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INTRODUCERE 

 

Contextul cercetării 

 

Industria mobilei are o importanță deosebită pentru România, în 

contextul în care valorificarea superioară a lemnului reprezintă un obiectiv 

strategic la nivel de țară. Deși există importante provocări pentru sector, se 

poate afirma că investițiile în industria mobilei sunt în marea lor majoritate 

profitabile, iar acest fapt, se datorează calității deosebite a mobilierului 

românesc, exportat în cea mai mare parte în Europa Centrală și de Est.  

În acest context, în cadrul tezei de doctorat intitulată 

„VALORIFICAREA COMPLEXĂ A INFORMAȚIILOR 

CONTABILE PENTRU ANALIZA PERFORMANȚEI ECONOMICE 

ÎN INDUSTRIA MOBILEI”, propunem un model de valorificare a 

informațiilor contabile pentru analiza performanței economice pentru 

entitățile din cadrul industriei românești a mobilei. Instrumentele 

contabilității, analizei economico-financiare, statisticii și informaticii de 

gestiune pot fi considerate fundamentale pentru demersul nostru, și anume 

acela de a identifica problemele cu care se confruntă sectorul industriei 

mobilei din România. 

Provocările industriei mobilei din România sunt multiple, în 

contextul în care entitățile mari și mijlocii au fost afectate semnificativ în 

ultimii ani în special de doi factori: criza economică globală, care a 

debutat cu efecte puternice în anul 2009 și criza militară din Estul 

Europei, cauzată de conflictul din Ucraina, cu debut în anul 2014. Acești 

doi factori externi reprezintă pentru industrie o provocare deosebită, în 

sensul în care ambii au determinat și vor determina mutații serioase în 

sector.  

Forma de exploatare a materiei lemnoase prin prelucrarea inferioară 

a lemnului este asemănătoare unei activități de comerț, în care lemnul 

românesc pare mai mult o marfă de export, în condițiile în care procesarea 

lemnului are un grad foarte scăzut, iar câștigul este substanțial din rulaje și 

nu din valoarea produsului finit. 

Considerăm că din prelucrarea inferioară a lemnului României îi 

revin prea puțini bani. Procesatorii de lemn au mult mai puțini angajați 

decât în industria mobilei și consumă din resursele naționale cea mai mare 

cantitate de lemn. În această situație, prin taxe directe și indirecte, 

României îi revin mai puțini bani decât i-ar putea reveni din industria 
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mobilei, unde este nevoie de mai mulți salariați decât în debitarea simplă a 

lemnului, iar valoarea adăugată este mult mai mare.  

Lemnul ca importantă bogăție a României poate fi privit sub dublu 

aspect de către factorul uman: reprezintă o importantă resursă naturală 

care poate aduce beneficii economice prin exploatare sau reprezintă o 

moștenire naturală de neprețuit, izvor de sănătate și echilibru pentru 

ecosistemul natural.  

Vom încerca să răspundem la mai multe întrebări pe care le 

considerăm de actualitate, cum ar fi: Care sunt provocările lumii 

economice și sociale contemporane referitor la exploatarea lemnului? 

Unde este limita dintre exploatare profitabilă şi controlul exploatării 

pentru protejarea ecosistemului? Cum se poate valorifica materia 

lemnoasă în mod superior pentru scăderea volumului de lemn exploatat şi 

creşterea beneficiilor pentru România? 

Performanța economico-financiară reprezintă un scop ferm în 

managementul entităților în general și din industria mobilei din România în 

particular. Interesul este cu atât mai mare, cu cât prelucrarea superioară a 

materiei lemnoase constituie modalitatea concretă de a obține cea mai mare 

valoare adăugată din sectorul de prelucrare a lemnului. 

Tăierile ilegale ale pădurilor din România generează anual pierderi 

importante, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere 

ecologic. Deși protecția mediului înconjurător ar trebui să constituie pentru 

legiuitor prioritatea maximă, eficiența nu este dovedită, în condițiile în care 

fenomenul tăierilor ilegale există momentan și se propagă în multe zone 

geografice din țara noastră. În acest context, un element care aduce mari 

dificultăți producătorilor de mobilier din anul 2014, îl reprezintă costul 

lemnului, aflat în creștere semnificativă.  

 

Importanța cercetării 

 

Analizând structura și organizarea industriei mobilei din România, 

am putut să constatăm că majoritatea entităților din sector sunt de mici 

dimensiuni, circa trei sferturi dintre acestea având sub zece angajați. În 

dermesul studiului performanței la nivel de sector, prin valorificarea 

informațiilor contabile, dorim să evidențiem mai multe elemente de creștere 

printr-o abordare teoretico-metodologică specifică analizei economico-

financiare a entităților economice. 

Tema propusă vine să acopere un gol care există în acest moment 

în literatura de specialitate românească. Cele mai detaliate studii de 
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specialitate accesibile pentru industria de profil sunt realizate de către 

Centre for Industrial Studies (CSIL, Italia). În cadru național, de industria 

mobilei se ocupă în mod deosebit Asociația Producătorilor de Mobilă din 

România, care editează în șase numere pe an „Revista Mobila”. Deși tema 

generală a performanței este intens studiată în literatura de specialitate, 

specificul studiului performanței este într-o permanentă schimbare, iar 

aplicabilitatea pe industria mobilei poate constitui un subiect de interes 

pentru cercetători, practicieni și alți factori interesați. 

Utilitatea studierii performanţei economice este implicită în 

contextul economic actual. Deşi unii actori din sfera politico-economică 

afirmă că suntem poziţionaţi într-o perioadă care s-ar putea caracteriza de 

„post-criză economică”, există opinii care ne poziţionează într-o perioadă în 

care încă se resimt din plin efectele negative ale crizei economice, iar 

incertitudinea este încă resimțită. Studiul performanței economice, pe 

sectoare ale economiei, poate constitui cheia verificării celor două curente 

de opinie.  

În contextul în care domeniul nostru de cercetare rămâne în sfera 

contabilității, putem considera mai multe aspecte prin care metodele 

contabilității și ale analizei economico-financiare pot aduce valoare 

adăugată companiilor din industria mobilei. Deși cea mai mare parte a 

entităților din sector au sub zece angajați, există pentru acestea 

oportunitatea utilizării mijloacelor analizei economico-financiare pentru 

interpretarea și valorificarea informațiilor contabile. Sensul și utilitatea unei 

astfel de abordări rezidă în crearea de plus de valoare pentru deciziile care 

trebuie luate de managementul entităților. 

Ne-am propus totodată să analizăm și să prezentăm soluții cu 

aplicabilitate la nivel de sector și nu doar teoretice. Este bine cunoscut 

faptul că practica se bazează pe teorie, însă de multe ori teoria nu acoperă 

toate aspectele problematice constatate în practică și se creează în acest 

context importante disensiuni. Vom considera un cadru de raportare general 

pentru industria mobilei din România, prin evaluarea factorilor care 

influențează performanța la nivel de sector prin crearea unui model 

econometric de regresie multiplă. Entitățile din sector vor avea posibilitatea 

să-și evalueze performanțele atât prin utilizarea ecuației de regresie a 

modelului, cât și prin compararea propriilor rezultate cu mai multe medii și 

puncte cheie ale indicatorilor derivați la nivel de sector analizate în lucrare. 

O altă soluție practică de creștere în sector propusă de noi constă în 

implementarea sistemului integrat de gestiune și contabilitate, WinMentor 

Enterprise. Entitățile din sectorul de industrie a mobilei din România 
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utilizează majoritatea metoda pe comenzi ca metodă de calculație a 

costurilor. Am evaluat diverse posibilități de îmbunătățire la metoda 

clasică pe comenzi prin studierea detaliată a modului de organizare a 

producției și a calculației costurilor la o entitate mare din industria 

românească a mobilei și prin gestiunea costurilor prin programul 

WinMentor.  

Există avantaje importante ale sistemului integrat de contabilitate și 

gestiune: punctele în care metoda clasică pe comenzi poate fi îmbunătățită 

prin implementarea softului și noutățile care se pot aduce datorită 

sistemului integrat. Beneficii există nu numai pentru operatorii din 

producție, ci şi pentru manageri, prin mijloacele tehnologice de ultimă 

generație utilizate în controlul costurilor în timp real și prin metodele 

moderne de analiză economico-financiare. 

 Analiza economico-financiară valorifică informațiile contabile, în 

sensul în care modelarea acestora aduce informații utile pentru o imagine de 

ansamblu a entității. În condițiile în care sporește informația în entitate, 

deciziile care trebuie luate pot fi mai bine fundamentate, cu noi perspective. 

În actuala societate bazată pe cunoaștere, considerăm util în cercetarea 

performanței economice orice demers de creare de informație utilă 

managementului entităților. În acest sens, un demers integrat de valorificare 

a informațiilor contabile poate fi considerat un adevărat mijloc de creștere 

pentru entitățile din industria mobilei din România. 

 

Metodologia cercetării 

 

 Cercetarea aparţine domeniului economic, considerând în principal 

ştiinţa contabilităţii, însă abordarea lucrării a necesitat şi utilizarea altor 

ramuri specifice ştiinţei economice, cum ar fi analiza economico-

financiară, finanţele, managementul financiar, statistica, econometria, 

informatica economică și altele. 

 Obiectivele de cercetare fixate pentru această lucrare sunt 

următoarele: 

O1. Poziționarea problematicii analizei performanței din punct de 

vedere teoretico-metodologic și prin concepte conexe; 

O2. Evaluarea industriei mobilei din România la nivelul 

industriei naționale al Uniunii Europeane ; 

O3.Valorificarea informațiilor contabile pentru determinarea și 

evaluarea performanței economice; 



13 

 

O4. Realizarea unui model econometric de cuantificare a 

performanței la nivelul industriei mobilei din România; 

O5. Evaluarea metodelor de gestiune a costurilor din entitățile 

din industria mobilei și identificarea de îmbunătățiri la metodele clasice 

de calculație a costurilor; 

În acest context, ipotezele de cercetare pe care le-am formulat 

pentru lucrarea noastră sunt următoarele: 

H1. Performanța economico-financiară este un concept viu, 

mereu în actualitate, definit în cadrul evaluării performanței globale ca și 

concept integrator; 

H2. Industria mobilei, la nivelul Uniunii Europene al României, 

are perspective de creștere importante încă neexploatate;  

H3. Ansamblul de modele și tehnici de evaluare a performanței 

economico-financiare permite evaluarea credibilă și completă a 

entităților din industria mobilei; 

H4. Elaborarea unui model econometric de cuantificare a 

performanței la nivelul entităților din industria mobilei va permite 

estimări utile stakeholderilor din sector; 

H5. Implementarea WinMentor Enterprise, în entitățile din 

industria mobilei din România, va aduce un important plus de valoare și 

va îmbunătăți considerabil metodele clasice de calculație a costurilor pe 

comenzi; 

 În sprijinul determinării obiectivelor de cercetare formulate și a 

ipotezelor de cercatare, am identificat umătoarele întrebări de cercetare: 

Î1. Care este cadrul cel mai adecvat pentru poziționarea teoretico-

metodologică a conceptului de performanță? 

Î2. Care sunt punctele tari și punctele slabe, oportunitățile și 

amenințările industriei mobilei la nivelul României și la nivelul Uniunii 

Europene? 

Î3. Pot în practică metodele de evaluare a performanței să ofere o 

imagine fidelă a entităților din industria mobilei? 

Î4. În contextul economic actual, se poate elabora un model 

econometric de cuantificare a performanței, la nivel de sector național, în 

industria mobilei din România? 

Î5. Există posibilități de îmbunătățire a metodei de calculație a 

costurilor în industria mobilei din România? 

 În demersul nostru de cercetare, s-a urmărit atingerea obiectivelor 

de cercetare, prin verificarea ipotezelor de cercetare și s-a răspuns 

întrebărilor de cercetare. 
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Datele statistice primare centralizate utilizate în lucrare au fost 

extrase din surse publice, din care amintim pe cele mai importante: Oficiul 

European pentru Statistică(Eurostat), Institutul Național de Statistică al 

României, Asociația Producătorilor de Mobilă din România(APMR), 

Guvernul României, rapoarte ale Federaţiei Sindicatelor Libere din 

Industria Lemnului România (FSLIL), Centrul pentru studii 

industriale(CSIL), Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi 

Investiţiilor Străine, baza de date AMADEUS, cărţi şi articole de 

specialitate etc.  

 Din punct de vedere epistemologic, prin prisma curentelor de 

cercetare, lucrarea aparține în principal curentului constructivist, în 

capitolele II, III, IV, V, cu o tentă a curentului pozitivist, în capitolele I, 

II şi III. Ca abordări ale cercetării, s-au utilizat atât metoda inductivă cât şi 

metoda deductivă. 

Cercetarea noastră îmbină abordările teoretico-metodologice cu 

cele practic-aplicative, precum și abordările de tip cantitativ cu cele de tip 

calitativ. Prezentări teoretice de tip narativ conţin în special capitolele I şi 

III, iar studii de caz conţin toate capitolele din lucrare. 

 Alte metode de cercetare utilizate în lucrare sunt: 

 Revizuirea literaturii de specialitate, folosită în toate capitolele 

unde s-au tratat teoretic noţiuni de specialitate. 

 Analiza SWOT, folosită în capitolul II pentru a evidenţia punctele 

tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările industriei mobilei 

la nivelul EU-28 şi la nivelul României. 

 Analiza descriptivă și explicativă a seriilor de date, realizată 

spaţial şi în dinamică, în special prin procedeul comparaţiei, prin 

care am efectuat culegerea datelor, am prezentat evoluția în timp și 

am explicat analitic asemănările și diferențele constatate, precum și 

eventualele cauze și consecințe. Aceste procedee au fost larg 

utilizate în capitolele II şi III din teză. Pentru majoritatea studiilor 

de caz s-au analizat date pe opt ani extrase din situațiile financiare 

ale S.C. Mobex S.A. 

 Modelarea econometrică a seriilor de date, folosită în capitolul 

IV, unde s-a realizat un model econometric de cuantificare a 

performanţei la nivelul industriei mobilei din România. Eşantionul 

de date conţine 293 de entităţi şi totalizează, pentru anul 2013, 83% 

din totalul cifrei de afaceri la nivel de sector. 

 Analiza documentelor primite de la entităţi, în special în capitolul 

V, privind calculaţia costurilor.  
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 Studiul de caz, folosit în toate capitolele din teză, pentru a oferi 

suport, exemplificare şi aplicare a aspectelor prezentate din punct 

de vedere teoretic. De asemenea, pe baza studiilor de caz s-au tras 

concluzii, s-au verificat şi s-au făcut aprecieri asupra anumitor 

teorii enunţate în literatura de specialitate. 

 Sinteza şi interpretarea rezultatelor, prin care s-au prezentat într-o 

formă concisă rezultatele cercetării noastre. 

Demersul de cercetare s-a fundamentat pe literatura de specialitate 

studiată, acte normative, documentare la sediul entităţilor, discuţii cu 

managerii şi practicienii, diverse rapoarte şi situaţii financiare ale entităţilor 

din sector. În sinteză, lucrarea noastră a beneficiat de suportul a 308 citări 

din 210 referinţe bibliografice: cărţi, articole ştiinţifice din baze de date 

internaţionale, reviste de specialitate, acte normative, pagini de internet, 

documente diverse ale entităţilor: rapoarte de audit, rapoarte de gestiune 

etc. Pentru prezentarea sintetică a datelor şi a unor informaţii s-au utilizat 

51 de tabele și 31 de figuri. De asemenea, lucrarea conține 11 anexe. 

 

Conținutul succint al capitolelor 

 

Teza este structurată în următoarele părți: introducere, conținutul 

celor cinci capitole și concluziile, limitele și perspectivele cercetării.  

În primul capitol al lucrării, intitulat „Performanța entităților 

economice și interesele stakeholderilor”, este prezentată o poziționare 

teoretică a mai multor aspecte legate de terminologia noțiunii de 

performanță și termenii conecși din uzul economic. Problema definirii 

conceptului performanței este de mare actualitate și nu există în general 

abordări unanim acceptate. Sunt sintetizate din punct de vedere teoretic cele 

mai importante teorii legate de evaluarea performanței în mod global, într-o 

abordare integrată și actualizată. 

Sunt detaliate aspecte legate de sfera de cuprindere și tipologia 

performanței, legătura cu termeni ca rentabilitate, eficienţă, eficacitate, 

economiciate etc. În contextul intereselor stakeholderilor, sau factorilor 

interesați din entitate, delimitarea clară a acestor termeni, mult utilizaţi de 

specialiştii teoreticieni şi practicieni, este de natură să poziţioneze în mod 

ferm modul de utilizare a terminologiei în câmpul studiului performanţei. 

În al doilea capitol din lucrare, intitulat „Performanța în 

industria mobilei-Perspectivă macroeconomică”, este prezentată o analiză 

asupra industriei mobilei din România și din Uniunea Europeană. Contextul 

este important, întrucât, valorificarea superioară a lemnului românesc în 
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industria mobilei, constituie o reală șansă de creștere la nivel de economie 

națională. Sunt tratate aspecte privind producția și comercializarea de 

mobilier, efectele crizei economice asupra principalilor indicatori din 

sector, iar rezultatele sunt sintetizate în două analize SWOT; 

În al treilea capitol din lucrare, intitulat „Valorificarea 

informațiilor contabile pentru analiza performanței economice în 

industra mobilei”, sunt prezentate aspecte teoretice și practice prin studii de 

caz, privind valențele informațiilor contabile în contextul economic actual și 

modelele de analiză a peformanței economico-financiare, pe baza situațiilor 

financiare. Am detaliat trei direcţii majore de lucru: modele de analiză a 

poziţiei financiare pe bază de Bilanţ, modele de analiză a performanţei 

economice pe baza Contului de Profit şi Pierdere și modele de analiză a 

echilibrului economic pe baza fluxurilor de trezorerie și a modelelor de risc.  

În al patrulea capitol din lucrare, intitulat „Model econometric de  

cuantificare a performanței entităților din industria mobilei din 

România”, este prezentată realizarea și validarea unui model econometric 

de cuantificare a performanței, considerând un eșantion de 293 entități din 

sectorul industriei mobilei din România, cu un grad important de 

reprezentativitate. Entitățile din eșantion totalizează 83% din Cifra de 

afaceri a sectorului pentru anul 2013 și 68% din numărul total de 

salariați din sector. Au fost utilizați 24 de indicatori, extrași din Bilanțul 

entităților și din Contul de Profit și pierdere. Modelarea econometrică este 

realizată prin progamul de modelare statistică SPSS. 

În al cincilea capitol din lucrare, intitulat „Costul de producție și 

performanța în industria mobilei din România”, este prezentată o analiză 

detaliată a metodei de calculație a costurilor pe comenzi, care se utilizează 

în majoritatea entităților cu profil de producție de mobilă din România. Ca 

modalități de îmbunătățire a calculației costurilor prin metoda pe comenzi, 

s-a realizat un exemplu practic de implementare, calculație și repartiție a 

costurilor prin programul WinMentor. Sunt subliniate totodată și punctele 

cheie, în care întreaga logistică și organizarea producției este îmbunătățită 

prin programul de tip ERP, WinMentor Enterprise. 
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CONCLUZII GENERALE, LIMITE ŞI PERSPECTIVE 

 ALE CERCETĂRII 

 

Concluzii generale ale lucrării 

 

 Importanţa cercetării reiese din actualitatea temei tratate, în 

condiţiile în care industria mobilei din România poate reprezenta un 

adevărat vehicul pentru economia naţională şi o soluţie viabilă pentru 

problema exploatării iraţionale de lemn. Se poate constanta un export de 

pauperitate în cazul lemnului românesc, iar prin prelucrarea inferioară a 

lemnului, acesta capătă valențe de marfă, oferind oportunitatea realizării de 

valoare adăugată mare agenților externi. 

 Fie că ne raportăm la mediul concurenţial intern sau internaţional, 

referenţialul comun tuturor sistemelor economice este constituit pe o 

permanentă dorinţă de creştere a competitivităţii. Dorinţa de creştere şi 

supravieţuire a entităţilor din industria mobilei, este alimentată de situaţia 

concurenţială dificilă a mediului economic românesc din ultimii ani. 

 În primul capitol al lucrării, intitulat „Performanţa entităţilor 

economice şi interesele stakeholderilor” am realizat o poziţionare teoretică 

a temei studiului performanţei în entităţile economice. Fie că ne raportăm la 

mediul concurenţial intern sau internaţional, referenţialul comun tuturor 

sistemelor economice este constituit pe o permanentă dorinţă de creştere a 

competitivităţii. Dorinţa de creştere şi supravieţuire a entităţilor din 

industria mobilei este alimentată de situaţia concurenţială dificilă a 

mediului economic românesc din ultimii ani, aflat în mod sensibil într-o 

permanentă schimbare şi adaptare la condiţiile pieţelor externe. Astfel, 

considerăm că un mod eficient de adaptare la provocările mediului 

economic naţional şi internaţional poate fi susţinut printr-o continuă 

preocupare pentru creşterea performanţelor, sub toate aspectele 

semnificative. 

Am prezentat tehnicile care fac parte din ansamblul de cercetare 

specific studiului performanţei, delimitările conceptuale cu privire la 

termenii utilizaţi şi teoriile care au existat în timp referitoare la 

performanţă, iar în contextul studierii performanţei în mod global am inclus 

un studiu legat de cercetarea, dezvoltarea şi inovarea (R&D) în industria 

mobilei din România. Considerăm că R&D în industria mobilei este 

insuficient reprezentată, fenomen resimţit la nivel de ţară. România este 

printre ultimele ţări ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte investiţia în 

cercetare, inovare şi dezvoltare. Acest fenomen este des întâlnit în cadrul 
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ţărilor emergente, iar o posibilă explicaţie pentru acest nivel scăzut al 

cheltuielilor R&D, poate fi dată de concentrarea ţărilor emergente pe 

consolidarea infrastructurii naţionale. Pentru industria mobilei, considerăm, 

deopotrivă cu specialiştii din sector, că R&D poate reprezenta o reală şansă 

de creştere. R&D ar putea reprezenta cheia dezvoltării acestui sector, 

dependent de creativitate, inovaţie, modernism, tehnică şi adaptare la 

condiţii diverse.  

 În al doilea capitol din lucrare, intitulat „Performanţa în 

industria mobilei – Perspectivă macroeconomică”, am realizat o analiză 

detaliată a industriei mobilei din România, surprinzând contextul naţional, 

dar şi internaţional, într-o abordare comparată pe mai multe categorii de 

indicatori şi problematici. Am prezentat aspecte de actualitate ca: analiza 

principalilor indicatori tehnici, analiza dinamicii producţiei, analiza 

comerţului cu mobilă sau analiza principalilor competitori în piaţa mobilei 

din cadrul naţional şi internaţional. Am surprins în analiza noastră 

cantitativă realizată spaţial şi în dinamică mai multe elemente-cheie pe care 

le considerăm definitorii pentru industrie, observând totodată probleme şi 

posibile direcţii strategice de dezvoltare a politicii sectorului. 

În acest cadru am realizat o poziţionare a industriei mobiliei în sfera 

prelucrării superioare a lemnului. Au fost punctate anumite elemente 

care reprezintă carenţe ale sistemului silvic românesc, printre care 

problema reîmpăduririlor sau problema exploatărilor frauduloase, în 

perspectiva dezvoltării viitoare a industriei mobilei. Am analizat un 

complex de indicatori din industria silvică românească şi concluzionăm că 

există mari dezechilibre între exploatare şi reîmpăduriri sau între 

finanţarea reîmpăduririlor şi necesarul de finanţare. 

Creşterea interesului pentru industria mobilei va atrage o creştere a 

valorii adăugate în ceea ce priveşte exploatarea lemnului din România, 

valorificând în mod superior resursele existente şi forţa de muncă ieftină. 

Putem aprecia că valorificarea superioară a materiei lemnoase în industria 

mobilei, prin valoarea adăugată superioară atrasă, va aduce o creştere 

importantă de venituri la bugetul de stat. Creşterea se va realiza din 

impozitele directe şi indirecte colectate de stat, element coroborat cu 

reducerea ratei şomajului. Dezvoltarea zonei Maramureşului în industria 

mobilei poate să constituie un model de bune practici în sector, în condiţiile 

în care există multe alte zone cu oportunităţi similare care nu sunt 

exploatate. 

Tot în acest capitol am realizat o analiză comparată a industriei 

mobilei din România şi a industriei mobilei din Uniunea Europeană. 
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Producţia mobilei este o prezenţă permanentă în activitatea economică, 

deoarece obiectele de mobilier sunt o componentă inseparabilă a 

micromediului, în care oamenii petrec cea mai mare parte a timpului de 

muncă şi odihnă. De aceea, este firesc ca industria mobilei să ocupe un loc 

important în economia ţărilor din EU-28 dintre care se remarcă: Italia, 

Germania sau Franţa. Din analiza noastră a reieşit orientarea investiţiilor 

marilor companii de retail din industria mobilei preponderent spre ţări 

din Asia, cum ar fi: China, Vietnam, Malaezia sau Indonezia, favorizate de 

existenţa de materie primă ieftină şi forţă de muncă, de asemenea, ieftină şi 

calificată. În acest context se remarcă a fi o veritabilă ameninţare pentru 

sectorul european concurenţa puternică pe piaţă în special din partea 

Chinei, dar şi din partea altor ţări producătoare de mobilier din Asia.  

După ce am prezentat aspecte privind principalii indicatori tehnici 

ai sectorului, analiza dinamicii producţiei din principalele ţări producătoare 

sau analiza comerţului, am conchis la diagnosticarea contextului economic 

printr-o analiză SWOT la nivelul sectorului de industrie a mobilei din 

cadrul EU-28. Considerăm că metoda oferă o imagine integrată a 

posibilităţilor reale de dezvoltare din sector, având în vedere punctele slabe 

şi ameninţările care vin din partea ţărilor cu producţie de mobilier ieftin şi 

de slabă calitate. 

Necesitatea adoptării măsurilor de redresare care se impun în sector 

revine atât legislativului Comisiei Europene şi al ţărilor membre EU-28, cât 

şi marilor clustere europene din sector. Cooperarea bilaterală, eforturile 

pentru reluarea trendului de creştere al industriei, sub cele mai importante 

considerente posibile, se pot realiza într-un cadru susţinut şi impulsionat de 

către Comunitatea Europeană. În condiţiile în care se speculează de către 

ţările membre în cadrul EU-28 corelarea nevoilor cu resursele existente, 

adică echilibrarea balanţei interne dintre cererea de produse şi ofertele 

pieţei, industria mobilei la nivel european îşi va relua creşterea. Cel mai 

important rol în acest demers îl vor avea structurile specializate ale 

Comunităţii Europene, care pot avea iniţiativa în acest sens. 

 Cu privire la sectorul de industrie a mobilei din România, am 

prezentat o analiză de fond a acestuia, punctând mai multe elemente care 

ţin de istoricul şi competitivitatea tradiţională în industria mobilei la nivelul 

ţării noastre. Într-o analiză realizată spaţial am prezentat dinamica 

producţiei de mobilă şi am putut observa o evoluţie bună a acesteia în 

perioada de analiză. A existat o scădere importantă a numărului angajaţilor 

din sector pe fondul crizei economice şi al mutaţiilor din industria mobilei 

din România. Atragerea capitalului străin în ţară a permis o retehnologizare 
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şi o creştere a investiţiilor străine directe în sectorul de industrie a mobilei, 

elemente care constituie un fapt încurajator pentru economia naţională. 

Bazându-ne pe capacitatea de producţie importantă a ţării noastre în 

industria mobilei, cea mai profitabilă activitate din punct de vedere 

economic dintre posibilităţile de valorificare superioară a materiei 

lemnoase, estimăm că va exista un trend de creştere al sectorului cu 

beneficii importante pentru România.  

Analiza SWOT a industriei mobilei din România, ne permite 

prezentarea pricipalelor probleme ale sectorului într-un mod accesibil şi 

conclusiv. Pe fondul celor detaliate în subcapitol, am prezentat această 

analiză în care am constatat principalele puncte tari şi slabe, oportunităţile 

şi ameninţările în sector. În ultimii ani producţia de mobilă din România şi 

exportul au crescut considerabil, în principal datorită restructurării 

sectorului şi investiţiilor masive în retehnologizări. Trendul ascendent a 

fost întrerupt de criza economică, care s-a resimţit în toate sectoarele 

economiei şi a condus la scăderea producţiei şi disponibilizări masive de 

personal. Se menţin încă decalaje importante de productivitate în industria 

mobilei între România şi ţările din Vestul Europei, ceea ce arată că nu s-a 

depăşit stadiul retehnologizării la nivel de sector şi este necesară 

continuarea investiţiilor în tehnologii performante. Fără a alinia standardele 

de producţie la cererea pieţei occidentale îndeosebi, în condiţiile 

conflictului din Europa de Est, perspectivele de creştere în sector sunt puse 

sub semnul întrebării.  

În al treilea capitol din lucrare, intitulat „Valorificarea 

informaţiilor contabile pentru analiza performanţei economice în 

industra mobilei”, am realizat o cercetare constituită într-un demers 

teoretico-metodologic complex, cu exemplificări practice de evaluare a 

performanţelor economico-financiare. Prezentările teoretice ale modelelor 

de analiză au fost însoţite de exemplificări practice prin studii de caz, cu 

scopul de a puncta în mod concret utilitatea şi accesibilitatea unui astfel de 

demers. 

Baza sau fundamentul oricărei discuţii referitoare la metodele sau 

modelele analizei economico-financiare în cazul entităţilor economice o 

constituie însăşi informaţia financiară. Situaţiile financiare în ansamblul lor 

reprezintă prin abstractizare o oglindă a entităţii, o reflectare a unui sistem 

unitar constituit de suma informaţiilor economico-financiare din care 

entitatea este constituită. Astfel, situaţiile financiare sunt menite să ofere 

informaţii credibile tuturor utilizatorilor acestora, iar valorificarea prin 
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mecanismele analizei economico-financiare sau ale econometriei reprezintă 

mijloace reale de creare de valoare în entitate. 

Referitor la modelele de evaluare a performanţei aplicabile 

industriei mobilei, au fost calculaţi indicatori de bază, urmând atingerea a 

trei elemente-cheie pentru analiza noastră: analiza poziţiei finaciare, 

analiza performanţei economice şi analiza echilibrului financiar şi a 

fluxurilor de trezorerie şi evaluarea riscului de faliment în sector. Am 

prezentat aspecte privind modalitatea de evaluare a poziţiei financiare pe 

baza bilanţului şi evaluare a performanţei economico-financiare pe baza 

contului de profit şi pierdere, elemente care, în opinia noastră, formează o 

conexiune biunivocă.  

 Rentabilitatea reprezintă un indicator sintetic în aprecierea 

performanţei economice. Ratele de rentabilitate, în complexitatea şi 

multitudinea de variante existente, analizate într-o modalitate tehnică 

specifică, pot oferi informaţii importante în ceea ce priveşte analiza 

performanţei economico-financiare. Am prezentat în lucrare specificitatea 

ratelor de rentabilitate în analiza performanţei. Coroborate cu indicatori de 

calcul al poziţiei financiare rezultaţi din bilanţul entităţii, acestea pot oferi o 

viziune de ansamblu atât asupra performanţei actuale, cât şi a viabilităţii 

entităţii pe termen lung. Ratele de rentabilitate explică într-o formă 

compactă eforturile şi rezultatele entităţii într-o perioadă de timp. Cele mai 

importante categorii de rate analizate formează un cadru relevant pentru 

analiza performanţei, din mai multe unghiuri: 

- Rentabilitatea financiară (ROE): informaţia rezultată din calculul 

acestei rate se adresează în primul rând acţionariatului, raportând în forma 

absolută de calcul, cantitatea de profit rezultată la fiecare leu capital propriu 

investit.  

- Rentabilitatea economică (ROA): în cazul acestei rate de 

rentabilitate se va urmări eficienţa reflectării investiţiilor în profit. 

Rezultatul ratei va dimensiona profitul unitar obţinut la fiecare leu investit 

în totalul activelor.  

- Rentabilitatea comercială (ROS): această rată de rentabilitate este 

importantă îndeosebi în contextul unei pieţe care este supusă constant 

presiunilor de adaptare la noi condiţii. Se va evidenţia profitul unitar 

obţinut la fiecare leu cifră de afaceri.  

În urma studierii problematicii ratelor de rentabilitate, considerăm 

că există o multitudine de abordări în literatura de specialitate. În practică 

este necesar să se procedeze la un ansamblu diversificat de indicatori pentru 

analiza performanţei economice, deoarece utilizarea restrânsă poate oferi o 
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imagine neconformă a situaţiei de ansamblu a entităţii. Analizate şi 

interpretate corespunzător, informaţiile oferite de ratele de rentabilitate sunt 

valoroase la nivel de entitate şi aduc un plus de valoare în luarea deciziilor 

manageriale.  

 Riscul reprezintă o altă noţiune des utilizată în teoria şi practica 

entităţilor comerciale. Specificitatea riscului însă o reprezintă atributul său 

de a fi cuantificat pe diferite sfere de interes ale economiei, din perspective 

specifice. Riscul de faliment reprezintă una dintre preocupările cele mai des 

întâlnite în rândul practicienilor şi teoreticienilor. Modelele Altman şi 

Conan-Holder, modele de diagnostic al riscului de faliment exemplificate 

de noi în lucrare, sunt studiate mult în literatura de profil. Auditul financiar 

oferă astăzi o atenţie deosebită predicţiei continuităţii activităţii, accentuând 

opinia auditorului financiar extern în acest sens, iar modelele Conan-Holder 

şi Altman pot fi un bun suport pentru evaluarea principiului contiuităţii 

activităţii.  

În al patrulea capitol din lucrare, intitulat „Model econometric de 

cuantificare a performanţei entităţilor din industria mobilei din 

România”, am realizat un model econometric de cuantificare a performaţei 

economico-financiare la nivelul sectorului de industrie a mobilei din 

România. Pe baza unui eşantion de 293 de entităţi din sector şi 24 de 

indicatori extraşi pentru fiecare entitate din baza de date AMADEUS, s-a 

validat statistic un model econometric de regresie multiplă, având ca 

variabilă dependentă profitul net şi variabile independente valoarea 

adăugată, cheltuielile cu salariaţii, cifra de afaceri, stocurile şi datoriile pe 

termen scurt. Coeficientul de corelaţie al modelului este R=0,80, la un 

coeficient de determinare de 0,64, însemnând că în 64% din cazuri, profitul 

net se exprimă prin ecuaţia modelului de regresie.  

Ecuaţia de regresie multiplă a modelului este următoarea: 

 

ProfitulNet=44,847+0,447*ValAdăug-0,459*ChAngajaţi-

0,054*DTS+0,028*CA-0,102*Stocuri 

  unde, 

 ValAdăug = Valoarea adăugată; ChAngaj = cheltuielile cu angajaţii; DTS 

= Datorii pe termen scurt; CA = cifra de afaceri. 

 

 Având în vedere că modelul a fost validat statistic, prin înlocuirea 

valorilor indicatorilor specificaţi în modelul econometric, pe baza 

parametrilor modelului econometric, se estimează cu o eroare rezonabilă 

dimensiunea profitului net. În explicarea modelului, creşterea cu 1000 de 
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euro a valorii adăugate, în condiţiile în care ceilalţi indicatori rămân 

constanţi, va genera pentru entitate o creştere a profitului net cu 447 de 

euro. Asemenea se explică şi variaţia celorlalţi predictori din model. Pe 

lângă valenţa de previzionare a profitului net prin înlocuirea valorii 

indicatorilor în ecuaţia modelului, este important să reţinem că pentru 

creşterea peformanţei în entităţile din sector trebuie acordată o atenţie 

deosebită celor cinci predictori din model.  

În al cincilea capitol din lucrare, intitulat „Costul de producţie şi 

performanţa în industria mobilei din România”, am realizat un studiu 

privind contabilizarea costurilor în industria mobilei din România. A fost 

prezentată teoretic şi prin studii de caz analiza costurilor la S.C. Alfa 

S.R.L., prin metoda de calculaţie pe comenzi. În legătură cu modul de 

contabilizare şi analiză a costurilor, am identificat ca soluţie de creştere 

pentru entităţile de profil în sector implementarea softului integrat 

WinMentor Enterprise. Problematica analizei costurilor este cu atât mai 

importantă astăzi, cu cât mediul de afaceri se dinamizează sub presiunile 

economiei de piaţă. Contabilitatea managerială are un rol deosebit în 

problematica luării deciziilor, întrucât oferă suport şi bază pentru evitarea 

situaţiilor dificile în care pot fi puse entităţile sub influenţa factorilor interni 

şi externi. 

În acest capitol am prezentat teoretic importanţa analizei 

cheltuielilor de producţie pentru entităţile cu profil de producţie şi am 

subliniat liniile directoare ale metodei pe comenzi. Metoda pe comenzi este 

utilizată în practică de foarte mulţi ani şi se poate considera ca fiind de 

referinţă pentru industria mobilei din România, însă în forma în care ea 

este prezentată în literatura de specialitate se prezintă sub anumite 

considerente limitată ca funcţionalitate. În studiul de caz au fost punctate 

aspecte pozitive şi aspecte pe care noi le considerăm problematice în modul 

de operare actual al producţiei în cadrul entităţii.  

Am realizat şi am prezentat o implementare practică pas cu pas în 

programul WinMentor, arătând modul în care poate fi contabilizată 

producţia prin soft. Am iniţializat practic tot circuitul documentelor de la 

comanda primită de la client şi până la postcalculul pe comandă pentru 

produsul selectat. Demersul nostru practic a presupus deplasarea la sediul 

entităţii, unde au fost observate secţiile de producţie şi modul de lucru. În 

cadrul personalului TESA au fost preluate: fluxul de producţie şi 

normativele de consum materii prime şi materiale, normativele de timpi 

tehnici pe produs, fişe de antecalcul, fişe de postcalcul, fişe limită de 

consum etc. A fost punctată organizarea producţiei şi s-a propus concret 
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varianta de contabilizare a producţiei şi gestiune prin programul 

WinMentor Enterprise.  

Ca element specific am identificat mai multe posibilităţi de 

îmbunătăţire a metodei pe comenzi prin variantele de lucru ale WinMentor 

Enterprise, în condiţiile în care modul de lucru al programului de tip ERP 

vine să îmbunătăţească clasica metodă de calculaţie a costurilor pe 

comenzi. Aceste îmbunătăţiri constatate şi prezentate de noi se referă la: 

organizarea producţiei, organizarea logisticii, detaliile şi posibilităţile 

multiple de evidenţiere şi contabilizare a calculaţiei costurilor şi existenţa 

posibilităţii analizei abaterilor în timp real în metoda pe comenzi. 

 Se poate face afirmaţia că WinMentor Enterprise, prin modul de 

lucru, oferă noi perspective metodei clasice pe comenzi, actualizând 

metoda, în condiţiile în care o serie de elemente care erau considerate 

limitări sunt rezolvate prin implementarea acestui program de tip ERP. 

Softul oferă posibilitatea realizării de conexiuni între metodele moderne de 

calculaţie a costurilor, întrucât flexibilitatea programului WinMentor 

Enterprise permite îmbinarea mai multor metode moderne de calculaţie în 

contabilizarea producţiei. În cazul nostru, metoda clasică pe comenzi într-o 

oarecare măsură fuzionează cu metoda standard costing, prezentând într-

un mod integrat o formă modernă de contabilizare a producţiei. Analiza 

abaterilor, generarea automată de comenzi la furnizori/la clienţi, 

posibilităţile de analize diverse (analize manageriale cu instrumente 

moderne de tip cash-flow previzional, prognoză a stocurilor, tablou de bord 

etc.) sunt elemente de natură să definească noi standarde în ceea ce priveşte 

gestiunea şi contabilitatea producţiei în entităţile din industria mobilei din 

România. 

  

Contribuţii proprii 

 

Având în vedere concluziile prezentate, considerăm că prin 

abordarea tezei noastre s-a răspuns întrebărilor de cercetare formulate la 

începutul lucrării. Fiecare capitol în parte a fost astfel gândit şi redactat 

încât să ofere o structură logică demersului nostru, acela de a analiza 

performanţa economică în sectorul de industrie a mobilei din România prin 

valorificarea informaţiilor contabile şi identificarea căilor de creştere. 
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Contribuţiile personale pot fi sintetizate astfel: 

 Am evidenţiat sintetic problema subfinanţării cercetării pentru 

industria mobilei din România, ca punct cheie în dezvoltarea entităţilor din 

sector. Investiţiile în cercetare şi inovare în industria mobilei şi colaborarea 

continuă cu designerii de mobilier vor crea perspective reale de creştere la 

nivel de industrie naţională, prin sporirea atractivităţii clienţilor faţă de 

produsele de mobilier (Capitolul I). 

 Am prezentat perspective stringente pentru care industria 

prelucrării lemnului ar trebui să considere industria mobilei ca principală 

piaţă de valorificare superioară a materiei lemnoase. Valoarea adăugată 

deosebită, atractivitatea sectorului pentru investitorii externi, vizibilitatea 

industriei la nivel naţional şi internaţional, coroborate cu consumul redus 

de lemn faţă de alte industrii de prelucrare a lemnului, în paleţi sau lemn de 

foc, sunt elemente care vor contribui în mod semnificativ la scăderea 

consumului de lemn, scăderea şomajului şi creşterea încasărilor la bugetul 

de stat (Capitolele II şi III). 

 Am realizat o analiză a industriei mobilei la nivelul Uniunii 

Europene, în care am centralizat şi am analizat cei mai importanţi 

indicatori, sub raportul producţiei, numărului de salariaţi sau comerţului, şi 

am realizat o analiză SWOT a sectorului la nivelul Uniunii Europene 

(Capitolul II). 

 Am realizat o analiză a industriei mobilei din România prin 

raportare la industria naţională şi la industria mobilei din cele mai 

importante ţări producătoare din Uniunea Europeană. Am sintetizat şi am 

evidenţiat date privind producţia de mobiler, comerţul cu mobiler, 

importurile şi exporturile de mobilier pe produse şi am prezentat 

competitivitatea deosebită a sectorului în economia naţională. Printr-o 

analiză SWOT am subliniat principalele puncte tari şi slabe ale sectorului şi 

am prezentat totodată oportunităţile şi ameninţările din sector (Capitolul II). 

 Am realizat o prezentare în sinteză a problematicii studierii 

performanţei economice din literatura de specialitate economico-financiară 

din ţară şi din străinătate. Am subliniat faptul că, din punct de vedere 

teoretico-metodologic, abordarea studiului performanţei nu este unitară și 

am prezentat mai multe curente de opinie referitoare la performanță 

(Capitolul III). 

 Am prezentat un model de valorificare a informațiilor contabile 

pentru analiza performanței economice, ca mijloc de creștere pentru 

entitățile din industria mobilei din România. În actuala societate 

informațională considerăm ca element de plus de valoare orice demers care 
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aduce informație utilă managementului entităților, în condiții de 

oportunitate (Capitolul III). 

 Am realizat mai multe studii de caz referitor la analiza poziţiei 

financiare, ca suport util în analiza performanţei, considerând o conexiune 

biunivocă între studiul poziţiei financiare şi studiul performanţei 

economice. Datele utilizate sunt reale, pe un eşantion de 8 ani, extrase de la 

S.C. Mobex S.A., entitate de mari dimensiuni din industria mobilei din 

România. Am abordat din punct de vedere critic metodologiile folosite şi 

am subliniat utilitatea unui astfel de demers în crearea de plus de valoare la 

nivel de entitate. Datele analizei indicatorilor specifici poziţiei financiare şi 

ratele de structură ale bilanţului au reflectat într-un mod conclusiv situaţia 

de fond a entităţii, iar valorile rezultate pentru indicatorii calculaţi au arătat 

o poziţionare bună a entităţii în industria naţională (Capitolul III). 

 Am realizat mai multe studii de caz referitor la abordările specifice 

analizei performanţei prin analiza contului de profit şi pierdere. După 

prezentarea teoretică, am exemplificat pe baza datelor extrase de la S.C. 

Mobex S.A., într-o analiză realizată spaţial în dinamică tot pe un eşantion 

de 8 ani, calculul mai multor baterii de rate de rentabilitate, cu scopul de a 

reflecta într-un mod accesibil performanţa entităţii şi trendul acesteia sub 

diferite considerente. În majoritatea analizelor s-au evidenţiat efecte ale 

crizei financiare, cu debut vizibil în anul 2009 şi reluarea trendului de 

creştere al entităţii în ultimii ani. Majoritatea ratelor calculate se încadrează 

în limitele specificate de literatura de specialitate, element pozitiv pentru 

entitatea studiată (Capitolul III). 

 Am realizat mai multe studii de caz referitor la analiza echilibrului 

economic şi am diagnosticat prin modele specifice riscul de faliment, ca 

demers menit să întregească analiza performanţei într-o analiză de fond a 

entităţii. Considerăm că cele mai bune rezultate în realizarea unei analize la 

nivelul unei entităţi se vor obţine prin abordarea mai multor instrumente 

specifice analizei economico-financiare, prin prisma performanţei, a 

poziţiei financiare şi a echilibrului economic. Modelele Canon-Holder şi 

Altman pot fi utile pentru evaluarea continuităţii activităţii în special pentru 

auditorii financiari care auditează entităţi din industria mobilei(Capitolul 

III). 

 Am realizat un model de regresie liniară multiplă de analiză a 

performanţei economice la nivelul industriei mobilei din România, pe un 

eşantion de 293 de entităţi din sector, cuprinzând 83% din totalul cifrei de 

afaceri şi toate entităţile cu peste 25 de salariaţi din sector. În mai multe 
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etape de cercetare, am determinat un model al performanţei valorificând 

informaţiile financiare extrase din baza de date AMADEUS (Capitolul IV). 

 Am propus un model de analiză economică a performanței în sector 

bazat pe valorificarea complexă a informațiilor contabile. Am diagnosticat 

astfel la nivel de sector de industrie naţională mai multe elemente de 

echilibru economico-financiar, calculând şi interpretând în context 

indicatori din situaţiile financiare ca: fondul de rulment, rate ale valorii 

adăugate, analiza gradului de îndatorare, productivitatea muncii, viteza de 

rotaţie a stocurior, rate de finanţare etc. (Capitolul IV). 

 Am realizat o prezentare practică detaliată a modului de calculaţie 

a costurilor prin metoda pe comenzi la o entitate mare din industria 

mobilei din România. Am avut acces la o entitate de mari dimensiuni din 

sector, unde am analizat şi am prezentat metodele practice de contabilizare 

a producţiei şi de calculaţie a costurilor pe produs (Capitolul IV). 

 Prin prisma experienţei profesionale acumulate ca şi consultant 

economist în programul WinMentor, am parcurs o implementare pas cu 

pas a contabilizării producţiei şi a calculaţiei costurilor prin programul 

WinMentor. Pornind de la datele primite de la entitatea de profil, am 

discutat cu personalul de specialitate despre modul de lucru al programului 

informatic şi am realizat pas cu pas un exemplu de contabilizare a 

producţiei. Am prezentat faptul că o serie de limitări ale metodei pe 

comenzi pot fi eliminate prin implementarea acestui soft (Capitolul V). 

 Am identificat elemente în care prin WinMentor Enterprise metoda 

clasică pe comenzi fuzionează cu metoda standard costing ca metodologie 

de calculaţie, prezentând într-un mod integrat o formă modernă de 

contabilizare a producţiei. Aceste aspecte se realizează în special prin 

posibilitatea softului în metoda pe comenzi de analiză a abaterilor în timp 

real (Capitolul V). 

 Menţionăm că majoritatea modelelor şi a studiilor de caz analizate 

în teză au fost diseminate şi prezentate la conferinţe internaţionale şi apoi 

publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale, 

iar filtrarea cu succes a cercetării, prin acceptarea acestora spre publicare în 

sistemul de selecţie a lucrărilor „peer-review”, denotă seriozitatea abordării 

şi profunzimea analizelor efectuate. În urma publicării articolelor în bazele 

de date internaţionale, s-au primit oferte de publicare in extenso a cercetării 

în cadrul unor edituri specializate din străinătate. 
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Limite ale cercetării 

 

 Complexitatea temei şi multitudinea de abordări posibile, prezintă 

elemente care permit evaluarea unor limite ale cercetării, astfel: 

- Cu privire la abordarea teoretică, ne-am axat îndeosebi pe 

indicatori financiari, iar analiza se poate dezvolta şi pe baza indicatorilor 

nefinanciari.  

- Cercetarea privind analiza macroeconomică a industriei mobilei și 

a problematicii fondului forestier naţional, a fost limitată de cantitatea şi 

datele obţinute din surse publice;  

- Modelarea econometrică a fost limitată din punct de vedere a 

eşantionului, la 83% din cifra de afaceri la nivel de sector național de 

industrie a mobilei; 

- În ultimul capitol, am fost limitaţi în ceea ce priveşte prezentarea 

organizării calculaţiei costurilor la entitatea S.C. Alfa S.R.L., deoarece 

datele din contabilitatea managerială au un caracter confidenţial; 

 

Propuneri  

 

 După prezentarea concluziilor lucrării şi a contribuţiilor personale 

se pot prezenta mai multe propuneri: 

 Formularea unei strategii naţionale detaliate de dezvoltare a 

industriei mobilei din România, prin colaborarea tuturor factorilor 

decizionali din sector, ţinând cont de punctele tari şi slabe ale sectorului, de 

oportunităţile şi ameninţările din sector; 

 Stimularea investiţiilor în industria mobilei din România de către 

statul român prin măsuri de relaxare fiscală şi acordarea dreptului de 

preemţiune asupra achiziţiei de lemn din fondul forestier naţional; 

 Stimularea şi organizarea de târguri expoziţionale de mobilier cu 

sprijinul autorităților din România şi facilitarea participării entităţilor 

mijlocii la aceste târguri de profil; 

 Autoevaluarea entităţilor din sector, în urma unor analize ale 

performanţei riguros efectuate, pe bază de criterii tehnice obiective şi 

centralizarea datelor la nivelul Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din 

România; 

 Oferirea de facilităţi şi promovarea şcolilor profesionale şi a 

universităţilor cu specific în prelucrarea superioară lemnului; 
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 Utilizarea modelelor de analiză economică prezentate în lucrare, 

ca modalitate complexă de valorificare a informațiilor contabile, datorită 

aportului deosebit al acestora privind fundamentarea deciziilor manageriale; 

 Utilizarea ecuaţiei modelului econometric prezentat, în realizarea 

de prognoze privind performanţa, la nivelul entităţilor din sector și cu rol de 

poziționare comparativă; 

 Investiţia entităţilor în softuri integrate de gestiune şi 

contabilitate, capabile să eficientizeze munca personalului de specialitate şi 

să adapteze într-un mod integrat procesele și logistica; 

 Utilizarea programului WinMentor Enterprise în entiăţile mari 

din sector, în condiţiile în care aceasta îmbunătăţeşte metoda pe comenzi de 

calculaţie a costurilor;  

 

Perspective de cercetare 

 

Având în vedere şi cercetarea efectuată şi limitările acesteia, ca 

perspective viitoare de cercetare propunem: 

- Extinderea cercetării asupra industriei mobilei în cazul Uniunii 

Europene, prin realizarea unui studiu de caz detaliat la nivel mondial; 

- Extinderea modelului econometric de regresie multiplă prezentat, 

prin creşterea dimensiunii eşantionului şi creşterea reprezentativităţii 

acestuia la nivel de sector: 

- Crearea unui model econometric la nivelul Uniunii Europene, 

pentru studierea şi evidenţierea indicatorilor situaţiilor financiare care pot 

reflecta cel mai bine performanţa; 

Știinţa contabilităţii a evoluat în ultimii 10-15 ani, în acelaşi ritm cu 

evoluţia industriei IT. Softurile de contabilitate, deosebit de avansate astăzi, 

permit o evidenţiere foarte exactă şi detaliată a contabilităţii şi gestiunii 

entităţilor. Opinăm că, revoluţia tehnică a industriei IT, a influenţat în mod 

deciziv evoluţia sistemelor contabile şi de gestiune de astăzi.  

Considerăm că este dificil de apreciat performanţa sistemelor de 

raportare contabilă în viitor şi care va fi exact rolul omului în demersul 

contabilităţii în viitorii ani. Cu o mare probabilitate, evoluţia metodei 

contabilităţii va fi direct influenţată de evoluţia tehnologiei informaţiei.  
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