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INTRODUCERE 

 

Procedurile contabile sunt prezentate conform IAS/IFRS în Standardul 8 denumit generic 

”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori”. Aceste politici care fac obiectivul 

Standardului 8 conțin chintesența criteriilor de selecție și modificare a metodologiei contabile și 

tratamentului aplicat informației contabile pentru creșterea relevanței și fiabilității situațiilor 

financiare raportate periodic de entități care aplică IAS/IFRS, inclusiv pentru asigurarea 

comparabilității informației contabile cu cea prezentată de entități similare. Standardul relaționează 

conform obiectivului declarat cu IAS 1 ”Prezentarea situațiilor financiare”. Prin prezenta lucrare 

ne propunem identificarea unui model econometric prin care procedurile de corectare a erorilor 

contabile ce sunt identificate cu ocazia evenimentelor ulterioare bilanțului să se combine astfel 

încât să poată fi constituit tabloul predictibil al tratamentului contabil adecvat în relație cu 

vulnerabilitățile constatate cu ocazia menționată mai sus. In conformitate cu terminologia utilizată 

de organismele internaționale privind monitorizarea unitară a aplicării politicilor contabile, în speță 

asigurarea pragului de semnificație privind ”omisiunile sau declarațiile eronate” care ar putea 

constitui elemente a căror semnificație să influențeze individual sau colectiv deciziile economice 

ale părților interesate, considerăm că se impune crearea unui instrument de evaluare a impedanței 

acestor erori pe cele două paliere declarate în termeni și definițiile din standard, respectiv erorile 

perioadei anterioare și aplicarea prospectivă a modificărilor de politici contabile (în relație cu 

cadrul general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare). 

În considerarea celor expuse mai sus apreciem activitatea de analiză și modelare 

econometrică ca fiind necesar a fi fundamentată pe baza unui instrument de evaluare a 

reprezentativității manualului de politici contabile pentru entitățile din România și în acest sens 

fiind necesară preluarea opiniilor entităților raportoare prin intermediul unui chestionar structurat 

pe capitole, care să permită amprentarea utilizării conforme a manualului de politici contabile, 

identificarea vulnerabilităților și selectarea itemilor pe baza cărora se va realiza modelarea 

econometrică. 

Identificarea problemei de cercetare și formularea întrebării de cercetare 

Problema de cercetare: Lipsa unui instrument adecvat de evaluare a vulnerabilităților pe 

baza constatării existenței erorilor contabile identificate cu ocazia evenimentelor ulterioare 

bilanțului împiedică managerii să adopte acțiuni prospective de îmbunătățire a performanțelor 

entității prin eliminarea cauzelor favorizante ale produceri acestor tipuri de erori. 

În prezent există prin intermediul echipelor de audit un control relativ eficient al 

identificării și eliminării erorilor în etapa post-bilanțieră însă apreciem că este oportun ca de această 

experiență să beneficieze un număr cât mai mare de entități prin intermediul managerilor și 

personalului calificat, care să poată dispune de un instrument de analiză adecvat al căror rezultate 

să permită întărirea prin instrumente reglementative a capacității funcționale a entității. 

Întrebarea de cercetare: Pot fi ajustate prin modelare econometrică procedurile de 

corectare a erorilor contabile și ulterior diminuate riscurile induse de vulnerabilitățile aferente? 

Utilizarea unui manual de politici contabile fiabil și implementat constituie o premisă forte pentru 

eficientizarea activităților procedurale pe baza politicilor contabile, inclusiv prin minimizarea 

riscurilor de fraudă și eroare?  

Problema de cercetare: Lipsa unui instrument adecvat pentru constituirea Dosarului 

prețurilor de transfer conduce la o problematică fiscală fundamentată pe două componente de 

impact, pe de o parte consumul de resursă umană pentru analizarea/verificarea Dosarului prețurilor 

de transfer, iar pe de altă parte numărul litigiilor care afectează consumul de timp pe procedură, 

scade eficiența operațională a instrumentului și crește riscul de fraudă și eroare. 
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Întrebarea de cercetare: Poate fi optimizat procesul de realizare a Dosarului prețurilor de 

transfer pe baza unui Manual de politici contabile, eficientizat și adaptat necesităților și cerințelor 

legislative de transparență și raportare fidelă a tranzacțiilor? Poate crește această optimizare 

eficiența Dosarului prețurilor de transfer astfel încât să fie limitat impactul celor două componente 

de consum în etapa de verificare? 

Trasarea scopului și obiectivelor cercetării 

Scopul cercetării îl reprezintă realizarea unui model econometric aplicativ bazat pe 

realitățile cadrului metodologic curent și pe realitățile cunoașterii și utilizării eficiente a manualului 

de politici contabile pe baza unui studiu bazat pe chestionar care să realizeze evaluarea complianței 

aplicative a manualului de politici contabile la nevoile entităților din România și care să permită 

identificarea itemilor de impact pentru procesul de modelare econometric. Totodată, ne propunem 

realizarea unui model teoretic de stabilitate financiară și testarea acestuia bazat pe flexibilizarea 

adaptativă a Dosarului prețurilor de transfer la cerințele metodologice prin intermediul Manualului 

de politici contabile. 

 Premisele cercetării se fundamentează punctual prin obiectivele cercetării pe care le 

descriem în continuare.  

Principalele obiective ale cercetării sunt:   

Obiectivul numărul 1: Identificarea principalelor situații generatoare de erori contabile care 

au impus recurgerea la manualul de politici contabile și monitorizarea trasabilității acestuia prin 

evaluarea complianței aplicative cu ajutorul chestionarului aplicat; 

Obiectivul numărul 2: Analiza poziționării entităților raportoare cu privire la utilizarea 

manualului de politici contabile având la bază cadrul metodologic IAS/IFRS, dar și anumite aspecte 

particulare identificate în  literatura de specialitate; 

Obiectivul numărul 3: Construirea unei baze de date formată din informații financiar-

contabile furnizate de raportarea obligatorie, dar și din informații contabile derivate (indicatori și 

rate). Baza de date este necesară în vederea conceptualizării, testării și validării unui model 

econometric de analiză a procedurilor de corectare a erorilor contabile, identificate cu ocazia 

evenimentelor ulterioare bilanțului pe baza unui algoritm de implementare; 

Obiectivul numărul 4: Identificarea nevoii de flexibilitate adaptativă a Dosarului prețurilor 

de transfer în funcție de politicile contabile aferente elementelor de activ și pasiv conform 

IAS/IFRS, de cerințele  prevăzute în liniile directoare OECD pentru întreprinderile multinaționale 

sau în alte acte normative, corelate cu rezultatele obținute în studii relevante pentru topicul analizat; 

Obiectivul numărul 5: Crearea unui sistem de trasabilitate cu privire la implementarea 

IAS/IFRS care să asigure respectarea cerințelor globale de securitate financiară, de transparență 

fiscală și de etică procedurală contabilă; 

Obiectivul numărul 6: Elaborarea modelului statistic pentru evaluarea markerilor de risc cu 

impact asupra rezilienței performanței financiare; dezvoltarea profilelor diferențiate prin 

diseminarea rezultatelor testului acid pentru evaluarea markerilor de risc (modelul profil general 

entități neafiliate (MPGEN) și modelul profil particular entități afiliate (MPPEA), ambele profiluri 

fiind conturate dintr-o perspectivă financiar-contabilă).  

Formularea ipotezelor de cercetare 

Modelarea econometrică poate contribui într-o manieră adecvată la creșterea calității 

politicilor contabile, monitorizarea riscurilor și impactarea strategiilor manageriale mai ales dacă 

acesta vizează prevenția apariției riscului de fraudă și eroare și stabilitatea financiară a entității. 

Totodată, apreciem că crearea unui instrument de lucru adecvat poate constitui premisa stabilității 

dezvoltării sustenabile a unui număr de entități care din varii motive nu procedează la auditarea 

situațiilor financiare.  
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Stabilitatea și securitatea financiară în complementaritate cu flexibilitatea adaptativă a 

dosarului prețurilor de transfer poate fi obținută dacă și numai dacă premisele reglementative sunt 

tratate critic, încadrate în context și încorporate în conținutul unor politici contabile coerente, care 

să limiteze componentele de consum în etapa de verificare. 

Metode de cercetare 

Cercetarea științifică va avea la bază componente interdisciplinare ce vor combina noțiunile 

standard ale tratamentului contabil cuprins în politicile contabile, cu analizele statistice ale gradului 

de expunere la risc a entităților raportoare cu analizele prospective bazate pe tehnica chestionarului 

și cu analizele econometrice axate pe modelare. Ne propunem prin cercetare să realizăm 

instrumente utile agenților economici care să emaneze efecte până la nivel de decizie managerială, 

instrumente care să permită operaționalizarea politicilor contabile prin tehnici și proceduri 

statistice, inclusiv prin analiza procedurilor de corectare a erorilor contabile și pe baza acestuia 

evaluării nevoii de prevenție în relație cu riscul de fraudă și eroare. Totodată, cercetarea realizată 

va avea la bază proiectarea unui instrument de cercetare cu aplicabilitate practică ridicată privind 

analizarea/verificarea/optimizarea Dosarului prețurilor de transfer. Instrumentele/metodele de 

cercetare utilizate vor fi mixte, empirice și aplicative, bazate pe analiză prospectivă și sinteză a 

cerințelor de eficiență a realizării Dosarului prețurilor de transfer, combinând studiul metodelor de 

întocmire a acestuia cu procedeele de optimizare și analiza criterială. 

Concluziile vor prezenta sinteza cercetării și propunerile concrete pentru optimizarea 

Dosarului prețurilor de transfer pe baza procedurilor contabile privind părțile afiliate, parte a 

manualului de politici contabile. 
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PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT 

 

Lucrarea științifică cu titlul Analiza și evaluarea pachetului de politici contabile prin 

metode și proceduri statistice este structurată în 5 capitole tratate din punct de vedere teoretic și 

empiric. În prima parte a lucrării este analizat din punct de vedere teoretic cadrul normativ privind 

sistemele contabile și vulnerabilitățile acestora raportate la contextul actual economic. Prin 

prezentarea efectuată în cadrul acestui capitol este argumentată necesitatea evaluării eficacității 

uzuale a manualului de politici contabile. Rezultatele obținute permit în capitolul 3 modelarea 

limitelor de vulnerabilitate perfectibile prin creșterea eficacității utilizării manualului de politici 

contabile. Capitolele 4 și 5 au un caracter aplicativ în care sunt dezvoltate modele econometrice de 

analiză a procedurilor de corectare a erorilor contabile identificate cu ocazia evenimentelor 

ulterioare bilanțului (ca studiu de caz specific pentru modelul de vulnerabilitate proiectat în 

capitolul 3) și proceduri de construire a dosarului prețurilor de transfer pe baza procedurilor 

contabile privind părțile afiliate, parte a manualului de politici contabile. 

 

 

CAPITOLUL 1: ANALIZA CADRULUI TEORETIC ȘI NORMATIV PRIVIND 

POLITICILE CONTABILE 

 

Aspectele privind politicile contabile au fost subiectul unor ample dezbateri între 

profesioniști, practicieni și conducerile entităților raportoare pe tema asigurării nevoii de informații 

financiare de calitate ca suport al deciziei de investire. 

Fenomenul globalizării și necesitatea unei raportări financiare unitare care să răspundă 

nevoii de informație contabilă transparentă, responsabilă, cu asigurarea încrederii utilizatorilor de 

informații financiar-contabile reprezintă scopul principal al demersurilor organismelor 

internaționale de specialitate în consolidarea cadrului reglementativ și crearea premiselor de 

fiabilitate în aplicarea acestuia la nivelul entităților raportoare. Argumentativ la nivel internațional 

politicile contabile au fost implementate începând cu introducerea Directivei a-IV-a și au rămas 

permanent în atenția organismelor internaționale atât prin interesul conceptualizării unui set de 

principii care să asigure verticalitate, transparență și relevanță informației contabile raportate, dar 

și prin diversificarea și monitorizarea aspectelor operaționale ale colectării și procesării informației 

contabile pe reglementări de tip IAS/IFRS. 

Transpusă în plan național dezbaterea pe tema politicilor contabile, respectiv a percepției 

profesioniștilor privind demersurile de fundamentare a acestora, a făcut obiectul unui studiu lansat 

în anul 2015 de către „Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România”, 

urmărindu-se prin intermediul unui chestionar de 12 întrebări adresat unui eșantion de 200 de 

profesioniști să se obțină cuantificarea nivelului de complianță a cadrului reglementativ privind 

Manualul de politici contabile și rezonanța acestuia cu nevoia de informație contabilă de calitate 

și impactul în acest sens al politicilor contabile manipulative. Evaluarea tratamentului contabil 

reglementat prin politicile contabile a fost structurată pe paliere de semnificație privind tipologia 

estimărilor contabile care au fost percepute prin prisma nevoii generate de modificările legislative 

și nevoii sociale interferată peste activitatea economică (politici contabile privind remunerarea 

personalului) și nevoi procedurale manifestate în context incert al pieței economice (situație 

financiară incertă a terților furnizori sau terților clienți aflați în relații comerciale cu entitatea). 

Temporizarea corectării erorilor contabile a fost analizată retrospectiv sau prospectiv față de 

momentul bilanțului luându-se în considerare acțiunea de transpunere a politicilor modificate 

asupra tranzacțiilor comerciale nefinalizate la data bilanțului.  
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Din punct de vedere retrospectiv corectarea erorilor vizează anularea efectelor acestora din 

perioada anterioară bilanțului, iar din punct de vedere prospectiv corectarea erorilor vizează 

recunoașterea efectului modificării estimărilor contabile. Chestionarul realizat la nivelul anului 

2015 a relevat faptul că elaborarea și fundamentarea politicilor contabile este într-o mare măsură 

în atenția managementului entității, însă apreciem că această atenție survine pe fondul introducerii 

obligativității implementării și revizuirii manualului de politici contabile. Dacă 65% din 

respondenți sunt orientați către utilizarea manualului, totuși marja de 35% apreciem că reprezintă 

un risc și un semnal privind inconsistența reglementativă a manualului și a efectelor acestuia asupra 

calității informației. În contrast cu cele observate anterior chestionarul relevă faptul că identificarea 

nevoii de reglementare prin intermediul unui manual flexibil, eficace și eficient este percepută 

pozitiv de către 92% din respondenți, ceea ce conferă o motivație puternică în demersul 

argumentativ și științific realizat prin această temă de cercetare. Chestionarul analizează 

implementarea, utilizarea și controlul efectelor manualului de politici contabile în rândul 

respondenților, iar efectul cercetării relevă faptul că există un decalaj major de aproximativ 25% 

între implementare și utilizare, respectiv controlul efectelor. Rezultă nevoia certă de revizuire 

sustenabilă a cadrului reglementativ privind manualul de politici contabile care să îl transforme 

într-un instrument fiabil și adaptat scopului pentru care a fost conceput și care corespunde scopului 

general al IAS/IFRS și anume asigurarea unui cadru reglementativ care să confere verticalitate, 

transparență și relevanță informației contabile raportate pentru asigurarea rolului acesteia de suport 

în decizia de investire. 

Există o concluzie privind caracterul incert al verticalității conferite informației contabile, 

în sensul că actualizarea manualului în funcție de realitățile economice este agreată și aplicată de 

51% din profesioniștii contabili respondenți, procent care nu asigură credibilitatea metodei de 

utilizare a manualului. De asemenea, în acord cu această concluzie se remarcă faptul că utilizarea 

consultanților pentru credibilizarea manualului este agreată de 51% din profesioniști, ceea ce 

conduce la concluzia că efectele utilizării manualului nu sunt percepute în termeni de eficiență într-

o bază comparabilă cu recuperarea investiției în consultanță de specialitate pe temă. Dacă din punct 

de vedere al realității economice procentul de reprezentare al opțiunii pro-ajustare este unul neutru, 

se constată că în cazul schimbărilor legislative balanța se înclină către ajustări ale manualului în 

funcție de realitatea legislativă în procent de 64%. Această constatare este completată de răspunsul 

la întrebarea privind deținerea manualului doar în scopul evitării sancțiunilor stipulate în legislația 

fiscală, caz în care 66% din respondenți își manifestă acordul privind scopul deținerii manualului 

(evitarea sancțiunilor). Rezultatul subiectiv desprins din chestionar motivează alegerea temei în 

sensul îmbunătățirii percepției profesioniștilor asupra manualului de politici contabile și 

îmbunătățirii manualului în sensul atingerii cât mai fidele a scopului pentru care a fost instituit. 

Având în vedere prevederile IAS 8 privind selectarea/aplicarea politicilor contabile 

considerăm elementele de politică contabilă ca având un caracter determinabil, implementabil și 

reglementativ  în contextul îndrumărilor relevante emise de organismul de profil IASB. Coroborat 

cu prevederile OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare obligativitatea aplicării 

unui instrument unitar privind practica contabilă a entității ajustată pe baza opțiunilor legale la 

ritmul economic  propriu constituie premisa esențială a existenței manualului de politici contabile. 

Principiul de bază a redactării manualului vizează raționamentul profesional  atât în etapa de 

elaborare cât și în etapa de aplicare a politicilor contabile a căror rezultate se cuantifică pe baza 

criteriilor de relevanță și fiabilitate în utilizarea informației contabile și în raportarea acesteia. 

Principiile contabile reprezintă ghiduri de bună practică adoptate la nivel internațional pentru a 

asigura transparența informațiilor de calitate  și pentru a crea cadrul metodologic menit să 
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credibilizeze informațiile contabile pentru utilizatorii de informații precum investitori, organe de 

control, top-managementul entității  etc. 

Dacă principiile contabile sunt supuse IAS 8 la nivel internațional, acestea au fost aprobate 

prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, cu completările și modificările ulterioare, 

în țara noastră. Atitudinea prudențială cerută de legislație se explică prin înregistrarea în situațiile 

financiare a pierderilor „prezumate” sau „potențiale”, dar nu și a profiturilor „așteptate”.  Ca urmare 

a conceptului general, în practica contabilă se consideră că un element financiar  (venit sau 

cheltuială) poate fi considerat realizat atunci când acest articol este cuantificabil definitiv printr-un 

preț de achiziție sau de vânzare. Conceptul de politici contabile a fost generat pe fondul unei 

deficiențe de stabilitate normativă, combinat cu modificări legislative frecvente  care ar putea 

discredita informațiile contabile deja afectate de raționamentul profesional  și plasate într-un 

context internațional definit de standardele IAS / IFRS. În acest context, legislația fiscală din 

România se bazează pe principiile contabile  prevăzute de IAS 8 și Directiva Europeană 2013/34 / 

UE începând cu 2014. În Manualul de politici contabile, devenit obligatoriu, definirea și 

implementarea principiilor contabile reprezintă o etapă de validare și garantează credibilitatea 

informației contabile. La nivelul elementelor din contul de profit și pierdere, Manualul politicilor 

contabile conține  informații despre cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile extraordinare, 

cheltuielile de mediu etc. 

Standardul IAS 8 a definit politicile contabile  ca fiind, modificări în estimările contabile și 

erori pentru analizarea modificărilor și estimează intrările în rapoartele financiare, precum și pentru 

reflectarea corecțiilor, erorilor pentru evenimente ulterioare bilanțului (partea prospectivă) sau în 

perioada de raportare (probleme retrospective). Având în vedere cele expuse mai sus apreciez că 

primul item din secțiunea dedicată a chestionarului îl reprezintă utilizarea unui manual de politici 

contabile la nivelul entității redactat de profesioniști interni angajați în cadrul departamentului de 

contabilitate sau externi (consultanți de specialitate). Astfel, prima întrebare adresată entităților 

raportoare va viza existența sau inexistența acestui manual și modul în care a fost întocmit. Una 

din principalele acțiuni care vizează estimarea incertitudinilor se referă la activitatea de 

inventariere. Astfel, conform standardelor IAS/IFRS (IAS 1) entitatea pentru a asigura 

trasabilitatea informațiilor  trebuie să transmită informații cu privire la elementele cu risc 

semnificativ de ajustare a valorilor contabile, fie că acestea sunt recunoscute ca active sau ca 

datorii, riscul fiind estimat pentru următorul exercițiu financiar. Detaliile la care se referă IAS 1 

vizează recunoașterea naturii elementelor cu risc  și valoarea contabilă a acestora la data bilanțului. 

Acțiunea în fapt definește procesul de inventariere scriptică  și faptică care se desfășoară în cadrul 

entităților raportoare înainte de închiderea exercițiului financiar, proces la care este obligatoriu a fi 

invitat să participe și auditorul financiar a entității  (dacă este cazul). Absența auditorului de la 

procedura de inventariere poate constitui bază pentru opinia cu rezerve. Având în vedere cele 

expuse mai sus considerăm ca important reglementarea/ procedurarea activității de inventariere  

ajustată la ritmul propriu economic al entității fie că această procedură este elaborată de 

profesioniști angajați de entitate fie că această procedură este redactată cu sprijinul profesioniștilor 

externi. 

În activitatea de inventariere și nu numai, respectarea principiilor contabile este garantul 

trasabilității informației contabile, oricare abatere de la principii putând genera afectarea 

conformității situațiilor financiare cu standardele în vigoare. Astfel, dacă o entitate se abate de la 

standardele sau standardele contabile aceasta este obligată să revină în exercițiul financiar următor 

pentru remedierea situației  și aducerea la conformitate a informației contabile. Prezentarea fidelă 

și în conformitate cu IFRS a situației financiare  care face obiectul IAS 1 impune transpunerea 

coerentă și credibilă a efectelor rezultate din operațiuni economice  de natura tranzacțiilor în 
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conformitate cu criteriile de recunoaștere a elementelor patrimoniale  și financiare așa cum sunt 

acestea stabilite în cadrul general  de aplicare a IFRS. În practică aplicarea IFRS reprezintă un 

garant prin standardele internaționale  în vigoare, al obținerii unor situații financiare care realizează 

un tablou fidel al poziției financiare a entității, a performanței acesteia și a fluxurilor de trezorerie.  

Respectarea IFRS presupune prin componenta sa de prezentare fidelă că entitatea selectează 

și aplică politicile contabile în conformitate cu IAS 8, asigură prezentarea unor informații relevante, 

inteligibile, fiabile și comparabile. De asemenea, această prezentare fidelă presupune oferirea de 

informații suplimentare dacă poziția financiară reflectată conform dispozițiilor IFRS este 

insuficientă pentru utilizatorii de informații  în sensul cuantificării impactului unor evenimente, 

tranzacții sau condiții asupra performanței financiare  și a poziției financiare în speță. Continuarea 

activității reprezintă principiul de bază al eligibilității unui agent economic și acesta trebuie just 

prezentat în situațiile financiare. Apariția fenomenului de insolvență  sau faliment este legată de 

obligativitatea prezentării incertitudinilor  semnificative ale Top-managementului asupra 

capacității entității de a-și continua activitatea economică. Orizontul de previziune  asupra stării de 

discontinuitate este limitat la cel puțin 12 luni de la data bilanțului putând fi extins și după această 

perioadă  și impune o analiză detaliată cu prezentarea cauzelor factuale de afectare a profitabilității 

curente inclusiv revizuirea graficelor de rambursare  cu evidențierea surselor potențiale de înlocuire 

a finanțării. 

Un alt principiu îl reprezintă principiul contabilității de angajamente  conform căruia 

elementele sunt recunoscute ca elemente patrimoniale  (active, capitaluri proprii, datorii) sau 

elemente financiare de tipul veniturilor și cheltuielilor, atunci când entitatea utilizează criteriile de 

recunoaștere din cadrul general. Consecvența prezentării reprezintă un alt criteriu conform căruia 

elementele din situațiile financiare trebuie prezentate și menținute, excepție făcând modificările 

semnificative ale activității entității, caz în care aplicarea politicilor contabile din IAS 8 este 

revizuită prin manualul de politici contabile. O altă situație în care este posibil afectată consecvența 

prezentării o reprezintă modificarea unui standard sau a unei interpretări care prevede expres o 

modificare a prezentării în sensul creșterii fiabilității informațiilor contabile. Pragul de semnificație 

reprezintă un principiu conform căruia fiecare clasă care cuprinde informații contabile  cu referire 

la elemente patrimoniale sau financiare similare și care are o greutate specifică ridicată în coșul 

total al elementelor ce se prezintă separat în situațiile financiare. Etapa finală a procesului de 

condensare, clasificare și agregare a datelor o reprezintă tabloul situațiilor financiare propriu-zise 

care conține doar elemente semnificative, consolidate. Principiul compensării nu recomandă 

repartiția echivalentă între elementele patrimoniale de activ și pasiv, sau a elementelor financiare 

de tipul veniturilor și datoriilor. Există excepții de la aplicarea principiului în situațiile în care un 

standard sau o dispoziție/interpretare recomandă expres, impun sau permit compensarea. 

Informațiile comparative aferente unei perioade precedente sunt necesar a fi prezentate pentru toate 

sumele raportate prin intermediul situațiilor financiare. Sumele comparative sunt necesare a se 

clasifica atunci când se modifică clasificarea elementelor din situațiile financiare. Cu această ocazie 

entitatea va prezenta informații privind natura reclasificării, motivul reclasificării, precum și 

valoarea fiecărui element/clasă de elemente supuse reclasificării. 

Elementele patrimoniale afectează capacitatea economică a companiilor limitând 

posibilitatea acestora de a accede la o cotă de piață mai semnificativă în funcție de întinderea 

acestora. Activele reprezintă mijloacele pe care agenții economici le utilizează în activitatea 

curentă iar acestea sunt supuse deprecierii fizice, morale și economice. Activele imobilizate așa 

cum sunt definite de IAS 16 – Imobilizări corporale, constituie o resursă asupra căreia tratamentul 

contabil este aplicat pentru recunoașterea acestora și redarea imaginii fidele  prin intermediul 

situațiilor financiare, determinarea valorii contabile a acestora și a ajustărilor pentru deprecierea 
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activelor. Astfel, pentru manualul de politici contabile tratamentul activelor imobilizate reprezintă 

un domeniu de interes aparte pentru care sunt definite metode de ajustare în funcție de tipologia 

activității economice  pe care o desfășoară compania și în funcție de tipul de activ deținut. Un alt 

domeniu de interes pentru manualul de politici contabile, a căror afectare actuală datorată actualei 

crize economice o reprezintă activele circulante de natura stocurilor.  

Acestea sunt de mai multe tipuri, iar IAS 2 – Stocuri, le subclasifică în categorii conform 

destinației acestora, mărfuri, stocuri utilizate ca materii prime sau materiale, stocuri asimilate 

producției în curs de execuție și stocuri de produse finite. Astfel, și această categorie de active 

comportă tratament contabil pentru recunoașterea, determinarea valorii contabile până la valoarea 

realizabilă netă  și atingerea acestei valori prin ajustarea pe cheltuială sau venit în funcție de 

conjunctura pieței  la un moment dat și până la transformarea stocului în venit efectiv încasat. Un 

aspect sensibil al reflectării fidele a imaginii companiei prin informația contabilă îl constituie 

ajustarea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea valorii activelor prin constituirea de 

provizioane. Standardul IAS 37 – Provizioane și elemente patrimoniale contingente, prezintă 

aspecte privind contabilitatea provizioanelor și a activelor contingente, definite ca active posibile 

și pasive contingente, definite ca obligații prezente asupra cărora gradul de probabilitate este incert 

sau pasivul respectiv nu poate fi măsurat în mod fiabil.  Aceste provizioane reprezintă estimări ale 

cheltuielilor necesare  și ele trebuie corelate cu prevederile din manualul de politici contabile  

pentru asigurarea fiabilității informației contabile și credibilizării procedurilor de aplicare a 

ajustărilor prin intermediul provizioanelor. Erorile și omisiunile produse în exercițiul precedent 

reprezintă constatări factuale  ale procesului de auditare financiară  și fac obiectul unor 

reconsiderări contabile care sunt introduse în rezultatul exercițiului curent dacă acestea au o 

pondere nesemnificativă asupra valorii  contabile afectate sau pe baza rezultatului reportat în 

condițiile în care erorile constatate  sunt semnificative.  

În practica contabilă se utilizează ca bază pentru evaluare valoarea justă, totuși există la 

nivelul standardelor contabile mai multe tipuri de valoare, precum valoarea recuperabilă, valoarea 

realizabilă, valoarea justă, valoarea de reutilizare, etc., care necesită o abordare distinctă și trebuie 

să fie clar definite în manualul de politici contabile, atât ca sferă de întindere, cât ca și domeniu de 

aplicabilitate. În funcție de rigoarea aplicată utilizării unui manual de politici contabile corelat cu 

ultimele ajustări ale standardelor și cu realitățile economice aplicabile companiei, eficiența și 

eficacitatea  utilizării manualului poate fi mai ridicată sau mai redusă. Totuși estimăm că aplicarea 

unui control intern eficient și în completare cu un audit financiar de încredere, cele două activități 

pot crește semnificativ nivelul de fidelitate a imaginii companiei, pentru utilizatorii de informații 

contabile, pot limita riscul de fraudă și eroare și pot contribui pe termen lung la atragerea de 

investiții în companie cu efect asupra creșterii poziției de piață a companiei. 

 

CAPITOLUL 2: EVALUAREA MANUALULUI DE POLITICI CONTABILE DIN 

PERSPECTIVA EFICACITĂȚII UZUALE PRIN CHESTIONAR STRUCTURAT 

ADRESAT PROFESIONIȘTILOR CONTABILI 

 

Manualul de politici contabile reprezintă un instrument reglementat care în prezent este 

utilizat de către toți agenții economici, administrarea acestuia revenind profesioniștilor contabili. 

Uzanțele actuale situează manualul de politici contabile la nivelul unui instrument de multe ori 

inadecvat utilizat și cu o funcționalitate minimizată datorită caracterului general, distributiv și 

dificil de personalizat.  

Ne propunem să analizăm utilitatea și eficacitatea uzuală în folosirea acestui instrument 

prin intermediul unui chestionar adresat reprezentanților agenților economici (top manageri) și 
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profesioniștilor contabili ca bază pentru stabilirea variabilelor unui model statistico-economic de 

îmbunătățire a performanțelor economice prin gestionarea judicioasă a resurselor disponibile și 

creșterea transparenței informației contabile. Tabloul studiului este definit de obiectivele generale 

și specifice, tipologia cercetării, definirea eșantionului și metodele de lucru. Obiectivul studiului 

bazat pe chestionar are la bază motivația utilizării eficace a manualului de politici contabile prin 

studiul opiniei profesioniștilor contabili și a top managerilor.  

Pentru atingerea obiectivului studiului ne-am propus evaluarea comprehensivă a 

acceptanței principiilor contabile în practica curentă, evaluarea utilizării unor politici adecvate 

pentru activitățile patrimoniale, evaluarea percepției gradului de risc a tranzacțiilor financiare și 

evaluarea corelării practicilor contabile în relație cu politicile fiscale stabilite la nivel 

macroeconomic.  

Obiectivele specifice ale studiului sunt:  

• evaluarea nivelului de conformitate în utilizarea manualului de politici contabile în 

relație cu prevederile reglementative actuale; 

• studierea metodologiei de implementare a manualului de politici contabile în relație 

cu standardele IAS/IFRS; 

• conectarea manualului de politici contabile la rigorile legislației fiscale; 

• determinarea profilului de risc perceput de profesioniști ca urmare a derulării 

tranzacțiilor financiare; 

• determinarea profilului de contribuitor voluntar al agenților economici ca răspuns 

la demersurile aparatului fiscal; 

• determinarea variabilelor matricei de vulnerabilitate procedural contabilă pe baza 

rezultatelor obținute din chestionar. 

Studiul prin tipologia cercetării se încadrează în categoria cercetării analitico – descriptive 

bazate pe modele mixte de analiză cantitativă și calitativă a datelor, fiind aplicate tehnici și 

proceduri de prelucrare statistică a datelor colectate în perioada noiembrie 2019 – aprilie 2020 prin 

intermediul programelor dedicate de soft statistic (SPSS versiunea 25 și GRETL versiunea 2019). 

Am efectuat colectarea datelor prin platforma Google Drive utilizând centralizatorul de date 

Microsoft Excel. În realizarea chestionarului și ulterior în etapele de colectare și prelucrare date au 

fost urmărite principiile de etică, cu respectarea confidențialității și utilizării rezonabile a datelor. 

Metoda de lucru a reprezentat-o interviul pe bază de chestionar online aplicat profesioniștilor 

contabili din regiunile nord-est și sud-est ale României. Abordarea indicatorilor a fost una 

randomizată de natură a preveni uzualitatea raționamentului profesioniștilor în materie de practică 

contabilă. Datele obținute au fost consolidate prin intermediul programului Microsoft Excel, după 

care am aplicat procedeul stratificării pe orizontală și pe verticală a datelor pentru o mai bună 

eficiență în procesarea informației. Deși au fost trimise invitații de răspuns la chestionar prin toate 

mijloacele de comunicare (platforme sociale, email, telefon) pentru agenții economici din cele două 

regiuni amintite mai sus (definirea eșantionului) am colectat doar 75 de răspunsuri valide, aspect 

ce induce ipoteza zero a cercetării și anume rutina profesioniștilor contabili în utilizarea 

manualului este atât de mare încât aceștia nu consideră subiectul semnificativ din punct de vedere 

al impactului asupra activității curente. 

Din chestionarul administrat profesioniștilor rezultă faptul că nevoia de îmbunătățire a 

manualului de politici contabile, inclusiv prin prisma repoziționării acestuia în raport cu utilitatea 

teoretică și operațională a manualului de politici contabile este foarte mare, acest aspect rezidă și 

din validarea ipotezei zero a cercetării, după colectarea răspunsurilor, ipoteză care prevede că rutina 

profesioniștilor contabili în utilizarea manualului este atât de mare încât aceștia nu consideră 

subiectul semnificativ din punct de vedere al impactului asupra activității curente. Prin chestionarul 
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structurat aplicat s-au colectat opinii privind datele analitice ale utilizării manualului de politici 

contabile (aspect confirmat de 89,3% din respondenți) pe baza unor proceduri/instrucțiuni 

formalizate cu privire la principalele activități contabile desfășurate de profesioniști cu remanență 

la nivelul întregii activități economice a companiei. În ceea ce privește recunoașterea și utilizarea 

practică a principiilor contabile s-a procedat la chestionarea respondenților cu privire la o eventuală 

prioritizare a principiilor contabile și a rezultat faptul că dintre toate cele 11 principii contabile, 

principiul prudenței este frecvent utilizat la nivelul companiilor, în acest sens opinia favorabilă a 

fost exprimată de peste 33% din respondenți.  

Principiul prudenței reprezintă recunoașterea unui comportament profesional adecvat, dar 

totodată și a unei rezerve în raport cu dimensiunea actuală a cadrului legislativ și cu frecvența 

modificării acestuia în condiții de incertitudine.  

Procedurile contabile sunt aplicate de către profesioniști într-un cadru rigid, care se axează 

preponderent pe prevenția riscului de eroare, dimensiunea acțională, reflectând faptul că erorile 

sunt mai degrabă anticipate decât verificate, aspect care creează o fricțiune între decizia de 

management și decizia financiară la nivelul entității economice. În acest sens unii respondenți 

(2,7%), declară faptul că aplicarea politicilor contabile, parte a manualului de politici contabile este 

mai degrabă ineficientă decât eficientă. În acest context 45,3% dintre respondenți apreciază că 

practicile contabilității creative devin practicabile dacă există prevederi legislative neclare sau dacă 

obiectivele financiare o impun. 

În concluzie, rezultă că restructurarea pachetului de politici contabile pe baze obiective în 

acord cu obiectivele de management asumate pe termen mediu și lung, reprezintă o necesitate 

actuală, atât științifică, cât și practică, aspect care situează demersul nostru științific în zona de 

actualitate și oportunitate, cu valențe aplicative imediate, motivate de metodele și procedeele 

propuse, relevante din punct de vedere statistic și fundamentate prin cercetările aplicative realizate 

în prezenta lucrare. 

 

CAPITOLUL 3: CREȘTEREA EFICACITĂȚII UTILIZĂRII MANUALULUI DE 

POLITICI CONTABILE PRIN MODELAREA LIMITELOR DE VULNERABILITATE 

A POLITICILOR CONTABILE 

  

Conform celor prezentate la capitolul 2 a rezultat faptul că agenții economici cunosc în 

mare parte importanța utilizării corecte a manualului de politici contabile însă distribuția opțiunilor 

privind secțiunile manualului și gestionarea corectă a acestora reflectă anumite vulnerabilități 

privind modul de utilizare al manualului de către profesioniști. Aceste vulnerabilități în fapt, 

demonstrează că există o marjă de eroare semnificativă și decredibilizată situațiile financiare ca 

sursă de informație contabilă pentru utilizatorii de informație contabilă. 

Pornind de la modelul ilustrativ dezvoltat de KPMG (Ilustrative disclosure), ne-am propus 

să dezvoltăm un model propriu aplicativ privind eficacitatea manualului de politici contabile 

transpus la nivelul situațiilor financiare.  

Pe baza caracteristicilor indicatorilor analitici definiți mai sus și în conformitate cu studiul 

observațional se definesc următorii coeficienți de eficacitate ai variabilelor regresoare. 
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Tabelul nr. 3.1 Coeficienții de eficacitate ai variabilelor regresoare determinați prin chestionar. 

Distanța față de optimul propus 

 

 Indicatori Poziția majoritară în chestionar Optimul propus 

Coeficient de 

eficacitate 

pentru 

optimul 

propus 

Coeficient de 

eficacitate 

evaluat prin 

chestionar 

 

NAlnE.PROC.INV 
Revizuirea manualului de politici contabile prin 

resurse proprii 

Revizuirea manualului de politici 

contabile și cu ajutorul unui 
consultant extern 

1 
0,1 

(9,33/86,67) 

NAlnE.PRINCIPII Principiul prudenței Principiul permanenței metodelor 1 0,5 (16/33,3) 

NAlnE.PRINCIPII2 Principiul independenței exercițiilor Principiul prudenței 1 
0,6 

(20,45/33,3) 

NAlnE.AMFISC 

NAlnE.AMORTIZARE 

Nu există diferențe din punct de vedere al duratei 

și metodei de amortizare între rezultatele metodei 

contabile și metodei fiscale (amortizare contabilă 
versus amortizare fiscală) 

Există diferențe din punct de vedere 

al duratei și metodei de amortizare 
între rezultatele metodei contabile și 

metodei fiscale (amortizare 

contabilă versus amortizare fiscală) 

1 
0,4 

(24/61,33) 

NAlnE.STOC Utilizarea metodei FIFO FIFO/VRN 1 
0,7 

(70/100) 

NAlnE.AJUSTARI 
Se respectă prevederile specifice din manualul de 

politici contabile integral 

Se respectă prevederile specifice din 

manualul de politici contabile 

integral 

1 
0,67 

(67/100) 

NAlnE.ERORI 
Corecțiile trebuie realizate pe baza rezultatului 

reportat 
Corecțiile trebuie realizate pe baza 

rezultatului reportat 
1 

0,40 
(40/,100) 

NAlnE.TRANZACTII -Valoare justă -Valoare justă 1 
0,32 

(32/100) 

NAlnE.EFICIENTA.M
PC 

Utilizarea manualului de politici contabile este 

percepută cu o eficiență medie de majoritatea 

respondenților. 

Utilizarea manualului de politici 

contabile este percepută cu o 
eficiență ridicată de majoritatea 

respondenților 

1 0,43 (29,33/68) 

NAlnE.CTBCREATIV 

Practicile contabilității creative sunt percepute de 

majoritatea respondenților ca practicabile dacă 
există prevederi legislative neclare sau dacă 

obiectivele financiare o impun. 

Practicile contabilității creative 

trebuie percepute de entități ca 

întotdeauna de evitat. 

1 
0,71 

(32/45) 

NAlnE.COSTIST 

Conform prevederilor manualului de politici 

contabile, majoritatea respondenților apreciază ca 

oportună utilizarea evaluării bunurilor la cost 
istoric, în momentul înregistrării în contabilitate a 

bunurilor. 

Conform prevederilor manualului de 

politici contabile, entitățile trebuie 
să aprecieze ca oportună utilizarea 

evaluării bunurilor la cost istoric, în 

momentul înregistrării în 
contabilitate a bunurilor. 

1 
0,32 

(32/100) 

NAlnE.INV.DIFN 

Conform manualului de politici contabile 

majoritatea respondenților au declarat că 

diferențele negative constatate la inventariere se 
scad pe cheltuieli sau dacă e cazul se impută 

gestionarului. 

Diferențele negative constatate la 

inventariere se scad pe cheltuieli sau 
dacă e cazul se impută gestionarului 

1 
0,40 

(40/100) 

NAlnE.INV.DIFNV 

Conform manualului de politici contabile 

majoritatea respondenților au declarat că 
diferențele valorice negative constatate la 

inventariere se înregistrează sub forma ajustărilor 
sau provizioanelor. 

Diferențele valorice negative 

constatate la inventariere se 

înregistrează sub forma ajustărilor 
sau provizioanelor. 

1 
0,63 

(63/100) 

NAlnE.PRINCIPII.DIF

NV 

Conform manualului de politici contabile 

majoritatea respondenților au declarat că 

diferențele valorice negative constatate la 
inventariere se înregistrează în contabilitate cu 

aplicarea principiului prudenței. 

Diferențele valorice negative 
constatate la inventariere se 

înregistrează în contabilitate cu 

aplicarea principiului prudenței. 

1 
0,65 

(65/100) 

NAlnE.COSTSTD 

Conform manualului de politici contabile 

majoritatea respondenților au declarat că aplică 
metoda costului standard după fiecare intrare. 

Aplicarea metodei costului standard 

ar trebui efectuată după fiecare 
intrare. 

1 
0,60 

(60/100) 

NAlnE.CMP 

Conform manualului de politici contabile 

majoritatea respondenților au declarat că aplică 

metoda costului mediu ponderat o singură dată la 

sfârșitul lunii. 

Aplicarea metodei costului mediu 
ponderat ar trebui efectuată o 

singură dată la sfârșitul lunii. 

1 
0,55 

(55/100) 

NAlnE.AM.DURATA 
Majoritatea respondenților au declarat că utilizează 

durata de viață utilă. 

Durata de viață utilă sau durata de 

viață economică. 
1 

0,9 

(41/46) 
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 Indicatori Poziția majoritară în chestionar Optimul propus 

Coeficient de 

eficacitate 

pentru 

optimul 

propus 

Coeficient de 

eficacitate 

evaluat prin 

chestionar 

NAlnE.CONSERVARE 

Majoritatea respondenților au declarat că 
înregistrează cheltuieli cu depozitarea și 

întreținerea activelor în conservare, în timp ce 20 

% din respondenți nu cunosc prevederile 
manualului de politici contabile. 

Înregistrarea cheltuielilor aferente 

depozitării și întreținerii activelor 

corporale aflate în conservare. 

1 
0,30 

(30/100) 

NAlnE.AM.MDF.DUR 

Majoritatea respondenților au declarat că 

schimbarea duratei de amortizare se face în cele 

două situații metodologice expuse. 

Respectarea a cel puțin a unei 
situații metodologice expuse. 

1 
0,60 

(60/100) 

NAlnE.SCOT.EV 

Scoaterea din evidență a activelor corporale se 

realizează în conformitate cu opinia majoritară a 
respondenților la momentul casării acestuia prin 

îndeplinirea duratei de viață utilă. 

Scoaterea din evidență a activelor 
corporale se realizează în la 

momentul casării acestuia prin 

îndeplinirea duratei de viață utilă sau 
prin cedarea folosinței bunului. 

1 
0,50 

(50/100) 

NAlnE.AM.CONSECV

ENTA 

Majoritatea respondenților au declarat că în 

conformitate cu prevederile manualului de politici 

contabile criteriul consecvenței metodelor de 
amortizare se face cu gruparea activelor în funcție 

de natura acestora și modul de utilizare. 

Criteriul consecvenței metodelor de 
amortizare se face cu gruparea 

activelor în funcție de natura 

acestora și modul de utilizare. 

1 
0,77 

(77/100) 

NAlnE.AM.MDF.MET 

Majoritatea respondenților au declarat că 

schimbarea metodei de amortizare se face atunci 

când apare modificarea legislației sau în anumite 
cazuri specifice prevăzute de legislație. 

Schimbarea metodei de amortizare 

se face atunci când apare 
modificarea legislației sau în 

anumite cazuri specifice prevăzute 

de legislație. 

1 
0,48 

(48/100) 

NAlnE.SCOT.EV.CH 

Cheltuielile privind scoaterea din evidență a 

activelor corporale comportă pe lângă 

contabilizarea valorii neamortizate și cheltuielile 
legate de cedarea folosinței bunurilor. 

Cheltuielile privind scoaterea din 
evidență a activelor corporale 

comportă pe lângă contabilizarea 

valorii neamortizate și cheltuielile 
legate de cedarea folosinței 

bunurilor. 

1 
0,45 

(45/100) 

NAlnE.RISC.TR 

Majoritatea respondenților apreciază riscul 

tranzacțiilor cu instrumente financiare ca fiind 
aferent riscului de lichiditate, dar există o pondere 

semnificativă a respondenților care apreciază că 

aceste riscuri pot fi asimilate riscului de depreciere 
a valorii investițiilor financiare pe termen lung, sau 

riscului de depreciere a creanțelor. 

Riscul tranzacțiilor cu instrumente 

financiare ca este aferent riscului de 
lichiditate și riscului de depreciere a 

creanțelor. 

1 
0,47 

(47/100) 

NAlnE.CTR.INT 

Majoritatea respondenților au arătat că rezultatele 

controlului intern se înregistrează în conformitate 

cu manualul de politici contabile pe parcursul 
efectuării operațiunilor contabile. 

Rezultatele controlului intern se 

înregistrează în conformitate cu 
manualul de politici contabile pe 

parcursul efectuării operațiunilor 

contabile. 

1 
0,48 

(48/100) 

NAlnE.CTR.INT.DEF 
Majoritatea respondenților au arătat că rezultatele 

controlului intern identifică deficiențele care 

afectează calitatea informațiilor contabile. 

Deficiențele constatate de controlul 
intern sunt evaluate ca având un 

grad de impact mai mare pentru 

elementele care afectează calitatea 
informațiilor contabile sau elemente 

care identifică erorile semnificative. 

1 
0,65 

(65/100) 

NAlnE.POL.FISC 

Majoritatea respondenților sunt de părere că 

eficiența politicii fiscale evaluate prin prisma 
manualului de politici contabile are impact pozitiv 

dacă aplicarea unor metode fiscal contabile previne 

evaziunea fiscală sub orice formă. 

Eficiența politicii fiscale evaluate 
prin prisma manualului de politici 

contabile are impact pozitiv dacă 

aplicarea unor metode fiscal 
contabile previne evaziunea fiscală 

sub orice formă. 

1 
0,67 

(67/100) 

NAlnE.PRES.FISC 

Majoritatea respondenților au arătat că în raport cu 

presiunea fiscală este configurarea algoritmului 
fiscal aplicabil societății poate constitui o soluție 

viabilă. 

Configurarea algoritmului fiscal 

aplicabil societății sau obținerea 
unor scheme de optimizare fiscală 

viabile. 

1 
0,87 

(87/100) 

NAlnE.LEG.TRANZA
CTII 

Majoritatea respondenților afirmă că în această 

situație uzual se apelează la cererea de consultanță 

specializată. 

Cererea de consultanță specializată 

sau clarificările organismelor fiscale 
competente reprezintă soluții viabile 

pentru situația de fapt. 

1 
0,81 

(81/100) 

Sursa: Elaborare autor 
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Indicatorii de eficacitate individuali determinați prin raportarea la valorile de distribuție a 

optimului propus față de opțiunile respondenților în cazul când acestea confirmă optimul propus 

sau prin raportarea între distribuția opțiunii majoritare și distribuția optimului propus când opțiunea 

majoritară diferă de optimul propus, reflectă faptul că eficacitatea utilizării manualului de politici 

contabile este subunitară valoarea medie brută precedentă modelării situându-se la 54%. 

 

Tabelul nr. 3.2 Tablou general al limitelor de vulnerabilitate  

Cod Indicatori 
Denumire 

Indicatori 

Coeficient de 

eficacitate 

Eroarea standard 

a coeficientului 

Grad de 

reflexivitate în 

raport cu media 

erorii standard 

Eficacitate 

perfectibilă 

Eficacitate 

reflexivă 

Total Medii calculate 0,54 0,0761 1 0,54 0,52 

Sursa: Elaborare autor 

 

În urma monitorizării generale limitelor de vulnerabilitate, s-a obținut o eficacitate medie a 

utilizării manualului de politici contabile de 54%, cu o eroare standard asimilată de 7,61%, aspect 

care indică un grad de reflexivitate mediu pozitiv în raport cu media erorii standard, ceea ce induce 

o eficacitate medie bivalentă respectiv o eficacitate asimilată componentei perfectibile de 54% și o 

eficacitate asimilată componentei reflexivă de 52% (tabelul nr. 3.2). 

Tabloul limitelor de vulnerabilitate arată eficiența perfectibilă și eficiența reflexivă a 

indicatorilor analitici colectați în urma studiului bazat pe chestionar, astfel: 

 manifestă eficiență reflexivă indicatorii de utilitate a procedurilor formalizate (ex. 

procedura de inventariere), indicatori analitici de utilizare a procedurilor reglementate 

legislativ prin norme specifice (ex. utilizarea metodelor de amortizare sau de 

evaluare); 

 manifestă eficiență reflexivă indicatorii analitici de evaluare a eficienței manualului 

de politici contabile, de percepere a presiunii fiscale sau cele privind utilizarea 

tratamentelor contabile a diferențelor negative constatate în gestiune; 

 manifestă eficiență perfectibilă indicatorii analitici privind recunoașterea și utilizarea 

în practică a principiilor contabile în relație cu prioritizarea impactului aplicării 

acestora asupra sustenabilității economice a entității; 

 manifestă eficiență perfectibilă indicatorii analitici de evaluare a elementelor 

bilanțiere cu caracter subiectiv (ieșirea de stocuri fungibile/confundabile); 

 manifestă eficiență perfectibilă indicatorii analitici de aplicare a politicilor contabile 

în relație cu elementele patrimoniale, precum depreciere/pierderea de valoare a 

activelor; 

 manifestă eficiență perfectibilă indicatorii analitici de opțiune (constatarea în 

exercițiul curent a erorilor și/sau omisiunilor produse în exercițiul precedent) sau a 

indicatorilor de opțiune privind evaluările agregate uzual în funcție de specificul 

tranzacțiilor societății; 

 manifestă eficiență perfectibilă indicatorii analitici de oportunitate a utilizării 

metodelor și practicilor contabile (ex. utilizarea metodei de evaluare a bunurilor la 

cost istoric); 

 manifestă eficiență perfectibilă indicatorii analitici privind tratamentul unor elemente 

constatate ca urmare a unor măsuri de control (ex. diferențele negativ valorice). 

În concluzie în urma modelării limitelor de vulnerabilitate perfectibile prin creșterea 

eficacității utilizării manualului de politici contabile s-a realizat o polarizare a eficienței perfectibile 

a manualului pentru elementele a căror grad de reflexivitate este pozitiv, elemente constatate a avea 
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o predispoziție optenală în raport cu raționamentul profesioniștilor contabili, aspect care reprezintă 

din punct de vedere metodologic un rezultat concret, aplicabil cu valoare științifică a cercetării.        

 

CAPITOLUL 4: CORELAREA PROCEDURILOR DE CORECTARE A ERORILOR 

CONTABILE IDENTIFICATE CU OCAZIA EVENIMENTELOR ULTERIOARE 

BILANȚULUI CU PREVIZIONAREA RISCULUI FINANCIAR PRIN TEHNICI DE 

MODELARE STATISTICĂ 

 

În practica contabilă modificarea unei estimări reprezintă acțiunea de ajustarea a unei valori 

contabile pe baza unor probe noi, ulterioare datei bilanțului în cazul analizat. Realitatea probelor 

este rezultatul unei acțiuni de evaluare, expertiză sau analiză a contextului care a generat 

producerea evenimentului modificator, materializata printr-un document justificativ autentic. 

Standardul IAS – 8, stabilește principiile specifice ale politicilor contabile, regulile și 

practicile de aplicare a acestora de către o entitate în vederea raportării situațiilor financiare 

conforme. De asemenea, standardul definește materialitatea erorilor contabile după mărimea, 

impactul sau influenta economica generate de acestea. IAS – 8 (IAS – 8.13), reglementează 

permanenta metodelor ca regula de tratare a erorilor. Schimbările de politică contabilă sunt premise 

(IAS – 8.14) prin una din cele doua valențe: fie sunt cerute de standard, fie sunt mai relevante din 

punct de vedere al efectelor asupra performantei financiare. 

Cercetarea contabilă efectuată de experți în domeniu este adeseori orientata către caracterul 

academic al fenomenului contabil, punând în valoare modificările de structură ale normelor 

contabile. Aceasta practică are ca impediment dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale și 

manageriale, mulți conducători de entități economice aflându-se în dificultate în a transpune în 

practica aspectele metodologice cercetate. Această problematică a generat ample dezbateri în 

literatura de specialitate  cu evidențierea impactului laturii practice a cercetării, în special în 

domeniul politicilor contabile. S-au constituit astfel în centrele universitare echipe mixte formate 

din studenți profesori, cercetători cu scopul de a creste impactul cercetării academice în practica 

profesionala și de a forma antreprenori și manageri capabili sa utilizeze cercetarea vastă existentă 

în prezent. Toate aceste demersuri au avut ca scop corectarea erorilor contabile și transformarea 

informațiilor din situațiile financiare în unele de calitate. Aceste demersuri fac obiectul IFRS 9 

Instrumente financiare, dar și IAS 27 – Consolidated and separate financial statements având în 

vedere tendința de globalizare a afacerilor. Necesitatea adaptării normelor contabile la dimensiunea 

globala a businessului a impus pentru International Accounting Standards Committee Foundation 

(IASC Foundation), ulterior International Accounting Standards Board (IASB) crearea unor seturi 

de reguli unitare, denumite politici, care sa uniformizeze modul de aplicare și interpretare în context 

global a standardelor internaționale de contabilitate, IAS 8 - Accounting Policies, Changes în 

Accounting Estimates and Errors . Politicile contabile stabilite în IAS 8 reprezintă un cumul de 

principii, reguli, convenții și practici specifice adoptate de o entitate pentru prezentarea unor situații 

financiare de calitate și în conformitate cu realitatea. Considerăm că recomandările oferite de IAS 

8 cu privire la ajustarea situațiilor financiare în caz de omisiuni, nerespectarea pricipiului 

permanenței metodelor sau în situații de erori contabile sunt optime în ceea ce privește aplicarea 

tratamentelor contabile retrospectiv sau prospectiv în funcție de situația dată.   

Pentru conceptualizarea modelului propus, am formulat următoarele ipoteze:  

H 1. Riscul asociat cu unii indicatori este cu atât mai mare cu cât volatilitatea informațiilor 

financiare cumulate, în raport cu capitalul propriu, este mai mare; 

H 2. Elementele reflectate în activul financiar pot fi corectate prin aplicarea ajustărilor 

relevante după o analiză de impact a dematerializării acestora; 
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H 3. Elementele reflectate în pasivul financiar sunt mai volatile și pot fi corectate aplicând 

ajustări la tipul de provizioane numai după o analiză de impact a relației: Volatilitate - Volatilitate 

macroeconomică; 

H 4. Erorile contabile adecvat ajustate sunt generatoare de stabilitate și creștere, prin 

creșterea încrederii utilizatorilor situațiilor financiare în contextul integrării tuturor ajustărilor 

generate de model. 

Dintre cele companiile care își desfășoară activitatea în județul Galați, LIBERTY GALAȚI 

SA a fost selectată pentru modelare, fiind cea mai mare companie din zona. Se poate observa că 

evenimentele post bilanțului au un impact negativ asupra capitalurilor proprii, și anume că acestea 

se diminuează, pe baza riscurilor asociate creanțelor îndoielnice ale cheltuielilor acumulate sau 

veniturilor amânate preconizate în 2012 și 2013. Aplicarea modelului la companii care utilizează 

provizioane prin politicile contabile adoptate demonstrează că există o diferență între valoarea 

raportată a capitalurilor proprii și valoarea reală, după cum urmează:  Există o scădere a gamei 

analizate a pachetului de acțiuni ale acționarilor pe baza ajustărilor necesare a provizioanelor 

stabilite și a profitului net declarat. 

Astfel, la sfârșitul anului 2016, compania a reprezentat un badwill bazat pe rezultatul net 

negativ și scăderea activelor fixe și a activelor circulante cu 40% față de 2011. Compania 

înregistrează un ușor reviriment după schimbarea acționariatului (vânzarea pachetului majoritar de 

Arcelor Mittal către Liberty Steel). 

 

 
Figura nr. 4.1 - Diluarea capitalului social în urma ajustărilor evenimentelor post bilanț pentru 

LIBERTY GALAȚI SA 
Sursa: Elaborare autor 

 

Există o creștere a pachetului de capitaluri proprii analizate, care, în urma utilizării modelului, 

s-a dovedit a fi realist, cu excepția anului 2012, ecuațiile de tendință a capitalurilor proprii și 

capitalurilor proprii ajustate fiind aproximativ egale pentru 2013-2018. Creșterea se bazează pe 

ajustări negative ale rezervelor pentru 2012, care au generat un punct de inflexiune și provizioane 

pozitive și ajustări ale venitului net. Astfel, la sfârșitul anului 2016, compania a reprezentat un fond 

comercial bazat pe rezultatul net pozitiv și creșterea activelor fixe și a activelor circulante cu peste 

100% față de 2011. 

În ceea ce privește ipotezele de lucru, am efectuat testarea rezultatelor obținute prin aplicarea 

modelului folosind procedurile statistice de modelare econometrică - modele de regresie, metoda 
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celor mai mici pătrate (OLS) și metoda celor mai mici pătrate în două faze (TSLS), obținând praguri 

semnificative statistic (H2, H3) pentru seriile de timp, 2012-2018, 2011 fiind excluse datorită 

valorilor dinamice ale seriei de date Impactul asupra capitalurilor proprii, respectiv, Impactul 

creșterii / reducerii capitalului social. 

Ipoteza H1 în legătură cu ipoteza H4 a fost, de asemenea, testată prin modelarea econometrică 

folosind metoda celor mai mici pătrate (OLS), care a generat date statistice semnificative asupra 

impactului modelului asupra valorilor capitalurilor proprii. Testele statistice efectuate au arătat că 

estimările OLS sunt consistente, pentru modelul econometric elaborat prin programul statistic Gretl 

(valori obținute prin testul Hausman), precum și că valoarea statistică, este încadrată în intervalul 

de incidență de 90% -100% (test R-pătrat), ceea ce demonstrează că toate ipotezele au fost 

confirmate, iar modelul propus este valabil și poate fi definitoriu pentru fenomenul studiat. 

 

 

CAPITOLUL 5: CONSTRUIREA DOSARULUI PREȚURILOR DE TRANSFER PE 

BAZA PROCEDURILOR CONTABILE PRIVIND PĂRȚILE AFILIATE, PARTE A 

MANUALULUI DE POLITICI CONTABILE 

 

Dosarul prețurilor de transfer reprezintă un instrument de documentare, justificare și 

comensurare a creșterii economice durabile prin evaluarea aplicării oneste a principiului valorii de 

piață denumit generic ”principiul lungimii de braț” aplicat tranzacțiilor controlate efectuate de 

entitățile afiliate.  

Uniformizarea legislativă a utilizării acestui element s-a produs odată cu promulgarea 

Ordinului Ministerului Finanțelor 222/2008 ce reglementa conținutul dosarului prețurilor de 

transfer, dar obligativitatea utilizării acestuia s-a produs în anul 2016, odată cu promulgarea 

Ordinului Ministerului Finanțelor 442/2016, care a determinat volumul tranzacțiilor ce generau 

aplicabilitatea, termenele limită pentru întocmirea dosarului, conținutul acestuia și condițiile de 

solicitare de către organele fiscale a dosarului de preturi de transfer și procedura de întocmire a 

acestui dosar.  

Anul 2020 reprezintă anul de consacrare a statutului acestui dosar respectiv de demonstrare 

a conformității la cerințele legislative, de instrument de protecție fiscală și de instrument de 

management. Aceste funcțiuni organice motivează obiectivele organizaționale de demonstrare a 

creșterii economice sustenabile, de evaluare și identificare a riscului și de corelare a acestor riscuri 

asumate cu activele implicate în procesul economic care însoțește tranzacția. 

Elaborarea modelului statistic pentru evaluarea markerilor de risc cu impact asupra 

rezilienței performanței financiare 

Din punct de vedere metodologic, modelul economic se definește pe baza unor ipoteze de 

lucru care presupun atingerea scopului modelării și anume: elaborarea modelului testului acid 

pentru evaluarea markerilor de risc care să cuantifice riscul adiționat tranzacțiilor controlate la data 

raportării financiare și care să poată fi inclus în manualul de politici contabile în secțiunea privind 

monitorizarea tranzacțiilor cu părțile afiliate. 

Ipotezele modelului sunt definite după cum urmează: 

- I1 Cuantificarea beneficiului minimal prezumat în cazul tranzacțiilor controlate 

reprezintă limita minimă în analiza tranzacțiilor prin metoda prețului comparabil 

necontrolat, dacă și numai dacă acest minim respectă principiul lungimii de braț. 

- I2 Elementele generice reprezintă elemente de risc în evaluarea dosarului prețurilor 

de transfer, dacă și numai dacă acestea afectează semnificativ valoarea tranzacției 

raportată la principiul lungimii de braț. 
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- I3 Elementele privind dubla impunere se adiționează riscului fiscal, dacă și numai 

dacă prin producerea unor evenimente legate de acestea se obține o diferență 

semnificativă în raport cu tranzacțiile necontrolate de natură a aduce inconsistență 

dosarului prețurilor de transfer. 

- I4 Riscul informațional se evaluează și se adiționează pachetului de risc dacă și 

numai dacă indicatorii de lichiditate și solvabilitate reprezintă alterări de natură a 

confirma inconsistența tranzacției. 

- I5 Aranjamentele de utilizare a normelor unilaterale și celelalte elemente de risc 

tranzacțional se adiționează pachetului de risc, dacă și numai dacă prin utilizarea 

acestor elemente se produce o abatere semnificativă de la principiul lungimii de braț 

aplicabil tranzacțiilor controlate în relație cu tranzacțiile necontrolate. 

Pentru demonstrarea ipotezelor de lucru s-a procedat la întocmirea schemei logice a 

modelului astfel: 

Rezultă din schema logică a modelului că riscul cumulat reprezintă un cumul de riscuri 

individuale (R1, R2, R3, R4) și reziduale (R5) ceea ce din punct de vedere matematic poate fi 

reprezentat sub forma ecuației de mai jos: 

 𝑅𝑐 > 0 → {
𝑅𝑐 = 𝑅1⋃𝑅2⋃𝑅3⋃𝑅4⋃𝑅5

min
𝑐→5

(𝑅𝑐) = 𝑅4 > 0  (1) 

Unde: 

 Rc – reprezintă riscul cumulat; 

 R1 – reprezintă riscul fiscal asimilat erorilor de fundamentare a dosarului prețurilor de 

transfer; 

 R2 – reprezintă riscul fiscal adiționat elementelor de eroare; 

 R3 – reprezintă riscul fiscal adiționat elementelor de fraudă fiscală; 

 R4 – reprezintă riscul economic de insolvență/faliment asumat în contextul pieței 

concurențiale; 

 R5 – reprezintă riscul rezidual aranjamentelor de utilizare a normelor unilaterale și a 

altor elemente care adaugă risc tranzacțiilor controlate altele decât cele identificate cu 

ocazia evaluării riscurilor R1, R2, R3, R4; 

Sinteza testului acid pentru evaluarea markerilor de risc în construirea dosarului prețurilor 

de transfer după pilotarea modelului poate fi sintetizată în Figura nr. 5.1. 

 
Figura nr. 5.1 - Sinteza testului acid pentru evaluarea markerilor de risc 

Sursa: Elaborare autor 

Cuantificarea elementelor de risc privind tranzacțiile între părți afiliate

Volatilitatea veniturilor în raport cu cheltuielile
Rate constante ale eficienței economice ăn condiții de 

volatilitate ridicată a venituriloe

Cuantificarea particularităților de tranzacționare (prin comparație cu eșantionul general)

Factori externi și condiții de piață Venituri în avans 

Cuantificarea beneficiului controlat (din studiul modelului special)

Volatilitatea activelor circulante Volatilitatea cifrei de afaceri
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Ajustarea politicilor contabile privind părțile afiliate pe baza modelului testului acid pentru 

evaluarea markerilor de risc în construirea dosarului prețurilor de transfer presupune: 

 Reajustarea poziției financiare în funcție de evaluarea de risc a politicilor de 

eficiență economică în condițiile afilierii la un grup economic; 

 Reflectarea în situațiile financiare a posibilei afectări a poziției financiare inclusiv 

prin prezentarea tranzacțiilor cu părțile afiliate și soldurile acestora; 

 Testarea influenței pe care o exercită partea raportoare asupra altor părți posibil 

afiliate și reflectarea tranzacțiilor aferente testului de influență semnificativă în 

grupa 45 „Grup și acționari/asociați”; 

 Monitorizarea prețului de transfer prin intermediul principiului valorii de piață; 

 Asumarea ajustărilor posibile aferente unui control fiscal pentru devierea de la 

aplicarea principiului valorii de piață sau necredibilitatea metodelor de stabilire a 

prețului de transfer; 

 Testarea reperelor de acumulare adiționate valorii de schimb a bunurilor și 

serviciilor pe baza ratelor financiare, ratei dobânzii, ratei de schimb a cursului 

valutar și a ratelor de actualizare; 

 Supravegherea particularităților de tranzacționare pe toate caracteristicile generice 

în scopul minimizării riscului aferent prezenței elementelor genetice particulare; 

 Aplicarea principiului lungimii de braț pentru fundamentarea marjei comerciale; 

 Limitarea efectelor privind riscul informațional asimilat tranzacțiilor derulate prin 

paradisuri fiscale sau aranjamentelor de lanț juridic; 

 Cuantificarea beneficiului controlat și identificarea riscurilor aferente lanțurilor 

global valorice 
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CONCLUZII FINALE, LIMITE ALE CERCETĂRII, CONTRIBUȚII PROPRII ȘI 

DIRECȚII VIITOARE DE DEZVOLTARE  

 

Teza de doctorat cu titlul Analiza și evaluarea pachetului de politici contabile prin metode 

și proceduri statistice, cumulează rezultatele unui demers științific susținut pe o perioadă de 3 ani, 

dar și fructificarea experienței practice dobândite din activitatea profesională în cadrul unor firme 

de audit și consultanță contabilă, pe care am acumulat-o într-o perioadă de 10 ani. 

  Experiența profesională m-a motivat în alegerea temei de cercetare deoarece am considerat 

că majoritatea derapajelor în zona de fraudă și eroare a rezultatelor activității contabile și 

economice în general, pot fi restrânse și monitorizate prin intermediul unui instrument adaptativ 

nevoilor manageriale, dar riguros normat, pe baza reglementărilor specifice. Situațiile financiare 

sunt cele mai importante raportări la nivelul unei companii și tocmai din acest motiv managementul 

ar trebui identificate principalele tratamente contabile care să prevină erorile, să confere 

transparență și să asigure relevanța acestora. 

  În urma studiului am descoperit faptul că au existat procese semnificative de îmbunătățire 

a cadrului reglementativ, procese care s-au suprapus etapelor de dezvoltare a Uniunii Europene și 

care au preluat reculul crizelor financiare, ajungându-se în prezent la personalizarea tratamentului 

contabil pe bază IAS/IFRS/IFRIC/SIC.  

  După un parcurs expansiv al domeniului de cuprindere a standardelor internaționale s-a 

ajuns în prezent la o structură reglementivă ce cuprinde un număr de 68 de standarde și 

reglementări, fiind atent monitorizate prin acțiuni anuale de către IASB. Cercetarea prezentată 

vizează pe de o parte analiza conceptuală a sistemelor contabile și rolul manualului de politici 

contabile în cadrul acestora, punctând raportat la cadrul actual principalele vulnerabilități marcate 

de declanșarea crizei economice care are un impact estimat de peste 30% în prima etapă de 

recesiune cu propagare a vulnerabilităților sistemice pe termen mediu până la 50% în contextul 

afectării comerțului global. Pe de altă parte analiza realizată prezintă vulnerabilitățile propagate 

asupra indicatorilor financiari a entităților cotate la categoria BET BVB, cu proiecții pe termen 

mediu pentru curbele de trend ale cifrei de afaceri ajustate prin prisma evoluției capitalului social, 

capitalurilor proprii și datoriilor acumulate pe termen lung de entitățile cotate. 

Cadrul economic actual analizat marchează la nivelul modificărilor standardelor necesități de 

ajustare a politicilor contabile și fiscale necesare pentru relansarea economică, existând la data 

prezentării lucrării un pachet consistent de reglementări, suport al măsurilor de relansare 

economică. În cadrul lucrării științifice am prezentat un studiu de caz bazat pe chestionar privind 

evaluarea eficacității uzuale a manualului de politici contabile și folosirea practică acestui 

instrument de către agenții economici. Obiectivul studiului bazat pe chestionar are la bază motivația 

utilizării eficace a manualului de politici contabile prin studiul opiniei profesioniștilor contabili și 

a top managerilor. Pentru atingerea obiectivului studiului am evaluat comprehensiv acceptanța 

principiilor contabile în practica curentă, am evaluat utilizarea unor politici adecvate pentru 

activitățile patrimoniale și am evaluat percepția gradului de risc a tranzacțiilor financiare și 

evaluarea corelării practicilor contabile în relație cu politicile fiscale stabilite la nivel 

macroeconomic.  

  Obiectivele specifice ale studiului au fost atinse, astfel:  

Obiectivul nr. 1: În capitolul 2 si 4  am identificat principalelor situații generatoare de erori 

contabile care au impus recurgerea la manualul de politici contabile și monitorizarea trasabilității 

acestuia prin evaluarea complianței aplicative cu ajutorul chestionarului aplicat; 
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Obiectivul nr. 2: În capitolul 1 si 3 am efectuat analiza poziționării entităților raportoare cu 

privire la utilizarea manualului de politici contabile având la bază cadrul metodologic IAS/IFRS, 

dar și anumite aspecte particulare identificate în  literatura de specialitate; 

Obiectivul nr. 3: În capitolul 4 am construit o bază de date formată din informații financiar-

contabile furnizate de raportarea obligatorie, dar și din informații contabile derivate (indicatori și 

rate). Baza de date este necesară în vederea conceptualizării, testării și validării unui model 

econometric de analiză a procedurilor de corectare a erorilor contabile, identificate cu ocazia 

evenimentelor ulterioare bilanțului pe baza unui algoritm de implementare; 

Obiectivul nr. 4: În capitolul 5 am realizat identificarea nevoii de flexibilitate adaptativă a 

Dosarului prețurilor de transfer în funcție de politicile contabile aferente elementelor de activ și 

pasiv conform IAS/IFRS, de cerințele  prevăzute în liniile directoare OECD pentru întreprinderile 

multinaționale sau în alte acte normative, corelate cu rezultatele obținute în studii relevante pentru 

topicul analizat; 

Obiectivul nr. 5: În capitolul 5 am propus și argumentat necesitatea creării unui sistem de 

trasabilitate cu privire la implementarea IAS/IFRS care să asigure respectarea cerințelor globale de 

securitate financiară, de transparență fiscală și de etică procedurală contabilă; 

Obiectivul nr. 6: În capitolul 5 am elaborat modelul statistic pentru evaluarea markerilor de 

risc cu impact asupra rezilienței performanței financiare; am propus dezvoltarea profilelor 

diferențiate prin diseminarea rezultatelor testului acid pentru evaluarea markerilor de risc (modelul 

profil general entități neafiliate (MPGEN) și modelul profil particular entități afiliate (MPPEA), 

ambele profiluri fiind conturate dintr-o perspectivă financiar-contabilă).  

Principalele rezultate obținute constau în:  

- Evaluarea nivelului de conformitate în utilizarea manualului de politici contabile în 

relație cu prevederile reglementative actuale: am constatat un nivel de conformitate 

mediu al utilizării manualului de politici contabile cu respectarea prevederilor 

reglementative actuale, existând o marjă de aproximativ 30% din respondenți pentru 

care am constatat neconformitate; 

- Studierea metodologiei de implementare a manualului de politici contabile în relație 

cu standardele IAS/IFRS: metodologia de implementare a manualului de politici 

contabile este perfectibilă în procent de 40-50%, cu o marjă de 20% aferentă 

indicatorilor analitici reflexivi; 

- Conectarea manualului de politici contabile la rigorile legislației fiscale: conectarea 

are un nivel de conformitate ridicat, presiunea fiscală fiind percepută la un nivel ridicat 

de către agenții economici și necesită configurarea algoritmului fiscal aplicabil 

societății sau obținerea unor scheme de optimizare fiscală viabile; 

- Determinarea profilului de risc perceput de profesioniști ca urmare a derulării 

tranzacțiilor financiare: profilul de risc perceput este unul ridicat în contextul actual al 

recesiunii economice și al destabilizării comerțului global, acest profil implică 

revizuirea procedurilor de tratare a riscului, distribuția fiind neomogenă în cazul 

indicatorului analitic privind evaluarea riscurilor tranzacțiilor, gradul de reflexivitate 

fiind pozitiv, iar nivelul de eficacitate perfectibilă fiind evaluat în cadrul modelului la 

47%; 

- Determinarea profilului de contribuitor voluntar al agenților economici ca răspuns la 

demersurile aparatului fiscal: profilul de contribuitor voluntar este unul pesimist pe 

fondul creșterii vulnerabilităților financiare cu mențiunea că până la data intrării în 

recesiune nivelul de conformitate era mediu spre crescut (85%), cu indice de 

reflexivitate negativ; 



 

 

29 

 

- Determinarea variabilelor matricei de vulnerabilitate procedural contabilă pe baza 

rezultatelor obținute din chestionar: variabilele matricei de vulnerabilitate au fost 

identificate și analizate în capitolul 3 făcând obiectul modelării limitelor de 

vulnerabilitate perfectibile prin creșterea eficacității utilizării manualului de politici 

contabile, a cărui funcție de regresie a fost stabilită prin aplicarea metodei celor mai 

mici pătrate. 

  Indicatorii de regresie au fost stabiliți pe baza indicatorilor analitici care corespund 

întrebărilor din chestionar, iar variabila dependentă a modelului a fost stabilită pentru indicatorul 

analitic utilizarea manualului de politici contabile. 

  Rezultatele modelului au indicat utilizarea manualului de politici contabile cu o eficacitate 

netă subunitară, perfectibilă pentru indicatorii cu grad de reflexivitate pozitiv și perfectibilă prin 

aprofundarea standardelor internaționale pentru indicatorii cu eficacitate reflexivă și coeficient de 

reflexivitate negativă. În capitolul 4 a fost prezentat modelul econometric de analiză a procedurilor 

de corectare a erorilor contabile identificate cu ocazia evenimentelor ulterioare bilanțului, ca studiu 

de caz specific pentru modelul de vulnerabilitate proiectat în capitolul 3. Evenimentele ulterioare 

datei bilanțului contabil reprezintă o sursă suplimentară de informații privind ajustările necesare și 

corecțiile impuse pentru îndeplinirea condițiilor de realitate și trasabilitate necesare raportărilor 

financiare. Ne propunem să prezentăm tipologia acestor evenimente și impactul lor asupra calității 

datelor financiare raportate. Având în vedere amplitudinea verificărilor necesare și metodologia 

tratamentelor contabile impuse, consideram ca tema abordata reprezintă un interes real pentru 

profesioniștii contabili prin realizarea unei structurări a procedurilor de aplicare și limitarea 

impactului erorilor asupra calității raportărilor financiare în Romania. 

  Analiza modelului bazat pe ratele valorilor medii ale capitalurilor proprii arată că 

majoritatea companiilor raportează indicatori financiari supraevaluați realității economice actuale 

(în raport cu data situațiilor financiare), care necesită ajustări negative ale capitalurilor proprii. 

Modelul propus contribuie la reducerea diferențelor în ceea ce privește realitatea pieței pe care se 

desfășoară activitatea și la reducerea riscului de raportare a erorilor care pot prezenta riscuri fiscale 

viitoare. În același timp, din perspectiva acționarilor/asociaților, modelul face posibilă actualizarea 

mărimii patrimoniului capitalizat în termenii valorii reale, precum și reajustarea intereselor. 

  Considerăm că modelul propus este de un real ajutor pentru manageri datorită rapidității 

transformării informațiilor contabile și a capacității sale de a prezice tendințele viitoare pe baza 

datelor istorice preluate din situațiile financiare. Acest model este potrivit pentru o integrare IT în 

ERP (Enterprise Resource Planning) și modele de contabilitate pentru entitățile de afaceri. 

Au fost definite următoarele obiectivele specifice ale cercetării:  

1. Crearea trasabilității reglementărilor din Standardele Internaționale de Contabilitate în 

raport cu cerințele globale de securitate financiară, de transparență fiscală și de etică 

procedurală contabilă.  

2. Acest obiectiv a fost atins prin evaluarea trasabilității reglementărilor din Standardele 

Internaționale de Contabilitate în raport cu cerințele globale de securitate financiară, de 

transparență fiscală și de etică procedurală contabilă. 

3. Identificarea principalelor componente de vulnerabilitate care afectează credibilitatea 

Dosarului prețurilor de transfer.  

4. Analiza matriceală a procedurilor de întocmire în raport cu trasabilitatea realizată prin 

atingerea obiectivului 2. 

5. Proiectarea modelului teoretic  

6. Aceste obiective au făcut obiectul capitolului 3 - Conceptualizarea modelului testului 

acid pentru evaluarea markerilor de risc  în construirea dosarului prețurilor de transfer.  



 

 

30 

 

7. Pilotarea modelului și aplicarea practică a acestuia 

8. Diseminarea rezultatelor obținute ca urmare a cercetării 

  Diseminarea rezultatelor testului acid pentru evaluarea markerilor de risc, a atins ultimele 

două obiective propuse ale cercetării și anume, pilotarea modelului și aplicarea practică a acestuia, 

concomitent cu prezentarea cadrului conceptual transpus prin reglementările BEPS cu acțiunile 1-

15 aferente, și a elementelor de trasabilitate privind implementarea IFRS în raport cu cerințele 

globale de securitate financiară, transparență fiscală și etică procedural-contabilă. 

  În cadrul prezentei teze de doctorat a fost elaborat, testat și validat un model statistic 

determinat teoretic și intitulat Modelul testului acid pentru evaluarea markerilor de risc în 

construirea dosarului prețurilor de transfer, fiind definite și testate următoarele ipoteze de lucru:  

  I1 Cuantificarea beneficiului minimal prezumat în cazul tranzacțiilor controlate reprezintă 

limita minimă în analiza tranzacțiilor prin metoda prețului comparabil necontrolat, dacă și numai 

dacă acest minim respectă principiul lungimii de braț. 

  I2 Elementele generice reprezintă elemente de risc în evaluarea dosarului prețurilor de 

transfer, dacă și numai dacă acestea afectează semnificativ valoarea tranzacției raportată la 

principiul lungimii de braț. 

  I3 Elementele privind dubla impunere se adiționează riscului fiscal, dacă și numai dacă prin 

producerea unor evenimente legate de acestea se obține o diferență semnificativă în raport cu 

tranzacțiile necontrolate de natură a aduce inconsistență dosarului prețurilor de transfer. 

  I4 Riscul informațional se evaluează și se adiționează pachetului de risc dacă și numai dacă 

indicatorii de lichiditate și solvabilitate reprezintă alterări de natură a confirma inconsistența 

tranzacției. 

  I5 Aranjamentele de utilizare a normelor unilaterale și celelalte elemente de risc 

tranzacțional se adiționează pachetului de risc, dacă și numai dacă prin utilizarea acestor elemente 

se produce o abatere semnificativă de la principiul lungimii de braț aplicabil tranzacțiilor controlate 

în relație cu tranzacțiile necontrolate. 

  De asemenea, pe baza schemei logice a modelului care a surprins cele cinci ipoteze de mai 

sus, au fost reprezentate statistic funcțiile riscurilor individuale: R1, R2, R3, R4 și reziduale (R5). 

În acest context, a fost posibil constatarea reducerii riscului cumulat progresiv prin aplicarea 

criteriilor de eșantionare pe intervale percentilice, în locul intervalelor cuartilice, iar riscul rezidual 

se prezumă a fi riscul aranjamentelor de utilizare a normelor unilaterale și a altor elemente cu 

potențial de risc asupra tranzacțiilor controlate, altele decât cele identificate cu ocazia evaluării 

riscurilor R1, R2, R3, R4, inclusiv R5.  

  Modelul a fost testat practic pe un eșantion de 20 de agenți economici afiliați și neafiliați 

obținându-se tabloul de risc din perspectiva financiar-contabilă cu influență a profilului general 

MPGEN și cu influență a profilului specific MPPEA, tablou care a fost prezentat în capitolul 4.  

Rezultatele studiului sunt utile agenților economice afiliați unui grup, organismelor fiscale și 

părților interesate în demersul general de limitare și control a fraudei și evaziunii fiscale, precum 

și a efectelor negative produse de acestea. 

 

  Limite ale cercetării  

  Limitele studiului sunt rezultatul dinamicii actuale a domeniului studiat, care este ]n 

permanentă schimbare și este condiționat de direcțiile de dezvoltare a Standardelor Internaționale 

de Contabilitate adoptate de organismele de reglementare internaționale. 

Alte limitări decurg din contextul  economic actual în care s-a desfășurat cercetarea, context 

dominat de criză economică și pandemică. Totodată subiectivismul profesioniștilor contabili ca 

respondenți ai chestionarului structurat aplicat, poate genera unele rezerve în ceea ce privește 
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finalitatea obținută prin studiu (diseminarea componentelor cu dimensiune reflexivă și perfectibilă) 

așa cum au fost prezentate acestea în capitolul 3 al lucrării. Toate aceste limitări pot fi considerate 

ca factori de motivare a unor studii viitoare care să îmbunătățească și să dezvolte cercetarea noastră. 

 

  Principalele contribuții proprii 

  Prin cercetarea realizată am dezvoltat aspecte științifice care se concretizează pe scurt în 

următoarele contribuții proprii pe tema studiată: 

- identificarea prin intermediul studiului literaturii de specialitate a principalelor teme 

privind trasabilitatea manualului e politici contabile în vederea includerii acestora în 

chestionarul menționat anterior; 

- evaluarea complianței aplicative a manualului de politici contabile prin studiul 

răspunsurilor la chestionarul aplicat; 

- analiza principalelor orientări ale entităților raportoare privind utilizarea manualului de 

politici contabile și corelarea acestor orientări cu cadrul metodologic oferit de IAS/IFRS 

și cu aspectele observate prin studiul literaturii de specialitate; 

- construirea unei baze de date pentru modelare econometrică bazată pe informații 

contabile raportate prin intermediul situațiilor financiare dar și pe informații contabile 

derivate, calculate prin indicatori și rate; 

- conceptualizarea unui model econometric de analiză a procedurilor de corectare a 

erorilor contabile identificate cu ocazia evenimentelor ulterioare bilanțului; 

- testarea statistică a modelului (teste de corelație și semnificație statistică); 

- evaluarea modelului pentru implementare practică pe baza unui algoritm de 

implementare; 

- identificarea nevoii de flexibilitate adaptativă a Dosarului prețurilor de transfer pe baza 

studiului literaturii de specialitate și al cadrului reglementativ; 

- crearea trasabilității reglementărilor din Standardele Internaționale de Contabilitate în 

raport cu cerințele globale de securitate financiară, de transparență fiscală și de etică 

procedurală contabilă; 

- identificarea principalelor componente de vulnerabilitate care afectează credibilitatea 

Dosarului prețurilor de transfer; 

- analiza matriceală a procedurilor de întocmire în raport cu trasabilitatea realizată; 

- proiectarea modelului teoretic de stabilitate financiară; 

- pilotarea modelului și aplicarea practică a acestuia; 

- diseminarea rezultatelor obținute ca urmare a cercetării; 

- în cadrul lucrării științifice am prezentat un model statistic determinat teoretic și intitulat 

Modelul testului acid pentru evaluarea markerilor de risc în construirea dosarului 

prețurilor de transfer, model prin care au fost cuantificate riscurile asociate constituirii 

Dosarului prețurilor de transfer pe capitole privind: cuantificarea beneficiului controlat; 

cuantificarea particularităților de tranzacționare; cuantificarea elementelor privind 

dubla impunere; cuantificarea elementelor privind riscul informațional; cuantificarea 

elementelor de risc privind tranzacțiile între părți afiliate; 

- cercetarea realizată a vizat proiectarea manualului de politici contabile la domeniu de 

maxim interes la nivel global pe fondul demersurilor pentru securizarea tranzacțiilor 

financiare efectuate cu părți afiliate și a riscului de fraudă și eroare asimilat prețurilor 

de transfer. La acest capitol scopul cercetării l-a reprezentat realizarea unui model 

teoretic și testarea acestuia bazat pe flexibilizarea adaptativă a Dosarului prețurilor de 

transfer la cerințele metodologice prin intermediul Manualului de politici contabile. 
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 Direcții viitoare de cercetare 

 Ca direcții viitoare de cercetare am identificat următoarele în funcţie de două domenii 

importante: 

 Domeniul de cercetare 1: Crearea și testarea modelului de practică adaptativă prin 

îmbunătățirea manualului de politici contabile prin aplicarea tehnologiei informației  

 Tehnologia informației tinde să devină în contextul actual un instrument generalizat care va 

permite îmbunătățirea eficienței și eficacității deciziei manageriale prin intermediul unui 

instrument cu flexibilitate adaptativă precum manualul de politici contabile. Ne propunem să 

diseminăm într-o primă etapă rezultatele obținute prin modelarea teoretică cu specialiștii CECCAR 

pentru obținerea unui feedback constructiv care să ajusteze optim nevoia de informație transpusă 

manualului de politici contabile. În a doua etapă rezultatele modelului teoretic implementat vor fi 

diseminate în rândul unui eșantion de testare constituit din entități economice ce își desfășoară 

activitatea în România, urmărindu-se perfecționarea modelului prin feedback-ul acestora.  

 Rezultatul se va materializa într-un instrument cât mai complet, capabil să satisfacă nevoia 

existentă cu privire la relaționarea deciziei manageriale cu un instrument reglementat de politici 

contabile. 

 Domeniul de cercetare 2: Crearea unui pachet de politici contabile pertinente, aplecate către 

nevoia reală de utilizare a manualului de politici contabile de către profesioniștii contabili 

 Ne propunem să extindem cercetarea privind modelarea limitelor de vulnerabilitate 

perfectibile pentru toate aspectele contabile uzual reflectate în manualul de politici contabile, iar 

pe baza rezultatelor obținute să realizăm acel pachet  de politici contabile pertinente de care este 

atât de multă nevoie în practica curentă. 
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