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CUVINTE CHEIE 

 

Având în vedere tematica tezei de doctorat Evaluarea efectelor aplicării politicilor contabile și 

fiscale asupra mobilității forței de muncă în Uniunea Europeană  cuvintele cheie utilizate sunt : 

mobilitate transfrontalieră, migrație, sustenabilitate, contabilitate socială, detașare, delegare, 

jurisprudența, proceduri contabile, politici contabile, proceduri fiscale, informații contabile, 

situații financiare, cost, principii contabile, activitate transfrontalieră, contabilitatea resurselor 

umane, estimare, tratament contabil alternativ, analiză statistică, bilanț social, fiscalitate, 

cercetare empirică, decizie financiară,  relația contabilitate-fiscalitate, părți interesate, evidențe 

contabile, profesionist contabil, performanță financiară, indicatori financiari, cheltuieli,  diurnă, 

indemnizație de detașare, beneficii ale personalului, pandemia Covid-19, rate financiare, 

armonizare fiscală, BREXIT, sustenabilitate financiară, index de mobilitate transfrontalieră, IAS 

19, directive europene. 
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INTRODUCERE  
 

Mobilitatea populației, în general și respectiv a resurselor umane, în particular, reprezintă un 

fenomen social ale cărui cauze se regăsesc în interesele economice și individuale ale fiecărui 

individ și care este susținut, la nivelul Uniunii Europene, de un principiu fundamental și anume: 

libertatea de circulație. Bazele acestui principiu au fost puse în anul 1968 prin semnarea Tratatului 

de la Roma, (care este preluat prin articolul 45 în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) 

fiind dezvoltat ulterior prin legislația secundară a Uniunii Europene și jurisprudența Curții de 

Justiție. La nivelul Uniunii Europene s-a resimțit de multă vreme necesitatea unei reglementări 

unitare în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră a resurselor umane, cu atât mai mult cu cât 

entitățile economice au asociat posibilitatea lor de a detașa resurse umane cu libertatea de a presta 

servicii oriunde la nivelul Uniunii Europene. Această libertate este susținută de principiul 

fundamental, respectiv libertatea de circulație, esențial pentru întreaga construcție europeană, 

respectiv pentru existența și funcționarea pieței unice. 

 

MOTIVAȚIA ȘI IMPORTANȚA CERCETĂRII 

Detașarea angajaților pe teritoriul Uniunii Europene este contextul în care cercetarea de față, 

printr-o încercare de clarificare terminologică de esență care vizează chiar noțiunea de detașare, 

își propune să identifice multiplele sale înțelesuri în plan național românesc. În cadrul sinergiei 

normative dintre comunitar și național, determinată de statutul de stat membru UE, cea mai mică 

urmă de confuzie în raport cu noțiunile juridice de esență, alterează orice dezvoltare legislativă care 

are nevoie de un fundament solid. 

Pe de altă parte, problematica diversă și cu caracter de noutate pentru sistemul de drept și cel 

fiscal românesc, mai ales, pe seama diferențelor de conținut ale noțiunilor mai sus enunțate dar și 

a problemelor sau confuzilor apărute în practică au fost factori determinați în alegerea temei. 

Ca orice demers științific și cercetarea de față a pornit de la curiozitatea și dorința de a ne 

exprima opiniile, respectiv ideile formulate în urma procesului de cercetare a mobilității 

transfrontaliere a resurselor umane, prin urmare obiectivul principal al cercetării constă în 

identificarea factorilor de influență semnificativă a sustenabilității entităților economice românești, 

din domeniul construcțiilor și a transporturilor, cu activitate transfrontalieră. 

Principala motivație a alegerii temei de cercetare derivă din multiplele fațete ale fenomenului 

de mobilitate transfrontalieră a resurselor umane cu atât mai mult cu cât problematica mobilității 

la nivel național și european a resurselor umane (atât de actuală) a reprezentat un interes din ce în 

ce mai mare, însă cercetările, au pus accent, într-o mare măsură pe aspectele juridice și într-o mai 

mică măsură pe aspectele contabile și fiscale, iar de cele mai multe ori acestea au fost incomplete 

sau tangențiale.  

Chiar dacă există reglementări europene care au fost adoptate în legislația românească 

mobilitatea transfrontalieră a resurselor umane ridică, încă, numeroase probleme în practica 

entităților economice care activează transfrontalier, mai ales în ceea ce privește sustenabilitatea 

afacerii, aceasta deoarece sustenabilitatea financiară presupune adoptarea unor strategii de 

desfășurare a mobilității transfrontaliere a resurselor umane astfel încât să fie satisfăcute atât 

obiectivele entității cât și interesele părților interesate. Prin urmare, relevanța cercetării reiese și 

din importanța pe care entitățile economice care activează transfrontalier o acordă sustenabilității 

financiare, care reprezintă premisa obținerii avantajului competitiv și asigură bunăstarea tuturor 

părților interesate. O afacere sustenabilă presupune adoptarea de strategii inovatoare, bine 

conturate în procesul de mobilitate transfrontalieră a resurselor umane, astfel încât entitățile 

economice din domeniu devin mai competitive, mai rezistente la riscurile care au loc pe această 
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piață și reușesc să evolueze într-o manieră responsabilă, printr-o cultură organizațională orientată 

spre performanță.  

Putem constata cu ușurință că actualitatea acestei teme de cercetare este relevantă datorită 

impactului mobilității transfrontaliere a resurselor umane, din punct de vedere contabil și fiscal, 

din România în Uniunea Europeană, la nivelul entităților economice din domeniul transporturilor 

internaționale de mărfuri și din domeniul construcțiilor, prin evidențierea principalelor efecte ale 

neînțelegerii corespunzătoare a acestui fenomen, cu impact asupra sustenabilității afacerii.   

De asemenea, considerăm că tema de cercetare abordată prezintă un interes deosebit atât 

pentru cercetători, cât și pentru toate părțile interesate ale unei entități economice care activează 

transfrontalier, cu atât mai mult cu cât acest subiect este unul inovativ și dificil, deoarece 

mobilitatea transfrontalieră a resurselor umane este un fenomen aflat într-o dezvoltare și 

diversificare continuă, iar măsura în care entitatea economică va reuși să își însușească acest 

fenomen prin propriile politici contabile și fiscale va influența semnificativ sustenabilitatea afacerii 

transfrontaliere.  

Așadar, construirea unor modele de estimare, particularizate, a sustenabilității financiare și a 

mobilității transfrontaliere reprezintă un demers științific de o mare importanță, din punct de vedere 

practic, cu atât mai mult cu cât aceste modele de estimare vor permite compararea cu alte entități 

cu activitate transfrontalieră, vor optimiza procesul decizional în materie de mobilitate 

transfrontalieră și vor sprijini și instituțiile abilitate (Guvernul, de exemplu) în modelarea cadrului 

legislativ astfel încât acesta să fie cât mai inteligibil, coerent și ușor de aplicat. 

  

SCOPUL  ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

Scopul lucrării Evaluarea efectelor aplicării politicilor contabile și fiscale asupra mobilității 

forței de muncă în Uniunea Europeană constă în constă în identificarea și evaluarea factorilor de 

influență semnificativă a sustenabilității entităților economice românești, din domeniul 

construcțiilor și a transporturilor, cu activitate transfrontalieră 

Drept urmare, pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele obiective: 

Obiectiv nr. 1: Analiza implicațiilor  fenomenului de mobilitate a resurselor umane asupra 

sustenabilității afacerilor. 

Obiectiv nr. 2: Necesitatea aplicării de practici și proceduri contabile specifice fenomenului 

de mobilitate transfrontalieră a resurselor umane. 

Obiectiv nr. 3: Necesitatea aplicării de practici și proceduri fiscale specifice fenomenului de 

mobilitate transfrontalieră a resurselor umane. 

Obiectiv nr. 4: Elaborarea unui index de evaluare a sustenabilității financiare a entităților 

economice cu activități transfrontaliere. 

Obiectiv nr. 5: Dezvoltarea unui index de mobilitate transfrontalieră cu ajutorul informațiilor 

financiare și nefinanciare 

 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

 Pentru ca scopul și aceste obiective de cercetare să fie atinse s-a impus realizarea unei 

cercetări interdisciplinare, contabilă, fiscală și uneori în materie drept (jurisprudența Curții 

Europene de Justiție). Punctul de plecare este reprezentat cercetarea conceptului de mobilitate a 

forței de muncă la nivelul Uniunii Europene, drumul lung al cercetării fiind continuat cu sublinierea 

particularităților contabile și fiscale în materie cu impact asupra sustenabilității afacerii, cu relația 

dintre contabilitate și fiscalitate, afirmațiile în acest domeniu fiind susținute de spețe din 

jurisprudența Curții Europene de Justiție, acolo unde este cazul.  

Principalele mijloace de investigare utilizate sunt: 
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• mijloace de investigare primară: care a presupus studierea literaturii de specialitate, precum 

și cadrul legislativ național și internațional în materie, pe baza cărora s-a realizat cercetarea 

mobilității forței de muncă. identificarea aspectelor cheie ale detașării și delegării, a 

particularităților contabile și fiscale ale mobilității europene a personalului. 

• investigarea pozitivistă: și aici pot exemplifica metode de investigare temporale, 

cantitative, calitative. 

Aceste metode se circumscriu mai multor curente epistemologice și anume: am plecat de la 

o abordare empirică și aplicând constructivismul am prezentat stadiul actual al cunoașterii şi a 

conceptelor abordate, iar prin utilizarea metodelor pozitivismului logic, am organizat informațiile 

necesare în vederea cercetării ulterioare.  

În cercetare s-a pornit de la identificarea stadiului cunoașterii elementelor cheie de analizat. 

Cunoașterea terminologiei abordate în prezenta cercetare este necesară pentru a putea înțelege și 

analiza poziționarea României în actualul context al mobilității personalului. Analiza critică a 

legislației naționale și a reglementărilor europene a reprezentat un alt obiectiv din cercetare.  

În vederea creșterii relevanței și a îndeplinirii obiectivelor cercetării, care de altfel are o tentă 

pozitivistă, constructivistă și unde nu lipsește abordarea critică cu privire la conceptele de detașare 

și delegare, la reglementările fiscale în materie, în cadrul metodologiei utilizate a fost utilizată atât 

abordarea deductivă cât și cea inductivă.  

Prin abordarea deductivă am urmărit prezentarea de principii, de date cantitative respectiv 

prezentarea corelațiilor existente între legislația românească și reglementările europene. Abordarea 

inductivă s-a manifestat prin utilizarea datelor din perspectivă calitativă, înțelegerea contextului ce 

cercetare și apoi prezentarea rezultatelor în detaliu. 

Utilizarea unor metode precum ancheta sociologică pe bază de chestionar sau metodele 

statistice au fundamentat contribuția personală la această cercetare. 

Am îmbinat cercetarea teoretică cu cea cantitativă, empirică, cu caracter interpretativ. În 

vederea analizării evoluțiilor din domeniul cercetat am utilizat metoda de cercetare comparativă cu 

caracter longitudinal (evoluția reglementărilor europene și a legislației naționale privind 

mobilitatea transnațională a personalului, evoluția cercetărilor în domeniul contabilității resurselor 

umane etc.), respectiv metoda comparativă cu caracter transversal (prezentarea comparativă a 

reglementărilor europene cu cele românești privind mobilitatea europeană a forței de muncă, a 

practicilor fiscale în materie etc.), colectarea de date statistice și interpretarea acestora, analiza de 

conținut. 

În realizarea comparațiilor dintre diferitele raționamente contabile și fiscale în implementarea 

politicilor contabile și fiscale privind mobilitatea în Uniunea Europeană a forței de muncă s-a 

utilizat metoda analoagă, pentru ca, utilizând metoda tipologică, s-a realizat o taxonomie a 

principalelor arii legislative din domeniul studiat și, implicit, a relației dintre contabilitate și 

fiscalitate și a influenței fiscalității în stabilirea procedurilor contabile referitoare la detașările în 

Uniunea Europeană.  

În realizarea tezei de doctorat au fost utilizate surse de informare reprezentate de cărți și 

articole de specialitate, din literatura românească și străină, acte legislative (legi și alte reglementări 

naționale și reglementări europene în materie), documente oficiale și comunicate de presă, site-uri 

web de specialitate. 

Sintetizând cercetarea realizată prin prisma direcțiilor anterior precizate, considerăm că 

figura nr. 1 este suficient de sugestivă în vederea reliefării demersului nostru. 
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Figura nr.  1 Principalele direcții de cercetare 
Sursa: elaborare autor 

 

Așadar, cercetarea noastră a presupus parcurgerea unor pași numeroși(șapte pași enumerați 

și prezentați mai jos), însă o considerăm a fi una pertinentă, justificată de necesitatea clarificării 

conceptului de mobilitate transfrontalieră a resurselor umane în Uniunea Europeană, de necesitatea 

identificării și evidențierii specificității mediului economic românesc care trebuie să își 

definească/stabilească proceduri contabile și fiscale interne sub influența unor norme legale 

naționale și a unor reglementări europene în continuă schimbare și, de cele mai multe ori, 

necorelate, lipsite de informații clare care creează confuzii și de cele mai multe ori tensiuni între 

actorii din acest domeniu, în vederea asigurării sustenabilității afacerii. 

Prin urmare cei șapte pași urmați sunt:  

(1) definirea problemei de cercetare: ce presupune identificarea problemei de cercetare și 

formularea explicită a scopului și obiectivelor de cercetare 

(2) documentarea și studierea unui număr semnificativ de surse bibliografice din domeniul 

mobilității resurselor umane: cu scopul revizuirii literaturii de specialitate și evidențierii 

opiniei cercetătorilor dar și a organismelor de reglementare a acestui fenomen (naționale și 

internaționale). Tot în această etapă am identificat metodele și tehnicile de cercetare utilizate 

în studiile anterioare, subliniind neconcordanțel/ indvertențele din literatura de specialitate/ 

cadru reglementar UE și respectiv românesc. Sursele bibliografice consultate sunt sub formă 

de articole, cărți de specialitate, studii și analize statistice, legi și reglementări în domeniu.  

(3) identificarea și selectarea metodelor de cercetare adecvate: tehnicile și intrumentarul de 

cercetare  a fost stabilit în raport cu ipotezele de cercetare și cu cerințele specifice enunțate 

anterior, urmărind  în principal, ca tehnicile selectate să fie adecvate pentru tipul de date care 

au fost colectate.   

(4) construirea unui chestionar și determinarea metodelor de colectare a datelor în vederea 

evaluării percepției entităților economice privind conceptele specifice mobilității 

transfrontaliere a resurselor umane, respectiv a impactului politicilor contabile și fiscale 

asupra sustenabilității afacerii. Astfel a fost elaborat un chestionar format din 51 întrebări, 

din care 17 sunt de tip matriceal, 4 sunt de tip deschis și 30 sunt de tip închis.  

(5) stabilirea eșantionului de cercetare și aplicarea chestionarului, etapă în care a fost 

determinat nivelul de reprezentativitate a populație care va fi inclusă în eșantion, am stabilit 

criteriilor de includere și excludere. au fost colectate 141 răspunsuri.  

(6) culegerea, prelucrarea și identificarea metodelor de analiză a datelor: odată ce datele au 

fost colectate cu ajutorul chestionarelor aplicate, s-a trecut la identificarea metodei adecvată 

de analiză, în vederea testării ipotezelor formulate și de conceptualizare a două modelele 

Cercetare doctrinară 

• Conceptele generale 

privind mobilitatea 

europeană a forței de 

muncă; 

• Cercetarea literaturii de 

specialitate naționale și 

internaționale. 

Cercetare normativă 

• Convergența contabilă 

la nivel european; 

• Armonizarea fiscală la 

nivel european; 

• Reglementarea 

contabilă și fiscală a 

mobilității europene. 

Cercetare empirică 

• Cercetare empirică 

cantitativă (chestionar și 

modele econometrice). 
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econometrice (sustenabilitatea financiară și indexul de mobilitate transfrontalieră), având ca 

punct de plecare răspunsurile obținute, modele care au scos în evidență măsura în care, 

anumiți indicatori contabili și fiscali influențează sustenabilitatea financiară. 

(7) interpretarea rezultatelor și formularea concluziilor:  în completarea analizei literaturii de 

specialitate s-a efectuat interpretarea rezultatelor și compararea acestora cu alte rezultate din 

același areal de cercetare, care a permis formularea concluziilor, recomandărilor și 

propunerilor pentru viitoarele direcții de cercetare. 
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PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT 
 

CAPITOLUL 1. IMPLICAȚII ALE FENOMENULUI DE MOBILITATE A 

RESURSELOR UMANE ASUPRA SUSTENABILITĂȚII AFACERILOR 
 

Detașarea transnațională a lucrătorilor în cadrul prestărilor de servicii a fost și este un subiect 

foarte des dezbătut de literatura de specialitate în materie datorită faptului că acest fenomen a luat 

amploare în ultimii ani, iar Directiva care îl reglementează, 96/71/CE, a fost elaborată cu mai mult 

de 24 de ani în urmă iar prevederile acesteia necesită îmbunătățiri și actualizări. Din dorința de a 

clarifica, la nivelul Uniunii Europene, a efectelor ce decurg ca urmare a detașării transnaționale în 

ultimii ani asistăm la elaborarea de Directive și Regulamente care trebuie transpuse în legislația 

statelor membre. 

Principala caracteristică de bază a detașărilor transnaționale pe care am desprins-o, ca urmare 

a analizei literaturii de specialitate, constă în existența contractului de muncă încheiat de lucrătorul 

detașat cu entitatea economică care dispune detașarea, indiferent de forma pe care aceasta o 

îmbracă: detașarea transnațională în cadrul de prestări servicii, detașarea intra-grup sau detașarea 

prin intermediul unei întreprinderi cu încadrare în muncă temporară sau al unei întreprinderi care 

pune la dispoziție lucrători. Este important să subliniem faptul că reglementările europene nu 

prevăd o durată anume a contractului de muncă (în consecință contractul individual de muncă poate 

fi încheiat pe o perioadă determinată de timp sau pe perioadă nedeterminată) sau un termen care 

trebuie să fie scurs între încheierea contractului individual de muncă și detașarea transnațională a 

lucrătorilor, motiv pentru care considerăm că o entitate economică poate să detașeze salariatul chiar 

din ziua imediat următoare încheierii contractului. 

Un alt aspect pe care îl subliniem este caracterul temporar al mobilității transfrontaliere a 

resurselor umane, textele de lege atribuind o perioadă de maxim 12 luni, fără nici un alt reper 

temporar, respectiv fără nici un alt interval de timp la care să se raporteze durata maximă de 12 

luni, ceea ce îi conferă angajatorului posibilitatea de a detașa salariatul la orice interval după cele 

12 luni. 

Analiza cadrului legislativ care reglementează mobilitatea resurselor umane la nivelul 

Uniunii Europene ne-a determinat să acordăm o atenție sporită în interpretarea reglementărilor 

românești deoarece nu există o corelare, o armonizare eficientă a Legii 53/2003 Codul Muncii și a 

Legii 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, existând 

tendința în practică, de cele mai multe ori, de încadrare a salariatului în sensul detașării, delegării 

așa cum sunt prevăzute de Legea 53/2003 Codul Muncii. Tocmai din acest motiv, pentru a încadra 

corect un lucrător din punct de vedere a mobilității transfrontaliere recomandăm coroborarea legilor 

naționale cu reglementările europene și jurisprudența în materie. 

Analiza literaturii de specialitate în materie a evidențiat varietatea formelor de manifestare 

ale mobilității resurselor umane la nivelul Uniunii Europene și conchidem cu enumerarea 

următoarelor forme: migrarea forței de muncă, resursele umane transfrontaliere (cross-border 

worker) sau resurse umane detașate transfrontalier (posted worker).  

Totuși, principala formă de mobilitate asupra căreia trebuie să ne aplecăm atenția este 

mobilitatea transnațională a resurselor umane (posted worker), cu precădere în domeniul de prestări 

servicii, deoarece această formă de mobilitate este cel mai des întâlnită și, așa cum s-a observat, a 

ridicat numeroase semne de întrebare mai ales în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilității 

financiare a entităților economice cu un asemenea obiect de activitate. 

Pe parcursul acestui capitol am evidențiat importanța delimitării corecte a tipologiei 

mobilității transfrontaliere deoarece implicațiile contabile și fiscale sunt semnificative. 
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Impactul economic și social al mobilității europene a resurselor umane trebuie analizat din 

următoarele perspective: din perspectiva statului membru de origine, și din perspectiva statului 

membru gazdă (impactul la nivel macroeconomic) și din perspectiva angajatului și a angajatorului. 

În opinia noastră există numeroase avantaje și dezavantaje ale fenomenului de mobilitate 

transfrontalieră a resurselor umane, la nivelul fiecărui jucător de pe piața muncii europene, cele 

mai mari avantaje, mai ales la nivelul României, în calitate de stat membru de origine al lucrătorilor 

detașați, fiind reprezentate de impactul pozitiv asupra gradului de ocupare a forței de muncă, a 

nivelului de trai, a veniturilor colectate la bugetul statului și a dezvoltării sustenabilității financiare 

a afacerilor. 

Considerăm că un punct slab al acestei forme de mobilitate europeană este reprezentat de 

faptul că există tendința de a se înfăptui și dezvolta un fenomen evazionist prin identificarea unor 

modalități de abatere de la regulamentele europene, mai ales în ceea ce privește condițiile de 

remunerare al lucrătorilor detașați. De asemenea, se poate discuta și despre o exploatare a 

lucrătorului detașat ca urmare fie a nerespectării orelor de muncă fie a condițiilor de muncă, care 

trebuie să fie aceleași ca cele reglementate pentru sectorul de muncă similar din statul membru 

gazdă. Toate acestea, se întâmplă, în practică, din cauza tendinței de maximizare a profitului, de 

cele mai multe ori, prin orice mijloace, fără a se ține cont de cei trei mari piloni ai sustenabilității: 

mediu, social și economic, deci fără a se ține cont și de interesele părților interesate. 

De asemenea, considerăm că impactul macroeconomic al mobilității transfrontaliere a 

lucrătorilor detașați este semnificativ, iar deciziile pe termen lung nu pot fi luate din cauza 

modificărilor frecvente a cadrului contabil și mai ales fiscal. Din acest motiv, este recomandat 

entităților cu activitate transfrontalieră să actualizeze aceste calcule ori de câte ori este necesar, 

pentru a putea fundamenta o decizie eficientă în vederea dezvoltării sustenabilității financiare a 

afacerilor. 

 

CAPITOLUL 2. NECESITATEA APLICĂRII DE PRACTICI SI PROCEDURI 

CONTABILE SPECIFICE FENOMENULUI DE MOBILITATE TRANSFRONTALIERĂ 

A RESURSELOR UMANE 

 

Încă din cele mai vechi timpuri s-au identificat preocupări în ceea ce privește evaluarea și  

reflectarea cât mai exactă și fidelă a operațiunilor referitoare a resurselor umane în contabilitate și 

implicit în situațiile financiare. Cele mai vechi preocupări datează încă din anii 1960 

(Heckmian&Jones, 1967. Elias N., 1972. Flamholtz E.) și au avut ca punct de pornire identificarea 

principalelor aspecte care fundamentează contabilitatea resurselor umane, iar mai apoi atenția 

cercetătorilor și specialiștilor din domeniu s-a concentrat pe metodele de evaluare a resurselor 

umane și dezvoltarea tratamentelor și politicilor contabile în materie. 

Propunerile privind posibilitățile de contabilizare a resurselor umane sunt variate, de la 

propunerea de a contabiliza resursele umane ca active valoroase (imobilizate sau circulante) sau ca 

investiții ale entității (Hermanson (1964 - 1987), Hekimian și lui Jones (1967), Brummet, 

Flamholtz și Pyle (1968) respectiv înregistrarea tranzacțiilor referitoare la resursele umane pe 

seama cheltuielilor curente.  

Exemplificarea modalității de identificare a informațiilor contabile pe baza cărora se 

contabilizează fenomenul de mobilitate a resurselor umane din România în Belgia a evidențiat 

faptul că, alături de o serie de legi naționale (Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în 

cadrul prestării de servicii transnaționale, actualizată, Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și Legea 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul oficial al României nr. 688/10 septembrie 2015, cu modificările și completările 
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ulterioare), profesionistul contabil trebuie să cunoască foarte bine și reglementările europene ale 

statului membru în care angajatul este delegat, respectiv ale statului Belgian, în cazul nostru. 

Aceasta deoarece remunerarea lucrătorului detașat este formată din mai multe elemente printre 

care: salariul minim de încadrare din statul belgian, diverse prime și sporuri acordate pentru ore 

suplimentare, zile de week-end lucrate, concediile de odihnă, etc. toate acestea în conformitate cu 

legislația belgiană. Pentru evitarea unor erori în stabilirea structurii de salarizare, politicile 

contabile, trebuie să ofere informații clare care să ghideze uniform activitatea de mobilitate 

transfrontalieră și care trebuie să înlăture orice suspiciune referitoare la interpretarea normelor 

românești și a reglementărilor europene în vigoare. Prin urmare, considerăm că politicile și 

procedurile contabile constituie un subsistem informațional indispensabil în procesul decizional, 

privit din perspectiva gestionării corecte a cheltuielilor, a separării costurilor totale pe categorii 

corelate cu determinanții costurilor pe care le ocazionează resursele umane detașate transnațional.  

Considerăm că pentru obținerea tuturor informațiilor financiar contabile care privesc 

mobilitatea resurselor umane la nivelul UE, trebuie aplicate normele contabile naționale prin care 

este adoptată Directiva europeană în domeniu, cu precizarea că angajatorul trebuie să stabilească 

politici și proceduri contabile, analitice, proprii care să asigure o delimitare riguroasă a acestor 

informații față de cele ce privesc alte activități pe care acesta le desfășoară. 

IAS 19- Beneficiile angajaților aduce clarificări suplimentare în cazul beneficiilor pe termen 

scurt (salarii, concedii de odihnă), prestații post-angajare (pensii), alte prestații pe termen lung 

(concediu de serviciu pe termen lung) și prestații de încetare prin intermediul standardului 

internațional de contabilitate.  

În opinia noastră contabilitatea analitică privind mobilitatea transfrontalieră a resursei umane 

trebuie să fie înscrisă în mod clar în politicile contabile, astfel încât să permită furnizarea de 

informații distincte privind cheltuielile efective la nivelul lucrătorilor detașați, dar și pe feluri de 

cheltuieli. 

Considerăm că informațiile furnizate de raportările financiare ale entităților economice 

românești  cu activitate transfrontalieră sunt foarte limitate și nu pot oferi o imagine de ansamblu, 

mai ales în ceea ce privește activitățile care presupun activitatea de detașare transfrontalieră a 

resurselor umane. În România informațiile referitoare la resursele umane și costurile aferente se 

regăsesc în declarația sau raportul de sustenabilitate, care este întocmit, conform normelor în 

vigoare de entitățile economice care au peste 500 angajați, în cursul exercițiului financiar.  

O alternativă ar fi întocmirea bilanțului social, ca anexă la situațiile financiare anuale, însă,  

conform literaturii de specialitate studiate aferente statelor membre în care acest document este 

obligatoriu (Franța și Belgia) ar trebui elaborate și o serie de norme/linii directoare lăsând la 

latitudinea profesionistului contabil prezentarea acestor informații în așa fel încât acestea să reflecte 

specificul fiecărei activități în special cele cu specific transfrontalier. 

 

CAPITOLUL 3. NECESITATEA APLICĂRII DE PRACTICI ȘI PROCEDURI 

FISCALE SPECIFICE FENOMENULUI DE MOBILITATE TRANSFRONTALIERĂ A 

RESURSELOR UMANE 

 

Teoretic, contabilitatea și fiscalitatea sunt două sisteme distincte, independente, cu propriile 

reguli, proceduri și principii. Practic, între cele două sisteme (contabilitate și fiscalitate) se nasc 

raporturi de dependență reciprocă, aceasta deoarece, sistemul fiscal are la baza informația 

contabilă.  

Literatura de specialitate abordată în acest capitol a evidențiat tocmai această legătură care 

se naște între contabilitate și fiscalitate cu un aport important în elaborarea politicilor contabile și 
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fiscale ale entității economice. Dimensiunea aportului este influențată și de caracteristicile 

sistemului contabil aplicat. De exemplu, în Marea Britanie, Olanda sau Statele Unite ale Americii 

atenția organismelor contabile este concentrată pe satisfacerea nevoii de informare a utilizatorilor 

de informații contabile, având în vedere faptul că sistemul fiscal este independent de sistemul 

contabil. În opoziție, în statele Europei continentale (România, Franța, Germania etc.) sistemul 

fiscal manifestă o influență semnificativă asupra contabilității, mai ales dacă facem referire la 

regulile de evaluare și măsurare, ceea ce reflectă o dependență strânsă între sistemul contabil și cel 

fiscal. 

Analiza literaturii de specialitate a evidențiat faptul că, contabilitatea creativă presupune  o 

reprezentare într-o manieră diferită a situațiilor financiare pe seama flexibilității și a lacunelor din 

reglementările financiare și oricât de amănunțite vor fi standardele internaționale de contabilitate, 

vor lăsa loc, la un moment dat raționamentului profesional. În acest context, în vederea influențării 

rezultatelor activității economice nu e necesar să se încalce reglementările contabile sau să se 

utilizeze metode „dubioase de reflectare a tranzacțiilor financiare în contabilitate (deci de a se trece 

în latura de evaziune fiscală), ci este suficient, de cele mai multe ori subiectivismul raționamentului 

profesional. Contabilitatea creativă nu trebuie confundată cu evaziunea fiscală, chiar dacă aceste 

două practici au loc, în general, în contextul în care entitatea se confruntă cu dificultăți financiare. 

Spre deosebire de contabilitatea creativă, evaziunea fiscală presupune încălcarea legii în mod voit 

și conștient. Contabilitatea creativă este un demers care nu presupune încălcarea cadrului normativ 

legal. 

Deoarece ponderea cheltuielilor cu deplasarea în totalul cheltuielilor de exploatare este, de 

regulă, una semnificativă (ne referim aici la entitățile care au activitate de transport, construcții 

etc.) iar regulile fiscale au numeroase lacune, este impetuos necesar să se clarifice modalitatea în 

care indemnizația de delegare este acordată angajaților în timpul deplasării după cum se încadrează 

în una dintre cele trei situații: (1) detașarea transnațională (detașarea în cadrul prestării de servicii 

transnaționale, engl. posting). (2) detașarea/delegarea în afara României. (3) Detașarea/delegarea 

în România.  

Din punct de vedere fiscal nu există nici o diferențiere între indemnizația de detașare acordată 

pentru servicii transnaționale și respectiv indemnizația de delegare, sau diurnă. Diferența o face, 

însă, structura salariului și respectiv elementele care îl compun. În cazul detașării transnaționale 

nivelul salariului trebuie să fie cel din țara în care este desfășurată activitatea dar regulile fiscale 

aplicabile acestuia sunt cele din România.  

În ultimii ani se observă un interes fiscal crescând pentru detașarea transnațională (posting) 

aceasta din cauza faptului că acest fenomen reprezintă o excepție de la principiul conform căruia 

contribuțiile sociale trebuie plătite în țara în care personalul lucrează (principiul lex loci laboris), 

deoarece, în această situație, legislația aplicabilă este legislația României, atât timp cât postarea nu 

depășește 24 luni. De exemplu, un angajat român detașat transfrontalier într-un alt stat membru 

(Belgia, de exemplu) nu este sub rezerva securității sociale belgiene, ci a statului român. În acest 

context, contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale și impozitul pe veniturile de natura salariilor 

vor fi calculate și plătite de entitatea angajatoare (din România) în contul bugetului statului 

corespunzător, tot din România. Un alt punct de vedere care prezintă interes, din punct de vedere 

fiscal, este reprezentat de condițiile de angajare, care trebuie să fie aceleași ca pentru un post similar 

din statul membru în care lucrătorul este detașat Aceasta înseamnă că, de exemplu, salariile 

angajaților și condițiile de lucru (inclusiv salariile minime) din Belgia trebuie să fie respectate de 

entitățile angajatoare atunci când angajații sunt detașați în Belgia. 

Considerăm de asemenea că, cotele de impozitare a veniturilor din salarii și asimilate 

acestora, modalitatea în care este definită baza de impozitare și aspectele privind conformitatea 
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fiscală a entităților angajatoare reprezintă factori determinați ai efectelor economice ale impozitării. 

Tratamentul fiscal al veniturilor din salarii și asimilate acestora, dezvoltarea stimulentelor fiscale 

și timpul necesar conformării fiscale pentru entitățile economice pot influența activitatea 

transfrontalieră. Aceasta, deoarece fiscalitatea din domeniul muncii influențează oferta forței de 

muncă (decizia fiecăruia de a se angaja) și cererea de forță de muncă (decizia entității economice 

de a face angajări ținând cont de impactul direct al deciziei asupra costurilor cu forța de muncă). 

Pandemia Covid-19 a produs numeroase schimbări atât din punct de vedere contabil cât și 

din punct de vedere fiscal și a obligat mediul de afaceri să identifice strategiile necesare să 

supraviețuiască condițiilor restrictive impuse la nivel mondial, restricții care au afectat semnificativ 

și activitatea transfrontalieră. S-a impus astfel și o completare a politicilor contabile și fiscale cu 

restricțiile și măsurile impuse de această perioadă și care vizează principalele componente care 

formează sarcina fiscală și anume: (1) impozitul pe veniturile din salarii și asimilate acestora. (2) 

contribuțiile obligatorii la bugetul statului și (3) alocațiile familiale. 

 

CAPITOLUL 4. CERCETARE EMPIRICĂ PRIVIND MONITORIZAREA ȘI 

EVALUAREA EFECTELOR POLITICILOR CONTABILE ȘI FISCALE ASUPRA 

MOBILITĂȚII RESURSELOR UMANE ÎN UE 
 

Pentru îndeplinirea scopului cercetării (de a se evidenția, astfel, factorii de natură contabilă 

și fiscală cu influență semnificativă asupra sustenabilității afacerii și asupra mobilității 

transfrontaliere a resurselor umane) s-au stabilit o serie de obiective specifice ale cercetării și 

anume: 

- obiectiv specific 1: stabilirea relației contabilitate – fiscalitate în domeniul mobilității 

transfrontaliere a resurselor umane. 

- obiectiv specific 2: chestionarea entităților economice din domeniile transport și construcții 

cu privire la impedimentele, de ordin contabil, fiscal și juridic, cu care s-au confruntat atât la nivel 

național, cât și la nivel european, în materie de mobilitate transfrontalieră. 

- obiectiv specific 3: analiza percepției entităților economice chestionate privind importanța 

și implicațiile politicilor contabile și fiscale asupra sustenabilității afacerii.  

- obiectiv specific 4: evaluarea nivelului de influență a factorilor de natură financiară, 

contabilă și fiscală asupra mobilității transfrontaliere a resurselor umane.  

Un prim pas al cercetării a presupus creionarea ipotezelor de cercetare, și anume: 

• H1: Mobilitatea transfrontalieră a resurselor umane este stimulată de sustenabilitatea 

afacerii. 

• H2: Există o legătură semnificativă între politicile și procedurile contabile și fiscale și 

mobilitatea transfrontalieră a resurselor umane. 

• H3: Sustenabilitatea afacerii este puternic influențată de rentabilitatea capitalului. 

• H4: Riscul financiar influențează negativ sustenabilitatea afacerii 

Un al doilea pas al demersului nostru a fost elaborarea chestionarului. Chestionarul este 

format din 51 de întrebări, din care 17 sunt de tip matriceal, 4 sunt de tip deschis și 30 sunt de tip 

închis. Întrebările sunt structurate pe 5 (cinci) secțiuni după cum urmează: întrebări cu caracter 

general. informații  referitoare la mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă. implicațiile  

politicilor fiscale asupra mobilității forței de muncă. informații  referitoare la implicațiile politicilor 

contabile asupra mobilității transfrontaliere a forței de muncă și factori care influențează activitatea 

de mobilitate a resurselor umane. 
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Stabilirea eșantionului a reprezentat cel de-al treilea pas din cercetare. Au fost alese doar 

entități economice care activează în domeniul construcțiilor și al transporturilor rutiere de mărfuri. 

În alegerea profilului entităților care fac obiectul eșantionului a stat la bază studiul realizat de 

Wispelaere et al. (2021) referitor la mobilitatea transfrontalieră și formularele A1 emise. Conform 

informațiilor statistice, 51,2% din formulare emise, la nivelul Uniunii Europene, au fost pentru 

sectoarele construcții și transporturi.   

Datele și informațiile au fost culese din surse de date deschise (www.mfinante.ro, 

www.onrc.ro, www.listefirme.ro etc.), informațiile fiind ulterior centralizate cu ajutorul Microsoft 

Excel. În selecția entităților economice care au făcut obiectul eșantionului au stat la bază 

următoarele criterii: 

 
Figura nr. 2 Criteriile de includere/excludere a entităților economice 

 

Aplicarea chestionarului a reprezentat cel de-al patrulea pas a cercetării. 

Cercetarea realizată este practic o cercetare cantitativă, de tip transversal, realizată în 

perioada februarie – martie 2022, utilizându-se, ca instrument de cercetare chestionarul, culegerea 

informațiilor realizându-se cu ajutorul platformei  Google Forms. 

Perioada de elaborare a chestionarului a fost noiembrie – decembrie 2021, acesta fiind aplicat 

în perioada februarie – iunie 2022. Perioada de prelucrare a datelor a fost iulie 2022.  

La chestionar au răspuns reprezentanții entităților economice din domeniul construcțiilor și 

al transporturilor, în total 141, din care, 17 răspunsuri fiind de la reprezentanți ai entităților din 

domeniul construcțiilor și 124 de răspunsuri au fost de la reprezentanți ai entităților din domeniul 

transporturilor rutiere de mărfuri.  

Analiza percepțiilor managerilor/persoanelor calificate/cu competențe în domeniu(contabili 

sau experți contabili, colaboratori sau angajați) privind impactul politicilor contabile și fiscale 

asupra activității transfrontaliere au evidențiat o serie de vulnerabilități, pentru care propunem 

câteva nișe de optimizare (tabelul nr. 1).   

 

Tabelul nr. 1. Tablou de bord privind nișele de optimizare a activității transfrontaliere 
Variabila Vulnerabilitate Nișe de optimizare propuse 

1. percepția managerilor și a 

persoanelor calificate privind 

conceptele specifice mobilității 

transfrontaliere 

 

(peste 58% diferențiază 

conceptele specifice acestei 

activități) 

1) există încă entități economice care 

nu cunosc aceste concepte și nu le 

diferențiază 

2) utilizarea eronată a acestor 

concepte vor avea un impact negativ 

asupra sustenabilității afacerilor 

transfrontaliere 

3) plata unor amenzi și penalități  

a) clarificarea de către organele competente, 

printr-o definiție comun acceptată, a 

conceptelor de detașare transfrontalieră, 

indemnizație de detașare și diurnă 

Criterii de includere

•să activeze în domeniul construcțiilor și/sau al transporturilor;

•să aibă datele financiare publicate, astfel încât să poată fi verificate;

•să fie active la registrul Comerțului;

• să fi răspuns la toate întrebările din chestionar;

• persoanle care au răspuns la chestionar fac parte din categoria
contabililor, a experților contabili (colaboratori sau angajați) sau a
administratorilor/managerilor.

Criterii de excludere

•entitățile care nu fac obiectul construcțiilor sau al transporturilor;

•entitățile inactive, cu activitatea suspendată etc.;

•entități care nu au răspuns la toate întrebările din chestionar.

http://www.mfinante.ro/
http://www.onrc.ro/
http://www.listefirme.ro/


19 
 

2. opinii referitoare la 

legislația muncii aplicate în 

cadrul detașării transfrontaliere 

 

(97% utilizează atât prevederile 

legislației muncii naționale cât 

și cele europene) 

1) managerii/persoanele calificate țin 

cont numai de legile naționale și/sau 

numai de directivele europene 

2) interpretarea/corelarea eronată a 

legislației muncii în materie 

3) reinterpretări ale organelor de 

control al diurnei (reîncadrarea 

diurnei ca salariu brut) 

a) armonizarea legislației muncii, în materie de 

detașare transfrontalieră, cu normele europene 

și jurisprudența în materie 

b) crearea unui site dedicat activității 

transfrontaliere în care să se regăsească o 

centralizare a cadrului legislativ aplicabil, 

actualizat în permanență 

3. utilitatea formularului A1 

 

(49,65% au solicitat și obținut 

formularul A1) 

1) nu se solicită formularul A1 în 

timp real 

2) imposibilitatea desfășurării 

activității în statul membru până la 

realizarea formalităților 

a) crearea unui program informatic în care să se 

regăsească toate documentele necesare 

detașării, care să sprijine entitatea economică în 

completarea și transmiterea acestora 

instituțiilor abilitate, online 

4. opinii privind  

dificultățile întâmpinate, din 

punct de vedere fiscal, în 

procesul de mobilitate 

transfrontalieră 

(65,96% au întâmpinat 

probleme, în timp ce claritatea 

cadrului fiscal are un scor de 

2,46) 

1) lipsa unor clarificări, din 

punct de vedere fiscal, în ceea ce 

privește activitățile transfrontaliere, 

mai ales în domeniul resurselor 

umane  

2) impozite și taxe calculate, 

declarate și plătite necorespunzător 

3) suportarea de amenzi și 

penalități 

a) predictibilitatea cadrului fiscal 

b) armonizarea cadrului fiscal cu directivele 

europene și jurisprudența în materie 

c) justificarea necesității modificărilor aduse 

din punct de vedere fiscal 

d) punerea la dispoziția entităților economice 

cu activitate transfrontalieră a unor modele 

concrete de calcule fiscale, pe site-urile 

dedicate 

5. insuficienta 

reglementare din punct de 

vedere contabil și fiscal al 

mobilității transfrontaliere 

(scor 2,63) 

1) înregistrări contabile și calcule 

fiscale eronate 

a) sprijinirea entităților economice prin 

publicarea de monografii contabile și calcule 

practice pe site-urile specifice de către 

instituțiile abilitate 

6. ținerea contabilității 

remunerării pe conturi analitice, 

pe fiecare categorie de salariat   

7. (37,59% țin evidența 

contabilă pe conturi analitice, 

pe categorii de salariați) 

1) lipsa informațiilor pe fiecare 

centru de profit 

2) imposibilitatea calculării 

profitabilității pe fiecare 

activitate/centru de profit 

a) crearea unui program informatic care să 

ușureze înregistrarea informațiilor distinct, pe 

fiecare categorie de salariat (crearea de gestiuni 

separate, de conturi analitice automate pe 

fiecare salariat din statul de plată etc.) 

8. facilitățile fiscale 

influențează pozitiv activitatea 

transfrontalieră 

(scor 3,33) 

1) crearea unor dependențe de aceste 

facilități 

2) impredictibilitatea cadrului 

legislativ referitor la aceste facilități 

3) cosmetizarea raportărilor 

financiare pentru a se obține aceste 

facilități 

a) digitalizarea extinsă a sistemului informatic 

ANAF de preluare a informațiilor (momentan 

sunt preluate doar vânzările zilnice) și asupra: 

facturilor de vânzare și achiziție, respectiv a 

statelor de plată  

b) includerea diurnei, ca rubrică separată pe 

statul de plată 

 

 

 

 

 

Variabila Vulnerabilitate Nișe de optimizare propuse 

9. importanța reflectării 

distincte în situațiile financiare 

a cheltuielilor cu mobilitatea 

transnațională 

(scor 3,20) 

1) lipsa informațiilor privind 

evaluarea activității de detașare 

transfrontalieră 

2) imposibilitatea comparării 

cu alte entități economice cu 

activitate transfrontalieră 

a) obligativitatea publicării unor informații 

suplimentare în notele explicative (sau a 

bilanțului social), privind numărul de persoane 

detașate, perioada detașării, forma și nivelul de 

salarizare, țările în care au fost detașați, 

existența procedurilor contabile și fiscale în 

materie etc. 
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10. existența procedurilor 

contabile și fiscale în materie 

 

(48% au întocmite proceduri 

contabile și fiscale) 

1) lipsa standardizării înregistrărilor 

contabile și a metodologiei fiscale 

aplicate mobilității resurselor umane 

2) incoerența înregistrărilor și 

raportărilor către instituțiile statului 

3) informațiile prezentate părților 

interesate nu mai sunt credibile și 

fidele  

a) instituirea obligativității privind elaborarea 

procedurilor contabile și fiscale specifice 

activităților transfrontaliere 

d) elaborarea unor proceduri contabile și fiscale 

standardizate, care trebuie apoi adaptate la 

nivelul entităților cu activitate transfrontalieră  

11. politicile contabile și fiscale 

influențează indicatorii 

economici și financiari ai 

entității economice 

 

(scor 2,8) 

1) imposibilitatea calculării 

impactului pe care îl au politicile 

contabile și fiscale asupra 

sustenabilității afacerii și asupra 

mobilității transfrontaliere 

a) crearea unui program informatic, care să 

sprijine entitățile economice atât în ținerea 

evidenței, calcularea impozitelor și taxelor, cât 

și cu calcularea principalilor indicatori 

economici și financiari în domeniu 

b) estimarea impactului pe care îl au efectele 

politicilor contabile și fiscale asupra 

sustenabilității afacerii și a mobilității 

transfrontaliere prin calcularea (tot în cadrului 

programului informatic) a celor doi indecși 

propuși: SSF și IMT 

Sursa: elaborare autor 

 

După colectarea răspunsurilor, cu ajutorul programului informatic SPSS, am trecut la cea de-

a cincea etapă a cercetării: au fost elaborate două modele statistice, respectiv a fost evaluat nivelul 

de influență a factorilor de natură financiară, contabilă și fiscală asupra mobilității transfrontaliere 

a resurselor umane care au avut ca efect elaborarea unui index de sustenabilitate financiară și a 

unui index de mobilitate transfrontalieră. 

Variabilele avute în vedere în construirea indexului de sustenabilitate financiar fiscală (SFF) 

și ecuația de ajustare sunt redate în tabelul nr. 2: 

 

Tabelul nr. 2 Descrierea variabilelor dependente aferente modelului SFF 
Denumire variabilă independentă Explicație 

Variabile independente 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑓𝑖𝑛 Riscul financiar (întrebarea 50) 

𝑅𝑐 Rentabilitatea capitalului (întrebarea 49) 

Chelt Cheltuieli  (întrebarea 45) 

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤  Disponibilitățile bănești (întrebarea 46) 

Variabila dependentă 

SFF 
Sustenabilitatea financiar fiscală (formată din Solvabilitate 

(întrebarea 47) + Politici fiscale (Întrebări 24 și 31)) 

Ecuația de ajustare liniară 

SFF = α + 0,177 × Riscfin + 0,131 × Rc+ 0,055 × Chelt + 0,002 × Cashflow+ e 

Sursa: elaborare autor 

 

Modelul statistic este reprezentat cel mai fidel de riscurile financiare (p-value < 0,001) și 

apoi de rentabilitatea capitalului (p-value < 0,020), deviația cea mai mare fiind înregistrată la 

variabila independentă cash flow, valorile reziduale fiind cuprinse între -0,95 și 1,44. Cei mai 

reprezentativi coeficienți ai abaterii îi întâlnim la rentabilitatea capitalului și riscurile financiare, 

de unde putem afirma că sustenabilitatea financiar fiscală este influențată mai degrabă de acești doi 

indicatori decât de cheltuieli sau de disponibilitățile bănești. 

În aceste condiții ipoteza H3 este confirmată, respectiv sustenabilitatea financiar fiscală este 

influențată de rentabilitatea capitalului. Astfel, în condițiile în care se produc modificări ale 
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indicatorilor financiari, de exemplu asupra  rentabilității capitalului, indicator care este într-o mare 

măsură influențat de politicile contabile (scor 2,93), se vor înregistra modificări și în ceea ce 

privește stabilitatea financiar fiscală a entităților economice care detașează transfrontalier forță de 

muncă.  

Cu alte cuvinte, focusarea pe o serie de politici contabile corecte și centrate pe transparență 

va contribui la o sporire a stabilității financiar fiscale. În același timp, lipsa procedurilor contabile 

în materie vor conduce la o alterare a stabilității financiar fiscale și implicit la o deteriorare a 

activității desfășurate, implicit a fenomenului de mobilitate transfrontalieră. Se confirmă, astfel și 

ipoteza H1: Mobilitatea transfrontalieră a resurselor umane este stimulată de sustenabilitatea 

afacerii. 

Variabilele avute în vedere în construirea indexului de mobilitate transfrontalieră (IMT) și 

ecuația de ajustare sunt redate în tabelul nr. 3: 
 

Tabelul nr. 3. Descrierea variabilelor dependente aferente modelului IMT 
Denumire variabilă independentă Explicație 

Variabile independente 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑓𝑖𝑛 Riscul financiar (întrebarea 50) 

𝑅𝑐 Rentabilitatea capitalului (întrebarea 49) 

SFF Sustenabilitatea financiar fiscală 

Size Dimensiunea entităților economice (întrebările 2 și 4) 

∆𝑓 Variația modificărilor fiscale (întrebarea 42) 

𝑂𝑝𝑓 Facilități/oportunități fiscale (întrebarea 43) 

𝑃𝑐𝑡𝑏  Politici contabile (întrebările 25, 26, 30, 33, 35). 

Variabila dependentă 

IMT 
Indexul de mobilitate transfrontalieră (format din 

întrebările 14, 15 și 16). 

Ecuația de ajustare 

IMT = α + 0,541 × Size + 0,641 × SFF - 0,201 × 𝑹𝒊𝒔𝒄𝒇𝒊𝒏 + 0,141 × ∆𝒇 + 0,115 × 𝑶𝒑𝒇 + 

+ 0,113 × 𝑹𝒄 + 0,108 × 𝑷𝒄𝒕𝒃 + e 

Sursa: elaborare autor 

 

Modelul statistic este reprezentat cel mai fidel de sustenabilitatea financiar fiscală (p-value = 

0,000), apoi de riscurile financiare (p-value < 0,069), deviația cea mai mare fiind înregistrată la 

variabila independentă politici contabile, iar valorile reziduale ale modelului sunt cuprinse între -

1,86 și 2,14 (tabelul nr. 4.49). Valorile cele mai semnificative ale abaterii sunt calculate pentru 

sustenabilitatea financiar fiscală, deci indexul de mobilitate transfrontalieră este mai degrabă 

influențat de acest indicator decât de celelalte variabile cuprinse în model. 

Se observă că, riscurile financiare influențează în sens negativ indexul de mobilitate 

transfrontalieră, ceea ce confirmă ipoteza H4: Riscul financiar influențează negativ sustenabilitatea 

afacerii și, implicit mobilitatea transfrontalieră. Prin urmare, o diminuare a acestor riscuri vor avea 

ca efect o creștere a indexului de mobilitate transfrontalieră, deci implicit a activității de detașare 

a resurselor umane, în timp ce o sporire a acestor riscuri vor avea ca efect o diminuare a nivelului 

indexului de mobilitate transfrontalieră. 

În aceste condiții și ipoteza H2 este reconfirmată. Deci, dacă se modifică politicile contabile 

va fi impactat și indexul de mobilitate transfrontalieră al entităților economice care detașează 

transfrontalier resurse umane.  

În concluzie, stabilirea unor politici contabile cât mai clare și inteligibile și acordarea unei 

atenții deosebite atunci când se ia decizia modificării acestor politici vor influența direct și pozitiv 
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indexul de mobilitate transfrontalieră. În același timp, lipsa politicilor contabile în materie vor 

conduce la o alterare a indexului de mobilitate transfrontalieră.  

 

CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII PROPRII, LIMITE ȘI DIRECȚII 

VIITOARE DE CERCETARE 
 

Teza de doctorat cu titlul ”Evaluarea efectelor aplicării politicilor contabile și fiscale asupra 

mobilității forței de muncă în Uniunea Europeană ”reprezintă o cercetare realizată în aproximativ 

5-6 ani, perioadă în care am analizat nu doar procesul de armonizare financiar-contabil la nivel 

european, dar și fenomenele politice, economice și sociale, care au evoluat și influiențat fenomenul 

de mobilitate transfrontalieră a resursei umane. 

Scopul și  obiectivele de cercetare circumscrise lucrării au fost elaborate prin apel la analiza 

literaturii de specialitate şi a legislaţiei contabile şi fiscale de la nivel naţional şi european, dar şi 

din dorinţa de a răspunde la multiplele provocări cu care s-au confruntat entităţile economice care 

desfăşoară activități transfrontaliere. 

Problematica mobilității forței de muncă în spațiul comunitar reprezintă o provocare în cadrul 

căreia ne-am propus să aprofundăm principalele aspecte privind conceptele de detașare și delegare 

internațională dar și aspecte conexe acestor procese atât din punct de vedere financiar-contabil cât 

și juridic. 

În acest context, am acordat o atenție deosebită unuia dintre elementele de primă importanţă 

ale procesului de implementare a reglementărilor Uniunii Europene în materie de detaşare în 

legislaţia ţărilor membre şi care este reprezentat de cooperarea dintre statele membre și 

coordonarea sistemelor naționale de asigurări sociale. 

 Astfel, preocuparea noastră a vizat cercetarea aspectelor contabile, fiscale dar şi de naturp juridică 

cu referire la mobilitatea forței de muncă la nivel național și în spațiul comunitar, îndeosebi a 

analizei conceptului de mobilitate internațională și implicit a diferențelor conceptuale privind 

detașarea în conformitate cu prevederile Codului Muncii din România precum și detașarea 

transnațională în cadrul prestării de servicii în spațiul comunitar.  

În urma studierii legislaţiei naţionale şi europene, relefăm faptul că, în literatura de 

specialitate, termenului de mobilitate îi sunt atribuite numeroase definiții. Astfel, considerăm că 

utilizarea diferită a acestui concept creează confuzie și duce la imposibilitatea comparării diferitelor 

studii privind mobilitatea forței de muncă.  

De asemnea şi conceptul de detașare, aşa cum este el stipulat în Legea 53/2003 privind Codul 

Muncii,  nu îşi găseşte aplicabilitate dincolo de granițele țării noastre, şi prin urmare nu poate 

reprezenta bază legală națională pentru angajatorii români care își deplasează angajații proprii în 

alte state membre.  

Acest lucru conduce la incompatibilitatea noțiunii de detașare, înţeleasă în contextul 

reglementărilor româneşti cu cea definită prin Directiva 96/71 CE, iar principala consecință a 

acestei incompatibilități rezidă în  înțelegerea eronată a noţiunii de detașare cu care angajatorul 

român pleacă la „drumul său european.  

Având în vedere faptul că România reprezintă un stat “furnizor de resursă umană detaşată 

către Spațiul Comunitar, considerăm că înțelegerea și consolidarea  acestor repere juridice la nivel 

naţional va avea implicaţii profunde asupra dezvoltării sustenabile a entităţilor economice cu 

activitate transfrontalieră. 

Sub un alt aspect, din studierea literaturii de specialitate şi a legislaţiei contabile şi fiscale 

incidente domeniului mobilităţii transfrontaliere, considerăm că se impune trecerea de la sistemul 

contabil clasic/tradițional privind resursele umane, în care costurile cu resursele umane sunt tratate 
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ca și cheltuieli ale perioadei, la un sistem de contabilizare, în care cheltuielile cu recrutarea, 

formarea etc. să fie contabilizate ca investiții și să fie recunoscute ca atare în situațiile financiare.  

De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că,  în situațiile financiare costurile cu resursele 

umane sunt recunoscute ca și cheltuieli ale perioade iar informațiile din notele explicative nu sunt 

suficiente pentru a lua decizii în acest sens.  

Prin urmare, suntem de părere că se impune astfel, apelul la alte informații interne privind 

resursele umane.  

În contextul celor amintite anterior, analiză comparativă întreprinsă în lucrarea de faţă, în 

ceea ce priveşte mobilitatea personalului în România și în Belgia a evidențiat faptul că există 

diferenţe substanţiale la nivel legislativ în cele două țări, diferenţe care rezidă în necesitatea 

armonizării legislației românești cu cea europeană în ceea ce proveşte detașarea resursei umane.  

Apreciem faptul că, întrucât există confuzii în ceea ce priveşte înţelegerea conceptului de 

detașare națională și cea europeană, acestea au efecte negative asupra angajatorului care dispune 

detașarea deoarece, conform Codului Muncii, acesta asimilează detașarea transnațională unei 

delegări. 

 În acest sens,  considerăm că, întrucât diferențele dintre cele două concepte sunt substanţiale, 

interpretarea lor eronată are și va avea efecte negative atât asupra aspectelor contabile privind 

mobilitatea internațională a forței de muncă cât și asupra fiscalității acesteia.  

Aspectele anterior amintite a condus la faptul că, sub aspect fiscal, problematica mobilității 

internaționale a resurselor umane a intrat şi în atenţia Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

care a implementat un program pilot cu scopul vădit de a conduce la sporirea conformității fiscale 

în domeniul salarizării (impozitare și contribuții sociale) și a corectitudinii tratării indemnizațiilor 

de delegare, respectiv de detașare.  

Considerăm că, scopul şi obiectivele cercetări au fost atinse astfel: 

În cadrul primului capitol intitulat Implicații ale fenomenului de mobilitate a resurselor 

umane asupra sustenabilității afacerilor a fost atins obiectivul nr. 1 care oferă o prezentarea  a 

fenomenului de mobilitatea transfrontalieră a resurselor umane, prin raportare la conceptele 

științifice utilizate, precum și la definițiile asociate acestora.  De asemenea în cadrul acestui capitol 

am procedat la realizarea unei analize critice și emiterea unei definiții proprii referitoare la 

mobilitatea transfrontalieră a resurselor umane.  am identificat contextul în care se manifestă 

procesul de mobilitate, în general, și cel de mobilitate transfrontalieră a resurselor umane, în 

particular, la nivelul Uniunii Europene. am apelat la analize observaționale în vederea cartografierii 

impactului pe care mobilitatea transfrontalieră a resurselor umane îl are asupra sustenabilității 

afacerii și a economiei naționale, precum și asupra pieței muncii la nivel european și respectiv am 

identificat și analizat factorii cu influență semnificativă privind evoluția fenomenului de mobilitate 

transfrontalieră a resurselor umane la nivelul Uniunii Europene. 

Obiectivul nr. 2 a fost atins în cel de-al doilea capitol, în care am elaborat o revizuire a 

literaturii de specialitate referitoare la evaluarea și recunoașterea în contabilitate a resurselor umane 

și a cadrului de reglementare contabil și fiscal al mobilității transfrontaliere a resurselor umane.   

Tot în acest context, am prezentat  și dezbătut rolul pe care îl au informațiile contabile în elaborarea 

politicilor contabile în materie de mobilitate transfrontalieră a resurselor umane, realizând și o 

cartografiere a principalelor aspecte nonfinanciare referitoare la mobilitatea resurselor umane. 

Efectuarea unei revizuiri a cadrului normativ fiscal, precum și cuantificarea influenței fiscalității 

asupra elaborării procedurilor și politicilor contabile în materie de mobilitate transfrontalieră, prin 

efectuarea unui studiu observațional a legislaţiei fiscale și a normelor de aplicare a acestora a făcut 

posibil atingerea obiectivului nr 3. Tot în capitolul 3 a fost realizată o analiză critică a sistemelor 

fiscale ale statelor membre UE, analiză care a accentuat necesitatea reelaborării politicilor contabile 
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și fiscale privind mobilitatea resurselor umane ca urmare a pandemiei Covid 19, a crizei energetice, 

geopolitice  precum și a implicaţiilor Brexit-ului asupra mobilităţii resursei umane. 

În cele din urmă, obiectivul nr. 4 și respectiv obiectivul nr. 5  al lucrării au fost atinse în 

ultimul capitol, prin conceptualizarea și testarea unui model econometric de estimare a 

sustenabilității financiare și a unui index al mobilității transfrontaliere prin utilizarea celor mai 

relevanți indicatori de natură contabilă și fiscală, respectiv a procedurilor contabile în materie. 

 

Contribuții proprii  

Contribuţiile proprii care rezidă din cercetarea de faţă, se referă atât la aspecte teoretice cât 

şi practice.   

Din punct de vedere teoretic,  am realizat o analiză critică a literaturii de specialitate și a 

normelor și a  reglementărilor legale în materie, analiză care s-a materializat în formularea unor 

opinii proprii privind:  

(1) definirea conceptelor de detașare și delegare, şi detașare transnațională a lucrătorilor atât 

în plan social cât și temporal . 

 (2) stadiul și dinamica dezbaterilor privind contabilizarea resursei umane într-o entitate şi 

oferirea unor soluţii viabile privind modalitatea de contabilizare şi recunoaştere în situaţiile 

financiare anuale a cheltuielilor cu resursa umană. În acest sens am emis propriile opinii și 

taxonomii și am evidențiat metode și tehnici de estimare a costurilor cu resursele umane astfel încât 

deciziile în materie să fie eficiente. 

(3) limitele normelor naționale dar și a standardelor europene în materie de reglementare a 

fenomenului studiat.  

(4) situațiile financiare și relevanța informațiilor furnizate în materie de delegare și detașare 

a lucrătorilor, în acest sens am identificat soluții viabile din punct de vedere practic referitoare la o 

mai bună informare a utilizatorilor de informații referitoare la resursele umane și la contabilizarea 

mobilității transfrontaliere a lucrătorilor detașați. 

(5) lacunele din legislația națională și din reglementările europene și impactul acestora asupra 

fenomenului evazionist referitor la detașarea transnațională a lucrătorilor. 

 (6) efectele politicilor contabile și fiscale asupra mobilității transfrontaliere a forței de 

muncă.  

(7) modelarea econometrică cu scopul de a evidenția măsura în care aspectele contabile și 

fiscale influențează sustenabilitatea financiară a entităților care detașează transfrontalier resurse 

umane. 

Contribuțiile proprii la nivel practic constau în:  

(1) elaborarea unei cercetări empirice cu accent pe gestionarea informațiilor financiar 

contabile, în general, și a informației de tip cost, în particular, în elaborarea normelor și 

procedurilor contabile și fiscale ale entității.  

(2) evidențierea importanței cunoașterii informației de tip cost și rolul acesteia în gestionarea 

costurilor totale cu resursele umane, mai ales atunci cât vorbim despre detașarea transfrontalieră a 

lucrătorilor.  

(3) efectul politicilor contabile și fiscale și importanța cunoașterii indicatorilor economico – 

financiari în elaborarea acestora.  

(4) crearea a două modele statistice privind estimarea sustenabilității financiar fiscală (SFF) 

și a mobilității transfrontaliere (IMT). 

Sintetizând, putem afirma că elementele de originalitate pe care le-am adus în cercetarea de 

față sunt reprezentate de: 



25 
 

- oferirea de soluții referitoare la contabilitatea și fiscalitatea resurselor umane și contribuția 

la adecvarea acestora la fenomenul de mobilitate europeană a lucrătorilor detașați transfrontalier. 

- analiza fenomenului de mobilitate europeană și națională a resurselor umane, a rolului pe 

care îl are informația contabilă și financiară și mai ales informația de tip cost și modul în care poate 

fi utilizată pentru îmbunătățirea normelor și procedurilor contabile și fiscale referitoare la 

fenomenul studiat. 

-  realizarea unei sinteze descriptive privind sistemul contabil în materie, în antiteză cu 

sistemul fiscal în materie. 

- elaborarea unei analize privind rolul și calitatea profesionistului contabil în procesul 

decizional, în materie de detașare transnațională a lucrătorilor. 

- identificarea factorilor și realizarea unei analize privind evaziunea fiscală care poate fi 

generată de fenomenul de mobilitate europeană a resurselor umane. 

- abordarea, prin prisma informației financiar – contabile și mai ales a informației de tip cost, 

a modului de îmbunătățire a normelor și procedurilor interne referitoare la mobilitatea 

transnațională a resurselor umane. 

- emiterea propriilor opinii și taxonomii și identificarea unor soluții practice din punct de 

vedere al contabilității și fiscalității fenomenului de mobilitate a resurselor umane. 

- realizarea unei cercetări empirice privind multiplele fațete ale mobilității transfrontaliere cu 

evidențierea: dimensiunii fenomenului și a percepției managerilor și a persoanelor calificate 

privind efectele politicilor contabile și fiscale asupra sustenabilității afacerii și a mobilității 

transfrontaliere resurselor umane. 

- construirea a două modele statistice care să evidențieze efectele politicilor contabile și 

fiscale asupra mobilității transfrontaliere. 

 

Limitele cercetării 

1. Una dintre principalele limite care a constrâns demersul nostru a fost reprezentat de lipsa 

informațiilor detaliate, referitoare la mobilitatea europeană a resurselor umane, atât la nivel 

microeconomic, cât și la nivel macroeconomic, ceea ce a îngreunat cercetarea atât din punct de 

vedere teoretic cât și din punct de vedere practic.  

2. O altă limită a cercetării de faţă se referă la lipsa publicării informațiilor statistice 

referitoare la numărul de lucrători detașați transfrontalier,  a numărului de lucrători detașați în și/din 

România, a numărului de formulare A1 emise dar și a informațiilor la nivel de entitate economică 

referitoare la nivelul costurilor cu diurna, transportul sau cazarea lucrătorilor detașați.  

3. Analiză entităților economice din domeniile în care detașarea și delegarea sunt fenomene 

foarte des practicate (transport și construcții) prin apel doar la informațiile clar precizate în situațiile 

financiare, respectiv la cheltuielile cu personalul. 

4. Luarea în calcul cu preponderenţă a informaţiilor degajate de raportările financiare, în 

dauna informaţiilor interne de tip cost cu privire la diurna acordată lucrătorilor detașați, alte costuri 

generate de detașarea transfrontalieră (transport, masă, cazare etc.),  
 

Direcții viitoare de cercetare 

Demersul nostru poate fi continuat în viitor cu încercarea de dezvoltare a analizei impactului 

pe care mobilitatea europeană a resurselor umane îl are asupra sustenabilității afacerii și pe alte 

entități din domenii de activitate diferite, pentru a se dezvolta și îmbunătăți eficiența politicilor și 

procedurilor interne în materie de contabilitate și fiscalitate a fenomenului studiat. 

O altă direcție de viitoare de cercetare poate fi reprezentată de dezvoltarea modelelor 

statistice propuse cu alți indicatori specifici detașărilor transnaționale a lucrătorilor (precum rata 
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medie a cheltuielilor cu diurna, cheltuielile cu masa și transportul lucrătorilor detașați, costuri 

indirecte: costurile cu întreținerea și reparațiile mașinii, în cazul firmelor de transport etc.) și 

verificarea oportunității acestui demers în ceea ce privește îmbunătățirea normelor și procedurilor 

contabile și fiscale dar și în ceea ce privește atingerea obiectivului general al activității economice, 

respectiv creșterea profitabilității. 

Analiza realizată poate reprezenta un punct de plecare în elaborarea unui program informatic 

dedicat entităților economice care practică detașarea transfrontalieră în mod regulat, și astfel se 

poate realiza o analiză pe fiecare centru de profit mult mai facil. Acest program ar trebui să sprijine 

entitățile cu activitate transfrontalieră atât la prelucrarea contabilă a informațiilor economice și 

financiare, cât și la calculele fiscale, la emiterea și transmiterea online a documentelor către 

instituțiile abilitate, calcularea indicatorilor economici și financiari, precum estimarea, pe seama 

modelelor propuse, a impactului efectelor politicilor contabile și fiscale asupra sustenabilității 

afacerii și asupra mobilității transfrontaliere. 

Considerăm că rezultatele cercetării evidențiază aportul politicilor și procedurilor contabile 

și fiscale în materie de mobilitate transfrontalieră, în asigurarea sustenabilității afacerii, însă se pot 

aduce îmbunătățiri prin implicarea tuturor părților interesate: manageri, resurse umane, 

organismele de reglementare naționale și internaționale etc. 

La nivelul României nu există entități care să raporteze indicatori specifici mobilității 

transfrontaliere a resurselor umane însă, pe parcursul cercetării, am constatat că există o evoluție 

pozitivă de raportare a sustenabilității prin diferite tipuri de rapoarte (în mod special de către 

entitățile economice listate la Bursa de Valori sau de multinaționale) însă informațiile referitoare 

la resursele umane au, mai degrabă, un caracter general. 
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