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CUVINTE CHEIE. ABREVIERI 
 
CUVINTE CHEIE 

 
contabilitate creativă, adevăr contabil, imagine fidelă, creativitate, modelarea adevărului 

contabil, fraudă contabilă, comportament etic, etică, informații contabile, situații financiare, 

contabilitate agresivă, contabilitate ilicită, tehnici frauduloase de contabilitate, principii 

contabile, managementul profitului, nivelarea veniturilor, estimare, tratament contabil alternativ, 

analiză bibliometrică, VOSviewer, fiscalitate, studiu emipric, decizie contabilă, relația 

contabilitate-fiscalitate, părți interesate, evidențe contabile, criminalitate economico-financiară, 

evaziune fiscală, infracțiuni economico-financiare, spălare de bani, cheltuieli nereale, operațiuni 

fictive, delapidare, combaterea fraudelor, risc contabil, risc fiscal, rate financiare, analiză de risc, 

centru de risc, indici de risc fiscal-contabil, indice compozit de fraudă. 

 
ABREVIERI 

 
ACAT – Indicele Activelor Curente în Total Active 
ACDTS – Indicele Activelor Curente în Total Datorii pe Termen Scurt 
CAAT – Indicele Cifrei de Afaceri în Total Active 
CAEN - Clasificarea Activităților din Economia Națională 
DTKP – Indicele Datoriilor Totale în Capitalurile Proprii 
GAAP – Principii Contabile General Acceptate 
FRAUD – Indice Compozit de Fraudă  
HG – Hotărâre de Guvern 
IAASB – Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit și Asigurare 
IAS – Standarde Internaționale de Contabilitate 
ICAT – Indicele Imobilizărilor Corporale în Total Active 
ICCA – Indicele Creanţelor în Cifra de Afaceri 
ICT – Indicele Cheltuielilor Totale în Cifra de Afaceri 
ICV – Indicele Creşterii Vânzărilor sau Variației Cifrei de Afaceri 
IESBA – Consiliul de Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili 
IFAC – Federația Internațională a Contabililor 
IFRS – Standarde Internaționale de Raportare Financiară 
ISA – Standarde Internaționale de Audit 
MFP – Ministerul Finanțelor Publice 
OECD – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
OMFP – Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 
ONRC – Oficiul Național al Registrului Comerțului 
PIB – Produs Intern Brut 
SAT – Indicele Stocurilor în Total Active 
SCA – Indicele Stocurilor în Cifra de Afaceri 
TSLS – Metoda celor mai Mici Pătrate în Două Faze 
UE – Uniunea Europeană 
WOS – Web of Science 
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INTRODUCERE, SCOP, OBIECTIVE. MOTIVAȚIA ȘI RELEVANȚA 
CERCETĂRII 

 
 
Contextul economic actual, caracterizat de complexitatea afacerilor, reprezintă climatul 

adecvat dezvoltării unei pieţe pe care se tranzacţionează un volum imens de informaţii şi în cadrul 
căreia există o cerere constantă de informaţii noi şi o ofertă care uneori este asimetrică sau modelată 
pentru a oferi un răspuns adaptat aşteptărilor, în detrimentul anumitor categorii de utilizatori de 
informaţie. În această sferă se circumscrie şi informaţia emanată de sistemul informaţional contabil 
al entităţii, care este supusă unor forţe ce exercită presiuni semnificative, de natură a deforma 
fondul informaţiilor care ajung la părțile interesate, inclusiv la factorii decizionali. 

Scopul lucrării Contabilitatea, între creativitate și criminalitate economico-financiară este 
de efectuare a unei cercetări complexe, vizând trei dimensiuni principale, respectiv teoretică, 
bibliometrică și de cercetare cantitativă cu privire la contabilitatea creativă, frauda fiscal-contabilă 
și evaziunea fiscală, având drept finalitate aplicativă conceptualizarea unui model econometric de 
detectare și estimare a riscului fiscal-contabil.   

Obiectivul primului capitol intitulat Considerații introductive privind creativitatea în 

contabilitate este efectuarea unei revizuiri a câmpului de cunoaștere, cu privire la modelarea 
adevărului contabil, prin raportare la terminologia științifică utilizată și la definițiile atribuite 
conceptelor cu care se operează în domeniu. 

În vederea atingerii obiectivului principal, în primul subcapitol cercetarea fixează contextul 
în care se manifestă practicile creative de contabilitate și prezintă sintagmele de contabilitate 

creativă şi de fraudă financiară și contabilă pe baza definițiilor identificate în cercetările din 
domeniu, efectuând ulterior o analiză observațională detaliată în vederea cartografierii 
caracteristicilor dihotomice și a celor comune, în final enunțându-se opinii critice și definiții proprii 
ale conceptelor studiate.  

Opinăm că utilizarea sintagmei de contabilitate creativă nu este cea mai potrivită, în acest 
caz preluarea în sfera cercetării a acesteia având loc în contextul traducerii neadaptate a unei 
sintagme folosite în cercetări internaționale (creative accounting), care se referă cu precădere la 
abilitatea profesionistului contabil și nu la creativitatea sa, sau a contabilității ca știință. Drept 
urmare, pe parcursul cercetării vom utiliza cu precădere sintagma modelarea adevărului contabil 
pe care o considerăm mult mai adecvată.  

Obiectivele subcapitolului al doilea, intitulat Modelarea adevărului contabil – factori 

determinanți și tehnici utilizate vizează identificarea, descrierea și analiza principalilor factori 
determinanți și favorizanți ai apariției, manifestării și generalizării tehnicilor de modelare a 
adevărului contabil, prin raportare la studiile de cercetare efectuate în domeniu. În acest context 
vor fi descrise și câteva dintre cele mai des uzitate astfel de tehnici referitoare îndeosebi la 
modelarea rezultatului și a deciziilor de gestiune. 

Bibliometria este un câmp de cercetare care se referă la analize matematice și statistice ale 
publicațiilor și a tiparelor de comunicare în distribuirea informațiilor (analiza frecvenței cuvintelor, 
analiza citărilor, volumul publicațiilor, etc.), utilă în relevarea celor mai influenți autori, studii, 
reviste, țări, etc., a celor mai cercetate domenii, subdomenii și teme, ș.a. 

Astfel, pentru a putea determina un stadiu cuantificabil al cercetărilor efectuate până în acest 
moment, prin raportare la cele două domenii generale studiate, în al doilea capitol intitulat 
Creativitatea în contabilitate și frauda contabilă – analiză bibliometrică aprofundată se va efectua 
o analiză bibliometrică detaliată asupra terminologiei științifice utilizate și se va genera harta 
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trasabilității conceptelor care sunt identificate ca primordiale pe scara relevanței în cadrul 
cercetărilor referitoare la creativitatea din sfera contabilității și frauda contabilă, prin includerea 
sintagmelor echivalente acestora. Mai mult decât atât, prin utilizarea datelor și informațiilor 
conținute de platforma Web of Science, se va realiza un studiu asupra rețelei de citări a cercetărilor 
efectuate.  

Principalul obiectiv al analizei bibliometrice îl reprezintă cartografierea tendințelor de 
cercetare, a celor mai frecvent abordate tematici și teme în domeniu, stabilirea celor mai influente 
publicații și a celor mai des citați autori, cu centrarea, în special, pe identificarea trasabilității 
conceptelor și a cuvintelor cheie utilizate în domeniul de cercetare studiat. 

Cu luarea în considerare a faptului că utilizarea tehnicilor contabile frauduloase produce și 
consecințe fiscale se prefigurează premisa identificării și prezentării dihotomiilor și conivențelor 
presupuse de relația dintre contabilitate şi fiscalitate, de iure și de facto. În această ordine de idei, 
prin raportare la cercetările efectuate în domeniu pe acest subiect, se poate observa o specificitate 
a acestei relații pe repere în special spațiale (geografice), dar și temporale, având în vedere faptul 
că în ceea ce privește normele și reglementările fiscale, nu există încă un cadru general de 
reglementare care să conducă spre o armonizare, convergență și conformitate internațională, așa 
cum este situația în cazul contabilității, deși au fost făcute anumite demersuri în acest scop.  

Dat fiind acest aspect, entitățile statale își stabilesc în mod independent regulile și 
reglementările fiscale, care uneori duc la o deconectare a fiscalității de contabilitate (cazul țărilor 
din sistemul anglo-saxon) și uneori la o conectare a  celor două. De asemenea, în context național, 
s-a constatat faptul că deși există o deconectare de iure (normativă) a contabilității de fiscalitate, 
alegerea tratamentelor și politicilor contabile se face și prin raportare la normele și reglementările 
fiscale, respectiv prin considerarea consecințelor fiscale ale deciziilor contabile, existând așadar o 
semnificativă conectare de facto (în practică) a contabilității la fiscalitate.  

Drept urmare, în prima parte intitulată Relația dintre contabilitate și fiscalitate – dihotomie 

sau conivență? a capitolului trei va fi efectuat un studiu empiric cu privire la cuantificarea 
influenței fiscalității asupra deciziilor și informațiilor contabile, prin utilizarea unor tehnici și 
analize statistice multivariate. 

Partea a doua a celui de-al treilea capitol intitulat Stadiul actual al cunoașterii privind 

evaziunea fiscală, componentă semnificativă a criminalității economico-financiare se axează pe 
cercetarea fenomenului criminalității economico-financiare în general și pe cel al evaziunii fiscale 
în particular, o componentă semnificativă a acestuia.  

Criminalitatea economico-financiară reprezintă un fenomen social de masă, înglobând 
infracţiuni prevăzute şi sancţionate în mai multe acte normative, înfăptuite, în dauna unor terţe 
persoane, fizice, juridice sau autorităţi statale.  

Secțiunea tratează o latură a criminalităţii economico-financiare care afectează semnificativ 
atât direct cât şi indirect mediul economic, respectiv fenomenul evaziunii fiscale, a cărui prevenire 
şi combatere reprezintă obiective prioritare la nivel naţional, în cadrul strategiei de apărare 
naţională şi în domeniul justiţiei, precum şi la nivel european şi internaţional.  

În ceea ce privește rolul contabilității în investigarea infracțiunilor economico-financiare 
trebuie precizat faptul că documentele justificative și contabile, precum și datele și informațiile 
furnizate de acestea, reprezintă indiciile și probele mecanismului de prejudiciere al bugetului 
general consolidat al statului. În acest caz, nu mai vorbim de o modelare a adevărului contabil, ci 
de o denaturare voită și intenționată a acestuia, având drept obiectiv principal reducerea bazei 
impozabile a obligaţiilor fiscale. 

Ulterior, în vederea determinării stadiului cunoașterii raportat la cercetările efectuate în sfera 
evaziunii fiscale, se va efectua o analiză bibliometrică pentru a identifica tendințele de cercetare, 
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terminologia științifică utilizată, temele de cercetare cele mai abordate, cei mai des citați autori din 
domeniu și cele mai influente studii, reviste și țări. 

Cel din urmă capitol intitulat Cercetare cantitativă privind detectarea și estimarea riscului 

de fraudă fiscal-contabilă prin utilizarea procedeelor contabile analitice și a estimatorilor 

statistici de risc vizează o cercetare cantitativă, de tip statistic privind detectarea și estimarea 
riscului de fraudă fiscal-contabilă, pe baza procedurilor contabile analitice și a estimatorilor de risc. 
Prin componentele sale contabile, riscul se poate defini ca fiind o divulgare de date și informații 
financiar-contabile eronate, cu intenția de a disturba calitatea informației care ajunge la utilizatori, 
prin intermediul impactării pozitive sau negative a valorilor elementelor patrimoniale sau 
financiare obținute din activitatea economică a entității. 

Obiectivul principal al cercetării cantitativ-statistice este reprezentat de conceptualizarea 
unui model de estimare si detectare a riscului de fraudă fiscal-contabilă prin utilizarea procedeelor 
contabile analitice si a estimatorilor statistici de risc și testarea acestuia. 

În subsidiar, se dorește identificarea ratelor financiare semnificative în evaluarea riscului 
fiscal-contabil, calcularea unui indicator compozit al riscului fiscal-contabil general și regional 
pentru domeniul construcțiilor, particularizarea regională (spațială) și temporală a funcției de 
estimare și detectare a riscului de fraudă fiscal-contabilă în România și identificarea ponderii 
entităților care prezintă risc de fraudă fiscal-contabilă, în sectorul vizat, la nivel național. 

De asemenea, cercetarea își propune să identifice indicii ratelor financiare care contribuie în 
cea mai mare măsură la includerea entităților economice din sectorul construcțiilor în una dintre 
cele două grupe: entități care prezintă risc fiscal-contabil și entități non-risc, precum și județele 
cele mai vulnerabile la manifestarea riscului fiscal-contabil pentru sectorul construcțiilor și să 
realizeze un profil de risc fiscal-contabil general și unul teritorial pentru domeniul construcțiilor. 

În vederea atingerii obiectivelor fixate va fi efectuată o analiză transversală și pe serii de timp 
a unui număr de zece indici ai ratelor financiare, calculate pe baza datelor și informațiilor contabile 
conţinute de 6.840 de seturi de situaţii financiare anuale, aferente unui număr de 1.610 operatori 
economici incluși în studiu. 

Motivația și relevanța cercetării 
Pe de o parte, pe componenta teoretică, motivația alegerii temei este reprezentată de 

opiniile dihotomice existente la nivelul domeniului de cercetare de referință, cu privire la 
contabilitatea creativă, frauda contabilă, relația dintre contabilitate și fiscalitate și criminalitatea 
economico-financiară, și dorința determinării stadiului actual al cunoașterii raportat la aceste 
câmpuri de cercetare. 

În ceea ce privește cercetarea științifică întreprinsă referitoare la analizele bibliometrice 
aprofundate efectuate cu privire la cercetările din domeniul contabilității creative,  fraudei 

contabile și evaziunii fiscale, considerăm că un asemenea demers științific este oportun și necesar 
în special cercetătorilor deoarece prezintă o cartografiere a tendințelor de cercetare, respectiv a a 
tematicilor și subiectelor mai puțin cercetate, pentru care ar putea fi întreprinse demersuri de 
cercetare suplimentare în viitor. 

Pe de altă parte, cu privire la cercetarea statistică și studiul observațional detaliat efectuate, 
prin care a fost conceptualizat și testat un model econometric de detectare și estimare a riscului de 
fraudă fiscal-contabilă prin utilizarea procedurilor contabile analitice și a estimatorilor statistici de 
risc, la nivel național, pentru sectorul construcțiilor, motivația efectuării cercetării a constat în 
dorința de elaborare a unui instrument util în depistarea și cartografierea riscului fiscal-contabil, la 
nivel macroeconomic, de ramură, prin valorificarea informațiilor financiar-contabile, demers 
științific semnificativ și util în elaborarea politicilor macroeconomice și a strategiilor instituțiilor 
cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor și a evaziunii fiscale. 
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METODOLOGIA CERCETĂRII 
 
În ceea ce privește metodologia cercetării, se poate aprecia că cercetarea ştiinţifică 

întreprinsă este una fundamentală, bibliometrică, cantitativă, descriptivă, corelativă și 
observațională, bazată pe raționament profesional, ce utilizează varii metode, cum ar fi: 
documentarea, sinteza, observaţia, analiza, comparația, raționamente inductive și deductive. 

Sursele principale de documentare și informare, au constat în varii baze de date cu conținut 
enciclopedic (Web of Science, SpringerLink Journals, Thomson Reuters, ProQuest Central, Oxford 
Journals), articole publicate în reviste internaționale cu factor de impact, indexate în baze de date 
internaționale, cărți de specialitate și diverse alte publicații. Ca resurse din internet utilizate în 
cercetarea de tip cantitativ efectuată se poate menționa pagina de internet a Ministerului Finanțelor 
Publice https://mfinante.gov.ro/ro/, și bazele de date deschise livrate de autoritățile și instituțiile 
administrației publice disponibile la adresa: https://data.gov.ro/. 

Datele și informaţiile studiate au fost ulterior procesate și interpretate personal și critic, prin 
metode complexe și interdisciplinare de sistematizare și analiză comparativă și corelativă, utilizând 
ca instrumente ale cercetării deducţia şi sinteza, în vederea prezentării interpretative şi critice. 

Caracterul interdisciplinar al lucrării este relevat de faptul că aceasta, pe lângă domeniul 
contabilităţii, conține analize, date, informații și trimiteri și către ale domenii, respectiv: fiscalitate, 
scientometrie, drept, analiză economico-financiară şi în special statistică. 

Cadrul metodologic este construit pe trei componente distincte, după cum urmează: 
• cercetarea teoretică, care utilizează ca metode în principal: documentarea, analiza critică, 

comparația, sinteza, ș.a. 
Cercetarea teoretică prin metode calitative a presupus concatenarea și analiza datelor și 

informațiilor rezultate din cercetările efectuate în domeniu până în acest moment, cu exprimarea 
unor opinii proprii și critice cu referire la conceptele și tematicile studiate, prin raportare și la 
legislaţia din domeniu şi conexă.  

• cercetarea bibliometrică, care utilizează ca metode în principal: documentarea, analiza 
bibliometrică, raționamentul deductiv, sinteza, ș.a. și ca instrumente de lucru, programul informatic 
VOSviewer și Mirosoft Excel. 

Cercetarea bibliometrică a fost efectuată pe baza datelor și informațiilor conținute de 
platforma Web of Science și a utilizat ca suport grafic pentru prezentarea datelor hărți relaționale 
a celor mai relevanți termeni. Rezultatele cercetării au fost prezentate atât sintetic, cât și analitic, 
concluziile fiind determinate pe bază de raționament deductiv propriu.  

• cercetarea statistică, care utilizează ca metode în principal: procedurile contabile analitice, 
analize de regresie liniară, metoda celor mai mici pătrate în două faze, etimatori statistici, iar ca 
instrumente de lucru programele informatice SPSS și Gretl, precum și Microsoft Excel. 

 
  



 12

PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT 
 
CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND CREATIVITATEA 

ÎN CONTABILITATE 
Cercetările științifice din domeniul modelării adevărului contabil prezintă abordări din 

perspective teoretice diferite, care corespund fie teoriei normative, prin care sunt reliefate practicile 
contabile ce ar trebui să fie utilizate sub aspectul eficienței economice și conformității legislative, 
fie teoriei pozitive, utilizate în situații de asimetrie informațională. 

Creativitatea în contabilitate se manifestă atunci când, deși sunt respectate reglementările 
legale, se apelează la tehnici și modalități creative de evaluare, recunoaștere și de măsurare a 
anumitor elemente de activ, datorii, capitaluri proprii, venituri și cheltuieli, în vederea modelării 
adevărului contabil, prin mijloace manuipulative și deceptive, care determină prezentarea unor 
informații financiar-contabile distorsionate, în defavoarea anumitor părţi interesate.  

Conceptul de contabilitate creativă a fost preluat în cadrul cercetărilor naţionale din sistemul 
anglo-saxon, unde acesta are o conotaţie pozitivă, de contabilitate inovatoare şi salvatoare pentru 
entităţi, excluzând frauda contabilă.  

În opinia noastră, utilizarea sintagmei de contabilitate creativă ar trebui înlocuită cu alte 
formulări, spre exemplu modelarea adevărului contabil, întrucât aceasta reflectă într-o măsură mai 
mare chitesenţa conceptului preluat.  

Pe de altă parte, prin raportare la diferite clustere geografice şi culturale, se observă faptul că 
anumite studii prezintă contabilitatea creativă ca incluzând şi tehnicile frauduloase, în acest caz, 
aceasta având o conotaţie peiorativă, de ascundere, disimulare, decepţie şi modelare a imaginii 
fidele, prin apelarea la tehnici neetice, care urmăresc satisfacerea interesului unui grup ţintă restrâns 
de utilizatori. De asemenea, asemenea manipulări şi modelări (care ascund spre exemplu reducerea 
activelor), reprezentă de fapt la nivel microeconomic un posibil pas către insolvența sau falimentul 
companiei, crescând expunerea generală la risc a acesteia, cu un impact semnificativ şi asupra 
economiei naţionale, prin raportare la contextul macroeconomic. 

În ceea ce priveşte frauda, se poate afirma că aceasta presupune o acțiune intenționată de 
manipulare sau de modificare a unor înregistrări sau documente în scopul denaturării adevărului, 
pentru a obţine un avantaj injust sau ilegal. 

Principalii factori determinanţi sau favorizanţi ai utilizării practicilor de modelare a 
adevărului contabil, identificaţi în cercetări ştiinţifice efectuate pot fi structuraţi, după cum 
urmează: factori intrinseci ai managementului (presiunea resimțită de management cu privire la 
obținerea anumitor rezultate, reputația managementului, remunerația managementului în funcție 
de rezultate), factori intrinseci ai entității (domeniul de activitate, obligativitatea auditării situațiilor 
financiare, dificultăți financiare), factori extrinseci ai entității (asimetria informațională, presiunea 
părților interesate), factori fiscali (conectarea de facto a contabilității la fiscalitate, dorința 
manipulării valorii obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului), factori 
legislativi (flexibilitatea permisă de legislație, schimbările legislative semnificative și numeroase) 
şi factori de mediu (crize financiare, saturația pieței, pierderea clienților). 

Procedeele şi tehnicile de modelare a adevărului contabil vizează de regulă aspectele 
referitoare la opţiunile, respectiv alternativele de tratament contabil, permise de lege, ori utilizarea 
estimărilor. 
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CAPITOLUL 2.  CREATIVITATEA ÎN CONTABILITATE ȘI FRAUDA 
CONTABILĂ – ANALIZĂ BIBLIOMETRICĂ APROFUNDATĂ 

Obiectivul central al capitolului este reprezentat de efectuarea unor analize bibliometrice 
aprofundate în vederea cartografierii celor mai frecvent abordate tematici și teme în domeniu, 
identificării celor mai influente publicații și a celor mai des citați autori, precum și stabilirea 
trasabilității conceptelor și a cuvintelor cheie utilizate în domeniul de cercetare studiat. 

În urma analizei publicațiilor referitoare la cercetările efectuate în domeniul contabilității 
creative și al fraudelor contabile conform platformei științifice Web of Science, se poate constata 
faptul că numărul acestora a crescut cu precădere în ultimii ani, respectiv în intervalul temporal 
2014 – 2019.  

Cele mai multe cercetări în aceste domenii au fost efectuate în Statele Unite ale Americii, 
Anglia, China și în România, care ocupă locul patru în clasamentul țărilor, prin raportare la volumul 
publicațiilor științifice efectuate pe aceste teme. De asemenea, s-a observat că platforma WoS nu 
are un domeniu de cercetare dedicat contabilității, rezultatele obținute fiind din aria științelor 
sociale. 

După efectuarea analizei bibliometrice a materialului științific obținut de pe platforma WoS 
asupra celor mai des utilizați termeni în cadrul cercetărilor referitoare la contabilitatea creativă și 
la frauda contabilă, precum și la sintagme echivalente acestora (managementul sau gestionarea 
câștigurilor, manipularea câștigurilor, nivelarea veniturilor, raportări financiare frauduloase), prin 
interpretarea pe bază de raționament deductiv propriu de context a hărții privind incidența și 
asocierea de termeni generată prin intermediul softului VOSviewer, s-a determinat că există 15 
teme, respectiv clustere de cercetare, după cum urmează: 

• tema efectelor produse de practicile de contabilitate creativă;  
• tema detectării fraudelor la nivel microeconomic, respectiv de entitate economică;  
• preocuparea autorităților pentru prevenția și combaterea fraudelor;  
• sancțiunile presupuse de utilizarea practicilor de contabilitate creativă sau frauduloase; 
• problematica importanței auditului în detectarea fraudelor; 
• tema rolului managementului în utilizarea practicilor de gestionare a rezultatelor;  
• tema asimetriei informaționale, în contextul manifestării dificultăților financiare;  
• tema raportărilor financiare frauduloase și gestionării rezultatelor, cu accent pe anumite 

categorii de utilizatori de informație contabilă, respectiv investitori și administratori;  
• tema performanței financiare și a reputației entității în contextul utilizării de practici de 

contabilitate creativă;  
• rolul auditului în contextul utilizării practicilor de contabilitate creativă;  
• tehnici de nivelare a veniturilor, utilizând provizioanele și menționează și termeni precum 

criza financiară și performanța viitoare;  
• gestionarea profiturilor în contextul adoptării IFRS;  
• rolul și importanța prognozelor efectuate de analiștii financiari, raportat la nivelul 

profiturilor și la manipularea datelor divulate prin utilizarea de tehnici de gestionare a acestora;  
• responsabilitatea socială corporativă și performanța entității;  
• managementul veniturilor și imaginea fidelă. 
În ceea ce privește volumul citărilor, raportat la cercetările efectuate în domeniul 

contabilității creative și a fraudelor contabile, conform platformei Web of Science se constată că 
în ultimii ani acesta înregistrează o evoluție ascendentă, anul cu cele mai multe citări fiind 2019. 
De asemenea s-a constatat că Statele Unite ale Americii, este cea mai influentă țară în ceea ce 
privește cercetările efectuate în domeniul contabilității creative și al fraudelor contabile. 
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CAPITOLUL 3. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII PRIVIND EVAZIUNEA 

FISCALĂ, COMPONENTĂ SEMNIFICATIVĂ A CRIMINALITĂȚII ECONOMICO-
FINANCIARE 

Apreciem că, prin efectuarea unor reviziuri sistematice ale literaturii de specialitate din 
domeniu, prin realizarea unui studiu empiric cu privire la relația dintre contabilitate și fiscalitate, 
precum și prin efectuarea unei analize bibliometrice aprofundate, au fost îndeplinite obiectivele 
fixate în prezentul capitol, constând în sinteză din: 

• reviziurea literaturii de specialitate în raport cu definirea conceptului de evaziune fiscală 
și delimitarea acestuia de alte sintagme învecinate; 

• identificarea și prezentarea dihotomiilor și conivențelor presupuse de relația dintre 
contabilitate şi fiscalitate, de iure și de facto; 

• cuantificarea influenței fiscalității asupra deciziilor și informațiilor contabile, prin 
utilizarea unui studiu empiric și a unor tehnici și analize statistice multivariate; 

• cartografierea tendințelor de cercetare în domeniul evaziunii fiscale, stabilirea celor mai 
influente publicații și a celor mai des citați autori, cu centrarea în special, pe identificarea 
conceptelor științifice și a cuvintelor cheie utilizate în domeniul de cercetare studiat. 

Evaziunea fiscală reprezintă o temă de studiu intens dezbătută în cadrul lucrărilor de cercetare 
științifică și de larg interes, atât pentru mediul organizațional privat, pentru instituțiile publice cu 
atribuții pe linia prevenirii, controlului și combaterii fenomenului, cât și pentru mediul academic. 

Din revizuirea câmpului de cercetare relevant, au fost identificate în rândul definiţiilor 
atribuite sintagmei de evaziune fiscală, următoarele caracteristici comune: 

• implică existenţa intenţiei, calificată prin scop – sustragerea în tot sau în parte de la 
îndeplinirea obligaţiilor fiscale; 

• are un caracter ilicit; 
• presupune atingerea intereselor financiare ale statului; 
• implică utilizarea anumitor mijloace, procedee. 
În opinia nosatră, evaziunea fiscală poate fi definită ca reprezentând o încălcare deliberată a 

legii, în scopul obţinerii unor foloase pecuniare, ce conduce la prejudicierea bugetului general 
consolidat al statului, prin sustragerea de la conformarea fiscală (de la îndeplinirea obligaţiilor 
fiscale) prin anumite acţiuni sau inacţiuni. Modalităţile sale de realizare constau într-un atac, asupra 
valorii sociale ocrotite de lege, respectiv bugetul general consolidat al statului, atac sub forma unor 
manifestări de voinţă capabile să dirijeze, să folosească în mod conştient condiţiile înconjurătoare 
pentru realizarea scopului, acela de neîndeplinire a obligaţiilor fiscale. 

Cu privire la relația dintre contabilitate și fiscalitate, în urma studiului de cercetare empirică 
realizat, s-a concluzionat faptul că informațiile contabile sunt influențate într-un procent 
semnificativ de fiscalitate, 15% dintre deciziile contabile fiind luate prin considerarea efectelor 
asupra fiscalității.  

Drept urmare, în urma rezultatelor obținute ca urmare a studiului realizat, se poate afirma 
faptul că, în România, chiar dacă există o oarecare deconectare a fiscalității de contabilitate în ceea 
ce privește cadrul normativ de reglementare (deconectare de iure), în fapt deciziile contabile sunt 
luate prin luarea în considerare a implicațiilor fiscale ale acestora (conectare de facto), cuantificarea 
acestei influențe a fiscalității asupra informațiilor generate de sistemul informațional contabil fiind 
apreciată la circa 15%, deci un procent destul de semnificativ. 

Rezultatele studiului bibliometric efectuat cu privire la evaziunea fiscală, au relevat faptul că 
lucrările de cercetare existente pe platforma Web of Science referitoare la tema studiată, 
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înregistrează o evoluție descendentă ca volum în ultima perioadă, anii cu cele mai multe publicații 
fiind 2018, 2015, 2019, 2014 și 2017. Cu privire la cele mai influente țări, volumul publicațiilor 
plasează Statele Unite ale Americii pe primul loc, urmată de Anglia și Germania, România 
situându-se pe locul al șaptelea.  

După efectuarea analizei bibliometrice a materialului obținut de pe platforma WoS, asupra 
celor mai des utilizați termeni în cadrul cercetărilor referitoare la evaziunea fiscală, prin 
interpretarea pe bază de raționament deductiv propriu de context a hărții privind incidența și 
asocierea de termeni generată prin intermediul softului VOSviewer, s-a determinat că există 9 teme, 
respectiv clustere de cercetare, după cum urmează: 

• primul cluster, care conține un număr de 79 de termeni, se poate considera ca fiind pe 
tema factorilor determinanți ai evaziunii fiscale; 

• cel de-al doilea cluster conține un număr de 36 de termeni și apreciem că tratează 
problematica regulilor, normelor, reglementărilor și legilor din domeniul fiscal și penal, prin 
raportare la evaziunea fiscală; 

• cel de-al treilea cluster grupează un număr de 36 de termeni, putându-se considera că 
vizează latura subiectivă intențională a comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală; 

• cel de-al patrulea cluster are un număr de 18 termeni și se poate considera că se axează pe 
latura financiară a fenomenului evazionist, prin cercetarea tranzacțiilor și fluxurilor monetare 
implicate în rețelele de evaziune fiscală. De notat ar fi și faptul că se utilizează și noțiunea de 
spălare a banilor (9 utilizări); 

• cel de-al cincilea cluster conține un număr de 15 termeni și vizează tema profilului 
evazionist; 

• cel de-al șaselea cluster grupează un număr de 13 termeni și canalizează cercetările spre 
partea de judecare a faptelor și actelor de evaziune fiscală; 

• cel de-al șaptelea cluster conține un număr de 9 termeni și se concentrează pe tema rolului 
autorităților fiscale în prevenirea, depistarea și combaterea evaziunii fiscale; 

• cel de-al optulea cluster format dintr-un număr de 5 termeni se axează pe tema legislației 
aferente cazurilor de evaziune fiscală minore; 

• cel din urmă cluster, al noulea, conține un număr de 5 termeni, fiind axat pe tema evaziunii 
fiscale în domeniul taxei pe valoarea adăugată.   

În ceea ce privește volumul citărilor, raportat la cercetările efectuate în domeniul evaziunii 
fiscale, conform platformei Web of Science se constată că în ultimii ani acesta se situează pe un 
trend ascendent, anul cu cele mai multe citări fiind 2019, iar Statele Unite ale Americii, este cea 
mai influentă țără în ceea ce privește cercetările efectuate în domeniul evaziunii fiscale. 

 
CAPITOLUL 4. CERCETARE CANTITATIVĂ PRIVIND DETECTAREA ȘI 

ESTIMAREA RISCULUI DE FRAUDĂ FISCAL-CONTABILĂ PRIN UTILIZAREA 
PROCEDEELOR CONTABILE ANALITICE SI A ESTIMATORILOR STATISTICI DE 
RISC  

Cercetarea statistică are drept obiectiv principal conceptualizarea și testarea unui model 
econometric de detectare și estimare a riscului de fraudă fiscal-contabilă prin utilizarea procedurilor 
contabile analitice și a estimatorilor statistici de risc, la nivel național, pentru sectorul construcțiilor. 

Motivația principală a alegerii acestui sector de activitate a constat în faptul că domeniul 
construcțiilor contribuie semnificativ la produsul intern brut național și este unul în care se 
înregistrează niveluri rdicate de risc contabil și fiscal, precum și de corupție, fiind așadar un 
domeniu vulnerabil și predispus manifestării criminalității economico-financiare. A fost aleasă 
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doar această activitate economică prin luarea în considerare a particularităților sectorului, și al 
caracterului sezonier al activităților. 

 Obiectivele secundare ale cercetării statistice efectuate sunt: 
• identificarea ratelor financiare semnificative în evaluarea riscului fiscal-contabil; 
• calcularea unui indicator compozit al riscului fiscal-contabil general și regional pentru 

domeniul construcțiilor; 
• determinarea, prin utilizarea procedurilor contabile analitice și a estimatorilor statistici a 

unei funcții utile în depistarea riscului de fraudă fiscal-contabilă pentru entitățile economice care 
operează în sectorul construcțiilor din România; 

• particularizarea regională (spațială) și temporală a funcției de estimare și detectare a 
riscului de fraudă fiscal-contabilă în România, pentru sectorul construcțiilor; 

• identificarea, prin utilizarea procedurilor contabile analitice și a estimatorilor statistici  a 
ponderii entităților care prezintă risc de fraudă fiscal-contabilă, pentru domeniul construcțiilor, la 
nivel național. 

Ca obiective terțiare, cercetarea își propune să determine: 
• indicii ratelor financiare care contribuie în cea mai mare măsură la includerea entităților 

economice din sectorul construcțiilor în una dintre cele două grupe: entități care prezintă risc fiscal-
contabil și entități non-risc; 

• județele cele mai vulnerabile la manifestarea riscului fiscal-contabil, pentru sectorul 
construcțiilor; 

• un profil de risc fiscal-contabil general și unul teritorial pentru domeniul construcțiilor. 
În vederea atingerii acestor obiective, a fost efectuată o analiză transversală și pe serii de timp 

a unui număr de 10 indici ai ratelor financiare, calculate pe baza datelor și informațiilor contabile 
conţinute de 6.840 de seturi de situaţii financiare anuale, aferente unui număr de 1.610 operatori 
economici incluși în studiu. 

Datele și informațiile au fost identificate și preluate din surse de date deschise 
(www.mfinante.ro, https://data.gov.ro/, Recom online, etc.), fiind ulterior constituită o bază de date 
în Microsoft Excel. 

Ratele indicatorilor de risc analizați sunt prezentate pentru fiecare an, respectiv pe medii 
generale în dinamică. Calculul mediilor generale pe județe, pe fiecare an, a fost efectuat prin 
înmulțirea valorilor medii ale indicatorilor cu coeficienții de risc, rezultând în final indicatorul 
compozit al riscului conform formulei nr. (1): 

 ��� =
∑ ��� ∗ ��
	
�
�

∑ ��
	
�
�

 (1) 

unde, 
R – indicatorul de risc compozit calculat pe județ și an; 
I – indicatorii de risc definiți anterior; 
I = anul de referință; 
J = județul; 
c = coeficient de risc. 
 
Indicatorii evaluați în dinamică pentru determinarea sau depistarea tehnicilor de manipulare 

în vederea obținerii de avantaje necuvenite sau ilegale și implicit generarea expunerii mărite la risc, 
au fost evaluați din punct de vedere statistic pe serii de frecvență, observându-se faptul că mediile 
mobile de evoluție a acestora variază între 1,3 și 2,8, 1,3 fiind obținut în cazul indicatorului care 
vizează dinamica imobilizărilor corporale în raport cu totalul activelor entității, indicator de 
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structură, iar 2,8 fiind media pentru indicatorul care evaluează dinamica stocurilor în raport cu cifra 
de afaceri.  

Erorile standard sunt subunitare în cazul tuturor celor 10 indicatori analizați și tind către 0, 
nedepășind 20% pentru niciunul dintre indicatori. Valorile medianelor indicatorilor se apropie de 
1, ceea ce înseamnă că există o diferență de risc aplatizat în favoarea societăților care acționează 
cu bună-credință, societățile care au expunere mai mare la risc fiind inferioare din punct de vedere 
numeric celor care nu au expunere la risc, proporția între acestea fiind de 70 la 30 de entiăți, 
respectiv 7 entități non-risc la 3 entități cu risc. Aplatizarea și indicele de asimetrie au valori care 
confirmă omogenitatea seriei de date și reprezentativitatea acesteia pentru fenomenul studiat.  

În raport cu cele prezentate anterior, modelul de detectare și estimare a riscului de fraudă este 
definit pe funcție de regresie liniară prin metoda celor mai mici pătrate în două faze și este analizat 
în dinamică pentru fiecare an inclus în studiu, rezultând astfel mai multe modele particularizate ale 
riscului de fraudă pe fiecare an. 

Pentru analiza relației cauzale între omogenitatea indicatorilor compoziți anuali de fraudă în 
raport cu indicatorul compozit general s-a elaborat un model de regresie bazat pe metoda celor mai 
mici pătrate OLS, obținându-se o ecuație de regresie cu un grad de semnificație statistică de 100%, 
iar coeficienții de regresie au valori pozitive, cu puncte de maxim pe mijlocul perioadei intervalului 
analizat. Coeficienții au valorile p-value înalt semnificativ statistice, fiecare valoare fiind mai mică 
decât 0,01.    

Media variabilelor dependente este 2, deplasarea față de 0 fiind cu 2 puncte, eroarea standard 
este la 0,68 de puncte, valorea neajustată a indicelui de semnificație este de 99,9%, identică cu 
valoarea ajustată a indicelui de semnificație statistică, cu o eroare distribuită normal în testul de 
normalitate al reziduurilor, heteroskedasticitatea absentă pe ipoteza nulă prin testul Breusch-Pagan, 
iar relația liniară indicată de testul de nonlinearitate pe laguri și pe metoda pătratică. Valorile p-
values prin testul Hi pătrat tind la 0 în ambele situații. 

În tabelul nr. 1, este redat modelul TSLS de estimare și detectare a riscului de fraudă general. 
 

Tabelul nr. 1: Modelul TSLS de estimare și detectare a riscului de fraudă 
general – Variabilă dependentă: FRAUD 

 

Variabile  Coeficient Eroare standard Rata T 
Valoarea de 

probabilitate 

FRAUD2015 0,221296 0,0122158 18,12 <0,0001 
FRAUD2016 0,282219 0,00635037 44,44 <0,0001 
FRAUD2017 0,255609 0,0153865 16,61 <0,0001 
FRAUD2018 0,238753 0,00713892 33,44 <0,0001 
 

Media variabilei  dependente  2,013688 S.D. variabilă dependentă  0,686013 
Suma pătratelor reziduurilor  0,002500 Eroarea standard a regresiei  0,013869 
R-pătrat neajustat  0,999967 R-pătrat ajustat  0,999668 
F(4, 13)  99382,98 P-value(F)  5,24e-29 
Log-likelihood  50,88638 Akaike criterion −93,77275 
Schwarz criterion −90,43990 Hannan-Quinn −93,44146 
Test pentru normalitatea reziduurilor – 
Ipoteza nulă: eroarea este distribuită normal 
Test statistic: Hi pătrat(2) = 2,61904, cu p-value = 0,26995 
Testul Breusch-Pagan pentru heteroskedasticitate - 
Ipoteza nulă: heteroskedasticitatea nu este prezenta 
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Test statistic: LM = 9,47487, cu p-value = P(Hi pătrat(4) > 9,47487) = 0,0502661 
Test de non-liniaritate (patrate) - 
Ipoteza nulă: relatia este liniara 
Test statistic: LM = 13,2684, cu p-value = P(Hi pătrat(4) > 13,2684) = 0,010036 
Test de non-liniaritate (logs) - 
Ipoteza nulă: relatia este liniara 
Test statistic: LM = 13,7689, cu p-value = P(Hi pătrat(4) > 13,7689) = 0,00807043 

Sursa: prelucrare proprie în softul statistic Gretl 
 
 Graficul de distribuție forcast pe intervalul de prognoză prezentat în graficul nr. 1, cu 

coeficient de confidență de 95% a luat înfășurare omogenă pe dreapta de tendință, cu puncte de 
maxim ale riscului de fraudă distribuite la nivel județean pe localitățile Constanța, Covasna, 
Ialomița și Ilfov și cu puncte de minim în județul Prahova și județul Dolj.  

 
Graficul nr. 1: Graficul de distribuție forcast pe intervalul de prognoză 

 
Tabelul de coduri șir pentru variabila 1 (Judet):     
  1 = 'Braşov' 
  2 = 'Municipiul Bucureşti' 
  3 = 'Caraş-Severin' 
  4 = 'Cluj' 
  5 = 'Constanţa' 
  6 = 'Covasna' 

  7 = 'Dolj' 
  8 = 'Ialomiţa' 
  9 = 'Iaşi' 
 10 = 'Ilfov' 
 11 = 'Mehedinţi' 
 12 = 'Prahova' 

 13 = 'Sălaj' 
 14 = 'Timiş' 
 15 = 'Tulcea' 
 16 = 'Vaslui' 
 17 = 'ALLJUD' 

Sursa: prelucrare proprie în softul statistic Gretl 
 
Valoarea de distribuție a seriei de frecvență este acumulată pe panta descendentă a curbei 

gausiene pe intervalul -0,04 – 0,04, după cum se poate observa în graficul nr. 2, cu punct de maxim 
în vârful curbei ceea ce reflectă faptul că fenomenul analizat, indicele compozit de fraudă, este 
direct proporțional cu indicii de fraudă anuali cu mențiunea că punctele de maxim reprezintă 
punctele de vulnerabilitate ale agenților economici analizați din punct de vedere al producerii 
fraudei fiscal-contabile.  
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Graficul nr. 2: Testul de normalitate a reziduurilor pentru modelul TSLS de 
estimare și detectare a riscului general de fraudă 

 
Sursa: prelucrare proprie în softul statistic Gretl 

 
Distribuțiile curbelor de dispersie pe variabilele anuale, redate în graficul nr. 3 arată o 

dispersie mai mare în anul 2015 și în anul 2018, și o dispersie mai mică, asimilată unor coeficienți 
de regresie mai mari pentru anul 2016 și 2017. 
 

Graficul nr. 3: Distribuțiile curbelor de dispersie pe variabilele anuale 2015 – 2018 

 

 
Sursa: prelucrare proprie în softul statistic Gretl 
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Graficul Q-Q plot al variabilei dependente în raport cu previzionatul variabilei pe intervalul 
analizat arată, conform graficului nr. 4, faptul că pentru majoritatea județelor, indicele compozit de 
fraudă se situează între 1,5 și 2, sunt cazuri specifice în care riscul de fraudă pentru anumite județe 
este mai mare și așa cum vom arăta în analiza regională de distribuție a fraudei prezentată în 
continuare acestea coincid județelor Constanța și Covasna, nefiind exceptat și județul Ilvof.  

 
Graficul nr. 4: Graficul Q-Q plot al variabilei dependente FRAUD în raport cu 

previzionatul variabilei pe intervalul analizat 

 
Sursa: prelucrare proprie în softul statistic Gretl 

 
Din punct de vedere al profilului general de risc regionalizat, județele Constanța și Covasna 

se află în eșalonul principal de risc, celelealte județe urmând o aplatizare în jurul mediei generale 
de evoluție, pentru valoarea indicelui statistic Jonckheere-Terpstra calculat pentru păstrarea 
ipotezei nule și validarea modelului, cu un nivel al indicelui de 67 de puncte, și o eroare standard 
de 12,138, coeficientul testului statistic standardizat negativ -0,082, ceea ce implică o reducere a 
dispersiei spre sfârșitul perioadei față de celelalte perioade de analiză și o creștere a sigma 
asimptotic către maximul posibil 0,934. 
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CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUȚII PROPRII ȘI DIRECȚII 
VIITOARE DE CERCETARE 

 
În urma demersului științific efectuat, apreciem că scopul lucrării a fost atins, prin 

intermediul obiectivelor principale și secundare urmărite, ipotezele de cercetare avansate, fiind, 
după caz, validate sau invalidate ca urmare a rezultatelor obținute. Într-o prezentare sintetică, 
obiectivele îndeplinite, au constat în: 

• a fost efectuată o revizuire sistematică a câmpului de cunoaștere, cu privire la modelarea 
adevărului contabil, prin raportare la terminologia științifică utilizată și la definițiile atribuite 
conceptelor cu care se operează în domeniu. 

• au fost cartografiate cele mai frecvent abordate tematici și teme în domeniul creativității 
în contabilitate și fraudei contabile, au fost identificate cele mai influente publicații și cei mai des 
citați autori, cu centrarea în special, pe identificarea trasabilității conceptelor și cuvintelor cheie 
utilizate în domeniul de cercetare studiat. 

• au fost identificate și prezentate dihotomiile și conivențele presupuse de relația dintre 
contabilitate şi fiscalitate, de iure și de facto, fiind efectuată și o cuantificare a influenței fiscalității 
asupra deciziilor și informațiilor contabile, prin utilizarea unor tehnici și analize statistice 
multivariate. 

• a fost efectuată o revizuire sistematică a literaturii de specialitate în raport cu definirea 
conceptului de evaziune fiscală și delimitarea acestuia de alte sintagme învecinate, aflate în strânsă 
legătură, precum: evitarea impozitării, economia informală și frauda financiară și contabilă.  

• au fost cartografiate tendințele de cercetare în domeniul evaziunii fiscale, au fost 
identificate cele mai influente publicații și cei mai des citați autori, cu centrarea în special, pe 
identificarea conceptelor științifice și a cuvintelor cheie utilizate în domeniul de cercetare studiat. 

• a fost conceptualizat și testat un model econometric de estimare și detectare a riscului de 
fraudă fiscal-contabilă prin utilizarea procedurilor contabile analitice și a estimatorilor statistici de 
risc, la nivel național, pentru sectorul construcțiilor. 

Delimitarea conceptuală a sintagmelor de contabilitate asertivă, creativitate în contabilitate 
sau modelare a adevărului contabil şi contabilitate ilicită poate fi efectuată prin luarea în 
considerare a factorilor obiectivi și subiectivi de manifestare a fiecăreia dintre ele.  

Contabilitatea este asertivă în măsura în care datele şi informaţiile oferite de aceasta sunt 
complete, întrunesc caracteristicile calitative necesare, se situează în limitele normelor şi 
reglementărilor legale şi respectă stilul clar şi concis şi normalizarea din domeniu. Atunci când are 
loc manifestarea contabilităţii asertive sunt respectate normele de etică şi deontologie ale profesiei 
contabile. 

În ceea ce privește modelarea adevărului contabil, din studierea literaturii de specialitate a 
reieşit faptul că nu există o definiţie consacrată a acestui concept, ci variaţiuni de definire a acestuia, 
care în final conduc la conturarea unor caracterisitici general acceptate, precum şi la evidenţierea 
unor opinii dihotomice. În această ordine de idei modelarea creativă a adevărului contabil: 

• reprezintă o politică deliberată (discreţionară) a managementului; 
• are un caracter manipulativ sau deceptiv faţă de utilizatorii informaţiei contabile generate 

şi furnizate; 
• presupune specularea flexibilităţii (neclaritate, imprecizie, caracter interpretativ) permise 

de norme şi reglementări în domeniu sau a vidurilor legislative; 
• implică interpretări agresive a principiilor contabile general acceptate; 
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• are drept scop favorizarea cu precădere a intereselor celor care pregătesc situaţiile 
financiare; 

• conduce la reflectarea unei imagini subiective (dorite, construite) a realităţii economico-
financiare a unei entităţi; 

• implică acţiuni interpretabile din punct de vedere etic. 
De asemenea, aceasta poate să includă sau să excludă frauda, să aibă o valență pozitivă 

(contabilitate inovatoare) sau negativă (contabilitate manipulatoare). În opinia noastră, modelările 
creative exclud frauda întrucât aceasta din urmă presupune încălcarea legii în mod conştient şi 
intenţionat și are o valență negativă deoarece implică luarea unei decizii motivat de satisfacerea 
unor interese personale, sau ale unui grup restrâns, cu încălcarea spiritului legii şi a principiilor 
eticii profesionaliştilor contabili. 

În definitiv, chiar dacă practicile creative de contabilitate respectă reglementările contabile 
şi cadrul legal, prin utilizarea acestora nu sunt respectate obiectivul şi scopul contabilităţii: oferirea 
unei imagini fidele a tranzacţiilor economico-financiare derulate de entitate către părțile interesate.  

În opinia noastră, manipularea adevărului contabil reprezintă distosionarea intenționată, 
efectuată în vederea atingerii unui anumit scop, a imaginii fidele a poziţiei și/sau a performanţei 
financiare a entităţii, nu atât prin încălcarea regulilor contabile ci prin nerespectarea voinţei 
legiuitorului care decurge din interpretarea unitară a normelor şi reglementărilor contabile, sau prin 
aceea că informaţia contabilă nu reprezintă exact realitatea economică prin utilizarea unor descrieri 
care să fie complete, neutre şi fără erori. 

Pe de altă parte, încălcarea legii în mod deliberat prin evidenţierea în contabilitate a unor 
operaţiuni fictive, prin omisiunea evidenţierii în contabilitate a unor operaţiuni economico-
financiare, prin utilizarea falsurilor şi/sau prin utilizarea unor tehnici şi modalităţi contabile 
interzise de normele şi reglementările legale reprezintă definirea conceptului de fraudă financiar-
contabilă. În cazul în care nu se cunoaşte dacă aceste încălcări ale legii s-au efectuat în mod 
deliberat (conştient şi intenţionat în vederea atingerii unui anumit scop care duce la prejudicierea 
anumitor persoane, societăţi, instituţii, etc.) atunci doar se crează prezumţia de fraudă financiar-
contabilă (pe baza unor indicii temeinice), prezumţie care trebuie dovedită în urma procedurilor 
legale, prin care se atrage răspunderea persoanei vinovate.  

Se poate argumenta că, atât timp cât managementul entităţii influenţează alegerea 
modalităţilor ce determină atât rezultatele financiare, cât şi valoarea acestora, în mod continuu vor 
exista activităţi care se vor circumscrie manipulărilor contabile sau contabilității ilicite. Această 
concluzie este susţinută şi de faptul că persoanele care au o anumită oportunitate, în cele mai multe 
din cazuri vor profita de ea. Aceasta reprezintă structura clasică a analizei legale calată pe 
principiile dreptului roman (ce reprezintă fundamentul pentru standardele culturii Euro-
Americane) redată pe construcţia: motiv – oportunitate – acţiune. Dacă activităţi de genul acesta 
sunt asociate manipulării adevărului contabil (ce uzitează soluţii aflate în aria legii) sau 
contabilităţii ilicite (ce uzitează soluţii în afara ariei legii, constituindu-se în fraudă) depinde de 
rezultatul analizei laturilor subiective şi obiective a faptelor comise. 

Manifestarea concretă a manipulării adevărului contabil se realizează prin intermediul 
anumitor tehnici, în funcţie de interesul urmărit, acestea vizând aspecte variate din domeniul 
contabilităţii, astfel: costurile de dezvoltare, amortizarea și deprecierea activelor, reevaluarea 
imobilizărilor, activele financiare, evaluarea stocurilor, evaluarea și recunoașterea provizioanelor 
pentru riscuri și cheltuieli, etc. 

În urma efectuării unor analize bibliometrice detaliate asupra cercetărilor cu privire la 
modelarea adevărului contabil și a fraudelor contabile, s-a constatat faptul că în ultimii ani (2014 
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– 2019), a crescut considerabil numărul publicațiilor referitoare la cercetările efectuate în domeniul 
studiat. De asemenea, s-a concluzionat că cele mai multe cercetări în aceste domenii au fost 
efectuate în Statele Unite ale Americii și China.  

Cei mai frecvent utilizați termeni cu privire la modelarea adevărului contabil și a fraudelor 
contabile în cadrul materialului științific analizat (1.833 de publicații) sunt după cum urmează: 
manager (255 utilizări), bancă (176 utilizări), nivelarea veniturilor (162 utilizări), firmă (142 
utilizări), informație (133 utilizări), contabilitate creativă (116 utilizări), prognoză privind 

managementul profitului (115 utilizări), divulgare (114 utilizări), director (111 utilizări), venit (107 
utilizări), compensație (102 utilizări), investitor (94 utilizări), auditor (82 utilizări), model (50 
utilizări), pricipiu (45 utilizări), corporație (35 utilizări), infracțiune (34 utilizări) și alții. 

De asemenea, analiza privind frecvența și asocierea de termeni generată prin intermediul 
softului VOSviewer și analiza efectuată pe bază de raționament deductiv propriu de context, a 
relevat faptul că există 15 teme, respectiv clustere de cercetare, redate în prezentarea sintetică a 
capitolului al doilea. 

Ca o limitare a cercetării efectuate putem menționa faptul că analiza bibliomentrică a fost 
efectuată doar asupra unui material restrâns (1.833 publicații), conform rezultatelor obținute în 
urma căutării efectuate în bazele de date ale platformei Web of Science. Așadar, nu au fost incluse 
o mare parte din cercetările relevante efectuate în domeniul contabilității creative și a fraudelor 
contabile și alte contribuții semnificative aduse câmpului de cercetare.  

În opinia noastră, relaţia dintre contabilitate şi fiscalitate este de facto una coniventă, și de 

iure parțial dihotomică, motivat de faptul că sistemul informaţional contabil reprezintă baza de date 
de unde sunt extrase şi colectate datele fiscale, structura şi funcţionalitatea sistemului informaţional 
contabil fiind orientate către satisfacerea unor scopuri fiscale. Mai mult decât atât, profesionistul 
contabil din entitate are atribuţii şi responsabilităţi atât contabile cât şi fiscale și, la nivel național, 
aceiaşi autoritate publică, emite reglementări atât în domeniul contabilităţii, cât şi al fiscalităţii. De 
asemenea, se poate observa o oarecare tendinţă de aliniere a regulilor contabile şi fiscale, spre 
exemplu în ceea ce privește rezultatul contabil și cel fiscal, deși în ceea ce priveşte metoda de calcul 
există diferenţe de reglementare menite să adreseze posibila tentaţie în manipularea rezultatului 
contabil de către contribuabilii din cadrul sistemului fiscal. 

În altă ordine de idei, se pot observa și anumite deconectări între contabilitate și fiscalitate, 
îndeosebi prin adoptarea şi implementarea de către companiile din România admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. 

Cu toate acestea se poate argumenta că există o dependenţă a fiscalităţii de sistemul 
informaţional contabil, care în anumite condiţii afectează calitatea informaţiei contabile, 
influențând deciziile contabile și reflectarea imaginii fidele a poziției și performanței financiare a 
entității. În urma studiului empiric realizat cu privire la cuantificarea acestei influențe, s-a 
concluzionat faptul că informațiile și deciziile contabile sunt influențate de către fiscalitate într-un 
procent semnificativ, de aproximativ 15%. 

În ceea ce privește criminalinalitatea economico-financiară, din studiile efectuate se 
contată că cea mai semnificativă componentă a sa este reprezentată de evaziunea fiscală, alături de 
alte infracțiuni precum cea de contrabandă, înșelăciune, spălarea banilor, ș.a. 

Raportat la opiniile exprimate în literatura de specialitate, se pot delimita câteva caracteristici 
comune identificate în cadrul definiţiilor cu privire la evaziunea fiscală, astfel: 

• implică existenţa intenţiei, calificată prin scop – sustragerea în tot sau în parte de la 
îndeplinirea obligaţiilor fiscale; 

• are un caracter ilicit; 
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• presupune atingerea intereselor financiare ale statului; 
• implică utilizarea anumitor mijloace, procedee. 
În ceea ce priveşte delimitarea conceptuală dintre evaziune fiscală, abuz de drept şi evitarea 

impozitării principala distincţie care operează este sfera în care se desfăşoară aceste activităţi: a 
ilegalului în primul caz, la limita dintre legal şi ilegal în cel de-al doilea caz şi în sfera legalului în 
ultimul caz. Astfel, evaziunea fiscală este o activitate ilegală, în timp ce evitarea impozitării 
presupune exploatarea regulilor fiscale pentru a obţine un avantaj fiscal pe care legiuitorul nu l-a 
intenţionat (prevăzut) niciodată. Pe de altă parte distincţia dintre economie informală, fraudă fiscală 
şi evaziunea fiscală rezidă în faptul că cele dintâi concepte sunt mai extensive, înglobând şi 
modalităţile şi activităţile din cuprinsul celei din urmă. 

Cercetările existente pe platforma Web of Science referitoare la evaziunea fiscală, din 
perioada 1975 – 2020, au generat o rețea de 204 termeni, grupați în nouă clustere tematice 
determinate pe bază de raționament deductiv propriu de context, redate în prezentarea sintetică a 
capitolului al treilea. 

De asemenea, se constată că se utilizează expresii precum: probe empirice, analiză emiprică, 
chestionar, respondent, eșantion, populație, așadar putându-se constata faptul că cercetările 
efectuate referitoare la evaziunea fiscală tratează în principal latura experimentală, de cercetare 
empirică și cea cantitativă bazată pe chestionar, în subsidiar fiind efectuate și studii funadamentale 
teoretice raportat la fenomenul studiat.  

În ceea ce privește volumul citărilor, cu privire la cercetările efectuate în domeniul evaziunii 
fiscale, conform platformei Web of Science se constată că în ultimii ani acesta înregistrează o 
evoluție ascendentă, anul cu cele mai multe citări fiind 2019. 

Ca o limitare a cercetării efectuate putem menționa faptul că analiza bibliomentrică a fost 
efectuată doar asupra unui material restrâns (904 publicații), conform rezultatelor obținute în urma 
accesării platformei Web of Science. Așadar, nu au fost incluse o mare parte din cercetările 
relevante efectuate în domeniul evaziunii fiscale și alte contribuții semnificative aduse câmpului 
de cercetare.  

Referitor la cercetarea cantitativă întreprinsă, scopul ei principal a fost conceptualizarea și 
testarea unui model econometric de detectare și estimare a riscului de fraudă fiscal-contabilă prin 
utilizarea procedurilor contabile analitice și a estimatorilor statistici de risc, la nivel național, pentru 
sectorul construcțiilor.  

În literatura de specialitate, modelarea riscului fiscal și contabil reprezintă un domeniu intens 
cercetat, așa cum este relevat și de cercetarea bibliometrică efectuată cu privire la frauda contabilă. 
Însă, trebuie precizat faptul că, de regulă, aceste cercetări sunt efectuate la nivel microeconomic, 
respectiv la nivelul unei unități organizatrice, sau la nivelul unui grup limitat de entități, cu o 
posibilitate restrânsă de generalizare a rezultatelor și o aplicabilitate redusă, în context 
macroeconomic. 

Prin urmare, considerăm că o conceptualizare a unui astfel de model de evaluare a expunerii 
la riscul contabil și fiscal la nivel de ramură economică, crează cadrul metodologic necesar 
generalizării unui astfel de model, cu implicații semnificative și importante asupra deciziilor de 
politică macroeconomică. 

Rezultatele obținute au confirmat faptul că se poate construi un indicator compozit al 
riscului fiscal-contabil, determinat prin înmulțirea mediilor generale pe județe a indicilor ratelor 
financiare analizate cu coeficienții de risc atribuiți. 

Modelul de estimare și detectare a riscului de fraudă a fost definit pe funcție de regresie 
liniară prin metoda celor mai mici pătrate în două faze, fiind analizat în dinamică pentru fiecare an 
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inclus în studiu, ecuațiile de regresie ale riscului compozit de fraudă vizând cele două paliere de 
indicatori cu variație direct proporțională și invers proporțională, rezultând astfel mai multe modele 
particularizate ale riscului de fraudă pe fiecare an. 

Pe baza profilului anual teritorial de risc fiscal-contabil general, și regional, pentru județele 
analizate, în perioada 2015 – 2018, se constată faptul că există diferențe semnificative între indicii 
ratelor financiare ale entităţilor expuse la fraudă şi a celor fără risc, astfel indicii pentru care 
abaterea maximă absolută între maximul de reprezentativitate regional și media generală de 
evoluție depășește abaterea maximă absolută a riscului general, indicând situațiile financiare 
expuse riscului fiscal-contabil. 

În acest sens, primii trei cei mai relevanți indicatori, care estimează și detectează, respectiv 
cartografiază nivelul de risc sunt: indicele creanţelor în cifra de afaceri, inversul indicelui activelor 
curente în datoriile pe termen scurt și indicele datoriilor totale în capitalul propriu. 

În urma studiului observațional și statistic detaliat efectuat s-a constatat faptul că există o 
diferență de risc aplatizat în favoarea societăților care acționează cu bună-credință, societățile care 
au expunere mai mare la risc fiind inferioare din punct de vedere numeric celor care nu au expunere 
la risc, proporția între acestea fiind de 70 la 30 de entiăți, respectiv 7 entități non-risc la 3 entități 
cu risc. 

 
Contribuții proprii aduse sferei cunoașterii din domeniu 
Contribuțiile proprii aduse câmpului de cercetare, pot fi structurate pe trei componente care 

vizează metodologiile principale de cercetare utilizate, după cum urmează: 
Cu privire la cercetarea științifică fundamentală întreprinsă: 
• s-au identificat și prezentat definițiile atribuite conceptelor de contabilitate creativă și 

fraudă financiar-contabilă, în context internațional și național; 
• au fost prezentate curentele de opinie cu privire la conceptul de contabilitate creativă, și 

semnificația și valențele acestuia, prin raportare la anumite clustere temporale și culturale; 
• au fost enunţate definiţii proprii pentru conceptele de modelare a adevărului contabil şi 

de fraudă financiar-contabilă; 
• au fost identificați și prezentați factorii detrminanți și favorizanți ai manifestării 

modelărilor adevărului contabil; 
• a fost definit conceptul de evaziune fiscală; 
• s-a efectuat delimitarea conceptului de evaziune fiscală de alţi termeni utilizaţi în strânsă 

legătură (evitarea impozitării, fraudă, economie subterană); 
• au fost prezentanți factorii-cauză și factorii-efect ai manifestării evaziunii fiscale; 
• a fost analizată relaţia dintre contabilitate şi fiscalitate şi prezentate conivenţele și 

dihotomiile dintre acestea; 
• s-a efectuat o cuantificare a influenței fiscalității asupra deciziilor și informațiilor 

contabile, prin utilizarea unei cercetări cantitative. 
Cu privire la cercetarea științifică bibliometrică, referitoare la analizele bibliometrice 

efectuate cu privire la cercetările întreprinse în domeniul contabilității creative,  fraudei contabile 

și evaziunii fiscale: 
• s-a identificat terminologia științifică utilizată în domeniile contabilității creative, al 

fraudelor fiscal-contabile și al evaziunii fiscale; 
• au fost relevate pe bază de raționament deductiv de context principalele tematici studiate 

în domeniul contabilității creative, al fraudelor fiscal-contabile și al evaziunii fiscale; 
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• au fost identificați și prezentați cei mai influenți autori și a celor mai influente studii de 
cercetare și țări, în funcție de volumul citărilor, în domeniul contabilității creative, al fraudelor 
fiscal-contabile și al evaziunii fiscale. 

Cu privire la cercetarea statistică și studiul observațional detaliat efectuate: 
• a fost conceptualizat și testat un model de estimare și detectare a riscului de fraudă fiscal-

contabilă prin utilizarea procedurilor contabile analitice și a estimatorilor statistici de risc, la nivel 
național, pentru sectorul construcțiilor; 

• au fost identificate ratele financiare semnificative în evaluarea riscului fiscal-contabil; 
• a fost creat un indicator compozit al riscului fiscal-contabil general și regional pentru 

domeniul construcțiilor; 
• a fost construită și particularizată regional (spațial) și temporal o funcție de estimare și 

detectare a riscului de fraudă fiscal-contabilă în România, pentru sectorul construcțiilor; 
• a fost identificată, prin utilizarea procedurilor contabile analitice și a estimatorilor statistici 

ponderea entităților care prezintă risc de fraudă fiscal-contabilă, pentru domeniul construcțiilor, la 
nivel național, proporția între acestea fiind de 70 la 30 de entiăți, respectiv 7 entități non-risc la 3 
entități cu risc. 

 
Limite și direcții viitoare de cercetare 

Ca direcții viitoare de cercetare se va urmări extinderea aplicabilității modelului 
econometric dezvoltat pentru estimarea și detectarea riscului fiscal-contabil și la nivelul altor 
ramuri economice, cu cartografierea vulnerabilităților pe parte de risc și elaborarea de profile de 
risc teritorial, prin analiza detaliată a distribuției pe clustere regionale a indicatorului compozit de 
risc fiscal-contabil, în vederea localizării fenomenelor de fraudă și eroare asimilate unui centru de 
risc regional. Considerăm că metodologia de separare în clustere și izolare a riscului permite 
tratarea acestuia mai eficientă și optimizarea structurilor de control al riscului în sensul limitării 
propagării efectelor sale. 

De asemenea, este oportună și relevantă și includerea în rândul indicatorilor financiar-
contabili analizați a unora suplimentari, atât de natură financiară, cât și nefinanciară, pentru 
surprinderea cât mai aprofundată a fenomenului.  

Mai mult decât atât, utilizarea unor indicatori economico-financiari aferenți și ultimilor ani 
pentru care au fost depuse situațiile financiare anuale, ar crește adaptabilitatea modelului elaborat, 
având în vedere că se prognozează o fluctuație semnificativă a evoluției indicilor ratelor financiare, 
în special pe sectorul terțiar al economiei, în contextul măsurilor de restricție și a perioadei de stare 
de urgență și alertă, impuse de situația pandemică contemporană. 

Creșterea universalității și aplicabilității modelului econometric de estimare și detectare a 
riscului fiscal-contabil și utilizarea acestuia de structurile și instituțiile de profil, cu competență în 
domeniul controlului, prevenirii, descoperirii și combaterii riscurilor, a fenomenelor de fraudă și 
evaziune fiscală, ar contribui la respectarea obiectivelor strategice de politică macroeconomică 
asumate la nivel național, privind digitalizarea, asigurarea unui climat concurențial onest, a unei 
dezvoltări durabile și performante, a diminuării economiei subterane, de creștere a capacității de 
colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului, ș.a. 

Ca limite ale cercetării statistice efectuate, se poate menționa faptul că aceasta a fost 
efectuată doar la nivelul unei ramuri de activitate, respectiv cea a construcțiilor, reprezentativitatea 
la nivel național fiind asigurată prin includerea în analiză a unui număr de 40% din totalul unităților 
administrativ-teritoriale naționale. 
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