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Direcţiile de cercetare pe care le-am abordat şi, legat de care, am dezvoltat aria de interes în cercetarea contabilă, 

ulterior susţinerii tezei de doctorat, au drept fundament următoarele teme: raportarea performanţei afacerii, 

menţinerea capitalului fizic şi calitatea informaţiei contabile. Dezvoltarea mea viitoare o văd posibilă prin 

aprofundarea cunoaşterii şi oferirii de adevăr ştiinţific probat în legătură cu acestea, de acum domenii revelatoare 

de substanţă şi demers contabil. Exploatarea şi valorizarea întregului potenţial al direcţiilor de cercetare propuse, 

ca demers acţional, se va baza atât pe propriile căutări, cât şi pe coordonarea activităţii celor dornici să probeze 

competenţele dobândite şi deprinderile formate în procesul pregătirii lor universitare de lungă durată – studenţii 

doctoranzi. 

 

Raportarea performanţei afacerii 

Contrar ultimelor dezvoltări din reglementarea contabilă de sorginte internaţională, prin declararea mea drept o 

adeptă a viziunii conservatoare a ştiinţei şi practicii contabile, abordez şi calific obiectivul contabilităţii 

financiare ca fiind acela de a oferi informaţii relevante şi fiabile pentru luarea deciziilor unei game largi de 

utilizatori: investitorii actuali şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii şi alţi creditori comerciali, 

clienţii, guvernul şi instituţiile acestuia, precum şi publicul. Cadrul conceptual IASB recunoaşte că situaţiile 

financiare întocmite de entităţile economice nu satisfac decât o parte din necesităţile de informare ale acestor 

utilizatori şi este conştient că ar trebui îmbunătăţit conţinutul situaţiilor financiare. Cercetarea desfăşurată în 

cadrul acestui domeniu de interes a identificat în ce măsură informaţiile conţinute în situaţiile financiare răspund 

nevoilor utilizatorilor situaţiilor financiare din România. Având la bază ideea expusă mai sus, şi plecând de la 

faptul ca obiectivul situaţiilor financiare este acela de a oferi informaţii despre poziţia financiară, performanţa 

şi fluxurile de numerar ale unei entităţi economice, m-am oprit asupra unui cuvânt frumos – performanţa. Un 

cuvânt frumos din perspectiva substanţei şi demersului contabil pe care îl propune, frumos din perspectivă 

semantică şi, nu în ultimul rând, frumos pentru conotaţiile, explicaţiile şi polarizările pe care le are în lumea 

afacerilor contemporane.  Cercetarea a urmărit să aducă o rază de lumină în ceea ce reprezintă performanţa 

afacerii, însă într-o abordare nouă: performanţa – aşa cum este văzută de către fiecare dintre utilizatorii 

informaţiei contabile. Am axat şi fundamentat demersul de cercetare, încercând să ofer răspunsuri care să releve 

adevăr şi să fie probate de practica contabilă şi acceptate de către lumea ştiinţifică la„Ce reprezintă performanţa 

afacerii pentru fiecare categorie de utilizatori ai informaţiei contabile?” şi „În ce măsura contabilitatea oferă 

informaţiile necesare măsurării şi prezentării acestei performanţe?”. Mai mult, prin abordare inductivă dar şi 

deductivă am încercat să fac translaţia între cele două medii de stare şi demers pe care contabilitatea le trăieşte 

în prezent, respectiv de la teorie la practica contabilă şi invers. 

 

Menţinerea capitalului fizic 

Abordarea direcţiei anterioare, adâncirea cunoaşterii şi încercarea de a oferi suficiente puncte de sprijin care să 

conducă către abordări sistemice ale studiului contabilităţii, m-au adus în punctul de a interacţiona cu un teren 

şi mai fertil al nedesluşitului, al griului în materie de predictibilitate şi comparabilitate informaţională în 

contabilitate, respectiv cu spinoasa problemă a menţinerii capitalului. Măsurarea profitului, profitul fiind o 

noţiune foarte des acceptată în lumea de afaceri a zilelor noastre ca fiind sinonim cu performanţa, depinde de 

conceptele de menţinere a capitalului folosite de entitatea economică. Cadrul conceptual IASB oferă opţiunea 

alegerii între două concepte de menţinere a capitalului: menţinerea capitalului financiar şi menţinerea capitalului 

fizic. Din nou, pusă să aleg, am preferat să pătrund pe tărâmul aserţiunii „capital fizic”, întrucât, în trecut,  nu a 

fost testat nici un model teoretic care să permită menţinerea capitalului fizic. Cercetarea pe care am realizat-o, 

axată pe conceptul de menţinere a capitalului fizic, a avut la bază crearea unui model teoretic pentru menţinerea 

capitalului fizic şi testarea acestui model în cazul societăţilor de producţie cotate pe Bursa de Valori din 

Bucureşti. Modelul creat a fost aplicat pentru toate companiile de producţie listate pentru care am avut date 

disponibile. Rezultatele obţinute au demonstrat că modelul bazat pe menţinerea capitalului fizic măsoară 

performanţa reală a acestor companii. Acest model ar putea fi o alternativă la modelul actual bazat pe menţinerea 

capitalului financiar care este folosit în prezent de companiile cotate pe pieţele de capital.Este o abordare care 

doreşte să convingă, să producă efecte în planul cunoaşterii,în primul rând, pentru ca mai apoi să transfere 

rezultatele către practica domeniului; altfel spus, este nevoie de încăpăţânare ştiinţifică, de efort intelectual şi 

de coagularea energiilor unor echipe de cercetare puternice, poli de excelenţă în domeniu, prin efortul conjugat 



al cărora este posibil ca reuşitele ulterioare să poziţioneze acest concept drept conceptul preferat de către lumea 

de afaceri. 

 

Calitatea informaţiei contabile 

Dezvoltările extrinseci propuse până acum, nu puteau completa şi oferi imaginea de ansamblu a performanţei 

entităţii economice, drept pentru care, abordarea intrinsecă a informaţiei contabile – calitatea acesteia, relevă şi 

asigură gradul de completitudine necesar, valorizând demersul meu ştiinţific de până acum. Având în vedere 

importanţa informaţiei contabile în luarea deciziei de către investitori, prezenta cercetare a avut ca obiectiv 

analiza calităţii informaţiei contabile în cazul pieţei de capital din România, având la bază testarea a două 

ipoteze: investitorii de pe piaţa de capital din România percep informaţia contabilă bazată pe reglementările 

contabile naţionale ca fiind relevantă şi calitatea informaţiei contabile a crescut urmare a aplicării IFRS în cazul 

societăţilor cotate pe Bursa de Valori din Bucureşti. Prima ipoteză a fost testată pe baza unui eşantion format 

din toate societăţile de producţie cotate, cu date disponibile, rezultatele obţinute fiind următoarele: informaţia 

contabilă este relevantă pentru investitori; îmbunătăţirea referenţialului contabil naţional a avut drept consecinţă 

creşterea calităţii informaţiei contabile; calitatea informaţiei contabile este mai mare în cazul companiilor care 

au profit, au cifră de afaceri mare, înregistrează o descreştere a cifrei de afaceri, şi/sau sunt îndatorate. Cea de-

a doua ipoteză a fost testată folosind un eşantion format din toate societăţile de producţie cotate, cu date 

disponibile, rezultatele obţinute evidenţiind faptul că aplicarea obligatorie a IFRS în România a crescut calitatea 

informaţiei contabile. Conştientă fiind de faptul că sunt un slujitor al ştiinţei sociale a contabilităţii, atentă la 

transformările şi implicaţiile pe care construirea şi prezentarea informaţiei contabile le parcurge în timp şi spaţiu, 

consider că aplecarea şi studiul informaţiei contabile din perspectivă intrinsecă, poate oferi atât repere 

clarificatoare cât şi aparente fundături ştiinţifice, făcând şi mai pasionantă munca de aflare şi prezentare a unor 

adevăruri de netăgăduit, iar titlurile propuse aici nu reprezintă nimic altceva decât începutul, nimic altceva decât 

un start pentru curajul viitor de a căuta şi mai adânc. 

 

Pentru viitor, cu încredere 

Crezul meu ştiinţific, convingerea mea lăuntrică este izvorâtă din conceptul biblic al Sfintei Treimi. Aceasta 

abordare în trei paşi, pe trei etaje, pe trei direcţii consider că este cea mai eficientă cale de reuşită, cred şi sper 

că este şi corect gândită şi că transmite foarte mult din ceea ce îmi doresc eu să fie şi să însemne contabilitatea, 

de fapt ştiinţa şi practica contabilităţii. Am plecat de la realitate, am construit pe fapte şi lucruri concrete şi 

încerc să aduc toate acestea în lumina unui mâine mai bun, mai predictibil, mai aproape de speranţele şi 

năzuinţele celor care considerăm că avem datoria de a sluji cu credinţă un domeniu revelator de trăire şi 

consistenţă spirituală – contabilitatea. 

 

Cele trei direcţii de cercetare propuse le doresc a fi percepute şi reprezentate de către lumea contabilă din 

perspectiva uneia dintre cele mai comune şi cunoscute figuri geometrice – triunghiul. Poziţionarea acestora, 

firească la prima vedere în vârfurile triunghiului, aduce în discuţie şi necesită preocupare pentru studiul 

legăturilor furnizate de către laturi, apoi de către fiecare element intermediar ce devine explicativ pentru 

celelalte, ca de exemplu bisectoarea… Relaţional, una dintre cele mai revelatoare şi emblematice figuri 

matematice, cu roluri cunoscute şi asumate în dezvoltarea celor mai evoluate formule de calcul algebric şi 

geometric, triunghiul, îmbracă aici, în viziunea mea, rolul explicativ central al ştiinţei contabilităţii. Direcţiile 

mele de cercetare sunt furnizorii unor metateorii contabile, contribuind decisiv la conferirea statutului ştiinţific 

contabilităţii. Astfel, din orice perspectivă ai privi acest triunghi, performanţa, menţinerea capitalului, 

respectiv calitatea informaţiei contabile, pot acţiona şi se pot comporta din perspectiva vârfului sprijinit de 

bază în orice abordare, în orice discuţie şi dezvoltare legată de contabilitate. 

 
 


