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INTRODUCERE 

 

Contextul general al cercetării 

 

Provocările globalizării apărute în contextul economic actual, reflectă necesitatea 

adoptării de către stakeholderi, a unor strategii pentru reorganizarea industriei confecţiilor 

din România pe baza principiilor de competitivitate economică, în vederea creşterii 

performanţelor într-un mediu concurenţial, unde Standardele în afaceri sunt tot mai ridicate 

în vederea atingerii exigenţelor clienţilor - membrii ai Uniunii Europene.  

În aceste condiţii, prin prezenta teză de doctorat, intitulată “RELEVANŢA 

INFORMAŢIILOR CONTABILE PENTRU ANALIZA PERFORMANŢEI 

ECONOMICE DIN INDUSTRIA CONFECŢIILOR” ne propunem un demers ştiinţific 

focalizat pe radiografierea informaţiei contabile prin evaluarea situaţiilor financiare anuale 

pentru analiza performanţei economice. Crearea unui cadru elocvent oferă posibilitatea 

evidenţierii în contextul general al trecutului, prezentului şi viitorului - analiza industriei 

confecţiilor din România prezentată prin aportul informaţional ridicat din domeniul 

contabil. În vederea identificării situaţiei de cauză-efect bazate pe interacţiunea continuă 

dintre depistarea problemelor şi rezolvarea acestora, arătăm necesitatea de analiză a 

informaţiilor contabile în vederea luării de către stakeholderi a celor mai optime decizii 

financiare pentru dezvoltarea industriei analizate.  

Industria confecţiilor din România, ca ramură de tradiţiei şi de interes major în 

economia naţională, a fost tranzitată de criza economică mondială, începută la sfârşitul 

anului 2007 şi care continuă să fie afectată de criza forţei de muncă calificate cu care 

sectorul de activitate se confruntă. Cele două crize constatate în analiza industriei, 

afectează progresul economic al României datorită consecinţelor negative instalate în 

sistem, care impun îmbunătăţirea acestuia în vederea răspunderii la cerinţele propuse de 

clienţi şi totodată deschiderea în faţa provocărilor pentru atragerea noilor clienţi, prin 

mecanismul de redresare care presupune identificarea unui plan de acţiune pentru 

rezolvarea dificultăţilor ce diminuează fluxurile de numerar ale companiilor. 

Informaţiile contabile pot fi interpretate ca fiind relevante pentru companie dacă 

sunt corelate cu valoarea de piaţă a acesteia, însă dacă nu există o relaţie statistică 

semnificativă între cele două, se poate spune că informaţiile contabile nu sunt relevante, 

deoarece situaţiile financiare anuale ale companiei analizate, nu îndeplinesc unul dintre 
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obiectivele fundamentale ale rapoartelor financiare1. Raţionamentul propus conduce la 

testarea relevanţei şi a fiabilităţii datelor contabile pentru industria confecţiilor din 

România, unde piaţa de capital este în curs de dezvoltare. 

Centrul atingerii performanţei economice este dat de importanţa cunoaşterii 

amănunţite a companiilor, care funcţionează şi încearcă să îşi sporească activitatea 

asemenea unui organism viu. Analiza performanţei îşi demonstrează eficienţa prin 

cunoaşterea şi stabilirea strategiei de urmat într-o companie, după cum evidenţiază 

profesoara Iulia Jianu prin citatul “Aşa cum un doctor stabileşte diagnosticul unui pacient 

verificând semnele vitale: puls, tensiune arterială, respiraţie, temperatură şi ritm cardiac, 

tot aşa trebuie stabilit şi diagnosticul unei companii de către stakeholderii care solicită 

informaţiile contabile necesare pentru evaluarea performanţei în funcţie de scopul 

urmărit”. Considerăm necesară stabilirea diagnozei financiare în atingerea performanţei 

economice, pentru industria confecţiilor apărute în context naţional, unde vestimentaţia 

prezintă un rol important şi permanent asupra factorilor umani. 

Globalizarea, ca factor determinant în economia actuală, prezintă influenţe asupra 

industriei confecţiilor din România, unde se constată un dezechilibru economic, care a 

condus la pierderea identităţii proprii, ca urmare a concurenţei neloiale dintre piaţa 

confecţiilor din România şi cea din ţările asiatice, suprasaturate cu resurse ieftine ale 

materiilor prime, materialelor, forţei de muncă şi stimulentelor financiare. Confecţiile 

româneşti prin potenţialul ridicat, încearcă reorganizarea producţiei prin sistemul 

producerii în lohn, unde companiile româneşti devin subcontractante ale unor companii 

străine, astfel încât se creeze fluxuri comerciale internaţionale. 

În anul 2017, conform statisticilor furnizate de specialiştii în branding, au fost 

identificate mai puţin de 10 companii româneşti din industria confecţiilor care au dezvoltat 

programe de branding calitativ în vederea oferirii stabilităţii şi performanţei economice pe 

termen lung a companiei. Pe lângă acestea, în procesul de reechilibrare economică a 

industriei confecţiilor din România este necesară adoptarea unor măsuri concrete pentru 

sporirea performanţei economice a companiilor, prin implementarea şi dezvoltarea 

practicilor de management a performanţei economice, care operează în acest domeniu, 

alături de necesitatea de adoptare a tehnicilor moderne de previzionare. 

Costurile de producţie prin metodele de calculaţie pot conduce la o contabilitate de 

gestiune care să satisfacă cerinţele unui management eficient. De aceea, posibilităţile de 

                                                           
1 Ivica Pervana, Marijana Bartulović, Value relevance of accounting information: evidence from South 

Eastern European countries, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 27, Nr. 1, 2014, pp. 181-190. 
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calculaţie a costurilor prin raportarea la producţia de confecţii, oferă un grad ridicat de 

responsabilitate al managerilor faţă de costuri, în obţinerea de informaţii operative privind 

dezvoltarea procesului de producţie şi aplicarea metodelor de calculaţie pentru luarea 

deciziilor manageriale eficiente şi gestionarea corespunzătoare a resurselor băneşti.  

Preocupările continue de dezvoltare a companiilor din industria românească a 

confecţiilor, fac din prezentul deziderat un cadru eficient de evaluare a informaţiei 

contabile prin situaţiile financiare anuale pentru analiza eficientă a performanţei 

economice. 

 

Importanţa cercetării 

 

Evoluţia contemporană a contabilităţii a condus la elaborarea unui sistem 

informatic care conectează toate structurile organizaţionale ale unei companii şi în care 

sistemul informaţional contabil este componenta de bază. Acesta răspunde cerinţelor de 

informare a altor departamente, precum şi factorilor externi. Suntem de părere că este 

importantă cunoaşterea relevanţei informaţiilor contabile a companiilor din industria 

românească a confecţiilor, prin analiza performanţei economice, deoarece aceasta 

reprezintă o ramură importantă a economiei naţionale. Din cercetări, se observă că 

industria confecţiilor contribuie la creşterea exporturilor şi a produsului intern brut, iar 

perspectiva evolutivă a industriei este prezentată prin multiple schimbări, datorită 

necesităţii companiilor de a se adapta şi deschide către necesităţile clienţilor.  

Industria confecţiilor este intens cercetată în România, fapt pentru care s-a 

considerat necesară înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile 

şi Pielărie din Bucureşti, în anul 1996, care prin editura Certex publică în şase numere pe 

an “Revista Industria Textilă”, singura revistă din România în acest domeniu cotată ISI 

Thomson Reuters. 

Tema propusă reuşeşte să acopere un vid al literaturii de specialitate româneşti şi să 

oferă un spectru larg de studiere a performanţei economice, care se impune a fi investigată 

continuu datorită schimbărilor permanente necesare spre cunoaştere în vederea luării celor 

mai eficiente decizii financiare, oferind în acest fel posibilitatea unei reprezentări precise a 

fenomenelor şi proceselor economice. În acest fel, se oferă posibilitatea reliefării 

importanţei lucrării noastre prin abordările folosite, care au ca scop analizarea performanţei 

economice prin informaţiile contabile utile stakeholderilor în armonizarea intereselor cu 

aplicabilitate asupra cercetării în industria românească a confecţiilor. 



9 

 

Considerăm importantă evaluarea creşterii economice la nivel sectorial, în vederea 

evidenţierii mecanismelor de stabilitate financiară. Prin această evaluare, arătăm 

necesitatea cunoaşterii implicaţiilor factorilor de influenţă a creşterii economice în vederea 

distribuirii veniturilor în funcţie de necesităţi şi reducerea cheltuielilor în vederea creşterii 

performanţei economice pentru companiile din industria confecţiilor, care în cea mai mare 

parte sunt companii de dimensiuni mici (sub 50 angajaţi) care lucrează în sistem de tip 

lohn cu clienţi externi. 

Studiul amplu al performanţei economice reprezintă o necesitate datorită 

importanţei dezbaterii multiplelor modele de analiză care derivă din acestea şi care prezintă 

particularităţi care nu pot fi neglijate. Ne propunem să realizăm o cercetare empirică a 

analizei performanţei economice prin situaţiile financiare anuale ale companiilor din 

industria românească a confecţiilor, în vederea aprecierii poziţiei şi performanţei 

financiare, evaluate în funcţie de cerinţele celor implicaţi în fluxul activităţilor prin 

indicatori precum Situaţia netă, Ratele de structură, Trezoreria netă pentru analiza şi 

dirijarea corectă a acţiunilor viitoare. 

Punerea în evidenţă a relaţiei dintre eficienţă-rentabilitate-performanţă este 

fundamentală în aprecierea economică corectă a companiilor din industria românească a 

confecţiilor. Propunerea de studiere a rentabilităţii pe baza analizei metodei Du Pont oferă 

posibilitatea părţilor interesate de a cunoaşte informaţiile contabile relevante, datorită 

importanţei acesteia în măsurarea eficienţei şi a gradului de rentabilitate, care poate 

conduce la rezultate economice favorabile (profit) în toate activităţile companiei.  

Importanţa analizei probabilităţii de supravieţuire a companiilor din industria 

confecţiilor prin studierea riscului de falimentului, ca problemă de actualitate, oferă 

posibilitate de constatare a nivelului datoriilor din structura capitalului. Raţionamentul ne 

conduce la aplicarea multiplelor teste pentru evaluarea riscului de faliment, pe baza 

situaţiilor financiare anuale în vederea stabilirii măsurilor de salvare a companiei. 

Ansamblul contabilităţii cuprinde informaţii contabile şi în contabilitatea de 

gestiune pentru care canalizarea atenţiei în aria teoretică se axează pe definirea conceptuală 

a contabilităţii de gestiune, a costului de producţie şi prin identificarea tehnicilor şi 

metodelor de calculaţie a costurilor, care pot fi folosite în industria confecţiilor. În 

realizarea dezideratului practic al calculaţiei costurilor, ne-am propus introducerea 

contabilităţii de gestiune, într-un studiu empiric, în vederea identificării şi analizării 

costurilor de producţie care stau la baza proceselor decizionale din industria românească a 
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confecţiilor, precum şi calculaţia costurilor prin metoda Direct-Costing pe baza producţiei 

marfă fabricată în varianta cu semifabricate. 

Industria confecţiilor din România se impune a fi studiată, de asemenea, prin 

metode moderne de analiză a performanţei financiare, pentru care deschidem noi orizonturi 

stakeholderilor interesaţi de creşterea economică în sectorul analizat. În acest context, prin 

folosirea măsurărilor economice creăm un model econometric de regresie liniară multiplă, 

pentru un eşantion de 107 companii din industria românească a confecţiilor, pentru care 

propunem ca variabilă dependentă Profitul net, iar ca variabile independente - indicatori 

reprezentativi ai situaţiilor financiare anuale. Sub acelaşi context, propunem utilizarea 

Balanced Scorecard-ului, ca sistem strategic de planificare şi gestionare a performanţei, 

util stakeholderilor în activitatea de urmărire a executării, controlării şi monitorizării 

activităţilor. Prin urmare, demersul ştiinţific de importanţă ridicată este considerat potrivit 

în analiza performanţei economice din industria confecţiilor din România datorită 

relevanţei informaţiilor contabile. 

 

Metodologia cercetării 

 

Lucrare de cercetare de natură factorială prezintă necesitatea stringentă de folosire 

a metodologiei de cercetare specifică ştiinţelor economice. Complexitatea ştiinţelor 

economice denotă nevoia de focusare a cercetării pe analiza economico-financiară, care se 

întrepătrunde cu managementul financiar, contabilitatea financiară şi de gestiune, statistica, 

econometria şi informatica economică.  

Metodele şi tehnicile cercetării curente, se adresează direct tipologiei cercetării de 

tip exploratoriu şi descriptiv. Termenul “performanţă economică” prin construcţie este 

unul care prezintă ca obiectiv explorarea. Cu toate acestea flexibilitatea şi adaptabilitatea 

acestui termen, oferă posibilităţi vaste în studiul metodelor specifice performanţei 

economice. Pe de altă parte, caracterul descriptiv surprins în cercetare este furnizat prin 

studiile şi informaţiile deja existente între relaţiile socio-economice. 

Cercetarea întreprinsă prezintă o îmbinare a cercetării cantitative cu cea calitative, 

care într-o manieră comprehensivă oferă unicitate, originalitate şi înţelegere studiului, 

datorită particularităţilor economice ale performanţei dezbătute sub aspect teoretic şi 

practic, având la bază informaţiile contabile. 

Fundamentarea cercetării a fost realizată prin studierea literaturii de specialitate din 

domeniu, formată din cărţi ale autorilor români şi străini, articole recunoscute în bazele de 
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date internaţionale, acte normative în vigoare, site-uri care abordează problematica 

studiată, seturi de documente contabile ale companiilor care fac obiectul studiilor de caz, 

precum şi discuţii cu practicieni din domeniul industriei confecţiilor. În lucrarea noastră de 

cercetare au fost utilizate 273 citări din 261 referinţe bibliografice care cuprind cărţi de 

specialitate, studii şi articolele ştiinţifice internaţionale, acte normative şi site-uri de 

specialitate, pentru studiul teoretic al demersului ştiinţific, iar documentarea practică a fost 

realizată prin discutarea cu practicienii companiilor de confecţii şi consultarea 

documentelor contabile ale acestora. Informaţiile studiului apar prezentate în cele 48 tabele 

şi ilustrate în cele 23 figuri.  

Principalele surse utilizate în lucrare au fost cărţile de specialitate, articolele 

recunoscute la nivel internaţional, legislaţia în domeniu, Direcţia Generală de Statistică a 

Comisiei Europene (Eurostat), Institutul Naţional de Statistică - România (INSSE), 

furnizorul oficial al datelor financiare studiate - Top Firme din România ş.a. Pe baza 

acestora, am propus folosirea analizei descriptive şi explicative, iar în urma prelucrării 

datelor statistice a fost folosită analiza comparativă a seriilor de timp. 

În studierea performanţei economice a industriei confecţiilor din România a fost 

folosită cercetarea deductivă pentru capitolul II, unde au fost prezentate date cantitative cu 

privire la analiza informaţiei contabile prin situaţiile financiare anuale. În capitolele I, III, 

IV, V a fost folosită cercetarea de tip inductiv care explică prin studii empirice fenomenele 

studiate pe baza analizei calitative. Pe lângă acestea, lucrarea utilizează în componenţa sa 

şi alte metode de cercetare:  

 Revizuirea literaturii de specialitate folosită în tratarea aspectelor teoretice a 

noţiunilor de specialitate pentru care a fost utilizată abordarea de tip deductiv, 

pornită de la general spre particular; 

 Utilizarea analizei SWOT a permis identificarea punctelor tari, a celor slabe, a 

oportunităţilor şi a ameninţărilor specifice industriei confecţiilor; 

 Sistematizarea situaţiilor financiare anuale pentru a evidenţia componenţa teoretică 

a acestora; 

 Aplicarea metodei Cematt pentru stabilirea diagnosticului financiar al companiilor 

din industria confecţiilor; 

 Utilizarea modelului DuPont pentru analiza rentabilităţii pe baza Contului de profit 

şi pierdere; 
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 Analiza riscului de faliment din industria românească a confecţiilor prin metodele 

Altman şi Taffler; 

 Studierea costului de producţie a industriei confecţiilor prin metoda Direct Costing 

pentru identificarea căilor de reducere a acestuia; 

 Utilizarea modelării econometrice pentru cuantificarea performanţei financiare a 

industriei confecţiilor din România; 

 Analizarea performanţei economico-financiare prin modelul Balanced Scorecard pe 

baza perspectivei financiare, clienţi, procese interne, învăţare şi dezvoltare; 

 Observarea participativă a presupus interpretarea rezultatelor pentru studiile 

empirice şi formularea propriilor opinii pentru situaţiile rezultate. 

Prezentarea studiilor empirice a demersului ştiinţific este una de tip expoziţional 

bazată exclusiv pe prezentarea rezultatelor cercetării şi a interpretării acestora. Cu toate că 

cercetarea întreprinsă respectă cu rigurozitate metodologia de cercetare a ştiinţelor 

economice, aceasta este supusă limitelor cercetării în timp şi spaţiu. 

Sensul ştiinţific al cuvântului “a cerceta” este acela ce presupune a fi obiectiv în 

analiză şi a pune în valoare personalitatea cercetătorului. Ţinând cont de acestea, distingem 

următoarele obiective prioritare ale prezentului studiu de cercetare, în vederea analizării 

performanţei economice pe baza informaţiilor contabile relevante: 

O1. Identificarea particularităţilor industriei confecţiilor şi poziţionarea acesteia în 

context internaţional şi naţional prin studierea evolutivă, marcată de transformările 

procesului globalizării; 

O2. Prezentarea performanţei economice prin evidenţierea rolului informaţiilor 

contabile furnizate de situaţiile financiare anuale; 

O3. Măsurarea performanţei economice în industria confecţiilor prin aplicarea 

modelelor de analiză;  

O4. Evaluarea costului de producţie al companiei analizate, prin metodele de calculaţie 

a costului de producţie în vederea stabilirii căilor de reducere a acestuia; 

O5. Utilizarea modelelor moderne de studiere a performanţei financiare pentru entităţile 

economice din industria confecţiilor. 

Pentru atingerea obiectivelor de cercetare propuse formulăm următoarele ipoteze de 

cercetare: 
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H1. Datorită importanţei la nivel naţional şi internaţional, industria confecţiilor ajută la 

stabilizarea echilibrului financiar şi la dezvoltarea socio-economică a României şi a 

Uniunii Europene; 

H2. Informaţia contabilă, ca vector de prezentare a performanţei economice, prin 

situaţiile financiare anuale ajută la stabilirea celor mai optime decizii de natură 

economico-financiară; 

H3. Evaluarea performanţei economice prin metodele de analiză reprezintă o modalitate 

de stabilire a diagnosticului financiar pentru companiile din industria confecţiilor; 

H4. Stabilirea unui sistem de calculaţie a costurilor pe baza producţiei marfă fabricată 

prin care se pot identifica căile de reducere a costurilor; 

H5. Elaborarea unor modele moderne de studiere a analizei performanţei financiare 

pentru industria confecţiilor va oferi o modalitate concretă de îmbunătăţire a 

performanţei financiare la nivel de sector. 

În concordanţă cu obiectivele şi ipotezele de cercetare, considerăm utilă formularea 

pe baza acestora a următoarelor întrebări de cercetare, pentru care oferim răspunsuri în 

corpul lucrării de cercetare: 

Î1. Se oferă un cadru adecvat de poziţionare a industriei confecţiilor la nivel naţional şi 

internaţional prin prezentarea evolutivă a acesteia? 

Î2. Reuşesc informaţiile contabile oferite de situaţiile financiare anuale să contribuie în 

mod semnificativ la creşterea performanţei economice? 

Î3. Poate fi posibilă evidenţierea rolului informaţiei contabile la nivelul industriei 

confecţiilor pentru luarea celor mai bune decizii financiare prin metodele de analiză 

specifice performanţei economice? 

Î4. Care este cea mai potrivită metodă de calculaţie a costurilor de producţie în vederea 

reducerii costurilor din industria confecţiilor? 

Î5. Este posibilă constituirea unor modele moderne de studiere a performanţei 

economico-financiare, precum modelul econometric de regresie liniară multiplă şi 

Balanced Scorecard în industria confecţiilor din România? 

Formularea ipotezelor de lucru a contribuit la iniţiativa de aprofundare a cunoaşterii 

actuale, prin studiile analizate, prin perspectiva retrospectivă propusă care evidenţiază 

relaţiile fenomenului performanţei economice, pus în acord direct cu analiza acestuia, iar 

perspectiva de actualitate motivaţională prezintă cunoaşterea valorică a informaţiilor 

contabile pe baza situaţiilor financiare anuale. 
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Prezentarea studiilor empirice este una expoziţională bazată exclusiv pe prezentarea 

rezultatelor cercetării şi a interpretării acestora. Cu toate că cercetarea întreprinsă respectă 

cu rigurozitate metodologia de cercetare specifică ştiinţelor economice, aceasta este supusă 

limitelor cercetării în timp şi spaţiu, prin urmare considerăm că prin curenta lucrare pot fi 

propuse noi direcţii de cercetare. 

Datorită constatărilor din metodologia de cercetare utilizată, suntem de părere că 

ipotezele de cercetare pot fi validate, la întrebările de cercetare s-au oferit răspunsuri 

pertinente, iar obiectivele de cercetare stabilite au fost atinse.  

Menţionăm că realizarea acestui studiu se bazează pe propria cercetare ştiinţifică 

concretizată prin 4 cărţi de specialitate economică şi 17 articole publicate în reviste de 

specialitate cu prestigiu şi volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale. 

 

Conţinutul pe scurt al capitolelor 

 

Teza de doctorat intitulată “Relevanţa informaţiilor contabile pentru analiza 

performanţei economice din industria confecţiilor” prezintă o structură complexă în a cărei 

componenţă sunt incluse următoarele părţi: introducerea, metodologia de cercetare şi 

cuprinsul tezei redat prin cele 5 capitole, care prezintă aspectele teoretice şi practice ale 

fenomenelor studiate. Lucrarea se încheie cu o serie de concluzii, contribuţii proprii, limite 

ale cercetării, propuneri şi perspective de cercetare, urmate de bibliografie şi anexe. 

Primul capitol al tezei de doctorat, intitulat Industria confecţiilor în context 

naţional şi internaţional prezintă analiza industriei confecţiilor la nivel macroeconomic 

pentru România şi Uniunea Europeană, printr-un studiu multilateral care face referire la 

trecutul, prezentul şi viitorul sectorului analizat. Prin urmare, am considerat utilă abordarea 

industriei confecţiilor prin prezentarea evoluţiei acesteia pe piaţa europeană în contextul 

globalizării, unde sunt trecute în revistă cele mai importante etape ale dezvoltării 

confecţiilor. La nivel naţional, evoluţia industriei confecţiilor este oscilantă ca urmare a 

restructurărilor economice şi a integrării europene a României. Cu toate acestea, 

valorificarea superioară a confecţiilor este menţionată ca obiectiv strategic la nivel de ţară, 

datorită calităţii deosebite a confecţiilor româneşti, realizate în cea mai mare parte sub 

producţie de tip lohn pentru ţările din Europa Centrală şi de Sud. Prin utilizarea analizei 

SWOT sunt identificate principalele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări, iar 

prin prognozarea indicelui de producţie industrială a industriei confecţiilor sunt stabilite 

tendinţele sectorului cu ajutorul programului EViews. Finalul capitolului prezintă analiza 
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performanţei economice a industriei confecţiilor şi implicaţiile acesteia în procesul 

managerial. 

Cel de-al doilea capitol, intitulat Informaţia contabilă - vector de prezentare a 

performanţei economice prezintă într-o manieră simplistă, specifică ştiinţelor economice, 

stadiul actual al cunoaşterii performanţei economice, informaţiei contabile, contabilităţii de 

gestiune, precum şi identificarea intereselor stakeholderilor şi analiza teoretică a situaţiilor 

financiare anuale. Abordarea conceptului de performanţă economică presupune definirea 

acestuia conform părerilor exprimate de diverşii autori români şi străini cu caracteristicile 

specifice conceptului, precum şi trecerea în revistă a principalelor categorii de stakeholderi 

şi prezentarea intereselor acestora. După prezentarea perspectivei teoretice a performanţei 

economice se descriu aspectele teoretice ale informaţiei contabile, care reprezintă un cadru 

de referinţă în prezentarea performanţei economice. Pe lângă acestea se realizează o 

analiză cantitativă a situaţiilor financiare anuale: Bilanţ contabil ca instrument de analiză a 

poziţiei financiare, Contul de profit şi pierdere ca instrument de analiză standard a 

performanţei financiare şi Politicile contabile împreună cu Notele explicative ca surse 

informaţionale auxiliare. Totodată, în acest capitol se prezintă analiza teoretică a 

contabilităţii de gestiune şi a rolului acesteia în reflectarea analitică a performanţei. 

Cel de-al treilea capitol, intitulat Modele de analiză a performanţei economice în 

industria confecţiilor pe baza situaţiilor financiare prezintă starea financiară a companiilor 

din industria confecţiilor prin studierea diverselor modele pentru analiza poziţiei, 

performanţei şi riscului financiar. Modelele descrise în lucrare fac referiri teoretice, urmate 

de studii practice cu privire la analiza poziţiei financiare prin determinarea ratelor de 

structură specifice bilanţului patrimonial şi echilibrului financiar, în vederea stabilirii 

condiţiei fundamentale în aprecierea performanţei. Studiul continuă cu prezentarea unei 

noi abordări a performanţei financiare prin modelul Cematt, analizarea rentabilităţii pe 

baza Contului de profit şi pierdere prin modelul Du Pont, iar în finalul acestui capitol sunt 

stabilite principalele metode de analiză a riscului de faliment şi capacitatea de creştere 

economică a companiilor din industria confecţiilor. 

Cel de-al patrulea capitol, intitulat Costul de producţie - barometru sensibil al 

performanţei economice în industria confecţiilor prezintă analiza costului de producţie a 

companiilor din industria confecţiilor. Demersul ştiinţific al acestui capitol presupune 

definirea şi prezentarea caracteristicilor costului de producţie, precum şi identificarea 

modelelor de analiză a costurilor care pot fi aplicate industriei confecţiilor. În urma 

analizei teoretice a costului de producţie, se propune un sistem de calculaţie a costurilor în 
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industria românească a confecţiilor pe baza producţiei marfă fabricată, printr-un studiu 

practic în vederea identificării căilor de reducere a costurilor. 

Cel de-al cincilea capitol, intitulat Modele moderne de studiere a performanţei 

financiare pentru entităţile economice din industria confecţiilor prezintă studierea 

performanţei prin metode moderne. Pentru aceasta se propune utilizare modelării 

econometrice pentru cuantificarea performanţei prin folosirea a 749 observaţii (eşantionul 

este format din 107 companii care prezintă date statistice pe o perioadă de 7 ani). Pentru 

prezentarea şi validarea modelului econometric de regresie liniară multiplă se utilizează 

programul de modelare econometrică EViews. În cele din urmă, lucrarea surprinde 

măsurarea performanţei economico-financiară printr-un model sintetic modern de analiză, 

denumit Balanced Scorecard.  

 

CONCLUZII GENERALE, LIMITE ŞI PERSPECTIVE ALE 

CERCETĂRII 

 

Concluzii generale ale lucrării 

 

Cunoaşterea căilor prin care performanţa economică poate fi măsurată cu ajutorul 

informaţiilor contabile, reprezintă o condiţie esenţială pentru creşterea economică a 

companiilor din industria românească a confecţiilor, care prin rolul important pe care îl 

deţine faţă de fiinţa umană, ne oferă satisfacţia că tema aleasă este una de 

contemporaneitate şi anvergură în mediu social. 

Dincolo de latura exhaustivă, suntem de părere că cercetarea întreprinsă oferă noi 

abordării în studierea performanţei economice pentru industria confecţiilor din România, 

care prin modelul propus deschide noi orizonturi stakeholderilor interesaţi de creşterea 

economică în sectorul analizat. 

În primul capitol al lucrării de cercetare, intitulat Industria confecţiilor în context 

naţional şi internaţional, am realizat o prezentare detaliată a industriei confecţiilor prin 

surprinderea contextului naţional şi internaţional, într-o abordare sistematică bazată pe 

studierea mai multor problematici, prin raportare la timp şi spaţiu. 

Industria confecţiilor prezintă o importanţă deosebită în Uniunea Europeană şi 

România, datorită contextului în care valorificarea îmbrăcămintei reprezintă un obiectiv 

strategic. Din cercetările realizate, constatăm că cele mai multe companii din industria 
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românească a confecţiilor, desfăşoară activităţi concentrate pe producţia de tip lohn (peste 

90% din producţia românească de confecţii), iar restul sunt cele care realizează producţie 

de serie. 

În contextul celor studiate, am constatat că cea mai mare ţară producătoare a 

articolelor de îmbrăcăminte din lume este China, în defavoarea ţărilor Uniunii Europene, 

Statelor Unite ale Americii sau Canadei. Urmând exemplul Chinei, pentru care industria 

confecţiilor este una cheie în economia chineză, considerăm că societăţile Uniunii 

Europene din domeniul studiat trebuie să adopte politicile după care China se ghidează în 

vederea stabilirii propriei poziţii, identităţii şi strategiei de supravieţuire eficiente pentru a 

se putea dezvolta. 

Prin analizarea evoluţiei industriei confecţiilor din Uniunea Europeană, putem 

spune că fenomenul globalizării (prin - liberalizare, delocalizare, externalizare şi 

dezvoltare a internetului) are un impact major asupra structurii şi dinamicii europene, în 

special asupra companiilor mici şi mijlocii. De asemenea, delocalizarea, subcontractarea şi 

externalizarea marilor branduri europene de îmbrăcăminte au contribuit în mod 

semnificativ la creşterea importurilor din ţările cu costuri reduse - printre care se numără şi 

România.  

Pe baza analizei industriei confecţiilor din România, care are o tradiţie de peste 100 

ani, se poate concluziona că pentru a face faţă dificultăţilor economice, companiile trebuie 

să desfăşoare activităţi cu un număr cât mai redus de angajaţi. În prezent, cele mai multe 

companii româneşti în domeniu sunt de dimensiuni mici, îşi desfăşoară activităţile cu 

maxim 9 angajaţi, în hale închiriate pentru a nu investi în infrastructură, ceea ce le ajută să 

rămână active pe piaţă. În aceste condiţii, se observă necesitatea creării unui sistem propriu 

de achiziţii a materiilor prime şi a unor departamente organizate de cercetare şi dezvoltare, 

în vederea conturării propriului brand cu care să fie prezente pe piaţa internă şi 

internaţională.  

Perspectivele privind evoluţia sectorului se prezintă printr-o uşoară creştere a 

indicelui producţie fabricate pentru anii 2018-2022, ca urmare a producţie de lohn care a 

migrat în ultima perioadă din ce în ce mai mult din ţările vest-europene către cele din estul 

Europei. Cu toate acestea, conform celor studiate suntem de părere că, odată cu trecerea 

timpului producţia românească a confecţiilor va fi mutată în alte ţări, în special în ţările 

asiatice unde preţurile practicate de aceştia sunt mult mai scăzute. 

În acest prim capitol a fost realizată o analiză SWOT pentru care au fost identificate 

punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările industriei confecţiilor din 
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România. Conform acestei analize, concluzionăm că societăţile comerciale ale sectorului 

pentru a putea beneficia pe deplin de punctele tari şi oportunităţile identificate trebuie să 

depăşească mai întâi seria punctelor slabe şi a ameninţărilor. Pornind de la aceste 

consideraţii se constată necesitatea diversificării gamei de produse pentru care eforturile 

active de marketing sunt utile în găsirea de noi pieţe şi crearea a noi canale de marketing.  

Rezultatele cercetării industriei confecţiilor prezintă gradul scăzut de inovare a 

sectorului la nivel naţional şi internaţional, iar salariile relativ scăzute generează o 

atractivitate scăzută pentru tinerii profesionişti sau angajaţii calificaţi faţă de activităţile 

desfăşurate.  

În cel de-al doilea capitol, intitulat Informaţia contabilă - vector de prezentare a 

performanţei economice, am realizat o prezentare a informaţiilor contabile care reprezintă 

o sursă importantă pentru determinarea poziţiei financiare şi performanţei companiilor. 

Am constat că performanţa este considerată o stare de competitivitate a companiilor 

atinsă printr-un nivel de eficacitate şi de productivitate (eficienţă) din care reiese că este 

necesară asigurarea unei prezenţe durabile pe piaţă. Posibilităţile care deservesc definirii 

performanţei economice şi caracteristicilor acestuia au fost prezentate în acest demers 

ştiinţific. Din analiza întreprinsă, pe lângă definiţiile date performanţei economice, am 

constatat că aceasta alături de performanţa de mediu şi performanţa socială formează 

performanţa globală. Datorită necesităţii de cunoaştere a intereselor stakeholderilor arătăm 

că cei mai importanţi sunt: acţionarii, creditorii, salariaţii, autorităţile publice, clienţii, 

managerii şi publicul care prin deciziile pe care le iau la nivel de companie, ajută în 

creşterea economică care conduce spre stabilirea performanţei economice. 

Prin definirea conceptului de informaţie contabilă, considerăm că acesta joacă un 

rol important în deciziile luate de conducere pentru creşterea performanţei companiei. În 

practică, principalul furnizor de informaţii contabile este contabilitatea financiară şi într-o 

mică măsură contabilitatea de gestiune, deoarece în general majoritatea companiilor evită 

să ţină o dublă contabilitate datorită costurilor ridicate care sunt implicate. Utilizarea 

informaţiilor contabile de către stakeholderi presupune îndeplinirea a patru caracteristici 

importante: 

 Inteligibilitatea - presupune că utilizatorii trebuie să aibă cunoştinţe în domeniu 

pentru o înţelegere uşoară a informaţiilor contabile, deoarece acestea sunt vitale 

pentru luarea deciziilor financiare; 
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 Relevanţa - presupune că cu cât informaţiile contabile sunt mai relevante cu atât 

mai mult pot influenţa deciziile economice ale celor care le utilizează - prin urmare 

cu atât mai utile vor fi informaţiile contabile; 

 Credibilitatea - permite includerea în informaţiile contabile a evenimentelor care s-

au întâmplat prin măsurarea acestora în conformitate cu normele acceptate ca 

valabile în sistem; 

 Comparabilitatea - permite utilizatorilor de informaţii contabile compararea 

acestora cu alte companii şi perioade de timp. 

În luarea deciziilor financiare la nivel de companie, trebuie să fie consultate 

situaţiile financiare anuale - Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, Notele 

explicative şi Politicile contabile, care oferă informaţii contabile despre poziţia, respectiv 

performanţa financiară. S-a constatat că informaţiile contabile pot fi cheia în luarea 

deciziilor financiare şi de asemenea, reprezintă o intersecţie importantă între conducere 

unde se iau deciziile şi departamentul financiar-contabil în care se pregătesc situaţii 

financiare.  

În acest capitol au fost descrise teoretic şi sistematic situaţiile financiare anuale 

pentru care s-a urmărit prezentarea tuturor informaţiilor contabile relevante prin: 

 Analiza poziţiei financiare; 

 Analiza standard a performanţei financiare; 

 Analiza informaţiilor auxiliare a situaţiilor financiare. 

Utilizarea informaţiilor contabile din Bilanţ reflectă poziţia financiară a unei 

companii care nu numai că a fost expusă pentru determinarea egalităţii activelor cu 

datoriile totale şi capitalurile proprii, ci şi pentru stabilirea corelaţilor între elementele 

bilanţiere. Bilanţul contabil a fost analizat detaliat prin prezentarea fiecărui indicator de 

activ, datorii şi capitaluri proprii pentru a pune în evidenţă poziţia financiară, stabilitatea 

financiară, situaţia lichidităţii şi solvabilităţii companiei. Importanţa şi complexitatea 

Contului de profit şi pierdere rezidă din necesitatea cunoaşterii performanţei financiare 

studiate pe baza veniturilor şi cheltuielilor din exploatare şi financiare. Analiza este utilă 

deoarece în final oferă o imagine fidelă a profitului sau pierderii companiei pentru 

respectivul exerciţiu financiar. Tehnica de prezentare folosită pentru Politicile contabile şi 

Notele explicative prin intermediul descrierii teoretice a făcut posibilă studiere celor 10 

note explicative care oferă informaţii contabile auxiliare la situaţiile financiare prin 

metodele şi regulile contabile principale aplicate elementelor materiale. Prin urmare, s-a 
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constatat că Notele explicative prezintă informaţii privind Politicile contabile aplicate de 

companie pentru a ţine evidenţele contabile şi a lua cele mai bune decizii financiare pe 

baza informaţiilor contabile furnizate de situaţiile financiare anuale (structura 

patrimonială).  

În ultima parte a capitolului II s-a discutat despre contabilitatea de gestiune şi rolul 

acesteia în reflectarea analitică a performanţei, care am observat că oferă informaţii 

contabile importante şi contribuie semnificativ la procesul de gestionare a companiilor. 

Sfera contabilităţii de gestiune, studiată pe baza celor 4 funcţii specifice acesteia şi în 

conformitate cu prevederile legale este mai largă decât cea a contabilităţii costurilor 

deoarece aceasta utilizează practicile şi principiile contabilităţii financiare. În cele din 

urmă, prin studierea cercetării în domeniu am ajuns la concluzia că, deşi acest tip de 

contabilitate în practică nu se ţine datorită costurilor şi volumului mare de muncă, aceasta 

ar putea ajuta managerii companiilor să conducă afacerile într-un mod mai eficient. 

În cel de-al treilea capitol, intitulat Modele de analiză a performanţei economice în 

industria confecţiilor pe baza situaţiilor financiare anuale, am realizat o prezentare 

teoretică, urmată de studii empirice despre modelele de analiză a performanţei economice 

în vederea evaluării şi stabilirii stării financiare a companiilor din industria românească a 

confecţiilor. Situaţiile financiare am constatat că reprezintă cea mai importantă sursă care 

oferă informaţii contabile cu privire la poziţia şi performanţa financiară a companiei. 

Este important ca managerul să cunoască poziţia financiară generală a companiilor, 

tocmai de aceea, în lucrarea noastră am considerat potrivit să evaluăm poziţia financiară 

prin metoda analizei ratelor de structură a bilanţului patrimonial asupra căruia s-a 

constituit: 

 Analiza activului - arată valoarea economică prezentă deţinută de companie; 

 Analiza datoriilor - arată modul în care este finanţată compania şi care sunt 

obligaţiile de plată ale acesteia; 

 Analiza capitalurilor proprii - arată valoarea capitalului cu care acţionarii contribuie 

în afacere. 

Modelele propuse de analiză a performanţei economice s-au bazat pe o prezentare 

teoretică, urmată de studii practice care prezintă aplicabilitate în industria confecţiilor din 

România. Evaluarea empirică a poziţiei financiare s-a realizat prin intermediul ratelor de 

structură a activului, datoriilor şi capitalurilor proprii. Prin observarea datelor rezultate, 

constatăm că societăţile comerciale din industria confecţiilor au o situaţie economică 

precară din perspectiva analizei Bilanţului contabil, deoarece aceasta deţine mult mai multe 
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active curente faţă de cele imobilizate, ceea ce înseamnă ca activitatea desfăşurată fără 

apelarea la surse de finanţare, nu poate fi susţinută pe o durată îndelungată. Cu toate 

acestea, compania îşi poate schimba starea financiară prin diminuarea activelor circulante 

şi a datoriilor, în vederea creşterii activelor imobilizate şi a capitalurilor proprii. 

În aprecierea performanţei am propus studierea condiţiei de echilibru financiar care 

am observat că are în vedere stabilirea egalităţii între sursele financiare şi mijloacele 

economice necesare pentru dezvoltarea unei activităţii. Prin acest model de evaluare s-a 

urmărit analizarea indicatorilor descrişi în vederea asigurării plăţilor din încasări, fără a se 

apela la surse externe de finanţare, pentru a se evita riscul de faliment: 

 Analiza fondului de rulment - măsoară eficienţa operaţională a companiei şi a stării 

financiare a acesteia pe termen scurt; 

 Analiza nevoii de fond de rulment - măsoară lichiditatea pe termen scurt a 

companiei. De asemenea, oferă o imagine generală despre capacitatea companiei de 

utilizare a activelor în mod eficient; 

 Analiza trezoreriei nete - măsoară rezultatul stabilităţii sau instabilităţii financiare a 

companiei. 

Reflectarea modului în care companiile din industria confecţiilor pot fi finanţate a 

fost posibilă prin analizarea indicatorilor de echilibru financiar - fondul de rulment, nevoia 

de fond de rulment şi trezoreria netă. Rezultatele studiului în general, nu se încadrează în 

limitele normale ale industriei confecţiilor, ceea ce înseamnă că la nivel de companie există 

echilibru financiar scăzut doar în primii trei ani ai analizei, iar în ceilalţi patru ani 

compania prezintă dezechilibru financiar. Suntem de părere că, situaţia rezultată trebuie 

analizată la nivelul managementului pentru a preîntâmpina apariţia riscului de faliment şi a 

obţinerii echilibrului financiar. 

Utilizarea modelului Cematt a presupus o evaluare a indicatorilor calitativi de 

natură financiară în vederea ierarhizării în funcţie de cele 5 trepte de restructurare 

industrială. Odată cu propunerea unei noi abordări a performanţei prin modelul financiar 

Cematt am propus analiza teoretică a acestuia prin 12 indicatori financiari pentru stabilirea 

diagnosticului financiar.  

Studiul de caz a fost realizat pe baza unei eşantion format din 105 companii ale 

industriei româneşti a confecţiilor, după un criteriu selectat (companii cu o Cifră de afaceri 

netă de peste 10 milioane lei din care au fost excluse companiile care aveau date lipsă) 

pentru a determina poziţia financiară. Rezultatele modelului Cematt oferite prin studiul 

empiric, prezintă o medie a scorului ridicată; 75,28 ceea ce arată situaţia de echilibru 
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financiar pe care companiile eşantionului o înregistrează. Prin urmare, companiile 

eşantionului prezintă adaptabilitate la mediile competitive. Analiza studiului este utilă în 

special managerilor, în vederea îmbunătăţirii procesului de luarea a celor mai bune decizii 

privind finanţarea şi dezvoltarea afacerilor, pentru prognozarea viitoarei performanţe 

financiare, selectarea partenerilor de afaceri, realizarea de investiţii profitabile, dar şi 

analiştilor financiari pentru îndeplinirea obiectivelor în afaceri.  

În demersul de studiere a factorilor care influenţează performanţa economică, am 

identificat care sunt posibilităţile de ierarhizare a companiilor analizate cu ajutorul 

modelului DuPont. Având la bază analiza rentabilităţii conform rezultatelor modelului, am 

arătat că rata rentabilităţii financiare poate fi influenţată de o serie de factori care au putut 

fi evidenţiaţi prin următorii indicatori:  

 Rentabilitatea comercială - măsoară situaţia vânzărilor unei companii; 

 Rotaţia activelor - măsoară nivelul de eficienţă cu care compania utilizează 

activele; 

 Multiplicarea capitalurilor - măsoară efectul de levier financiar. 

Prin metoda Du Pont am reuşit să ierarhizăm companiile eşantionului analizat şi să 

stabilim corelaţiile între indicatorii matricei Du Pont şi rezultatul net al exerciţiului 

financiar. Rezultatele modelului financiar Du Pont sunt relevante clienţilor care pot privi 

tabloul celor mai bune companii în domeniul confecţiilor din România, cât şi managerilor 

sau proprietarilor de companii, care pot evalua performanţa financiară în vederea 

cunoaşterii principalilor concurenţi şi a companiilor cu performanţe financiare similare. În 

urma utilizării funcţiilor Pearson şi Corell în analiza studiului empiric asupra celor 105 

companii din industria confecţiilor, am constat că doar între media rezultatului net al 

exerciţiului financiar şi rentabilitatea comercială există corelaţie.  

Referitor la analiza riscului de faliment au fost prezentate diverse opinii în definirea 

acestuia, datorită necesităţii de descriere a situaţiei în care o companie devine insolvabilă 

din cauza incapacităţii de plată a datoriilor. Am constata că eşecul financiar poate apărea 

din cauza problemelor legate cu fluxul de lichidităţi care rezultă în urma vânzărilor scăzute 

şi a cheltuielilor ridicate. Modelele propuse în lucrarea ştiinţifică, urmăresc identificarea 

riscului de faliment al companiilor din industria confecţiilor, iar pentru aceasta a fost 

realizată o analiză pentru care au fost determinate: 

 Solvabilitatea - măsoară capacitatea companiei de a-şi îndeplini plăţile datoriilor pe 

termen lung; 
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 Lichiditatea - măsoară capacitatea companiei de a-şi îndeplini obligaţiile de plată 

pe termen scurt faţă de partenerii de afaceri; 

 Scorul Z specific metodei Altman şi Taffler - a presupus o analiză multivariată. 

Analiza teoretică a riscului de faliment a fost continuată cu un studiu empiric 

pentru societăţile comerciale din industria confecţiilor. Conform evaluării riscului de 

faliment prin metoda ratelor de solvabilitate şi lichiditate au fost constate valori care nu se 

încadrează în limitele normale ale industriei confecţiilor. Tocmai de aceea, am considerat 

util să analizăm riscul falimentului şi prin alte modele de evaluare a acestuia. Modelele 

pentru care am optat au fost modelul Altman şi modelul Taffler, unde am constatat că 

riscul de faliment prezintă valori ale serilor în parametrii normali, prin urmare suntem de 

părere că după aplicarea tuturor metodelor de depistare a falimentului, putem spune că 

societatea comercială analizată nu înregistrează faliment, însă datorită faptului că metoda 

ratelor arată situaţia înregistrării falimentului, atenţia managementului asupra acestuia 

trebuie să fie cu atât mai mare. 

În acest studiu de cercetare am propus o nouă abordare a analizei capacităţii de 

creştere economică, bazată pe indicatorii financiari ai situaţiilor financiare, cu scopul de a 

observa dacă compania analizată are un management performant. Rezultatele studiului 

empiric sunt sub aşteptările dorite, deoarece din analiza creşterii economice nu s-a 

înregistrat o evoluţie ascendentă a factorilor de influenţă a creşterii economice.   

De aceea, propunem ca modelul prezentat să fie privit de managerii companiei 

pentru îmbunătăţirea performanţei financiare şi realizarea unei creşteri economice 

sustenabile. Această îmbunătăţire opinăm că poate fi realizată prin scăderea indicatorilor 

financiari precum cei ai datoriilor, creditelor bancare, cheltuielilor de orice tip şi prin 

creşterea profitului net, capitalurilor proprii, capitalului investit şi a cifrei de afaceri netă. 

Din abordarea studiului cercetării companiei analizate, cel mai bun an considerăm că este 

2011, an în care rata de creştere economică este peste 50%. Cu toate acestea, descreşterea 

economică rapidă impune măsuri la nivel managerial, precum şi necesitatea de sporire a 

investiţiilor.  

Complexitatea cercetării expuse ajută atât managerii companiilor, cât şi alte 

categorii de stakeholderi din industria românească a confecţiilor în fundamentarea 

deciziilor pentru satisfacerea intereselor. Prin analiza particularităţilor specifice capacităţii 

de creştere economică din industria confecţiilor la nivel naţional, am reuşit să contribuim la 

dezvoltarea literaturii de specialitate economico-financiară şi a diversificării ariei de 

studiere a industriei confecţiilor. 
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În cel de-al patrulea capitol, intitulat Costul de producţie - barometru sensibil al 

performanţei economice în industria confecţiilor, am realizat o prezentare teoretică şi 

practică despre analiza costului de producţie din industria românească a confecţiilor, pentru 

care studiul empiric a fost constituit la companiile reprezentative ale sectorului. 

În urma prezentării teoretice a noţiunilor specifice costului de producţie, am 

constatat că aceasta este o sursă importantă de informaţie contabilă specifică contabilităţii 

de gestiune. Costul de producţie are un rol deosebit în analiza performanţei economice 

deoarece acesta se referă la cheltuielile efectuate de companie pentru a produce o anumită 

cantitate de marfă. Deoarece în practică nu există o metodă unică utilizată în calculaţia 

costurilor, am propus pe baza cercetărilor teoretice cele mai potrivite metode de analiză a 

costurilor în industria confecţiilor.  

Pentru exemplificarea studiului practic am considerat că cea mai potrivită metoda 

de calculaţie a costurilor de producţie este metoda Direct Costing, care prin indicatorii de 

performanţă aferenţi producţiei fabricate, ce au fost determinaţi în funcţie de cheltuielile 

fixe, pun la dispoziţia managerilor informaţii cu privire la punctul de echilibru, factorul de 

acoperire, coeficientul de siguranţă şi intervalul de siguranţă, astfel încât societatea 

comercială să îşi poată planifica producţia marfă realizată şi volumul desfacerilor pentru a-

şi acoperii veniturile, cheltuielile şi a nu înregistra pierderi.  

În urma calculaţiei costurilor pe baza indicatorului de producţie marfă fabricată am 

stabilit care dintre indicatorii de performanţă influenţează activitatea financiară a 

societăţilor comerciale din industria confecţiilor. Din calculaţia costurilor pe baza 

producţiei marfă fabricată prin metoda Direct-Costing pentru luna Ianuarie 2017, s-a  ajuns 

la rezultate pertinente ca urmare a determinării indicatorilor prin metoda Direct-Costing. 

Rezultatele studiul din perspectiva calculaţiei costurilor, arată că nu se prezintă un nivel 

suficient de ridicat al pragului de rentabilitate şi al punctului de echilibru, ceea ce înseamnă 

că societatea analizată poate fi supusă riscului de faliment şi a dezechilibrului financiar, 

dacă volumul desfacerilor este mai mic decât intervalul de siguranţă al diferenţei dintre 

cifra de afaceri şi pragul de rentabilitate. 

Documentarea practică la companiile din industria analizată ne-a permis stabilirea 

principalelor căi de reducere a costurilor de producţie din industria confecţiilor. Am 

constatat că societăţile încearcă să îşi reducă costurile în principal prin utilizarea sampling-

urilor primite de la clienţi, folosirea halelor închiriate pentru a nu utiliza resursele băneşti 

în investiţii, precum şi producerea confecţiilor cu un minim de forţă de muncă. 
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În cel de-al cincilea capitol, intitulat Modele moderne de studiere a performanţei 

financiare pentru entităţile economice din industria confecţiilor, am realizat un studiu 

empiric care a presupus utilizarea modelului econometric de regresie liniară multiplă şi a 

metodei Balanced Scorecard pentru analizarea performanţei economico-financiară din 

industria românească a confecţiilor. 

Din perspectivă statistică, a fost instituit un model econometric pentru care a fost 

prezentat modul de cuantificare a performanţei financiare pentru eşantionul din industria 

confecţiilor. Datele eşantionului au fost preluate din baza de date a site-ului Top Firme din 

România, pentru care au fost folosite datele companiilor cu o Cifră de afaceri mai mare de 

10 milioane lei după CAEN 1413. În urma eliminării companiilor incompatibile, a rezultat 

un eşantion format din 107 companii cu date prezentate pe o perioadă de 7 ani, astfel că 

observaţiile modelului sunt în număr de 749. Menţionăm că, pentru validarea modelului de 

regresie macroeconomic al performanţei s-a considerat ca variabilă dependentă Profitul net 

al exerciţiului financiar, iar ca variabile independente Activele imobilizate, Activele 

circulante, Capitalurile proprii şi Numărul de angajaţi ai companiilor. 

Modelul econometric ne arată că în 67,41% dintre cazuri profitul net exprimă 

ecuaţia regresională multiplă propusă, prin urmare modelul este unul valid. În urma 

îmbunătăţii modelului, ecuaţia  rezultată a modelului de regresie liniară multiplă a fost 

prezentată sub următoarea formă: 

 

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇𝑁𝐸𝑇) = 2,35842509351 − 0,3032922132278 × 𝐿𝑜𝑔(𝐴𝐼) + 0,256483913623 ×

𝐿𝑜𝑔(𝐴𝐶) + 0,617622994569 × 𝐿𝑜𝑔(𝐾𝑃) + 0,422960791987 × 𝐿𝑜𝑔(𝑁)     (19) 

unde: AI - Active imobilizate  

          AC - Active circulante  

          KP - Capitaluri proprii 

          N - Număr angajaţi  

 

Putem spune că modelul expus este unul eficient deoarece estimează previziunea 

profitului net. Pentru o creştere cu 1000 lei a activelor imobilizate se generează implicit o 

scădere a profitului net cu 300,29 lei. În aceleaşi condiţii creşterea activelor circulante 

conduce la o creştere de 256,48 lei a profitului net, creşterea cu 1000 lei a capitalului 

propriu conduce la creşterea cu 617,62 lei, iar creşterea numărului de angajaţi cu 1000 

persoane conduce la creşterea profitului net cu 422,96 lei. Ca urmare a prezentărilor şi 

interpretărilor făcute, considerăm că ipotezele modelului de cuantificare a performanţei au 
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fost validate. După cum se poate observa, nu există variabile predictoare care să conducă la 

micşorarea profitului net îmbunătăţit prin logaritmare şi folosirea estimărilor.  

Analiza performanţei economico-financiare oferită prin modelul sintetic Balanced 

Scorecard a fost realizată pe baza celor 4 perspective: financiară, clienţi, procese interne şi 

învăţare - dezvoltare. Pentru aceste perspective am surprins asupra industriei confecţiilor 

din România - principalele obiective, situaţia curentă şi planul de acţiune. În cele din urmă, 

pe baza celor constatate considerăm că societăţile comerciale din industria confecţiilor 

trebuie să elaboreze strategii, care să fie uşor de pus în practică pentru a putea supravieţuii 

pe piaţa concurenţială. Sectorul analizat după cum am constatat din diversele evoluţii 

prezentate în lucrare este supus presiunii concurenţiale, prin urmare analiza “calitate-preţ” 

s-a dovedit mai importantă decât analiza “cost-preţ”. 

 

 

Contribuţii proprii 

 

Considerăm că prin maniera proprie de prezentare, lucrarea noastră de cercetare 

reuşeşte să răspundă întrebărilor de cercetare stabilite. Structurat logic pe capitolele, 

dezideratul reflectă în detaliu relevanţa informaţiilor contabile pentru analiza performanţei 

economice din industria confecţiilor în România. În urma expunerii concluziilor generale 

ale lucrării, subliniem contribuţiile proprii aduse lucrării: 

 Prezentarea demersului istoric şi de conţinut cu privire la vestimentaţie şi 

modalitatea prin care s-a ajuns la creare industriei confecţiilor (Capitolul I); 

 Identificarea momentelor importante în dezvoltarea industriei confecţiilor din 

Uniunea Europene şi România, prin analizarea evoluţiei pieţei europene a confecţiilor în 

contextul globalizării şi prezentarea dinamicii industriei studiate în contextul restructurării 

economice şi integrării europene a României, pentru care au fost analizaţi indicatori 

precum Cifra de afaceri netă, Preţurile practicate de producători, Productivitatea muncii, 

evoluţia Comerţului internaţional al României în materie de confecţii şi indicii Producţiei 

noi şi ai Productivităţii industriale ş.a (Capitolul I); 

 Realizarea unei analize SWOT a sectorului confecţiilor din României în vederea 

sublinierii aspectelor de competitivitate prin prezentarea principalelor puncte tari, puncte 

slabe, oportunităţi şi ameninţări (Capitolul I); 
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 Prezentarea tendinţelor indicelui producţiei industriale pentru anii 2018-2022, prin 

analiza contextului naţional şi internaţional al confecţiilor, astfel au putut fi evidenţiate 

perspectivele sectorului (Capitolul I); 

 Analizarea performanţei economice din industria confecţiilor pe baza producţie de 

serie sau în regim de lohn şi prezentarea implicaţiilor pe care acestea le au în procesul 

managerial (Capitolul I); 

 Prezentarea teoretică a performanţei economice, care alături de performanţa de 

mediu şi cea socială formează performanţa globală (Capitolul II); 

 Identificarea, descrierea şi prezentarea intereselor principalelor categorii de 

stakeholderi, care se împart în acţionari, creditori, salariaţi, autorităţi publice, clienţi, 

manageri şi publicul larg (Capitolul II); 

 Descrierea teoretică a conceptului de informaţie contabilă, ca vector de prezentare a 

performanţei economice şi analizarea caracteristicilor acesteia: inteligibilitate, relevanţă, 

credibilitate şi comparabilitate (Capitolul II); 

 Realizarea unei analize a situaţiilor financiare anuale, pentru care din perspectiva 

metodologică a fost descris Bilanţul ca instrument de analiză a poziţiei financiare prin cele 

patru tipuri identificate: Bilanţ contabil, Bilanţ financiar, Bilanţ funcţional, Bilanţ “pool de 

fonds” şi Contul de profit şi pierdere ca instrument de analiză standard a performanţei 

financiare, prin prezentarea principalelor categorii de venituri şi cheltuieli. Pe lângă 

acestea, am prezentat Politicile contabile şi Notele explicative prin cele 10 note explicative 

care completează setul de situaţii financiare anuale datorită surselor informaţionale 

auxiliare pe care le oferă (Capitolul II); 

 Evidenţierea aspectelor definitorii ale contabilităţii de gestiune şi a rolului pe care 

aceasta îl reflectă asupra performanţei (Capitolul II); 

 Evaluarea poziţiei financiare prin realizarea unui studiu de caz cu date reale, pentru 

care s-a avut la bază determinarea ratelor de structură a bilanţului patrimonial - împărţit în 

rate specifice activului, datoriilor şi capitalurilor proprii (Capitolul III); 

 Prezentarea influenţei echilibrului financiar prin determinarea fondului de rulment 

net, necesarului de fond de rulment şi trezoreriei nete, prin conturarea unui studiu empiric 

de apreciere a performanţei (Capitolul III); 

 Propunerea introducerii unui indice agregat de evaluare a performanţei pe baza a 12 

indicatori financiari în vederea stabilirii intervalului de performanţă al companiilor, prin 
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modelul financiar Cematt asupra căruia s-a realizat o evaluare asupra unui eşantion de 105 

companii din industria confecţiilor, conform CAEN 1413 (Capitolul III); 

 Utilizarea metodei Du Pont pentru analiza rentabilităţii financiare prin determinarea 

rentabilităţii comerciale, rotaţiei activelor, multiplicării capitalurilor în vederea ierarhizării 

celor 105 companii ale eşantionului studiat în funcţie de rezultate (Capitolul III); 

 Stabilirea corelaţiei Pearson şi Corell între Rezultatul net al exerciţiului financiar şi 

indicatorii matricei Du Pont (Capitolul III); 

 Analizarea riscului de faliment implementat în industria confecţiilor, pentru care s-

a propus un studiu empiric în perioada anilor 2011-2017 în vederea luării de căre manageri 

a celor mai bune decizii financiare. Pentru acoperirea unui cadru larg de cercetare a 

conceptului de risc al falimentului s-au determinat ratele de lichiditate, solvabilitate şi s-a 

utilizat metoda Altman şi Taffler (Capitolul III); 

 Efectuarea unui studiu empiric pentru analizarea capacităţii de creştere economică a 

companiei prin factorii specifici: rata profitului reinvestit, gradul de acoperire al creditelor 

bancare, rata dobânzii, rata rentabilităţii capitalului investit, rata rentabilităţii comerciale, 

rotaţia capitalului investit şi ECART-ul (RIC faţă de IR) (Capitolul III); 

 Abordarea costului de producţie din perspectivă teoretică datorită importanţei 

informaţilor contabile specifice contabilităţii de gestiune pe care le oferă (Capitolul IV); 

 Identificarea modelelor de analiză a costurilor pretabile industriei confecţiilor: 

metoda pe comenzi, metoda Standard Cost, metoda GP, metoda THM, metoda Direct 

Costing, metoda ABC, metoda Kaisen Costing şi metoda Target Costing (Capitolul IV); 

 Elaborarea unui sistem de calculaţie a costurilor pentru luna Ianuarie 2017 pe baza 

producţiei marfă fabricată. Prin utilizarea metodei Direct Costing s-au putut determina 

indicatorii de calculaţie a costurilor: punctul de echilibru, pragul de rentabilitate, factorul 

de acoperire, coeficientul de siguranţă şi intervalul de siguranţă (Capitolul IV); 

 Identificarea căilor prin care costul de producţie din industria confecţiilor poate fi 

redus (Capitolul IV); 

 Elaborarea unui model econometric de regresie liniară multiplă la nivelul industriei 

confecţiilor din România - având la bază un eşantion de 749 observaţii, format din 107 

companii cu CAEN 1413 pe o perioadă de 7 ani a căror date au fost preluate din baza de 

date a site-ului TopFirme (Capitolul V); 

 Implementarea unui model sintetic de analiză a performanţei economico-financiară 

denumit Balanced Scorecard asupra industriei confecţiilor din România pentru care au fost 
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prezentate cele 4 perspective: financiară, clienţi, procese interne şi învăţare - dezvoltare 

(Capitolul V); 

 Interpretarea amplă a datelor rezultate ca urmare a aplicării modelelor de studiere a 

performanţei economice din industria confecţiilor (Capitolele III, IV, V); 

 Publicarea modelelor analizate de către cercetător în cărţi (domeniul economic) 

apărute la nivel naţional şi internaţional, reviste de specialitate a căror baze de date sunt 

recunoscute la nivel internaţional şi prezentarea lucrărilor de cercetare în tema tezei de 

doctorat la conferinţele internaţionale. 

Maniera proprie de prezentare a dezideratului ştiinţific - teoretică şi practică - aduce 

contribuţii semnificative asupra domeniului care studiază performanţa economică. Pe de 

altă parte, fără a avea pretenţii de exhaustivitate, studiul reprezintă o noutate în domeniul 

industriei confecţiilor din România deoarece nu au fost identificate alte prezentări de acest 

fel în studiile extinse ale economiei.  

 

Limite ale cercetării 

 

Teza de doctorat tratează într-o manieră cuprinzătoare studiul analizei performanţei 

economice a industriei confecţiilor din România pe baza informaţiilor contabile pe care le-

am considerat relevante. Deşi considerăm că au fost atinse obiectivele propuse, s-a răspuns 

la întrebările de cercetare şi s-a utilizat corect metodologia de cercetare prezentată, lucrarea 

nu reuşeşte să surprindă toate aspectele vastului domeniu de cercetare, la care se adaugă 

abordarea temei prin subiectivismul cercetătorului. Pe lângă acestea, în conţinutul tezei au 

mai fost identificate următoarele limite ale cercetării: 

 Analiza dinamică a industriei confecţiilor, studiată în context naţional şi 

internaţional a fost limitată cantitativ prin datele examinate - cercetarea s-a axat pe datele 

publice oferite de Statistica Comisiei Europene şi Institutul Naţional de Statistică. O 

interogare a mai multor organe de specialitate statistică ar fi ajutat la stabilirea veridicităţii 

datelor; 

 Demersul ştiinţific prezintă din punct de vedere teoretic doar analiza performanţei 

din perspectiva economică, deşi domeniul de cercetare cuprinde în ansamblu şi analiza 

non-financiară. Ne-am limitat doar la a stabili dacă informaţiile contabile sunt relevante 

pentru analiza performanţei economice deoarece o analiză complexă a performanţei 
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globale (performanţă economică, performanţă socială şi performanţă de mediu) nu poate fi 

acoperită în cadrul unei singure lucrări de cercetare; 

 Considerăm informaţiile contabile prezentate prin datele financiare ca fiind 

abstracte şi într-o continuă schimbare, astfel există posibilitatea ca rezultatele obţinute să 

fie limitate în timp datorită unor noi actualizări apărute în ultima perioadă;  

 Conţinutul cercetării a fost limitat de dinamica în timp a indicatorilor financiari la 

SC. CONF SRL. datorită caracterului confidenţial al setului complet de situaţii financiare 

anuale. Restricţionarea accesului ne-a condus la limitarea analizei datelor financiare 

primite de la companie, doar pe o perioadă de 7 ani (2011-2017). Prin urmare, o extindere 

a dinamicii cantitative pentru compania analizată ar oferi informaţii contabile complexe, cu 

un grad extins de relevanţă; 

 Calculaţia costului de producţie a confecţiilor prin metoda Direct-Costing, pe baza 

producţie marfă fabricată a fost limitată cantitativ (Ianuarie 2017) datorită volumului 

ridicat pe care îl implică centralizarea cheltuielilor, ca urmare a faptului că SC. CONF 

SRL. nu ţine contabilitate de gestiune. Studiul extins al calculaţiei costurilor pentru toate 

lunile anului 2017 prin mai multe metode sau pentru mai mulţi ani consecutivi, ar fi permis 

aprofundarea analizei în vederea comparării rezultatelor obţinute cu cele aşteptate; 

 Eşantionul pentru care a fost realizată modelarea econometrică este de asemenea 

limitat cantitativ, deoarece cuprinde variabilele doar pentru 107 companii din cele 3.575 

după CAEN 1413 (sursa www.TopFirme.com). Pe lângă acestea, aplicarea testelor asupra 

celor 749 observaţii a fost realizată în limitele programului EViews Illustrated Version 

10+, pentru care am beneficiat de licenţă. O versiune mai nouă a programului EViews sau 

utilizarea programului Stata ar fi oferit mult mai multe posibilităţi de testare a modelului. 

Considerăm că o analiză mai extinsă a modelului printr-un eşantion mai mare ar fi permis 

gruparea companiilor: din punct de vedere al formei de organizare (Legea societăţilor 

comerciale nr. 31 din anul 1990) în Societăţi pe acţiuni - Societăţi cu răspundere limitată, 

care reflectă dimensiunile diferite ale acţiunilor întreprinse, iar din punct de vedere al 

producţiei realizate în Societăţi cu producţie de serie - Societăţi cu producţie în lohn;  

 Prezentarea analitică a performanţei economico-financiară prin modelul sintetic 

Balanced Scorecard a fost limitată la ansamblul industriei confecţiilor. Realizarea unui 

model Balanced Scorecard la nivel de companie, ar fi permis stabilirea celor mai inovative 

strategii, pe care aceasta le poate adopta. 
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Propuneri 

  

Ca urmare a analizării performanţei economice din industria românească a 

confecţiilor pe baza informaţiilor contabile relevante au fost prezentate concluziile 

generale ale lucrării şi contribuţiile proprii care necesită formularea unor propuneri 

corespunzătoare în vederea identificării modalităţilor de eficientizare a cercetării realizate. 

Considerăm că, cele mai relevante propuneri care pot fi făcute asupra cercetării realizate 

prin analiza performanţei economice la nivelul industriei confecţiilor din România, se 

referă la:  

 Implicarea tuturor categoriilor de stakeholderi în formularea unor strategii pentru 

dezvoltarea industriei confecţiilor pe baza punctelor tari, a celor slabe, a oportunităţilor şi a 

ameninţărilor sectorului, în vederea creşterii viabilităţii acesteia. În acest fel, climatul 

economic al industriei confecţiilor ar reflecta potenţialul de creştere a ponderii produselor 

destinate necesităţilor vitale ale omenirii; 

 Investiţii pentru modernizarea utilajelor existente pe liniile de producţie în vederea 

eficientizării muncii şi a creşterii calităţii produselor în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Calitate; 

 Promovarea brandurilor româneşti de confecţii, a flexibilităţii acestora, creşterea 

gradului de adaptare la schimbări şi participarea la târguri şi expoziţii, precum  

TINIMTEX, Confintex, STYL şi KABO ş.a. - pentru atragerea potenţialilor clienţi şi a 

pătrunderii pe piaţa internaţională;  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi recrutarea forţei de muncă calificate prin 

încheierea de parteneriate între instituţiile de învăţământ din domeniul textile-confecţii 

(liceale sau universitare) şi companiile din industria confecţiilor - în acest fel se asigură o 

forţă de muncă bine instruită pentru specificul acestui sector de activitate; 

 Implementarea celor mai noi Proceduri şi Standarde de Raportare Financiară, 

Audit, Control intern, Evaluare, Mediu, Calitate, Comunicare, Responsabilitate Socială şi 

Risc, în vederea alinierii la cele mai înalte niveluri ierarhice specifice fabricării articolelor 

de îmbrăcăminte. De asemenea, propunem evaluarea performanţei economice pe baza 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, nu doar a situaţiilor financiare anuale;  

 Întocmirea de proiecte prin Programele Operaţionale care să ofere posibilitatea 

apelării la Fondurile europene nerambursabile pentru retehnologizarea (achiziţionarea de 
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utilaje inteligente care să diminueze necesarul forţei de muncă) sau deschiderea unor noi 

linii de fabricaţie în vederea creşterii fluxului de producţie; 

 Utilizarea lanţurilor Markov prin care se poate realiza o analiză a factorilor de 

creştere a performanţei economice în vederea previzionării indicatorilor financiari specifici 

situaţiilor financiare anuale; 

 Introducerea unei reglementări prin care contabilitatea de gestiune să se ţină 

obligatoriu în companiile din industria confecţiilor. În acest fel, calculaţia costurilor s-ar 

putea realiza prin tehnici simplificate care ar permite o analiză amănunţită a costurilor din 

perspectiva productivităţii muncii, a consumului de materiale, energie, a capitalului de 

lucru ş.a. 

 Optimizarea producţiei în vederea creşterii performanţei economice a companiilor 

din industria confecţiilor prin utilizarea metodelor de programare liniară; 

 Utilizarea modelelor econometrice pentru evidenţierea relaţiei dintre o variabilă 

dependentă şi una sau mai multe variabile independente în vederea prognozării 

performanţei financiare a companiilor din industria confecţiilor, prin folosirea programului 

Stata 15 care permite realizarea de prognoze prin aplicarea celor mai avansate teste 

statistice. 

 

Perspective viitoare de cercetare 

 

Avem convingerea că prezentul studiu ştiinţific reprezintă un pas înainte în 

cercetarea informaţiilor contabile relevante pentru analiza performanţei economice a 

industriei confecţiilor din România, datorită amplului cadru de prezentare a lucrării 

teoretico-metodologic şi empiric. 

În urma prezentării concluziilor generale ale lucrării prin care au fost stabilite 

rezultatele cercetării cu limitele aferente, considerăm necesară preocuparea permanentă de 

actualizare a informaţiilor contabile specifice sectorului, prin urmare propunem 

următoarele perspective viitoare de cercetare: 

 Extinderea modalităţilor de analiză a creşterii performanţei economice pentru 

companiile din industria confecţiilor la nivel mondial - prin studii empirice pe baza 

informaţiilor contabile fiabile; 

 Posibilitatea creării unui set de situaţii financiare în funcţie de categoriile de 

stakeholderi şi introducerea unei prevederi legislative prin care Situaţia fluxurilor de 
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trezorerie să se întocmească obligatoriu în cadrul companiilor indiferent de Cifra de afaceri 

pe care acestea o deţin; 

 Crearea unor softuri specializate între contabilitate şi producţie, prin care 

informaţiile contabile ale companiilor să fie colectate şi prelucrate automat prin simpla 

comandă a profesioniştilor contabili; 

 Aprofundarea analizării costului de producţie prin conturarea unor studii empirice 

de calculaţie a costurilor pentru companiile din industria confecţiilor, pe baza celor 8 

metode de analiză propuse în prezentul demers; 

 Extinderea modelelor moderne de studiere a performanţei financiare specifice 

industriei confecţiilor, prin crearea unui model econometric de regresie liniară multiplă şi a 

unui model de diagnosticare a performanţei economico-financiară - Balanced Scorecard, la 

nivelul Uniunii Europene. 

Lista direcţiilor de cercetare rămâne însă deschisă deoarece suntem de părere că 

oricât de cuprinzător ar fi un studiu ştiinţific, acesta nu ar putea deveni atotcuprinzător, 

pentru că nu se pot elucida toate aspectele vaste ale unui domeniu atât de complex precum 

este cel economic.  

Considerăm util ca în cadrul viitoarelor studii şi cercetări să se aplice chestionare 

cu răspunsuri deschise profesioniştilor contabili ai companiilor din industria confecţiilor 

pentru a se identifica practic care sunt cele mai utilizate şi relevante informaţii contabile 

pentru analiza performanţei economice. 

Ne propunem să continuăm abordarea demersului ştiinţific şi în viitoarele lucrări de 

cercetare prin care să analizăm performanţa economică din industria confecţiilor la cât mai 

multe companii, în context naţional, internaţional şi mondial. Pe lângă acestea, vom 

încerca să continuăm cercetarea prin dezbaterea limitelor cercetării, a propunerilor şi a 

perspectivelor viitoare de cercetare a prezentului demers ştiinţific. 

Concluzia finală a acestei cercetări ştiinţifice este că în prezent, industria 

confecţiilor reprezintă pentru România unul dintre sectoarele cheie ale economiei 

naţionale, care prezintă necesitate de revizuire şi adaptare permanentă la schimbările pieţei 

financiare. 
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