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Performanță financiară, informație contabilă, entitate economică, turism, sectorul hoteluri 

și alte facilități de cazare, caracteristici calitative, utilizatori, situații financiare, Bursa de Valori 

București, Standarde Internaționale de Raportare Financiară, poziția financiară, performanța 

financiară, indicatori economico-financiari, note explicative la situațiile financiare, analiza 

factorială, analiza componentelor principale, ipoteze de cercetare, corelație semnificativă, 

corelație nesemnificativă, variabilă, componente principale, model econometric de evaluare a 

performanței financiare, efecte COVID 19 asupra performanței financiare, SPSS. 
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Introducere, motivația alegerii temei de cercetare și contextul cercetării 

 

Turismul și ospitalitatea sunt fenomene socio-economice convergente, puternic corelate 

cu aproape toate sectoarele economice naţionale și internaționale. Aportul pe care activitatea 

turistică îl are la dezvoltarea civilizației actuale a inclus acest domeniu de activitate în categoria 

valorilor creative ce dinamizează sistemul economic global. 

Profunda cosmopolizare a mediului de afaceri în ansamblul său și canalizarea societăților 

moderne spre activitățile recreative au favorizat ascensiunea industriei ospitalității și a turismului 

în mod particular. Concomitent cu intensificarea consumului și a circulației turistice a crescut și 

numărul entităților economice specializate pe cazare în regim hotelier interesate să-și pună în 

valoare cât mai bine cu putință resursele, sistemul managerial și valorile specifice. 

Serviciile turistice bazate pe ospitalitate și excelență în afaceri au un impact semnificativ 

asupra economiei și PIB-ului național, contribuind în ultimă instanță la dezvoltarea unor sisteme 

integrate, extraordinar de complexe, de rezervare și la consolidarea unor lanțuri hoteliere care 

trasează cele mai noi trenduri pe piață globală.  

Totodată, sectorul hoteluri și alte facilități de cazare similare a devenit o componentă 

vitală pentru dezvoltarea durabilă a industriei ospitalității în acord cu noile tendințe în materie de 

distanțare socială, securitate și confort. Aceste entități economice cunosc o metamorfozare 

periodică și o adaptare permanentă la cerințele și nevoile consumatorilor. 

Afacerile din domeniu sunt principalul generator de locuri de muncă pe plan mondial și s-

au dezvoltat într-o activitate care nu cunoaște stereotipuri sau limite politice, ideologice, istorico-

geografice ori culturale. 

Acesta este contextul motivației alegerii temei prezentei teze de doctorat. Dezvoltarea 

sustenabilă a turismului și industriei ospitalității oferă posibilitatea turistului de a profita de 

resursele naturale ale zonei în care se deplasează, dar totodată acesta consumă parte din acestea. 

Pe de cealaltă parte entitatea economică trebuie să fie profitabilă, dar folosește resursele naturale 

și antropice pentru a atrage turiști în număr cât mai mare. Resursele naturale sunt limitate, iar 

noi, în calitate de turiști sau antreprenori sunt responsabili de păstrarea în condiții optime a 

acestor resurse. 

Contextul cercetării este determinat și de starea actuală, de incertitudinea în care se află 

entitățile economice din toate sectoarele de activitate, declanșată de pandemia COVID 19. 

Sectorul hoteluri și alte facilități de cazare este unul dintre cele mai afectate sectoare, având în 

vederea restricționările privind circulația persoanelor, călătoriile și transportul. 
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Fixarea obiectivelor cercetării și structura lucrării 
 

Din scopul cercetării referitor la explicarea conceptuală și empirică a aportului 

informațiilor contabile la evaluarea performanței financiare a entităților economice din sectorul 

hoteluri și alte facilități de cazare sunt derivate obiectivele specifice. Acestea fixează în mod 

concret aspectele care sunt explicate în cercetare și structurează în mod logic demersul științific 

în părți și capitole, după cum reiese din Figura 1. 
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Figura 1. Obiectivele cercetării și structura tezei de doctorat 

Sursa: prelucrare proprie 
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Ipotezele cercetării 
 

Ipotezele care fundamentează demersul cercetării noastre au fost propuse în urma analizei 

stadiului actual al cunoașterii. În acest sens, am stabilit opt categorii de variabile care au impact 

asupra evaluării performanței financiare a entității economice din sectorul hoteluri și alte 

facilități de cazare și pentru fiecare categorie am emis o serie de ipoteze de cercetare, după cum 

urmează: 

1. lichiditatea poate influența semnificativ sau nu performanța financiară a entităților din 

sectorul hoteluri și alte facilități de cazare; 

2. solvabilitatea poate influența semnificativ sau nu performanța financiară a entităților din 

sectorul hoteluri și alte facilități de cazare; 

3. rentabilitatea activelor (ROA) poate influența semnificativ sau nu performanța financiară 

a entităților din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare; 

4. rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) poate influența semnificativ sau nu performanța 

financiară a entităților din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare; 

5. marja brută a cifrei de afaceri (TGM) poate influența semnificativ sau nu performanța 

financiară a entităților din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare; 

6. efectul de levier financiar (LEV) poate influența semnificativ sau nu performanța 

financiară a entităților din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare; 

7. rata datoriei totale (DEBT) poate influența semnificativ sau nu performanța financiară a 

entităților din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare. 

8. rentabilitatea vânzărilor (ROS) poate influența semnificativ sau nu performanța 

financiară a entităților din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare. 

 

Metodologia cercetării 

 

Ipotezele de cercetare prezentate mai sus au fost punctul de plecare în cercetarea noastră 

teoretică și empirică. În acest sens, am urmărit pe parcursul lucrării, validarea sau invalidarea 

acestor ipoteze, scopul final fiind atingerea obiectivelor propuse. În ceea ce privește metodele de 

cercetare utilizate amintim: documentarea, sinteza, sistematizarea, generalizarea, observația, 

analiza, deducţia şi inducţia, analogia, analiza comparativă, studiul de caz și modelarea statistică 

şi econometrică. 

Etapa de documentare a constat în parcurgerea unui număr însemnat de surse 

bibliografice, naționale, internaționale, baze de date ale unor instituții (aminitim aici: 
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www.bvb.ro, www.insse.ro, www.mfinante.ro și site-urile web ale tuturor entităților economice 

analizate.  

Metodologia de cercetare utilizată în realizarea demersului ştiinţific se bazează atât pe o 

abordare calitativă, cât şi pe una cantitativă. Rolul cercetării calitative este de a identifica, în 

literatura de specialitate, informații necesare clarificării conceptului studiat, a caracteristicilor 

acestuia și a contextului în care are loc și care îi determină dinamica. Cercetarea cantitativă are 

rolul de a cuantifica aspecte relevante identificate în analiza calitativă, prin testarea și validarea 

unor ipoteze prin metode specifice. 

Pentru realizarea obiectivelor specifice am utilizat metode de cercetare, precum: 

- metoda descriptivă pentru revizuirea literaturii de specialitate cu privire la cercetări 

anterioare, atât pe plan național cât și internațional, acte normative sau site-uri ale 

organismelor profesionale. S-au utilizat din literatura de specialitate 160 referințe 

bibliografice publicate de autori în cărți sau reviste de specialitate, din legislația specifică 14 

acte normative, din resurse disponibile în format electronic 27 site-uri ale organismelor 

profesionale interne și internaționale, burse de valori sau entități economice. 

- metoda comparativă a constat în analiza informațiilor care trebuie prezentate în notele 

explicative la situațiile financiare a entităților economice care întocmesc situațiile financiare 

conform OMFP 1802/2014 și informațiile minim obligatorii din notele explicative ale 

entităților economice care întocmesc situații financiare conform OMFP 2844/2016. În cadrul 

cercetării de tip calitativ, pe baza sondajului efecuat, prin adresarea unui set de întrebări 

managerilor, directorilor economici ai entităților economice din eșantionul ales, am comparat 

răspunsurile acestora cu privire la efectele pandemiei COVID 19; 

- metoda culegerii datelor din informațiille din situațiile financiare pentru calculul 

indicatorilor de performanță pe baza situației activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a 

situației veniturilor și cheltuielilor, în vederea evaluării performanţei economico-financiare a 

entităţilor economice din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare; 

- metoda observării participative pentru a pune in evidență implicarea în realizarea subiectului 

abordat. 
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Prezentarea sintetică a capitolelor tezei de doctorat 
 

Pentru atingerea obiectivele enunțate mai sus, am structurat lucrarea de cercetare pe patru 

capitole, primele trei capitole tratând aspecte teoretice, iar capitolul patru fiind dedicat studiilor 

empirice de tip cantitativ și calitativ. 

 

CAPITOL 1. EVOLUȚII ȘI TENDINȚE PRIVIND SECTORUL TURISM ȘI INDUSTRIA 

OSPITALITĂȚII DIN ROMANIA 

Turismul și ospitalitatea sunt fenomene socio-economic convergente, puternic corelate cu 

aproape toate sectoarele economice naţionale și internaționale. Aportul pe care activitatea 

turistică îl are la dezvoltarea civilizației actuale a inclus acest domeniu de activitate în categoria 

valorilor creative ce dinamizează sistemul economic global. În primul capitol a fost descris 

sectorul turismului și industria ospitalității, în contextul în care obiectivul prezentei teze are la 

baza entitățile economice evaluarea performanței financiare a entităților economice din sectorul 

hoteluri și alte facilități de cazare. De asemenea au fost evidențiate particularitățile sectorului 

suspus analizei, examinarea activității și evaluarea ențităților economice din domeniul hotelier și 

cel mai important, prioritățile și constrângerile specifice entităților economice din sectorul 

hoteluri și alte facilități de cazare. 

 

CAPITOL 2. VALORIFICAREA INFORMAȚIILOR FINANCIAR -CONTABILE DE 

CATRE ENTITATILE RAPORTOARE DIN SECTORUL HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE 

CAZARE 

Relevanța economică a industriei turismului poate fi considerată în prezent o oportunitate 

pentru dezvoltarea alternativă a teritoriilor locale, fără a ignora însă implicațiile sale de mediu și 

sociale, care îl transformă în unul dintre domeniile elective pentru experimentarea și verificarea 

diferitelor moduri de dezvoltare sustenabilă. Din acest motiv, ideea turismului sustenabil ca 

alternativă la alte activități, cu un impact mai mare asupra mediului a fost (și este) adesea luată în 

considerare în modelele de dezvoltare a zonelor marginale, sau a zonelor implicate în procesele 

de recalificare funcțională.
1
 Tocmai datorită caracterului său specific, de localizare, legat, pe de o 

parte, de atractivitatea potențială a contextelor locale iar, pe de altă parte, de dezvoltarea 

acestora, într-un mod cât mai armonios posibil, conceptul de turism sustenabil reușește să îmbine 

o serie de practici și experimente, precis localizate, deși toate sunt conectate la un orizont global 

mai larg care traversează atât fluxurile în creștere ale turismului internațional, cât și problemele 

generale de mediu (cum ar fi creșterea gazelor cu efect de seră în atmosferă). În acest context,, 

tocmai intersecția problemelor de mediu cu cele de natură economică, culturală și socială, leagă 

indisolubil adjectivul responsabil de sustenabil. 

                                                           
1
 Savoja L., 2007, Turismo sostenibile e stakeholder model, “POLITEIA”, XXIII, 85/86, pp. 344-356; 
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Prin urmare, termenul de turism sustenabil descrie politici, practici și programe care iau 

în considerare nu numai așteptările turiștilor în ceea ce privește gestionarea resurselor naturale, ci 

și nevoile comunităților care susțin sau sunt afectate de proiecte de turism și mediu. 

Așadar, o primă dovadă este că un turism mai sustenabil din punct de vedere ecologic, 

social și cultural nu ar trebui să intre în conflict cu interesul economic, ci să devină mai degrabă 

o zonă de dezvoltare strategică susținută mai ales de cerere. 

Din acest punct de vedere, dezvoltarea sustenabilă a turismului îndeplinește, așadar, 

aceleași critici care stau la baza întregii paradigme a dezvoltării durabile în general, adică dacă 

este sau nu cu adevărat posibilă reconcilierea dezvoltării economice cu integritatea mediului și 

societate. 

În acest context, este important de avut în vedere că în vederea unei valorificări optime a 

informaților din situațiile financiare ale entităților raportoare din sectorul hoteluri și alte facilități 

de cazare, trebuie acordată o atenție maximă atributelor calitative a acestor informații financiar-

contabile, atribute care să satisfacă cerințele informaționale ale multi-utilizatorilor. 

 

CAPITOL 3. APORTUL INFORMAȚIONAL AL SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎN 

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMUNICĂRII DIN SECTORUL HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE 

CAZARE 

În cadrul acestui capitol au fost prezentate informații privind standardele IAS/IFRS, în 

contextul în care pentru studiul empiric, în realizarea cercetării calitative, sondajul, au fost 

elaborate o serie de întrebări care au scos în evidență efectele pandemiei COVID 19 asupra 

entităților din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare, dar și măsurile pe care managerii le-au 

intreprins, din punct de vedere economico-financiar, cu trimitere la punerea în aplicare 

standardelor internaționale de contabilitate. Standardele internaționale de raportare financiară 

sunt orientate pe structura situațiilor financiare și pe modul în care este tratat din punct de vedere 

contabil fiecare element patrimonial. IFRS-urile sunt standarde de raportare financiară ușor de 

perceput și de pus în practică la nivel global, bazate pe principii prezentate clar. Scopul acestora 

este de a impune prezentarea unor informații transparente, comparabile, și de înaltă calitate, 

pentru a ajuta utilizatorii acestora să ia deczii economice optime. Aceste standarde sunt folosite 

de către entități economice generatoare de profit, din toate domeniile de activitate ale economiei, 

indiferent de forma de organizare. 

Au fost prezentate standardele internaționale IAS 8 Politici contabile, modificări ale 

estimărilor contabile și erori din perspectiva identificării în situațiile financiare a necesității 

schimbării politicilor contabile, în circumstanțele create de COVID 19. IAS 10 Evenimente 

ulterioare face referire la acele evenimente ulterioare datei bilanțului, ulterior datei raportării. 

Entitățile economice din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare, în contextul COVID 19, au 

fost nevoite să procedeze la identificarea evenimentelor ulterioare, dat fiind caracterul 

imprevizibil al pandemiei COVID 19. IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active 

contingente aduce în discuție prudența de care entitățile economice trebuie să dea dovadă pentru 
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a identifica evenimentele, a evalua din punct de vedere economic impactul asupra situațiilor 

financiare, și măsura în care le-a fost afectată activitatea economică. 

Au fost tratate din punct de vedere teoretic poziția financiară văzută prin intermediul 

informațiilor prezentate în bilanțul contabil și importanța acesteia pentru manageri și 

performanța financiară reflectată prin intermediul informațiilor prezentate de contul de profit și 

pierdere, drept sursă de informații pentru principalele părți interesate. Au fost analizați principalii 

indicatori calculați pe baza informațiilor furnizate de situația activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii și a contului de profit și pierdere. De asemenea am evidențiat importanța informațiilor 

prezentate în notele explicative la situațiile financiare specifice entităților din sectorul hoteluri și 

alte facilități de cazare. 

 

CAPITOL 4. CERCETARE CANTITATIV-CALITATIVĂ PRIVIND EVALUAREA 

PERFORMANȚEI FINANCIARE A ENTITĂȚILOR ECONOMICE DIN SECTORUL HOTELURI 

ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE. 

În cadrul acestui capitol am realizat două studii empirice. Un prim studiu empiric are la 

bază cercetarea de tip cantitativ, cu rolul de a cuantifica aspecte relevante identificate în analiza 

calitativă, prin testarea și validarea unor ipoteze prin metode specifice. Scopul studiului a fost 

acela de a evalua performanța financiară, cu ajutorul indicatorilor calculați pe baza informațiilor 

contabile din situațiile financiare. 

Obiectivul principal al studiului a fost acela de a selecta cei mai relevanți indicatori care 

reflectă cel mai bine performanța financiară a entităților din sectorul hoteluri și alte facilități de 

cazare, cu scopul de a extrage doi indicatori agregați, folosiți în analiza performanței financiare. 

Având la bază studiul literaturii de specialitate, am identificat articole care studiază atât din 

punct de vedere teoretic, dar și empiric performanța financiară a entităților din sectorul hoteluri 

și alte facilități de cazare, atât la nivelul țării noastre, dar și la nivel internațional. În acest sens 

am extras o serie de variabile, care stau la baza formulării ipotezelor de cercetare. 

Concluziile primului studiu au fost identificarea a două componente extrase din cele 8 

variabile analizate, componenta 1 – indicator agregat al situației financiare a entității economice 

(SF), componenta 2 – indicator sintetic al rentabilității entităților economice (RF), cu ajutorul 

cărora se poate evalua performanța entităților economice din sectorul hoteluri și alte facilități de 

cazare. Rezultatele au arătat că performanța financiară a entităților din sectorul hoteluri și alte 

facilități de cazare românești este medie și ar trebui luate în considerare mai multe măsuri de 

optimizare. 

În final, se cuvine să sintetizăm toate informațiile obținute după testarea, validarea și 

analiza variabilelor ce contribuie la evaluarea performanței financiare a entităților din sectorul 

hoteluri și alte facilități de cazare, listate la BVB. 

 

Tabel nr 1 sinteza analizei corelațiilor variabilelor analizate 

Ipoteza nr Variabilele analizate Confirmarea sau infirmarea ipotezelor 

H 1.1. Lichiditate și rentabilitatea activelor Infirmată (corelație slabă) 
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H 1.2. Lichiditate și rentabilitatea capitalurilor proprii Infirmată (corelație slabă) 

H 1.3. Lichiditate și performanța financiară Confirmată 

H 1.4. Lichiditate și levier financiar Infirmată 

H 2.1. Solvabilitate și rata datoriei totale Confirmată 

H 2.2. Solvabilitate și indicatorii de performanțafinanciară Infirmată 

H 2.3. Solvabilitate si Lichiditate Confirmată 

H 3.1. Rentabilitatea activelor și rentabilitatea capitalurilor proprii Confirmată 

H 3.2. Rentabilitatea activelor și rentabilitatea vânzărilor Confirmată 

H 4.1. Rentabilitatea capitalurilor proprii și rentabilitatea vânzărilor Infirmată (corelație slabă) 

H 4.2. Rentabilitatea capitalurilor proprii și rata datoriilor totale Infirmată 

H 5.1. Marja comercială și rentabilitatea activelor Infirmată (corelație slabă) 

H 5.2. Marja comercială și Lichiditate Confirmată 

H 6.1. Levier  financiar și rata datoriilor totale Infirmată 

H 6.2. Levier  financiar și Rentabilitatea activelor Infirmată (corelație slabă) 

H 7.1. Rata datoriilor totale și Rentabilitatea activelor Confirmată 

H 7.2. Rata datoriilor totale și Lichiditate Confirmată 

H 8.1. Rentabilitatea  vânzărilor și Solvabilitate Infirmată 

Sursa: prelucrare proprie 

 

Am realizat sintetizarea informațiilor cu privire la confirmarea sau nu a variabilelor din 

interiorul studiului. Se poate observa că există ipoteze care au fost confirmate, conform studiului 

literaturii de specialitate și poteze care nu s-au confirmat, dată fiind natura studiului nostru, 

specific entităților din sectorul hoteluril și alte facilități de cazare. 

Pentru o analiză pertinentă și o interpretare corectă, am procedat prin investigarea 

matricei componentelor obținute prin rotirea axei. Am utilizat rotația Varimax cu normalizarea 

Kaiser, care nu permite intercorelarea componentelor extrase. 

 

Tabel nr.2 Extragerea componentelor folosind rotația Varimax 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

Lichiditatea (LIQ) 0,860 -0,053 

Solvabilitatea (SOLV) 0,773 -0,086 

Rata datoriilor totale (DEBT) -0,561 -0,304 

Marja brută a cifrei de afaceri (TGM) -0,548 0,052 

Efectul de levier(LEV) 0,059 0,041 

Rentabilitatea activelor(ROA) -0,044 0,792 

Rentabilitatea vânzărilor (ROS) 0,045 0,686 

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 0,024 0,505 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

Sursa: prelucrare  proprie cu ajutorul programului SPSS 21 
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Procesul de rotație are efectul de a optimiza structura variabilelor. Matricea componentelor 

regasită prin metoda Varimax indică două componente, în jurul cărora se grupează valorile 

indicatorilor financiari analizați. 

Rezultatele indicate de tabelul de mai sus indică existența unor coeficienți de corelație 

strânși între fiecare componentă și unele variabile, dar și coeficienți de corelație mai mici pentru 

variabilele rămase, în condițiile în care aceste componente nu sunt intercorelate. Având în vedere 

aceste noi descoperiri, vom interpreta componentele în termeni de indicatori financiari.  

Prima componentă prezintă valori de corelație mari, pozitive între variabilele lichiditate, 

respectiv 0,860 și solvabilitate, respectiv 0,773 ceea ce ne permite să interpretăm această 

componentă prin prisma structurii financiare a entităților economice din sectorul hoteluri și alte 

facilită de cazare (SF). 

A doua componentă este interpretată în termeni de rentabilitate a vânzărilor și a activelor, 

întrucât este puternic corelată pozitiv cu acești doi indicatori, respectiv, coeficienții de corelație 

0,792 și 0,686. Vom interpreta această componentă prin prisma rentabilității financiare a 

entităților economice din sectorul hoteluri și alte facilită de cazare (RF). 

După cum se observă, cele două componente extrase au fost denumite în funcție de 

semnificația lor în întreaga interpretare de mai sus: 

 

- Componenta 1 – indicator agregat al situației financiare a entității economice (SF), 

- Componenta 2 – indicator sintetic al rentabilității entităților economice (RF). 

 

Componenta 1 

Indicator agregat al situației 

financiare a entității 

economice (SF), 

 

 

 

 

 

Figura 2 Componentele extrase pe baza variabilelor 

Sursa: prelucrare proprie 

 

Pentru a determina punctajul mediu al fiecărei variabile/indicator financiar, inclus în cele 

două componente extrase, am folosit acreditarea de scoring model, similar cu cele utilizate de 

către instituțiile financiare în evaluarea financiară a entităților economice. Astfel, a fost 

imposibilă conversia valorilor indicatorilor financiari în raport cu 1 la 5 (unde 1 a reprezentat cel 

mai mic scor și 5 a reprezentat cel mai mare scor) pe baza modelului descris în tabelul de mai 

jos. Astfel că pentru fiecare entitate economică și pentru fiecare an, dacă indicatorii utilizați 

Componenta 2 

Indicator sintetic al rentabilității 

entităților economice (RF) 

LIQ SOLV DEBT TGM LEV ROA  ROS ROE 
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pentru analiza noastră, iau valori cuprinse între cele din tabelul de mai jos, respectiv, Marja brută 

a cifrei de afaceri are valoarea mai mică decât 0, atunci valoarea indicatorului va fi 1, daca marja 

brută a cifrei de afaceri ia valori cuprinse între 0 și 10, valoarea acestui indicator va fi 2, 

ș.a.m.d..Dat fiind matricea componentelor extrase, fiecare dintre cele două componentele sunt 

exprimate ca o combinație liniară de indicatori financiari, după cum urmează: 

 

SF = 0,045*ROS + 0,860*LIQ +0,773*SOLV - 0,044*ROA - 0,548*TGM + 0,059*LEV + 

0,024*ROE - 0,561*DEBT 

 

RF = 0,686*ROS - 0,053*LIQ - 0,086*SOLV + 0,792*ROA + 0,052*TGM + 0,041*LEV + 

0,505*ROE - 0,304*DEBT 

  

Tabel nr.3 Model de notare de scoring utilizat 

Indicator 

Points 
1 2 3 4 5 

TGM TGM < 0 10 ≥ TGM > 0 20 ≥ TGM > 10 30 ≥ TGM> 20 30 ≥ TGM 

SOLV (S) S < 100 105 > S ≥ 100 120 > S ≥ 105 150 > S≥ 120 S ≥ 150 

LIQ LIQ < 60 80 > LIQ ≥ 60 90 > LIQ ≥ 80 110 > LIQ ≥ 90 LIQ ≥ 110 

DEBT  D >350 350 > D ≥ 300 300 > D ≥ 250 250 > D ≥ 200 200 > D 

ROA ROA < 0 5 > ROA ≥ 0 8 > ROA ≥ 5 10 > ROA ≥ 8 ROA > 10 

ROE ROE < 0 5 > ROE ≥ 0 8 > ROE ≥ 5 10 > ROE ≥ 8 ROE > 10 

LEV LEV < 0 1,5 ≥ LEV > 0 2 ≥ LEV > 1,5 3 ≥ LEV > 2 LEV > 3 

ROS ROS < 0 10 ≥ ROS > 0 20 ≥ ROS > 10 30 ≥ ROS > 20 ROS > 30 

Sursa: prelucrare  proprie cu ajutorul programului SPSS 21 

 

Modelul de scoring s-a aplicat conform articolului elaborat de Danila, A., folosind 

combinațiile liniare de mai sus și scorurile obținute pentru fiecare variabilă, am putut calcula 

scoruri medii pentru fiecare dintre cei doi indicatori sintetici extrași. 
2
 

 

Tabel nr.4 Media scorurilor componentelor extrase 

Indicator Media scorului 

Indicator agregat al situației financiare a entității 

economice (SF), 

3,995 

Indicator sintetic al rentabilității entităților 

economice (RF) 

4,592 

Performanța financiară  4,293 

Sursa: prelucrare  proprie cu ajutorul programului SPSS 21 

 

                                                           
2
 Danila, A.,Danila, M., G., Horga, M., Coman,M., Stanescu, G., (2017). „Empirical Model Of Assessing Firm Financial 

Performance - An Econometric Perspective”. Journal of science and arts. 41. 761-770. 
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Media scorurilor componentelor extrase demonstrează că pentru creșterea performanței 

entităților economice este necesară folosirea în mod cât mai eficientă a activelor, exploatarea cu 

costuri minime, folosirea eficientă a spațiilor de cazare, dotarea lor în funcție de structura de 

clasificare, folosirea spațiului, a terenului prin amenajarea a cât mai multe puncte de atracție și 

petrecere a timpului liber, în scopul creșterii vânzărilor, a gradului de ocupare a entităților 

economice din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare. Performanța financiară a eșantionul 

format din cele 24 entități economice din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare este grăitor 

mai mare decât jumătatea din punctajele posibile, respectiv 4,293, din 5 modele de scoring 

utilizate. 

Pentru al doilea studiu am utilizat metode de cercetare calitativă, sondajul, prin intermediul 

acestuia am arătat măsura în care au fost afectate entitățile din domeniul turismului, indiferent că 

vorbim de turismul de litoral, balneoclimateric, montan, de contaminarea populației cu COVID 

19. Contaminarea unui număr mare al populației din România dar și din întreaga lume a condus 

la restricții de circulație, la anulări de zboruri, anulări de concedii, încetarea pe plan global a 

economiei, paralizarea a foarte multe sectoare de activitate, cu atât mai mult sectorul hotelier. 

Perioada supusă analizei în cadrul studiului este luna martie-luna iulie 2020, o perioadă 

scurtă de timp, situată la începutul pandemiei, în care efectele crizei COVID 19 au fost în stadiul 

inițial, dar care a avut repercursiuni majore asupra tuturor sectoarelor de activitate, cu atât mai 

mult sectorul turismului. Menționăm că un studiu asemănător nu a mai fost elaborat, dat fiind că 

suntem încă în plină criză COVID 19. 

Pornind de la obiectivul general al cercetării, atingând obiectivele specifice stabilite pentru 

fiecare etapă a cercetării, bazându-ne pe rezultatele obținute, am sintetizat concluziile și 

contribuțiile proprii în elaborarea acestei teze de doctorat. 

De asemenea, în baza rezultatelor obținute, am considerat utilă formularea unor propuneri 

și, ținând cont de limitele cercetării, am prefigurat perspective ale cercetării, cu scopul 

consolidării încrederii utilizatorilor de informație contabilă în calitatea situațiilor financiare 

anuale întocmite de profesioniști contabili competenți, indiferent de modelul de contabilitate 

utilizat în elaborarea acestora. 

 

Concluzii generale, contribuții proprii, limite și perspective ale 

cercetării 

 

Prezenta teză de doctorat și-a propus să abordeze și să analizeze o serie de aspecte ce nu 

au fost studiate până acum, venind astfel să completeze cercetările anterioare și să inițieze noi 

direcții de cercetare. Lucrarea noastră a urmărit secvențial atingerea obiectivului primar ce a 

constat în înțelegerea (prin analiză și interpretare) impactului anumitor variabile asupra 

performanței financiare a entităților economice din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare, 
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scopul final fiind acela de a crea două componente care să ajute managerii la evaluarea 

performanței financiare și furnizarea de informații în timp util, necesare diferitor categorii de 

utilizatori de informație contabilă. 

Prin urmare, așa cum sugerează Luca Savoja, este necesar să se treacă de la modelul de 

management a părților interesate la cel al democrației părților interesate, sau să se gândească la 

un model de guvernanță în care aceleași părți interesate care, de la parteneri, împărtășesc și își 

asumă interesele actorului implicit, adică cel puțin în cazul ecoturismului, al resurselor naturale 

care reprezintă atracția turistică în sine.
3
 

De fapt, „actorul implicit”, are în joc cel puțin două tipuri de interese: „pe de o parte„ să 

rămână intact”, pentru a continua să fie o atracție turistică și pe de altă parte „ să se deschidă spre 

realizare”, pentru a permite valorificarea acestuia ca resursă turistică”. 

Așadar, este simplu de observat că interesele părților interesate în industria turistică sunt 

specifice și uneori total divergente față de cele manifestate în alte ramuri ale economiei 

naționale. 

 

Contribuțiile proprii 

 

Lucrarea realizată reprezintă o amplă documentare științifică a aportului informației 

contabile la evaluarea performanței financiare a entităților economice din sectorul hoteluri și alte 

facilități de cazare. Contribuțiile proprii pot fi sintetizate astfel: 

- revizuirea literaturii de specialitate și a studiilor considerate relevante pentru domeniul 

cercetat; 

- determinarea importanței informației contabile în actualul context economic, definirea, 

clasificarea și compararea informațiilor contabile, în contextul utilizării situațiilor 

financiare ca principal furnizor de informație contabilă; 

- prezentarea unei radiografii a evoluției și stării actuale a reglementărilor în domeniul 

Standardelor Internaționale de Raportare Financiară; 

- identificarea particularităților organizarii informației contabile în sectorul hoteluri și alte 

facilități de cazare, privită din perspectiva controlului mișcării banilor, plata datoriilor, 

acordarea reducerilor, ponderea imobilizărilor corporale în totalul activelui entității, 

modul de recunoaștere a acestora; 

- identificarea tendințelor recente în evaluarea performanței financiare a entităților din 

sectorul hoteluri și alte facilitate de cazare; 

- identificarea și explicarea indicatorilor utilizați la nivel european și internațional pentru 

măsurarea și evaluarea performanței financiare a entităților din sectorul hoteluri și alte 

facilitate de cazare; 

- realizarea unei abordări critice a reglementărilor contabile IAS/IFRS asupra optimizării 

informației contabile ; 

                                                           
3
 Savoja L., 2007, Turismo sostenibile e stakeholder model, “POLITEIA”, XXIII, 85/86, pp. 344-356; 
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- propunerea unui model econometric de evaluare a performanței performanței financiare a 

entităților din sectorul hoteluri și alte facilitate de cazare; 

- propunerea de măsuri de optimizare a performanței financiare a entităților din sectorul 

hoteluri și alte facilitate de cazare; 

- elaborarea unui studiu empiric care să reflecte într-o manieră critică efectele COVID 19 

asupra entităților economice din sectorul hoteluri și alte facilitate de cazare; 

 

Limite ale cercetării 

 

În ceea ce privește limitele cercetării noastre, acestea sunt fie teoretice, fie empirice, dar 

fără ca acestea să aibă efecte semnificative asupra rezultatelor cercetării.  

Din limitele cercetării empirice amintim faptul că culegerea informațiilor a fost realizată 

strict pe entitățile din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare din țara noastră. 

O altă limită identificată a fost că există puține studii care să abordeze informația 

contabilă din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare. 

În acelși context, ne-am axat în special pe indicatori financiari, iar analiza se poate 

dezvolta şi pe baza indicatorilor nonfinanciari pentru evaluarea performanței financiare a 

entităților economice din sectorul hoteluri și alte facilități de cazare.  

Unii participanți la sondaj, minoritari, au avut rețineri în a răspunde la întrebările care au 

avut legătură cu activitatea economică a entității economice din sectorul hoteluri și alte facilități 

de cazare în contextul pandemiei COVID 19.  

 

Perspective ale cercetării 

 

Orice demers științific reprezintă deschiderea unor noi orizonturi cu privire la cercetări 

viitoare. Cercetarea poate fi dezvoltată din numeroase perspective. 

Extinderea cercetării se poate realiza pe entități economice din diferite domenii de activitate, 

la nivel internațional, în realizarea de prognoze privind performanţa entităților conomice, nu 

numai la nivelul țării noastre. 

Una din perspective poate fi realizarea de cercetări pentru a arăta modul în care vor fi afectați 

în perioada următoare indicatorii specifici industriei hoteliere, având în vedere conjunctura creată 

de COVID 19. 
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