilor investitori sau investitorilor existen i, furnizorii). 
Angaja ii i statul nu prezintă interes pentru firme în oferirea de informa ii contabile, nefiind 
identificate beneficii. 

Concluzia generală referitor la opinia responden ilor cu privire la impactul pe care furnizarea 
utilizatorilor externi a anumitor informa ii contabile l-ar putea avea asupra managementului şi a 
firmei în general, este că oportunită ile sunt limitate. Se consideră că situa iile financiare sunt 
documentele principale care pot aduce beneficii managementului (scor 4,06) probabil prin faptul 

că acestea oferă oglinda anuală/semestrială a firmei şi pot sta la baza a diferite analize prin 
calculul unor indicatori specifici. În ceea ce priveşte documentele particularizate (confirmări 
privind soldurile, situa ia stocurilor, situa ia imobilizărilor etc.), managerii nu identifică 
oportunită ile aduse. Sperăm ca pe viitor toate păr ile implicate să conştientizeze beneficiile pe 
care transmiterea, analiza şi retransmiterea diverselor documente contabile i situa ii le poate 
avea asupra managementului din perspectiva tuturor func iilor sale.  

Transparen a a fost i va fi întotdeauna o problemă. Această concluzie este desprinsă i prin 
cercetarea elaborată, majoritatea firmelor anchetate din Regiunea de dezvoltare 7 Centru 
declarându-se neutre în respectarea principiului transparen ei. Pentru firmele mari, ponderea 
majoritară se mută în zona ”în mare măsură” în timp ce firmele mici şi micro se pozi ionează pe 
zona neutră. În func ie de forma de capital, am constatat că majoritatea firmelor cu capital străin 

conştientizează necesitatea respectării principiului transparen ei. 

Referitor la solicitările transmise de utilizatorii externi, foarte frecvent aceştia solicită situa ii ale 
încasărilor sau plă ilor, o concluzie interesantă dacă avem în vedere că prin răspunsurile 

centralizate anterior se consideră că aceste situa ii nu aduc oportunită i pentru management. 
Considerăm că scorul ridicat se datorează şi obligativită ii inventarierii anuale care, alături de 
inventarierea clasică a stocurilor şi a altor active, presupune şi inventarul crean elor şi datoriilor 
comerciale, opera iune ce poate fi realizată prin aceste situa ii de confirmări. Mai rămâne doar să 
fie realizată şi o analiză a lor pentru a-şi dovedi utilitatea. 

În ierarhia celor mai solicitate informa ii de către manageri se situează pe primul loc situa iile 
referitoare la încasări / plă i ceea ce poate demonstra că urmărirea fluxurilor de numerar, acestea 

fiind urmate de situa ia stocurilor. 
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Pentru ca analizele să fie utile managementului, acestea nu trebuie să se bazeze doar pe 
informa iile contabile interne. Sunt necesare analize bazate şi pe informa iile solicitate 
partenerilor. Cercetarea selectivă a reliefat că o majoritate de 87,04ș a firmelor anchetate 
solicită partenerilor de afaceri informa ii contabile. Dacă analizăm însă motivele, situa ia se 
schimbă din perspectiva necesită ii informa iilor deoarece motivul principal este reprezentat de 
necesitatea inventarierii. O pondere majoritară, dar mult mai redusă procentual (59,92ș) a fost 
calculată şi pentru varianta conform căreia informa iile contabile sunt solicitate deoarece 
contribuie la câ tigarea încrederii în partenerul de afaceri. 

Referitor la motivele pentru care nu se solicită partenerilor informa ii contabile, din totalul 
responden ilor care au declarat că nu formulează astfel de solicitări, majoritatea au declarat fie că 
nu sunt interesa i, fie că partenerii de afaceri nu sunt dispuşi să ofere informa ii contabile. 
Recomandăm managerilor să aibă în vedere că ”oportunită ile de afaceri sunt ca autobuzele, 

întotdeauna mai vine unul” (Richard Branson) iar dacă nu solicită informa iile contabile necesare 
pentru a se pregăti s-ar putea ca linia autobuzelor să fie desfiin ată. 

Câ i dintre noi, în calitate de profesionişti contabili, nu am întâmpinat dificultă i sau nu ne-am 

ridicat semne de întrebare în cazul monografiilor contabile, calculul impozitului pe profit, 

verificarea partenerilor din perspectiva TVA sau a continuită ii activită ii precum şi alte spe e. 
Astfel de situa ii au implica ii pentru firmă mai ales din perspectivă fiscală dar şi de informare 
iar pentru a le rezolva apelăm la sursele externe de documentare. Analiza datelor referitoare la 
frecven a utilizării surselor externe de informa ii contabile (cu excep ia celor ob inute de la 

partenerii de afaceri) relevă că foarte frecvent sunt utilizate reglementările legislative (scor 4,64) 
dar utilitatea acestora nu este foarte bine apreciată, scorul ob inut fiind de 3,00. Informa iile 
postate pe alte pagini web specializate sunt frecvent utilizate de către responden i, fiind 
considerate cele mai utile managementului. Pe baza scorurilor ob inute la alte surse de informare 
men ionate în cadrul chestionarului, se impune ca institu ii precum ANAF, CECCAR, CCIA să 
acorde o mai mare aten ie informa iilor postate deoarece acestea sunt considerate inutile 
managementului. În special în ceea ce prive te ANAF, organism al statului cu importan ă 
deosebită asupra firmelor şi managementului acestora, considerăm că este impardonabil să nu 
regăsim metodologii, spe e actualizate, să fie dificilă însăşi identificarea informa iilor. 

Q9 Analizaăopinieiăprivindăcontrolulăşiăauditulădinăperspectivaăasigur riiăoportunit ilorădeă
valorificareăaăinforma ieiăcontabileăprinăcertificareăşiăcre tereaăutilit iiăacesteia pentru 

management   

Prin subcapitolul 2.7. al tezei de doctorat am urmărit să surprindem necesitatea controlului intern 
i auditul din perspectiva asigurării calită ii i certificării informa iei contabile, fiind abordate 

oportunită ile şi limitele generate. Ulterior definirii celor două componente, prin studiul 

bibliografic i expunerea opiniilor proprii am prezentat punctual utilitatea controlului intern i 
auditului în generarea oportunită ilor de valorificare a informa iei contabile i asigurarea utilită ii 
informa iei pentru management. Am subliniat însă că rămâne la latitudinea managerilor să decidă 
care sunt priorită ile urmărite prin controlul intern, astfel încât resursele necesare să fie alocate 
eficient iar procedurile să fie stabilite în func ie de obiective. O altă concluzie desprinsă este 
aceea că auditorii interni i managerii trebuie să coabiteze i să lucreze ca parteneri. Scopul 
auditului nu este de a găsi vinova i i de a sanc iona ci de a sprijini managementul în atingerea 
obiectivelor, identificarea i eliminarea pe cât posibil a riscurilor, devenind o necesitate i 
nicidecum o obligativitate. Mai mult, am eviden iat că de i responsabilitatea principală de a 
furniza informa ii contabile ar trebui să revină managementului, auditul  financiar are rolul de a 

le certifica i de a aduce în aten ie problemele din perspectiva utilizatorului de informa ii, fiind 
astfel interfa a raportării i a calită ii informa iilor. 

Opinia responden ilor referitoare la controlul intern este că acesta contribuie oarecum la 
generarea unor informa ii utile, opinie ce este în dezacord cu tendin a generală expusă pe 
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parcursul subcapitolului 2.7. De asemenea s-a eviden iat că există o rela ie directă între percep ia 
pozitivă privind influen a controlului intern i categoria / domeniul de activitate al firmelor se 
confirmă. Referitor la audit, concluzionăm că responden ii consideră că auditul intern i cel 
financiar îşi dovedesc în mare măsură utilitatea contribuind la raportarea responsabilă, la 
certificarea informa iilor contabile, la creşterea încrederii, oferind oportunită i în valorificarea şi 
utilitatea informa iei contabile pentru management. Această percep ie pozitivă variază direct în 

func ie de categoria firmei. 

Q10 Cunoaştereaă opinieiă privindă cuantificareaă ac iuniloră deă responsabilitateă social ă înă
informa iaă contabil ă dină perspectivaă oportunit iloră deă valorificareă şiă aă utilit iiă
pentru management 

Principalele contribu ii aduse în cadrul tezei de doctorat, subcapitolul 2.2., rezidă în sublinierea 
i argumentarea faptului că reglementarea caracteristicilor de calitate nu este suficientă deoarece, 

pentru ca informa ia contabilă să fie de calitate, trebuie să se adapteze i cerin elor de 

responsabilitate socială corporativă (CSR) i să integreze în raportare ac iunile derulate în 
această direc ie. Mai mult, am prezentat o viziune proprie asupra raportului cost-beneficii al 

calită ii din perspectiva informa iei contabile responsabile, fiecare fiind abordate prin prisma 

principiilor CSR.  

Pornind de la opinia men ionată mai sus, prin obiectivul cercetării am concluzionat că în general 
responden ii au o opinie neutră referitor la necesitatea cuantificării ac iunilor de CSR în 
informa ia contabilă raportată dar am surprins însă şi ponderea majoritară a celor care consideră 
că integrarea este necesară în mare şi foarte mare măsură. Analiza în func ie de categorie i 
forma de capital a firmelor a eviden iat legătura directă cu necesitatea cuantificării i raportării 
contabile a ac iunilor de CSR. De asemenea, asocierile realizate au demonstrat că între utilitatea 
pentru management a cuantificării i raportării contabile a ac iunilor de CSR i categoria firmelor 
există o legătură directă.  

Este de apreciat că în viziunea firmelor din Regiunea de dezvoltare 7 Centru, costurile generate 
prin integrarea ac iunilor CSR în informa ia contabilă sunt situate sub nivelul beneficiilor ceea ce 
demonstrează disponibilitatea de a le efectua. Principalele oportunită i generate pentru 
management i firmă în ansamblu constau în creşterea vizibilită ii cu impact pozitiv asupra 
dezvoltări afacerii, atragerea unor resurse umane mai bine pregătite, încredere în partenerii de 
afaceri, atragerea poten ialilor investitori, transparen a informa iei contabile şi a deciziilor 
manageriale. În ceea ce priveşte limitele, am identificat în principal reticen a profesioniştilor 
contabili, dificultă ile ce pot apare în cuantificare, costurile suplimentare, lipsa unei culturi a 
CSR în România. O ultimă concluzie denotă că principiile CSR în activitatea de colectare, 

prelucrare, analiză, utilizare şi furnizare a informa iei contabile sunt oarecum respectate în cadrul 
firmelor incluse în e antionul cercetării.  

În contextul celor prezentate, considerăm că legiuitorii ar trebui să ia în considerare o modificare 

a formularelor de raportare pentru a arăta că aceste ac iuni sunt importante. La data finalizării 
redactării tezei, am constat că o astfel de modificare a fost deja avută în vedere prin introducerea, 
în Raportările semestriale ( i probabil i în situa iile financiare aferente exerci iului 2015) la Date 
informative, unei rubrici în ce se prezintă cheltuielile cu protec ia mediului înconjurător. 
Considerăm că este un pas înainte spre o contabilitate ”verde” i care va avea efecte pozitive atât 
pentru firme, cât i pentru societate. 

Q11 Percep iaăprivindăsitua iileăfinanciareăanualeăcaăsurs ăinforma ional ăînămanagementulă
firmei 

Am considerat că obiectivele manageriale ale situa iilor financiare rezidă în furnizarea unei 
imagini fidele asupra pozi iei financiare, performan ei, modificării capitalului propriu şi 
fluxurilor de trezorerie ale entită ii pentru perioada respectivă, informa ii utile în evaluarea 
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planurilor strategice, a obiectivelor dar şi a performan elor manageriale. Dar cum se poate face o 

analiză corectă dacă situa iile financiare nu sunt ceea ce ar trebui să fie – oglinda reală a firmei, 
imaginea ei fidelă. Contribu ia principală adusă prin subcapitolul 3.1. rezidă în aprofundarea 
no iunii de imagine fidelă, atât prin studiul bibliografic, cât i prin propriile opinii. De asemenea, 
în condi iile în care literatura de specialitate prezintă cel mai adesea contabilitatea financiară i 
produsele ei prin prisma opera iunilor, am surprins importan a situa iilor financiare prin prisma 
oportunită ilor informa ionale pentru management, eviden iind faptul că situa iile financiare 
anuale reprezintă o modalitate răspândită i necostisitoare de comunicare managerială, prin 
acestea utilizatorii fiind mai în măsură să ob ină informa ii privind pozi ia financiară, 
performan a sau modificarea pozi iei financiare a firmei. De asemenea, am identificat limitele 
aduse valorificarea informa iilor pe care acestea le prezintă.   

Din perspectiva utilită ii manageriale, cercetarea a eviden iat că majoritatea responden ilor  
consideră că situa iile financiare anuale reprezintă un mijloc de comunicare eficient între diferi i 
utilizatori de informa ie contabilă, fiind subliniat astfel rolul informa ional al acestora. Rolul 
situa iilor financiare de a sprijini managerii în cunoaşterea şi analiza realită ii economico-

financiare este de asemenea eviden iat de către responden i. Din perspectiva oportunită ilor de 
valorificare a informa iei contabile preluate din situa iilor financiare anuale, sunt considerate ca 
principale analiza pozi iei şi performan ei financiare, sus inerea managerilor în elaborarea 
strategiilor şi stabilirea obiectivelor precum şi în elaborarea unor instrumente de management. 
Acestea au fost însă opinii. Realitatea firmelor anchetate arată însă cu totul altceva, remarcând 
că, de i managerii firmelor din Regiunea de dezvoltare 7 Centru conştientizează importan a 
limbajului financiar-contabil, a informa iei contabile, din păcate valorificarea şi utilizarea 
efectivă sunt foarte reduse. Altfel spus, ”teoria ca teoria, dar practica ne omoară!“ 

Referitor la gradul în care situa iile financiare furnizează o imagine fidelă, cercetarea eviden iază 
că această cerin ă este redată într-o mare măsură.   

Q12 Cunoaştereaă op iuniloră firmeloră privindă calcula iaă indicatoriloră financiariă caă
opera ionalizareăaăvalorific riiăinforma ieiăfurnizateăprinăcontabilitateaăfinanciar  

Subcapitolul 3.2. a fost realizat din perspectiva principalelor construc ii financiare elaborate pe 

baza informa iilor preluate din contabilitatea generală. Reiterăm men iunea făcută i în cadrul 
demersului, i anume că nu am avut ca scop prezentarea de indicatori/rate/instrumente din 
perspectiva modalită ilor de calcul ci de a realiza o sinteză sub aspectul utilită ii şi limitelor 
acestora în managementul firmei. De altfel, aceasta este principala contribu ie adusă, în condi iile 
în care de cele mai multe ori aceste construc ii sunt analizate prin prisma modalită ilor de calcul. 

În acest context am considerat că putem vorbi de o serie de construc ii absolut fundamentale în 
managementul general al firmei. Am prezentat, pe baza unei bogate documentări, instrumentele 
de echilibru financiar în condi iile în care cunoa terea echilibrului este un punct de interes pentru 

orice utilizator de informa ii. Prezentarea a surprins, într-un mod original, semnifica iile pentru 
management, fiind abordată atât din perspectiva instrumentelor statice, cât i a celor dinamice.  
Am abordat apoi indicatorii pozi iei financiare, pentru o mai bună în elegere ace tia fiind grupa i 
pe categorii (rate de structură a activelor, rate de gestiune, rate de lichiditate i solvabilitate) i, 
rămânând în acela i trend, cu eviden ierea semnifica iilor manageriale pentru fiecare. 
Performan a financiară a fost prezentată prin intermediul soldurilor intermediare de gestiune, a 
ratelor de rentabilitate i a unor indicatori de performan ă specifici pie ei de capital. 

Nu în ultimul rând, riscul a constituit o ultimă oportunitate de valorificare a informa iilor 
furnizate prin contabilitatea generală, fiind analizate aspectele esen iale privind categoriile 
fundamentale de riscuri din perspectiva utilită ii oferite în management. Valorificarea informa iei 
contabile pentru cunoaşterea riscului este un proces complex ce porneşte de la stabilirea unei 
infrastructuri ce necesită deplina implicare a echipei manageriale, continuă cu identificarea, 
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analiza şi evaluarea riscurilor, adoptarea unor măsuri de evitare sau minimizare a pierderilor şi 
include identificarea, analiza şi selectarea măsurilor alternative de control al riscurilor şi 
evaluarea performan ei.   

Toate aceste aspecte au fost sus inute prin cercetarea selectivă prin care am urmărit să 
identificăm realită ile privind valorificarea efectivă pentru management a informa iilor generate 
prin sistemul contabilită ii financiare. Din păcate concluziile nu sunt îmbucurătoare, valorificarea 
fiind direct dependentă de categoria firmei. În ce prive te analiza pozi iei financiare, majoritatea 
responden ilor au declarat că nu utilizează nici un indicator iar pentru cei care realizează o astfel 
de analiză cel mai adesea managerii sunt interesa i de ratele de îndatorare, acestea fiind urmate 
de lichiditate i solvabilitate. Rezultatele nu sunt conforme cu opinia noastră deoarece am 
considerat că stabilirea stării de lichiditate şi solvabilitate este una din cele mai importante axe 
ale valorificării informa iilor prezentate în raportările anuale obligatorii, managementul fiind în 
măsură cunoască starea de sănătate financiară a firmei. Diagnosticarea din vreme a bolii de care 
suferă firma, a aprecierii şanselor de vindecare, prescrierea unui tratament bun constituie în fapt 
premisa valorificării informa iei contabile.   

Pentru performan a financiară situa ia a fost pu in mai bună, majoritatea responden ilor 
declarând că utilizează cel pu in un tip de rate / indicatori / construc ii pentru analiză, cel mai 
adesea valorificând informa iile contabilită ii financiare prin instrumente de determinare a 
rentabilită ii. Utilizarea ratelor de rentabilitate face posibilă pentru manageri efectuarea unor 

compara ii în timp i spa iu, respectiv permite compararea entită ilor care au ob inut aceleaşi 
rezultate, dar cu eforturi diferite. 

În ceea ce prive te echilibrul financiar, s-a eviden iază că majoritatea firmelor incluse în eşantion 
sunt preocupate de valorificarea informa iei contabile în această direc ie, fiind utilizată de regulă 
situa ia fluxurilor de numerar. În concluzie, informa iile furnizate sunt oportune pentru 

utilizatorii de informa ie contabilă în general, şi pentru manageri în special, deoarece oferă o 
bază atât pentru evaluarea capacită ii firmei de a genera numerar şi echivalente de numerar cât şi 
pentru evaluarea necesită ilor acesteia de a utiliza fluxurile de numerar respective. 

De asemenea, cercetarea a eviden iat legătura directă între gradul de solicitare a informa iilor ce 
vizează pozi ia, performan a i echilibrul financiar i categoria firmelor. 

În privin a interesului managerilor pentru cunoa terea riscurilor ce pot afecta continuitatea 

afacerii, am concluzionat că acesta se manifestă la un nivel mediu, fiind eviden iată rela ia 
directă cu categoria firmelor. Firmele din domeniul industrie sunt cele mai interesate de 

cunoa terea riscurilor. Realitatea valorificării informa iilor pentru analiza riscurilor este tristă, o 
majoritate de 62,79ș dintre responden i declarând că nu evaluează niciun tip de risc. Am 
remarcat însă i ponderea de 20,27ș a celor care precizează că inten ionează deoarece contribuie 

la identificarea punctelor slabe ale activită ii, se permite adoptarea unor decizii înainte să fie prea 
târziu, au conştientizat importan a în urma acestui instrument de cercetare, se permite 

îmbunătă irea activită ii în scopul dezvoltării viitoare etc. O pondere de 42,52% din cei care 

declară că nu evaluează riscurile subliniază că nici nu o vor face, în principal deoarece consideră 
nu este util, afacerea merge bine fiind axată pe zone în care nu există concuren ă (şi am adăuga 
noi deocamdată), presupune costuri suplimentare, dificultatea analizelor etc. dintre cei care 

evaluează riscul, cel mai adesea se axează pe cel financiar. 

Q13 Cunoaştereaăop iunilorăprivindăcalcula iaăcosturilorăcaăopera ionalizareăaăvalorific riiă
informa ieiăfurnizateăprinăcontabilitatea de gestiune 

Contribu iile aduse prin subcapitolul 3.4. constau în descrierea, pe baza unei bogate documentări 
bibliografice, a conceptului de cost ca instrument indispensabil în managementul general al 
firmei, inventarierea categoriilor de costuri, prezentarea metodelor utilizate pentru determinarea 

şi urmărirea costurilor, contribu ia principală fiind legată de faptul că am urmărit surprinderea 
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oportunită ilor şi limitelor fiecăreia dintre aceste metode. În urma aspectelor surprinse, concluzia 
generală este aceea că organizarea şi conducerea contabilită ii de gestiune trebuie să fie unul 
dintre principalele obiective ale managerilor pentru a determina, cât mai exact şi în timp util, 
costurile aferente realizării obiectului de activitate al firmei.  

Cu toate că utilitatea informa iei costurilor este incontestabilă pentru management, cercetarea a 
eviden iat că doar 48,50ș dintre firmele anchetate declară că au implementat un sistem de 
calcula ie a costurilor, 30,23ș nu au un astfel de sistem dar inten ionează să implementeze, în 
timp ce 21,26ș nu îşi manifestă nici interesul viitor. Implementarea sistemului de calcula ie a 
costurilor este dependentă de categoria firmei i domeniul de activitate. Cel mai adesea se 

utilizeazăă metoda globală iar costurile ascunse nu sunt integrate, motivul principal fiind că până 
în prezent nu s-a con tientizat această posibilitate.  

O simplă cunoaştere a costurilor nu este însă suficientă. Costul poate fi apreciat ca fiind un real 

factor de influen ă asupra deciziei manageriale, numai în măsura în care este determinat în mod 
realist şi oportun, concretizându-se astfel într-un cost pertinent. Având în vedere caracterul de 
confiden ialitate a informa iilor furnizate prin contabilitatea de gestiune şi implicit a celor legate 
de costuri, considerăm că nu există nici un impediment pentru managerii firmelor de a se asigura 
că ob in informa ii reale şi corecte. Recomandăm managerilor să încerce să se axeze mai mult pe 
utilizarea metodei ABC deoarece aceasta nu reprezintă doar o metodă de calcula ie ci un 
instrument de management al performan ei. 

Q14  Cunoaştereaăop iunilorăprivindăutilizareaăinforma ieiăcontabileăînăadoptareaădeciziiloră
deăfinan are,ăinvesti iiăşiădividendă 

Pe parcursul subcapitolului 3.5. am  prezentat i analizat, într-o manieră originală dar temeinic 
fundamentată ştiin ific, coordonatele specifice pentru valorificarea informa iei contabile în 
adoptarea deciziilor de finan are i investire, precum i pentru stabilirea politicii de dividend.  

În alegerea alternativelor de finan are trebuie să facă aprecieri cu privire la oportunitatea 
acestora, riscurile implicate, costul pe care îl presupun, sistemul de garan ii, fiecare având 
propria importan ă. Informa ia contabilă contribuie la sprijinirea managementului în adoptarea 
unei decizii de finan are, indiferent de sursele de finan are la care se apelează (interne sau 
externe) cu condi ia ca ceea ce pune la dispozi ie în formă brută să fie transformat în indicatori 
specifici pe baza cărora alternativele de finan are să fie analizate.  

Deciziile de investi ii eronate determină pierderi financiare şi orice firmă, oricât de puternică ar 
fi, poate să facă un număr limitat de greşeli înainte de a ajunge în pragul falimentului. În schimb, 

o decizie bună constituie o premisă deosebită pentru creşterea profiturilor şi, în consecin ă, o 
creştere a valorii ac iunilor firmei pe pia ă, ducând astfel la o creştere a interesului investitorilor 
pentru firmă, şi nu în ultimul rând la dezvoltarea acesteia.  

Politica de dividend trebuie să fie o problemă de analiză riguroasă şi nu una adoptată aleatoriu, 
deoarece, în final, ea este o problemă de lichiditate, o problemă de abilitate managerială, o 
problemă de fiscalitate având consecin e multiple la nivelul întregii firme.  

Pentru fiecare dintre aceste decizii am constituit tablouri cu posibilită ile utilizării informa iei 
contabile, abordarea fiind realizată din perspectiva utilită ii manageriale. 

Realitatea din cadrul firmelor anchetate arată că informa ia contabilă este deloc sau în foarte 
mică măsură utilizată pentru fundamentarea deciziilor de investire, finan are şi distribu ia 
dividendelor, iar între integrarea informa iilor contabile în procesul decizional i categoria 
firmelor există o legătură directă. Oare cum pot răspunde managerii / administratorii în fa a 
stakeholderi-lor atunci când deciziile lor sunt supuse eşecului dacă nu sunt prezentate cel pu in 
calculele minimale pentru reflectarea situa iei existente, pentru elaborarea de previziuni care să 
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surprindă, spre exemplu, necesitatea unei investi ii, recuperarea acesteia, alegerea surselor de 
finan are etc. În opinia noastră este imposibil. 

În general managerii consideră că informa ia contabilă este utilă în adoptarea deciziei de 
investire, principalele oportunită i fiind considerate a fi calculul unor indicatori specifici, 
determinarea termenului de recuperare şi calculul costului investi iei.  

Cea mai importantă oportunitate oferită prin utilizarea informa iei contabile în adoptarea deciziei 
de finan are o reprezintă posibilitatea de a analiza garan iile necesare pentru ob inerea finan ării. 
Managerii consideră însă că utilitatea informa iei contabile în alegerea surselor de finan are este 
limitată, concep ie pe care o considerăm însă eronată deoarece, în opinia noastră, toate celelalte 
oportunită i (oportunitate, costuri, garan ii, riscuri) determină în final alegerea sursei.  

Dacă în cazul deciziilor de investire şi de finan are, opinia responden ilor a eviden iat utilitatea în 
mare măsură a informa iei contabile, referitor la decizia / politica de dividend aceasta nu îşi mai 
regăseşte aceeaşi importan ă, scorul ob inut fiind de 2,49 ceea ce o plasează pe scală la nivelul 
”în mică măsură”. Pe de o parte am putea spune că este o părere îndreptă ită deoarece decizia 
privind repartizarea rezultatului revine AGA. Totuşi, managerii / administratorii au rolul de a 
informa asupra oportunită ii de acordare a dividendelor, oportunitatea fiind derivată cel pu in din 
situa ia lichidită ilor firmei sau politica de dezvoltare, pentru fiecare dintre acestea fiind nevoie 
de informa ie contabilă pentru fundamentare i convingere. Realitatea firmelor anchetate 

demonstrează că, de cele mai multe ori, decizia de distribuire a rezultatului pe dividende este 
adoptată aleatoriu. 

Q15  Percep iaăşiăanalizaăop iunilorăprivindăintegrareaăinforma iilorăcontabileăînămetodele,ă 
tehnicile,ăinstrumenteleăutilizateăînămanagementul firmei  

Pe baza unei bogate documentări bibliografice de actualitate, în special din literatura străină, s-a 

realizat o prezentare şi o analiză într-o manieră originală a principalelor metode i instrumente de 
management ce integrează informa ia contabilă, fiind surprinsă importan a acestora, necesitatea 
utilizării, caracteristicile. Am analizat metoda ABC, metoda ABM, modelul ACB, analiza cost-
volum-profit, bugetul, Balanced Scorecard, KPI, tabloul de bord. Considerăm că, deşi au fost 
sintetizate poate pentru unii prea mult, aspectele eviden iate pot constitui un adevărat reper 
pentru to i cei interesa i, având un puternic caracter practic. 

Concluzia generală a cercetării privind integrarea în prezent de către firmele din Regiunea 

Centru a informa iilor contabile în sistemul managerial este că aceasta se regăse te la un nivel 
mediu (scor 3,00). Între integrarea informa iilor contabile în managementul general i categoria 
firmelor există o legătură directă. Se conturează astfel întrebarea: cum poate o firmă să 
func ioneze în condi iile care nu integrează informa iile contabile în sistemul managerial?  
Analiza datelor eviden iază că disponibilitatea este mai evidentă comparativ cu realitatea 
lucrurilor. Scorul general de 3,33 eviden iază o oarecare disponibilitate a managerilor de a 
integra informa ia contabilă, însă nivelul ob inut este mai ridicat comparativ cu realitatea 
constatată. Majoritatea firmelor (56,15ș) declară că nu utilizează nici un instrument managerial 

care integrează informa ii contabile, şi am putea adăuga că nici instrumente care nu integrează 
aceste informa ii. Dintre metodele / instrumentele / tehnicile manageriale utilizate, cel mai 

adesea firmele apelează la buget, acesta fiind men ionat de 35,22ș dintre responden i iar la mică 
distan ă regăsim analiza economico-financiară. Trebuie să recunoaştem că sunt instrumente 
relativ la îndemâna oricui, care permit identificarea punctelor forte şi slabe ale unei organiza ii.  

O altă concluzie reflectă ponderea extrem de redusă a celor care utilizează metodele moderne, în 
condi iile în care considerăm că tabloul de bord este un instrument care poate fi aplicat indiferent 
de mărimea firmei (fiind adaptat la aceasta). În func ie de organizare, de regulă firmele care 

aplică diverse metode ce integrează informa iile contabile, se bazează pe elaborarea internalizată 
a acestora. Referitor la periodicitatea aplicării, majoritatea responden ilor aplică metodele de 
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management ce integrează informa iile contabile constant, cu analize periodice ceea ce 

dovedeşte interesul manifestat pentru respectarea principiului continuită ii. 

Prin centralizarea răspunsurilor privind oportunită ile i limitele utilizării metodelor / 
instrumentelor ce integrează informa ia contabilă, am remarcat că acestea sunt în concordan ă cu 
opiniile exprimate pe parcursul lucrării. Majoritatea responden ilor consideră că integrarea 
informa iilor contabile este esen ială îndeosebi pentru analiza modului de asigurare şi utilizare a 
resurselor utilizate, sprijinirea func iilor specifice managementului sau pentru evaluarea realistă a 
elementelor generatoare de pozi ie şi performan ă financiară. 

Q16 Cunoaştereaă m suriloră avuteă înă vedereă deă manageriă /ă administratoriă înă scopulă
îmbun t iriiăvalorific riiăinforma ieiăcontabile. 

Având în vedere concluziile desprinse din cercetarea exploratorie – care a eviden iat 
multitudinea posibilită ilor de valorificare i utilitatea informa iei contabile – i cercetarea 
selectivă – prin care am surprins opinii i am identificat realită i ce caracterizează firmele din 
Regiunea de dezvoltare 7 Centru, considerăm că este necesar ca firmele, în special cele din 
categoriile micro i mici, să adopte măsurile ce se impun pentru valorificarea informa iei 
contabile.  

Cea mai importantă măsură pe care firmele o au în vedere în scopul valorificării informa iei 
contabile prin prisma utilită ii acesteia pentru management rezidă în efectuarea unor analize 
permanente, dar şi o mai bună colaborare cu partenerii din perspectiva solicitării informa iilor 
necesare. Firmele mai au în vedere implicarea managerilor, op iune de îmbunătă ire care, în baza 
concluziilor desprinse din ansamblul cercetării, considerăm că ar trebui să fie adoptată de mult 
mai multe firme decât cele 34,88ș care au optat pentru această măsură, fundamentarea politicii 
de pre  pe baza analizei costurilor şi implementarea unui sistem de calcula ie a costurilor (de 
asemenea, o op iune ce ar trebui luată în considerare de o pondere mult mai mare a 
responden ilor) etc. 

* 

* * 

 

Ca o concluzie generală a demersului nostru, sus inem opinia că prin informa ia generată 
contabilitatea contribuie la dezvoltarea entită ii, la asigurarea unui circuit normal şi eficient al 
capitalului, la promovarea progresului tehnic şi ştiin ific, la armonizarea rela iilor dintre 
investitori i parteneri, la creşterea eficien ei. Rolul contabilită ii în management constă în 
analiza şi eviden ierea aspectele universale, caracteristice unei gestiuni „sănătoase” a firmei iar 
valorificarea continuă a informa iei contabile trebuie să devină o preocupare de prim rang pentru 

managementul firmelor româneşti.  
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