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2. CUVINTE CHEIE 

 

Teza de doctorat ”Calitatea informației financiar contabile în entitățile din 

Regiunea Sud Muntenia” își propune atingerea obiectivelor și validarea ipotezelor prin 

utilizarea următoarelor cuvinte-cheie: 

Informație contabilă 

Fluxuri informaționale 

Calitatea informației financiar contabile 

Situații financiare anuale 

Standarde contabile 

Revelanta valorii contabile 

 

 

3.INTRODUCERE 

 
 

Fenomenul globalizării se manifestă, pe zi ce trece, mai accentuat în toate 

domeniile de activitate, iar deținerea informației devine esențială pentru luarea oricărei 

decizii. Contabilitatea furnizează informația sub forma unor sinteze, dintre care unele 

sunt publice, iar altele nu. Principala sursă de furnizare a acestora sunt situațiile 

financiare, cea mai importantă sursă și, totodată, nucleul informațiilor.  Odată cu acest 

fenomen, al globalizării economice, a aparut și ideea elaborării și răspândirii, la nivel 

mondial a standardelor internaționale de raportare financiară, sistem care asigură 

întocmirea și prezentarea informațiilor contabile, într-un limbaj unic, transparent, 

comparabil, accesibil tuturor. 

Situațiile financiare sunt obligatorii pentru entităților din România, care au o 

formă de organizare reglementată de legea societăților, indiferent de locul desfășurării 

activității, la nivel național, regional sau mondial, însă pentru dezvoltarea oricărei 

întreprinderii, indiferent de mărimea acesteia, este necesar ca informația pe care o 

reflectă prin intermediul raportărilor financiare să fie pe întelesul tuturor utilizatorilor, 

indiferent de calitatea acestora. Atunci când o entitate raportează în conformitate cu 

reglementările naționale, se poate deduce faptul că informațiile furnizate sunt strict 

pentru utilizatori naționali, fiind excluși alți parteneri din exterior, indiferent de natura și 

interesul lor asupra entității respective. 
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Pentru a răspunde nevoilor informaționale tuturor utilizatorilor, la momentul de 

fată, o entitate este obligată fie să întocmească două seturi de raportări pentru 

satisfacerea acestora, fie să continue raportarea națională și renunțarea la partenerii 

externi, care solicită informația pe întelesul lor. Având în vedere că niciuna dintre 

aceste variante nu avantajează societatea, întrucât în cazul primei variante intervin 

anumite costuri, iar în cazul celei de-a doua intervine renunțarea la o oportunitate de 

afaceri, soluția este fie adoptarea în integralitate a IFRS, fie armonizarea contabilă într-

un procent semnificativ 

 

 

4.ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE ȘI MOTIVAȚIA ALEGERII 

TEMEI 

 
 

Fiecare popor si-a conturat și dezvoltat propriul limbaj economic, în funcție de 

nevoile grupului de indivizi sau ale utilizatorilor. Diversitatea sistemelor contabile la 

nivel internațional s-a realizat ca urmare a interacțiunii dintre factorii economici, 

instituționali și culturali, aparținători fiecărei națiuni, factori ce au influențat gradul de 

dezvoltare al contabilității naționale. Astfel, de la un sistem contabil la altul există 

diferențe semnificative, mai ales în ceea ce privește sistemul de raportare a 

informațiilor financiare necesare fundamentării deciziilor. 

În  aceeași ordine de idei, subliniem importanța limbajului unic, solicitare venită 

din tot mai multe părți, aspect care influențează favorabil atragerea capitalului 

internațional, întrucât asigură informații relevante, inteligibile și, nu în ultimul rând, 

comparabile, obținute prin aplicarea unor norme contabile general acceptate și 

„decontaminate” de influențe de natură fiscală.  

Astfel, ca o consecintă a fenomenului de internaționalizare a contabilității, 

numeroși cercetători au demonstrat creșterea calității informației contabile din ultima 

perioadă, odată cu implementarea standardelor. Tot mai multe tări aflate în drumul 

către IFRS au impus sau permis aplicarea normelor internaționale de raportare 

financiară, iar conform ultimelor  raportări din totalul de 140 de jurisdicții un procent de 

83%, respectiv pentru 116 jurisdicții au fost solicitate IFRS-urile pentru majoritatea 

entităților, listate sau financiare, iar din restul râmas de 24 de jurisdicții, 10 nu permit 

în niciun caz aplicarea acestora, iar 14 permit sau cer standardele pentru entități.  
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Pe scena concurenței mondiale, atât națiunile, cât și entitățile parte 

semnificativă într-o economie, caută avantaje și  creează valoare informației contabile, 

orientată semnificativ către utilizatori, pentru a satisface nevoile informaționale. 

Standardele  au  un rol semnificativ în sprijinirea competitivității la nivel mondial, 

aducând un plus valoare în ceea ce privește îmbunătățirea produselor și serviciilor 

furnizate și asigurarea accesului la o piață externă, străină. 

Pe cale de consecintă, putem concluziona faptul că standardele internaționale 

de contabilitate, în ciuda apariției mai târzie decât marile modele contabile, își face 

rapid adepți în rândul tărilor lumii, odată cu liberalizarea piețelor și producerea 

fenomenului de globalizare. 

Motivația alegerii unei temei în acest domeniu a apărut încă din anii studenției, 

odată cu identificarea și întelegerea asemănărilor și deosebirilor între sistemele 

contabile, cunoștintele acumulate, în aceea perioadă, fiind asternute în lucrarea de 

disertație cu tema „ Aplicabilitatea IAS 36 deprecierea activelor în practica contabilă 

românească”.  

La nivelul tării noastre, problematica adoptării, armonizării standardelor 

internaționale a apărut după anul 1990, iar ulterior acestei perioade contabilitatea 

românească s-a deschis spre acceptarea acestor norme, fiind transpuse tot mai mult 

prevederile din contabilitatea internațională în cea națională. Odată cu emiterea 

ultimului ordin, respectiv 1802 din anul 2014, trebuie recunoscută apropierea tot mai 

mare a reglementărilor naționale către cele internaționale, adoptând o mare parte a 

tratamentelor contabile internaționale, însă există anumite diferențe de recunoaștere 

și evaluare a elementelor situațiilor financiare, diferențe care afectează poziția și 

performanța unei entități. 

Având în vedere complexitatea tematicii, lucrarea de fată adresează 

următoarea întrebare de cercetare: „Trecerea la Standardelor Internaționale de 

Raportarea Financiară ar avea un efect semnificativ asupra datelor financiare 

prezentate în situațiile financiare ale entităților din Regiunea Sud Muntenia?” 
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5.OBIECTIVELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

 

Cercetarea știintifică trebuie să fie proiectată în funcție de scopurile pe care le 

urmărim, plecând de la un punct de vedere stabilit, cu privire la un obiect ales pentru 

a fi cercetat. 

În cercetarea de fată ne propunem ca obiectiv central evaluarea calității 

informației financiar contabile în entitățile din Regiunea Sud Muntenia, ca urmare a 

adoptării standardelor internaționale.  

În scopul realizării acestui obiectiv central, demersul știintific a urmărit 

îndeplinirea următoarelor obiective specifice:  

• evidențierea locului, rolului și a evoluției entităților la nivel internațional, 

național și regional. 

• prezentarea noțiunilor de informație contabilă și sistem informațional; 

• fundamentarea teoretică și prezentarea normelor IFRS, precum și analiza 

comparativă între reglementările nationale și normele internaționale; 

• impactul adoptării IFRS la nivelul entităților din Regiunea Sud Muntenia și 

analiza efectelor asupra calităţii rezultatelor publicate în raportările financiare 

întocmite de entităţile cotate din Regiunea Sud Muntenia. 

Cercetarea este motivată de importanța calității informațiilor financiar contabile 

furnizată de raportările financiar contabile pentru utilizatorii interesați, în vederea luării 

unor decizii corecte și posibilitatea comparabilității, cu entităti similare, care activează 

pe piața internațională. 

 

 

6.IPOTEZELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

 

Caplow T. definea o ipoteză ca fiind „enunțul unei relații cauzale într-o formă 

care permite verificarea empirică”. De aici putem deduce rolul pe care il are ipoteza ca 

fiind cel de a testa și verifica o teorie. Pentru a atinge obiectivul cercetării, stabilit deja, 

au fost formulate ipotezele aferente obiectivelor operaționale având ca finalitate 

ipoteza generală. 
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Ipoteza generală: Aplicarea IFRS-urilor îmbunătățește la nivelul raportărilor 

financiare, într-o mare măsură, calitatea informației contabile sporind transparența, 

comunicare și comparabilitatea la nivel internațional. 

Ipoteze secundare: 

H1:Proporția numărului de înteprinderile mici și mijlocii din țara noastră raportat 

la totalul entităților este mai mică fată de media la nivel Uniunii Europene, spre 

deosebire de ponderea personalului angajat în IMM-uri care este mai mare în țara 

noastra comparativ cu nivelul U.E.; 

H2: În perioada 2010-2019 mediul antreprenorial a înregistrat o creștere 

semnificativă atât la nivel național, cât și la nivelul Regiunii Sud Muntenia, entitățile 

mici și mijlocii reprezentând motorul dezvoltării economic; 

H3:Informația contabilă reprezintă unica resursă inepuizabilă, un factor de 

putere decizional, furnizată de către contabilitate, care se dovedește a fi cea mai 

importantă componentă a sistemului informațional; 

H4:Comparabilitatea sistemului contabil din țara noastră cu cel de la nivel 

internațional este posibilă și oportună; 

H5: Informațiile contabile furnizate de raportările contabile în conformitate cu 

IFRS sunt relevante pe piața de capital în ceea ce privește entitățile din Regiunea Sud 

Muntenia; 

 H6: Entitățile din Regiunea Sud Muntenia apreciază că normele internaționale 

sunt mai complexe și facile de aplicat decât reglementările naționale, aducând un plus 

de valoare, în ceea ce privește, calitatea informațiilor furnizate și, totodată, asigurând 

accesul la o piață externă, străină. 

 

 

7.POZIȚIONAREA EPISTEMOLOGICĂ A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

  

 

Cercetarea științifică contribuie la căutarea, întelegerea, explicarea și cucerirea 

naturii, astfel încât să impună ființei umane o interdependentă crescută fată de 

constrângerile mediului înconjurător. 

În teza de doctorat cu tema „Calitatea informației financiar contabile în entitățile 

din Regiunea Sud Muntenia”, ne propunem ca, prin intermediul informațiilor structurate 
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să demonstrăm utilitatea și necesitatea informației financiar contabile cuantificată în 

mod corect, real și facil de interpretat.  

Prezenta cercetare propune adeziunea la mai multe curentele epistemologice, 

folosite în știintele economice, respectiv constructivism și pozitivism.  

În ceea ce privește constructivismul, putem menționa următoarele: 

• a apărut și s-a format în secolul XX; 

• a avut ca rol de a se opune pozitivismului, dezvoltându-se ca urmare a 

criticilor aduse pozitivismului; 

• reflectă faptul că cunoștintele acumulate sunt rezultatul întelegerii umane și 

nu o reflectarea a realității; 

• adepții acestui curent resping existența lumii reale, considerând că fiinta 

umana este unicul responsabil pentru gândurile și cunoștințele sale. Ei 

consideră că percepția umana asupra realității reprezintă rezultatul rațiunii 

proprii. 

Astfel, cercetarea în domeniul știintelor economice și în special în contabilitate 

urmărește reuniunea tuturor trăsăturilor curentului constructivist, având la bază 

înțelegerea, culegerea de date, observația, experimentare, intuiția, fiind realizată în 

cadrul contactului cu lumea și cu obiectele studiate și având ca scop obținerea unui 

obiectiv util și real. În a doua partea a lucrării am apelat la analize deductive, când au 

fost realizate corelații și interacțiuni cu obiectul studiat pozitionând astfel cercetarea în 

sfera curentului constructivist. 

În ceea ce privește pozitivismul, putem menționa următoarele: 

• fondatorul său este francezul Auguste Comte; 

• este considerată paradigma ideală în cercetarea știintifică; 

• presupune că posibilitățile omului sunt limitate în cunoașterea lucrurilor în 

fundamentul lor, valoarea fiind dată doar de faptele experimentate; 

• rolul acestui curent constă în verificarea propozițiilor prin observații empirice, 

fiind cunoscut faptul că nu există interacțiune între subiectul și obiectul 

cercetării. 

• este folosit raționamentul inductiv, care conduce faptele către ipoteze de 

cercetare; 

• presupune faptul că, indiferent de persoanele care aplică un anumit tip de 

instrumente de observare, rezultate, descoperirile sunt identice. 
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Astfel, demersul prezentei lucrări se încadrează în curentul pozititivist întrucât 

sunt prezentate informații cu caracter teoretic, care sunt fundamentale pentru stabilirea 

rolului esențial al informației contabile la nivelul unei entități. 

Cercetarea știintifică debutează în cadrul primelor capitole ale lucrării cu un 

demers teoretic care pornește de la stadiul actual al cunoașterii, ceea ce se înscrie în 

linia cercetărilor pozitiviste, iar în cea de-a doua parte este inclusă în sfera 

constructivismului, ceea ce denotă că lucrarea știintifică se află pe axa pozitivism-

constructivism. 

 

 

8.METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

 

 Un concept important pentru cercetare este cel de metodologia, concept care 

provine din grecește, respectiv „methodos” care semnifică cale, drum și „logos” care 

reprezintă știință. Scopul metodologiei este de a vedea calea pe care cercetătorul a 

ales-o pentru a găsi răspunsurile la întrebarea principală a cercetării. Astfel, 

metodologia reprezintă ansamblul metodelor și tehnicilor folosite pentru abordarea și 

cercetarea fenomenului, precum și prezentarea rezultatelor obținute. 

Cercetarea știintifică în domeniul contabilității presupune analizarea și 

rezolvarea unor situații problematice apărute ca urmare a evoluției contextului 

economic, recontemplarea legăturilor dintre fenomenele și procedeele aparținătoare 

acestui domeniu și reîmprospătarea cunoștințelor deja existente. Procesul de 

cercetare respectă anumite reguli destul de stricte, respectiv obiectivitate, rigoare și 

probitate, teza fiind structurată astfel încât să parcurgă întreg demersul știintific. 

În literatura de specialitate se disting trei mari categorii de cercetări: 

• fundamentale sau de bază, prin intermediul căreia sunt dezvoltate teorii și 

dobândite noi cunoștinte; 

• aplicate, prin intermediul căreia sunt analizate probleme, fenomene și găsite 

soluții în rezolvarea acestora; 

• evaluative, prin intermediul căreia sunt stabilite efectele diferitelor acțiuni. 

Prin metoda cercetării științifice fundamentale am urmărit și analizat literatura 

de specialitate și a legislației în vigoare, în contextul ariei de cercetare. Atât în ceea ce 

privește literatura de specialitate, cât și a reglementările legale au fost analizate nu 



12 
 

numai la nivel național, ci și la nivel internațional, din dorința identificării ansamblului 

problemelor de cercetare în domeniu studiat. Cunoașterea sectorului în care urmează 

să fie realizată cercetarea este o parte fundamentală a oricărei teze. Astfel, prin 

cercetarea fundamentală se asigură regruparea ansamblului activităților de ordin 

teoretic și cantitativ cu scopul de a dobândii noi cunoștinte referitoare la domeniu 

studiat, precum și formularea, verificarea și validarea de ipoteze, teorii și modele 

conceptuale. Pentru cercetarea teoretico empirică s-au folosit următoarele tipologii de 

surse de informare: surse de informare tipărite, respectiv: articole științifice, cărți de 

specialitate, teze de doctorat, monografii și surse de informare electronice, 

respectiv:baze de date specializate, jurnale, reviste, legislație, etc. 

Folosirea acestor surse a fost esențială pentru cunoașterea stadiului actual al 

sectorului cercetat și tendințele acestuia. Astfel, acestea au adus cunoașterea a ceea 

ce s-a scris în domeniul contabilității, până în acest moment, pe tema calității 

informației contabile  generată prin intermediul raportărilor financiare și care sunt 

perspectivele acestui sector. În derularea cercetării am folosit mai multe metode de 

cercetare teoretică dintre care enumerăm: analiza comparativă, observația 

neparticipativă, clasificarea și ordonarea informațiilor, analiza diacronică și 

interpretarea datelor. 

 Pentru a valida în totalitate ipotezele stabilite a fost necesară cercetarea 

empirică, caz în care au fost folosite două tipuri de metodologi, utilizate în cercetările 

contabile, respectiv o metodologie de studiere a comportamentului uman, prin folosirea 

sondajului de opinie și o metodologie bazată pe cercetarea pieței, respectiv 

investigația statistică.  

 Fiecare caz de metodologie, implică două forme de cercetare, cea calitativă, 

formă care se bazează pe date obținute prin aplicarea de procedee statistice cu 

implicarea stilului deductiv și cea calitativă, formă prin intermediul căreia se analizează 

semnificația pe care respondenții o alocă unei probleme sociale sau umane, folosind 

un stil inductiv.  

Astfel, în cercetarea de fată am ales metodologia comportamentală, cantitativă. 
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9.EXPUNEREA SUCCINTĂ A STRUCTURII ȘI CONȚINUTULUI                                         

TEZEI 

 

 

Strucura tezei pornește de la obiectivele propuse și continuă cu direcțiile de 

cercetare relatate în cadrul metodologiei de cercetare științifică.  

În redactarea tezei, am procedat la transpunerea informațiilor cumulate pe 

parcursul cercetării științifice după modelul schematizat în figura nr. 1. 

Figura nr.1: Structura tezei 

 

(sursă: prelucrare proprie) 

 

Lucrarea propusă debutează cu o „Introducere”, în care sunt relatate informații 

cu privire la actualitatea temei de cercetare, motivația alegerii temei, obiectivele 

studiului, ipotezele cercetării, poziționarea epistemiologică, metodologia cercetării 

științifice și structura tezei de doctorat. 

Imaginea completă a tezei de doctorat se realizează în baza a cinci capitole și 

tratează impactul asupra calității informației financiar contabile în entitățile din 

Regiunea Sud Muntenia prin extinderea la IFRS, în condițiile în care relațiile 

economice cu mediul extern dau naștere și dezvoltă anumite nevoi informaționale, 
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care pot fi satisfăcute numai prin exprimarea unică a informației contabile și implicit, 

controlul acesteia. 

Capitolul I: Entitatea-celula de bază a economiei, reflectă notiuni teoretice în 

ceea ce privește conceptul de entitate, precum și rolul entităților în economia națională. 

Sunt descrise și analizate aspecte juridice și financiare referitoare la entitățile mici, 

mijlocii și mari, precum și pozitionarea tării noastre la nivelul U.E. și evoluția entităților 

prin prisma numărului și a indicatorilor privind performanța și poziția financiară. În 

demersul acestui capitol ne-am propus verificarea validității a două ipoteze, conform 

cărora proporția numărului de înteprinderile mici și mijlocii din țara noastră raportat la 

totalul entităților este mai mică fată de media la nivel Uniunii Europene, spre deosebire 

de ponderea personalului angajat în IMM-uri care este mai mare în țara noastra 

comparativ cu nivelul U.E și în perioada 2010-2019 mediul antreprenorial a înregistrat 

o creștere semnificativă atât la nivel național, cât și la nivelul Regiunii Sud Muntenia, 

entitățile mici și mijlocii reprezentând motorul dezvoltării economice. În ceea ce privesc 

definirea entitățile mici și mijlocii sunt stabilite anumite criterii la nivelul fiecărei instituții 

internaționale, existând criterii diferite, dar ca și unitate de măsurarea sunt folosiți 

aceiași indicatori, respectiv numărul de salariați, cifra de afaceri și valoarea totală a 

activelor. În perioada analizată de către noi numărul entităților au crescut în mod 

continuu, fiind înregistrată o variație relativă cu 20%, evoluție evidențiată preponderent 

în cazul entităților mici și mijlocii. Astfel, având în vedere această creștere semnificativă 

și importanța entităților mici și mijlocii, media înregistrată în țara noastră este mai mică 

decât media de la nivelul Uniunii Europene. 

În ceea ce privește personalul angajat, în perioada analizată, a înregistrat o 

creștere cu 8,45% în 2019 fată de 2010, personalul care activează preponderent în  

cadrul întreprinderilor mici și mijlocii, ajungând la un procent de 72% din totalul forței 

de muncă. Astfel, în aceste condiții, creșterea numărului personalului angajat a 

condus, implicit la majorarea ponderii numărului de angajați activi în cadrul entităților 

mici și mijlocii, depășind ponderea personalului angajat în cadru IMM-urilor la nivelul 

Uniunii Europene.   

Așa cum am precizat anterior, numărul entităților din România au înregistrat un 

trend ascendent, evoluție care s-a realizat și la nivelul Regiunii Sud Muntenia, fiind 

înregistrată o creștere cu 23,3% în anul 2019 comparativ cu 2010. La nivelul Regiunii 

Sud Muntenia, în perioada 2010-2019, au fost înregistrate creșteri în ceea ce privește 

numărul persoanelor care activează atât în cadrul entităților din categoria IMM-urilor, 
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cât și în entitățile mari, personalul din unitățile locale active la nivelul acestei regiunii, 

atingând numărul de 466.989 de persoane. Un element important îl reprezintă  cifra 

de afaceri realizată de entitățile active în industrie, construcții, comerț și alte servicii, 

care de asemenea, a înregistrat creșteri semnificative, ajungând în anul 2019 la 

valoarea de 1.667.867 milioane lei. Având în vedere numărul dominant al IMM în 

totalitatea întreprinderilor din economia tării, un element important il reprezintă  

ponderea cifrei de afaceri realizată de IMM-urile active în cifra de afaceri înregistrată 

de toate entitățile, ajungând în anul  2019 la un nivel de 70% puncte procentuale, iar 

la nivelul Regiunii Sud Muntenia reprezentând o pondere de 62% din suma totală 

înregistrată de mediul antreprenorial din această regiune. Astfel, putem valida ipoteza 

a doua și concluziona faptul că în perioada analizată, mediul antreprenorial a avut o 

crestere semnificativă, contribuind substanțial în realizarea produsului intern brut și la 

crearea de locuri noi de muncă. Întreprinderile mici și mijlocii au abilitatea de a 

răspunde în mod flexibil pe piețe competitive și să se adapteze rapid la schimbările 

structurale și ciclice ale economiei, astfel încât un sector al economiei bine dezvoltat 

va putea susține stabilitate și crestere macroeconomică.Având în vedere cele 

analizate, considerăm că ipotezele nr. 1 și 2  au fost validate în totalitate. 

 Odată cu creșterea numărului de entități atât la nivel național, cât și 

internațional, a crescut și oferta de produse și servicii, fie de aceeași natura, fie diferită, 

astfel creându-se o concurență din ce în ce mai acerbă. Fiecare entitate pentru a 

prospera pe o piață, caută soluții pentru a satisface nevoile beneficiarilor. În capitolul 

II- Informația contabilă și sistemul informațional contabil ne-am propus să aducem în 

prim plan aspecte teoretice cu privire la conceptul și rolul informației contabile, element 

esențial în fundamentarea deciziilor. Totodată, în acest capitol ne-am propus 

verificarea validității ipotezei a III-a potrivit căreia, contabilitatea este componenta cea 

mai importantă a sistemului informațional, întrucât cea mai mare parte a deciziilor luate 

la nivelul entității sunt fundamentate pe baza informațiilor furnizate de către ea.  

Specialiștii în domeniul contabilității utilizează diverse tehnici și metode care au 

ca rol primordial furnizarea informațiilor referitoare la situația economică a unei entități 

în vederea orientării decidenților spre fundamentarea deciziilor cât mai juste și cu cât 

mai putine riscuri. Inputul în cadrul sistemului contabil este reprezentat de datele brute, 

iar informația contabilă prelucrată, utilă pentru factorii de decizie, reprezintă outputul. 

Astfel, putem spune că informația, în special cea de natură contabilă este în ziua de 

astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil 



16 
 

progresului. Informația contabilă reprezintă componenta de bază a sistemului 

informațional contabil având un rol esențial în activitatea economică a unei entități, 

întrucât fiecare utilizator interesat de o anumită întreprindere, recurge la informația 

contabilă, reprezentând singura sursă care poate furniza o imagine reală a activității 

acesteia. Prin urmare, putem confirma validitatea ipotezei a III-a și concluziona că 

informația contabilă reprezintă una dintre cheile succesului, cel care o utilizează are 

drumul orientat către succes. 

 În capitolul al-III-lea, intitulat Utilizarea normelor IFRS în entitățile din Romania, 

ne-am propus să analizăm reperele legislative și direcțiile de convergentă la 

standardele internaționale de contabilitate și de raportarea financiară care au avut loc 

în țara noastră. Totodată, este necesară reflectarea unei analize comparative în ceea 

ce privește raportările financiare în sfera celor trei referențiale, respectiv național, 

regional și internațional. Prin informațiile cuprinse în acest capitol ne-am propus 

verificarea validității ipoteza a IV-a, potrivit căreia comparabilitatea sistemului contabil 

din țara noastră cu cel de la nivel internațional este posibilă și oportună. Contabilitatea 

reprezintă instrumentul esențial de comunicare financiară, fiind diferențiat de la o țară 

la alta, în funcție de conținutul și modalitățile sale de aplicare. Sistemul contabil al 

fiecărei națiuni este influențat de numeroși factori de natură juridică, fiscală, politică, 

economică, etc. care implicit, în mod firesc, îi individualizează și particularizează. 

Astfel, de la un sistem la altul, există diferențe semnificative și acestea sunt în special 

la nivelul satisfacerii nevoilor informaționale prin intermediul raportărilor financiare. În 

țara noastră, izvoarele dreptului contabil sunt reprezentate de acte normative, în care 

se regăsesc reglementări naționale interne, cât și cele internaționale acceptate prin 

transpunere, aprobare sau aderare. Contabilitatea românească are o mixtură între 

referențialele IFRS și planul contabil general francez. În contextul fenomenului de 

armonizare contabilă internațională, calitatea informației contabile s-a ameliorat 

considerabil în ultimii ani. Având în vedere aspectele menționale, am considerat 

oportun o analiză comparativă a referențialelor naționale și internaționale, prin care am 

concluzionat că există diferențe între acestea din punct de vedere al raportărilor 

financiare, instrumente vitale în reflectarea poziției și performanței unei entități. 

Normele IFRS urmăresc îndeplinirea obiectivului lor definitoriu de asigurare și 

garantare a „imaginii fidele”, lucrând cu evaluării la valoare justă, deprecieri, estimări 

ale activelor, datoriilor și provizioanelor, etc., ceea ce duce la creșterea credibilității 

informațiilor. Având în vedere cele menționate, considerăm că ipoteza a IV-a stabilită 
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în demersul nostru științific este validată în integralitate, având ca rol principal 

întelegea scopul furnizării informațiilor prin intermediul raportărilor financiare, întrucât 

referențialul românesc tinde preponderent pentru scopuri macroeconomice, 

comparativ cu referențialul internațional care aduce în discuție o gamă largă de 

utilizatorii care le folosesc pentru satisfacerea nevoilor informaționale. 

Capitolul al IV-lea denumit Metode și cercetări asupra calității informației 

contabile la nivelul entităților din Regiunea Sud Muntenia ne-am propus să cuprindă 

aspecte conceptuale referitoare la definirea și măsurarea calității informației contabile, 

precum și o sinteză a cercetărilor și rezultatelor obținute de specialiștii în domeniu, în 

ceea ce privește efectele aduse de adoptarea IFRS asupra calității raportărilor 

financiare. Tot în cadrul acestui capitol, vom apela la o metodă de măsurarea a calității 

informației contabile, cu scopul de a cuantifica efectele adoptării IFRS asupra 

relevanței datelor contabile, date furnizate prin intermediul raportărilor financiare de 

entitățile din Regiunea Sud Muntenia, cotate la Bursa de Valori București.  Astfel, prin 

cercetarea empirică ne-am propus verificarea validității ipotezei a V-a, potrivit căreia 

informațiile contabile furnizate de raportările contabile în conformitate cu IFRS sunt 

relevante pe piața de capital în ceea ce privește entitățile din Regiunea Sud Muntenia.  

Pentru a verifica validitatea acestei ipoteze, am realizat un studiu de caz prin 

intermediul căruia ne-am propus aplicarea metodei de măsurare a calității informației 

contabile la nivelul entităților românești cotate la  Bursa de Valori București, în condițiile 

trecerii la noul sistem de raportare financiară- IFRS, propus de IASB. În acest sens, 

prin studiul nostru, am testat dacă adoptarea obligatorie a IFRS în România a contribuit 

la îmbunătățirea calității raportărilor financiare, respectiv am analizat relevanța pe piața 

de capital a datelor contabile referitoare la capitalurile proprii și rezultatele raportate 

pentru perioada 2011-2015, perioada pre-IFRS și post-IFRS. Astfel, a fost analizată 

relația dintre variabilă dependentă, respectiv prețul de închidere al unei acțiuni și 

variabilele independente, respectiv valoarea capitalurilor proprii pe acțiune și valoarea 

rezultatului net pe acțiune, constatându-se că în toate cazurile variaţia prețul de 

închidere al unei acțiuni este explicată de variabilele independentă, coeficientul de 

determinație calculat fiind în majoritatea cazurilor apropiat de valoarea 1, ceea ce  

semnifică o situație corectă și că modelul aplicat este unul bun. Totodată, un alt 

element rezultat din studiul efectuat a fost R2 ajustat care sugerează o puternică 

asociere între datele contabile și cele aferente pieței de capital, puterea explicativă a 

celor două modele fiind ridicată. Prin analizarea acestui indicatori, putem concluziona 
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faptul că adoptarea IFRS în țara noastră a contribuit la îmbunătățirea calității 

capitalurilor proprii, care a înregistrat o creștere atât în anul 2013, cât și în 2014 și 

scăderi nesemnificative în 2012 și 2015. De asemenea, referitor la rezultatul net, 

acesta a înregistrat o scădere seminificativă în anul 2013 fată de 2012 de 18,9%, iar 

în restul perioadelor înregistrând creșteri, cea mai importantă fiind în anul 2014 cu 

21,8%, ceea ce ne ajută să concluzionăm că adoptarea IFRS în țara noastră a 

contribuit la îmbunătățirea calității rezultatului net, care în perioada post IFRS a 

înregistrat creșteri comparativ cu perioada pre-IFRS, cu excepția anului 2013. 

 Pe această cale, putem spune că adoptarea IFRS au contribuit la creșterea 

calității informației contabile privind capitalurile proprii și rezultatului net, date care sunt 

relevante pe piața de capital și între care există o puternică asociere, caz analizat și 

reflectat asupra entităților din Regiunea Sud Muntenia, astfel fiind validată ipoteza nr.5 

 În capitolul al V-lea, intitulat Studiu privind aplicarea IFRS-urilor de către 

entitățile din Regiunea Sud Muntenia, am realizat o cercetare empirică, folosind 

metoda de cercetare bazată pe chestionar, care aduce ca și avantaj interogarea 

persoanelor în funcție de nevoi de o manieră calitatitvă sau cantitativă. Astfel, pentru 

a valida și confirma ipoteza a VI-a, vom elabora un chestionar cu un număr de 19 

întrebări, adresa unor persoane care au calitate reprezentantivă în cadrul unei entități 

din Regiunea Sud Muntenia, rezultate în urma cărora ne dorim verificare validității 

opiniei că entitățile din Regiunea Sud Muntenia apreciază că normele internaționale 

sunt mai complexe și facile de aplicat decât reglementările naționale, aducând un plus 

valoare în ceea ce privește calitatea informațiilor furnizate și, totodată, asigurând 

accesul la o piață externă, străină. Calitatea informației contabile din orice entitate este 

determinată de calitatea standardelor aplicate, aspect care, pe parcursul demersului 

nostru ne dorim demonstrarea faptul că informațiile contabile raportate în conformitate 

cu reglementările IFRS sunt mai calitative decât cele raportate pe baza reglementărilor 

locale. Pentru validarea ipotezei a VI-a, am procedat la realizarea unei cercetării 

științifice bazată pe chestionar prin care am acumulat un număr de 340 de respondenți, 

reprezentanți ai entităților din Regiunea Sud Munteania, preponderent contabili sau 

similiari acestei funcții. În urma colectării, analizării și prelucrării datelor putem 

concluziona faptul că persoanele respondente majoritatea cunosc normele IFRS, o 

parte dintre acestea aplică în cadrul entităților pe care le reprezintă, iar adoptarea sau 

armonizarea într-o proporție cât mai mare, a referențialelor internaționale o consideră 

oportună la nivelul tării noastre, întrucât aduce avantaje multiple, cum ar fi permite 
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accesul pe piețe externe, oferă soluții în sfera contabilității pentru anumite operații 

nereglementate, atrage potențiali investitori, etc. Prin sondajul de opinie realizat putem 

spune că respondenții nostri înclin balanța spre referențialele internaționale vs. cele 

naționale, astfel fiind validată ipoteza nr. 6 în integralitate. 

 Având în vederea confirmarea tuturor ipotezelor formulate, putem 

concluziona că demersul nostru știintific a fost îndeplinit, fiind compus dintr-o parte 

teoretică, prin care sunt reflectate noțiuni și concepte referitoare la entitate, informație 

contabilă, reglementări naționale, referențiale internaționale, metode de măsurare a 

calității informației contabile, precum și dintr-o parte aplicativă prin realizarea unui 

studiu de caz și a unui sondaj de opinie referitoare la calitatea informației contabile, 

aspecte coroborate care duc la confirmare ipotezei generale, potrivit căreia aplicarea 

IFRS-urilor îmbunătățește la nivelul raportărilor financiare, într-o mare măsură, 

calitatea informației contabile sporind transparența, comunicare și comparabilitatea la 

nivel internațional. 

 

 

10.CONCLUZII FINALE 

   

 

Orice entitate economică are ca principal obiectiv obținerea performanței, 

cuantificat în profitul realizat, iar investitorul urmarește obținerea dividendului, rațiune 

de funcționare a oricărei entități economice. În activitatea economică, obiectivele se 

stabilesc și îndeplinesc prin cântărirea, în mod continuu, a celor două forțe antiparalele 

costul și valoarea adăugată, măsurate întotdeauna împreună și niciodată separat. 

Performanța unei entități este cuantificată în mod diferit, în funcție de percepția și 

obiectivul utilizatorului de informație, fiind imperios necesar ca aceasta să reflecte 

realitatea pentru a putea crea o opinie rezonabilă și o decizie justă. Datele referitoare 

la poziția și performanța unei entități se regăsesc în situațiile financiare care reprezintă 

cel mai important mijloc de furnizare al informațiilor contabile puse la dispoziția 

factorilor decizionali. Astfel, raportările financiare cuprind numeroase informații pe care 

utilizatorii le consideră preționase în evaluarea proprie, a performanței unei entități.  

 Încă din anul 2002, Uniunea Europeană face eforturi în vederea alinierii statelor 

membre la normele internaționale, având ca obiectiv principal folosirea la nivel 

european a unui limbaj unic în derularea afacerilor prin găsirea unor puncte de 
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convergență între contabilitatea europeană și cea a statelor membre. Prin ducerea la 

îndeplinirea a principalului obiectiv se va spori transparența, comunicare și 

comparabilitatea. Prin aplicarea normelor IFRS lichiditatea pieței de valori se va 

consolida, vor scădea costurilor de tranzacție și de capital, se va înregistra o crestere 

a valorii de piața și o mai bună reputație. Rolul Standardelor Internaționale de 

Raportare Financiară este acela de îmbunătățire a informației contabile, de crearea 

unei transparențe și a unui mediu de afaceri sănătos, bazat pe credibilitate, atât în plan 

național, cât și internațional. Aceste norme încearcă să răspundă tuturor nevoilor 

utilizatorilor, impunând un set riguros și comun de standarde de contabilitate adresa 

tuturor participanților mediului de afaceri. Informațiile contabile furnizate prin 

intermediul raportărilor financiare se adresează unui public diversificat de utilizatori, 

atât cei interesați în mod direct, cât și cei interesați în mod indirect asupra activității 

întreprinderii. În baza informațiilor contabile furnizate utilizatorii iau anumite decizii care 

ar trebui să fie în concordanță cu realitatea mediului de afaceri.  

La nivel mondial, tot mai multe tări, aleg drumul implementării acestor 

reglementări, fie aplicarea în mod obligatoriu pentru toate categoriile de entități, fie 

acceptarea acestora ca alternativă la standardele naționale. Conform cercetăriilor 

realizate adoptarea IFRS reprezintă mai mult decât o simplă adoptare sau modificare 

a reglementărilor contabile, reprezintă un sistem nou de măsurarea a performanțelor 

și poziției unei entități, precum și implementarea unor noi proceduri la nivel 

organizațional, informațional și decizional. În țara noastră, aplicarea Standardelor 

Internaționale a izvorât din necesitatea alinierii reglementărilor naționale cu cele 

europene, fiind deschis accesul către piețele internaționale, contribuind la reducerea 

cheltuielilor și la derularea eficientă și facilă a tranzacțiilor transfrotaliere. 

 

 

11.CONTRIBUȚII PERSONALE 

 

 

Demersul nostru științific cu tema Calitatea informației financiar contabile în 

entitățile economice din Regiunea Sud Muntenia aduce în prim plan atât concepte din 

literatura de specialitate românească, cât și din cea internațională, cu opinii și păreri 

proprii, care conduc spre dezvoltarea unor contribuții teoretice, metodologice și 
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empirice, care reprezintă material de documentare și reflecție pentru analize și 

cercetări noi. 

 Principalele contribuții se referă la:  

• fundamentarea și dezvoltarea teoretică a unui subiect de interes, cu reflecție 

practică asupra entităților din Regiunea Sud Muntenia; 

• identificarea și descoperirea unui interes ridicat la nivel internațional și nivel 

european, fată de adoptarea reglementărilor IFRS, cale pe care tot mai multe 

tări pășesc; 

• dezvoltarea cunoașterii unor concepte precum normalizare, armonizare, 

convergență care au influență asupra procesul de emitere a reglementărilor în 

domeniul contabilității prin prisma legăturii între acestea; 

• analiza critică a elementelor conceptuale utilizate în realizarea cercetării; 

• evidențierea modalităților de măsurare a calității informației contabile la 

nivelul entităților, precum și analize critice efectuate cu privire la aplicarea 

acestora de specialiștii în domeniu; 

• identificarea principalelor componente ale raportărilor financiare conform 

referențialului internațional și național care contribuie la creșterea calității, 

respectiv a inteligibilității informației contabile; 

• Identificarea diverselor abordări și clasificări ale sistemelor contabile 

existente; 

• punerea în evidență a necesității unui proces de divulgare a informațiilor 

contabile pentru atragerea potențialilor investitori și nu numai. 

Contribuțiile de natură empirică se referă la: 

• efectuarea unui studiu în ceea ce privesc entitățile economice la nivel 

național și regional, comparativ cu cele de la nivelul Uniunii Europene prin 

reflectarea poziției și evoluției acestora prin prisma numărului și a indicatorilor 

privind performanța entităților; 

• realizarea unei analize aprofundate, plecând de la o serie de cercetări 

înregistrate în literatura de specialitate  și aplicarea unei metode de evaluarea 

a informației contabile raportate prin situațiile financiare de către entitățile cotate 

la Bursa de Valori București care își desfășoară activitatea în Regiunea Sud 

Muntenia; 
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• realizarea unui studiu privind aplicarea IFRS-urilor de către entitățile din 

Regiunea Sud Muntenia fiind folosită ca metodă de cercetare sondajul de 

opinie, bazat pe chestionar. Datele colectate au fost prelucrate cu ajutorul 

programelor specifice de analiză a datelor statistice cu scopul de a reprezenta 

grafice proprii care reflectă rezultate obținute. 

 

 

12.PROPUNERI ȘI PERSPECTIVE VIITOARE ALE CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE 

 

 

Tinând cont de aspectele menționate în legătură cu conținutul literaturii de 

specialitate din sectorul financiar contabil al entităților din Regiunea Sud Muntenia, dar 

și al numărului redus de cercetării în privința adoptării standardelor internaționale și 

măsurarea calității informației, propunem următoarele perspective viitoare de 

cercetare: 

• aplicarea și altor metode evidențiate în literatura de specialitate cu privire la 

măsurarea informației contabile asupra entităților care au obligativitatea 

întocmirii raportărilor financiar în conformitate cu standardele IFRS; 

• analizarea impactului aplicării standardelor IFRS pentru IMM în ceea ce 

privesc entitățile din această categorie și identificarea avantajelor și 

dezavantajelor aduse de această transpunere; 

• evaluarea efectelor asupra utilizatorilor, din punct de vedere al încrederii în 

oportunitatea și calitatea informației contabile generată odată cu implementarea 

standardelor; 

• evaluarea efectelor implementării standardelor internaționale în ceea ce îi 

privește pe profesioniștii contabili, care sunt printre primele persoane afectate 

de schimbările legislative. 
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2. KEYWORDS 

 

The doctoral thesis “The quality of financial accounting information in the entities 

of the South Muntenia Region” aims to achieve the objectives and validate the 

hypotheses by using the following keywords: 

Accounting information 

Information flows 

Quality of financial accounting information 

Annual financial statements 

Accounting standards 

The relevance of the accounting value 

 

3. INTRODUCTION 

  

Phenomenon of globalization is manifesting itself, day by day, getting more 

accentuated in all fields of activity, and the possession of information becomes 

essential for making any decision. The accounting provides information in the form of 

summaries, some of them which are public and some of them which are not. The main 

source of their provision is the financial statements, the most important source and, at 

the same time, the core of the information.  Along with this phenomenon of economic 

globalization, came the idea of developing and disseminating worldwide international 

financial reporting standards, a system that ensures the preparation and presentation 

of accounting information, in an unique language, transparent, comparable, accessible 

to all. 

The financial statements are mandatory for Romanian entities, which have a 

form of organization regulated by Law no. 31 of 1990 on companies, regardless of the 

place of activity, at national, regional or global level, but for the development of any 

enterprise, regardless of its size, it is necessary that the information which reflects it 

through financial reporting to be understood by all users, regardless of their quality. 

When an entity reports in accordance with national regulations, it can be inferred 

that the information provided is strictly for domestic users, to the exclusion of other 

external partners, regardless of their nature and interest in that entity. 

In order to meet the information needs of all users, at the moment, an entity is 

obliged either to prepare two sets of reports to satisfy them, or to continue the national 
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reporting and the waiver of external partners, who request the information in their 

understanding. Given that none of these options benefit the company, as in the case 

of the first option there are certain costs and in the case of the second there is a waiver 

of a business opportunity, the solution is either the full adoption of IFRS or accounting 

harmonization in a significant percentage. 

 
 

4. THE CURRENT RESEARCH AND THE MOTIVATION OF THE 

SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Each people has shaped and developed its own economic language, depending 

on the needs of the group of individuals or users. The diversity of accounting systems 

at international level was achieved as a result of the interaction between economic, 

institutional and cultural factors, belonging to each nation, factors that influenced the 

degree of development of national accounting. Much more, there are significant 

differences from one accounting system to another, especially as regards the system 

of reporting the financial information needed to substantiate decisions. 

In the same way, we emphasize the importance of a single language, a demand 

from more and more parties, which has a positive effect on attracting international 

capital, as it provides relevant, intelligible and, last but not least, comparable 

information obtained by applying generally accepted accounting rules. and 

"decontaminated" by fiscal influences. 

Thus, as a consequence of the phenomenon of internationalization of 

accounting, many researchers have demonstrated the increase in the quality of 

accounting information in recent times, with the implementation of standards. More and 

more countries on the road to IFRS have imposed or have allowed the application of 

international financial reporting standards, and according to the latest reports from a 

total of 140 jurisdictions a percentage of 83%, respectively for 116 jurisdictions IFRS 

have been requested for most entities, listed or financial, and of the remaining 24 

jurisdictions, 10 do not in any case allow their application, and 14 allow or require 

standards for entities. 

In the global competition arena, both nations and entities play a significant part 

in an economy, seeking benefits and creating value for user-oriented accounting 

information to meet information needs. Standards play a significant role in supporting 
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global competitiveness, adding value in terms of improving the products and services 

provided and ensuring access to an external, foreign market. 

Consequently, we can conclude that international accounting standards, despite 

appearing later than the major accounting models, are rapidly gaining ground among 

countries around the world, with the liberalization of markets and the occurrence of 

globalization. 

The motivation for choosing a topic in this field appeared since the student 

years, with the identification and understanding of similarities and differences between 

accounting systems, the knowledge gained during that period, being laid out in the 

dissertation on "Applicability of IAS 36 in Romanian accounting”. 

At the level of our country, the issue of adoption, harmonization of international 

standards appeared after 1990, and after this period the Romanian accounting was 

opened to accept these norms, being increasingly transposed the provisions from 

international to national accounting. With the issuance of the last order, respectively 

1802 of 2014, it must be recognized the increasing proximity of national regulations to 

international ones, adopting a large part of international accounting treatments, but 

there are certain differences in recognition and measurement of financial statements, 

differences that affect the position and performance of an entity. 

Given the complexity of the topic, this paper addresses the following research question: 

"Would the transition to International Financial Reporting Standards have a significant 

effect on the financial data presented in the financial statements of entities in the South 

Muntenia Region?" 

 

5. THE OBJECTIVES OF SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Scientific research must be designed according to the aims we pursue, starting 

from an established point of view, regarding an object chosen to be researched. 

 In the present research we propose as a central objective the evaluation of the 

quality of the financial accounting information in the entities from the South Muntenia 

Region, as a result of the adoption of the international standards. 

In order to achieve this central objective, the scientific approach aimed at 

achieving the following specific objectives:  

• highlighting the place, role and evolution of entities at international, national 

and regional level. 
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• presentation of the notions of accounting information and information system; 

• theoretical substantiation and presentation of IFRS norms, as well as 

comparative analysis between national regulations and international norms; 

• the impact of the adoption of IFRS at the level of the entities from the South 

Muntenia Region and the analysis of the effects on the quality of the results 

published in the financial reports prepared by the listed entities from the South 

Muntenia Region.  

The research is motivated by the importance of the quality of financial 

accounting information provided by financial accounting reporting for the users 

concerned, in order to make correct decisions and the possibility of comparability, with 

similar entities, operating on the international market. 

 

6. HYPOTHESIS OF THE SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Caplow T. defined a hypothesis as "the statement of a causal relationship in a 

form that allows empirical verification". From this we can deduce the role that the 

hypothesis has as that of testing and verifying a theory. In order to achieve the research 

objective, already established, the hypotheses related to the operational objectives 

were formulated with the purpose of the general hypothesis. 

General assumption: The application of IFRS improves financial reporting to a 

great extent, the quality of accounting information increasing transparency, 

communication and international comparability. 

Secondary hypotheses: 

H1: The proportion of the number of small and medium enterprises in our 

country compared to the total number of entities is lower than the average at the 

European Union level, as opposed to the share of staff employed in SMEs which is 

higher in our country compared to the EU level; 

H2: In the period 2010-2019, the entrepreneurial environment registered a 

significant increase both at national level and at the level of the South Muntenia 

Region, the small and medium entities representing the engine of economic 

development; 

H3: Accounting information is the only inexhaustible resource, a decision-

making power factor, provided by accounting, which proves to be the most important 

component of the information system; 
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H4: The comparability of the accounting system in our country with the one at 

international level is possible and opportune; 

H5: The accounting information provided by the accounting reports in 

accordance with IFRS is relevant on the capital market with respect to entities in the 

South Muntenia Region; 

 H6: The entities from the South Muntenia Region appreciate that the 

international norms are more complex and easy to apply than the national regulations, 

bringing an added value, in terms of the quality of the information provided and, at the 

same time, ensuring the access to an external, foreign market. 

 

7. EPISTEMOLOGICAL POSITION OF SCIENTIFIC RESEARCH 

  

Scientific research contributes to the search, understanding, explanation and 

conquest of nature, so as to impose on the human being an increased interdependence 

with the constraints of the environment. 

In the doctoral thesis on "Quality of financial accounting information in entities 

in the South Muntenia Region", we aim to demonstrate, through structured information, 

the usefulness and necessity of financial accounting information quantified correctly, 

real and easy to interpret. 

The present research proposes the adherence to several epistemological 

currents, used in economic sciences, respectively constructivism and positivism. 

Regarding the constructivism, we can mention the following: 

• appeared and formed in the twentieth century; 

• had the role of opposing positivism, developing as a result of criticism of 

positivism; 

• reflects the fact that the knowledge gained is the result of human 

understanding and not a reflection of reality; 

• followers of this current reject the existence of the real world, considering that 

the human being is solely responsible for his thoughts and knowledge. They 

consider that human perception of reality is the result of their own reason. 

• thus, research in the field of economics and especially in accounting aims to 

bring together all the features of the constructivist current, based on 

understanding, data collection, observation, experimentation, intuition, being 

conducted in contact with the world and objects studied and aimed at obtaining 
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a useful and real goal. In the second part of the paper we used deductive 

analyzes, when correlations and interactions with the studied object were 

made, thus positioning the research in the sphere of the constructivist current. 

• Regarding positivism, we can mention the following: 

• its founder is the Frenchman Auguste Comte; 

• is considered the ideal paradigm in scientific research; 

•  assumes that man's possibilities are limited in the knowledge of things in their 

foundation, the value being given only by the experienced facts; 

• the role of this current consists in verifying the sentences through empirical 

observations, being known that there is no interaction between the subject and 

the object of the research. 

•  inductive reasoning is used, which leads the facts to research hypotheses; 

•  implies that, regardless of the people who apply a certain type of observation 

tools, the results, the findings are identical. 

Therefore, the approach of this paper is part of the positivist current as it 

presents theoretical information, which are fundamental to establishing the essential 

role of accounting information at the level of an entity. 

Scientific research begins in the first chapters of the paper with a theoretical 

approach that starts from the current state of knowledge, which is in line with positivist 

research, and in the second part is included in the sphere of constructivism, which 

indicates that the paper scientific is on the axis of positivism-constructivism. 

 

8. METHODOLOGY OF THE SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 An important concept for research is that of methodology, a concept that comes 

from Greek, respectively "methodos" which means path, path and "logos" which 

represents science. The purpose of the methodology is to see the path that the 

researcher has chosen to find the answers to the main question of the research. The 

methodology represents the set of methods and techniques used to approach and 

research the phenomenon, as well as the presentation of the results obtained. 

Scientific research in the field of accounting involves the analysis and resolution of 

problematic situations arising from the evolution of the economic context, the 

reconsideration of the links between the phenomena and processes belonging to this 

field and the refreshment of existing knowledge. The research process respects certain 
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rather strict rules, respectively objectivity, rigor and probity, the thesis being structured 

so as to cover the entire scientific approach. 

There are three main categories of research in the literature: 

• fundamental or basic, through which theories are developed and new 

knowledge acquired; 

• applied, through which problems, phenomena are analyzed and solutions are 

found in solving them; 

• being valuable, through which the effects of the different actions are 

established. 

Through the method of fundamental scientific research, we followed and 

analyzed the literature and the legislation in force, in the context of the research area. 

Both in terms of literature and legal regulations were analyzed not only nationally but 

also internationally, in order to identify all research issues in the field studied. 

Knowledge of the sector in which the research is to be conducted is a fundamental part 

of any thesis. The fundamental research ensures the regrouping of all the theoretical 

and quantitative activities in order to acquire new knowledge related to the studied 

field, as well as the formulation, verification and validation of hypotheses, theories and 

conceptual models. The following typologies of information sources were used for 

theoretical and empirical research: printed information sources, respectively: scientific 

articles, specialized books, doctoral theses, monographs and electronic information 

sources, respectively: specialized databases, journals, journals , legislation, etc. 

The use of these sources was essential for knowing the current state of the 

researched sector and its trends. That being shown, they brought the knowledge of 

what has been written in the field of accounting, so far, on the quality of accounting 

information generated through financial reporting and what are the prospects of this 

sector. 

In conducting the research we used several methods of theoretical research, 

including: comparative analysis, non-participatory observation, classification and 

ordering of information, diachronic analysis and interpretation of data. 

In order to fully validate the established hypotheses, empirical research was 

necessary, in which case two types of methodologies were used, used in accounting 

research, respectively a methodology for studying human behavior, using opinion polls 

and a methodology based on market research. , respectively the statistical 

investigation. 
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Each methodology case involves two forms of research, the qualitative one, a 

form that is based on data obtained by applying statistical procedures involving the 

deductive style and the qualitative one, a form through which the significance that 

respondents assign to a social problem is analyzed; using an inductive style. Much 

more, in the present research we chose the behavioral, quantitative methodology. 

 

9. THE EXPOSURE BRIEF OF THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE 

DOCTORAL THESIS 

 

The structure of the thesis starts from the proposed objectives and continues 

with the research directions related within the scientific research methodology. In 

writing the thesis, I proceeded to transpose the information accumulated during the 

scientific research according to the model outlined in figure number 1. 

 

Figure no. 1: The thesis structure

 

(Source: own processing) 
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The proposed paper begins with an "Introduction", in which information is 

reported on the topicality of the research topic, the motivation for choosing the topic, 

the objectives of the study, the research hypotheses, the epistemiological positioning, 

the methodology of the scientific research and the structure of the doctoral thesis. 

The complete image of the doctoral thesis is based on five chapters and deals 

with the impact on the quality of financial accounting information in entities in the South 

Muntenia Region by extension to IFRS, given that economic relations with the external 

environment give rise to and develop certain information needs, which can be satisfied 

only by the unique expression of the accounting information and implicitly, its control. 

Chapter I: The economic entity - the basic cell of the economy reflects 

theoretical notions regarding the concept of entity, as well as the role of entities in the 

national economy. Legal and financial issues related to small entities are described 

and analysed, medium and large, as well as the positioning of our country at the U.E. 

level and the evolution of entities in terms of number and indicators of performance 

and financial position. In the course of this chapter we set out to verify the validity of 

two hypotheses, according to which the proportion of the number of small and medium-

sized enterprises in our country in relation to the total number of entities is lower than 

the average at European Union level, in contrast to the share of staff employed in 

SMEs which is higher in our country compared to the EU level and in the period 2010-

2019 the entrepreneurial environment registered a significant increase both at national 

level, as well as in the South Muntenia Region, small and medium entities representing 

the engine of economic development. Regarding the definition of small and medium-

sized entities, certain criteria are established at the level of each international 

institution, there are different criteria, but the same indicators are used as the unit of 

measurement, respectively the number of employees, turnover and total value of 

assets. During the period analyzed by us, the number of entities has continuously 

increased, being registered a relative variation by 20%, evolution highlighted mainly in 

the case of small and medium entities. Also, given this significant increase and the 

importance of small and medium-sized entities, the average registered in our country 

is lower than the average at the level of the European Union. 

Regarding to the staff employed, during the analysed period, it was recorded an 

increase of 8.45% in 2019 compared to 2010, staff working mainly in small and 

medium-sized enterprises, reaching a percentage of 72% of the total workforce. Also, 

in these circumstances, the increase in the number of staff employed has led, implicitly 
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to increase the share of the number of employees active in small and medium-sized 

entities, exceeding the share of staff employed in SMEs in the European Union. As I 

mentioned earlier, the number of entities in Romania registered an upward trend, 

evolution that has also taken place in the South Muntenia Region, being registered an 

increase of 23.3% in 2019 compared to 2010. At the level of the South Muntenia 

Region, in the period 2010-2019, there have been increases in the number of people 

working in both SME entities, as well as in large entities, staff from local units active in 

this region, reaching the number of 466,989 people. An important element is the 

turnover achieved by the entities active in industry, construction, trade and other 

services, which also, recorded significant increases, reaching in 2019 the value of 

1,667,867 million lei. Given the dominant number of SMEs in all enterprises in the 

country's economy, an important element is the share of turnover achieved by active 

SMEs in the turnover of all entities, reaching a level of 70% percentage points in 2019, 

and at the level of the South Muntenia Region representing a share of 62% of the total 

amount registered by the entrepreneurial environment in this region. Also, we can 

validate the second hypothesis and conclude that in the analysed period; the 

entrepreneurial environment has grown significantly, contributing substantially to the 

gross domestic product and the creation of new jobs. Small and medium-sized 

enterprises have the ability to respond flexibly in competitive markets and to adapt 

quickly to structural and cyclical changes in the economy, so that a well-developed 

sector of the economy will be able to sustain macroeconomic stability and growth. 

Considering the analysed ones, we consider that the hypotheses no. 1 and 2 have 

been fully validated.  

With the increase in the number of entities both at national level, as well as 

internationally, the offer of products and services has also increased, be of the same 

nature, be different, thereby creating an increasingly fierce competition. Every entity to 

thrive in a market, seeks solutions to meet the needs of beneficiaries. In Chapter II - 

The accounting information and the accounting information system we aimed to bring 

to the forefront theoretical aspects regarding the concept and role of accounting 

information, essential element in substantiating decisions. At the same time, in this 

chapter we set out to verify the validity of hypothesis III according to which, accounting 

is the most important component of the information system, whereas most of the 

decisions taken at the level of the entity are based on the information provided by it. 

Specialists in the field of accounting use various techniques and methods whose 
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primary role is to provide information on the economic situation of an entity in order to 

guide decision makers to substantiate decisions as fair and with as few risks as 

possible. The input within the accounting system is represented by the raw data, and 

the accounting information processed, useful for decision makers, it represents the 

output. So, we can say that the information, especially that of an accounting nature is 

now present in all fields of activity, representing an indispensable element of progress. 

Accounting information is the basic component of the accounting information system 

having an essential role in the economic activity of an entity, whereas each user 

interested in a particular undertaking, use accounting information, representing the 

only source that can provide a real picture of its activity. Therefore, we can confirm the 

validity of hypothesis III and conclude that accounting information is one of the keys to 

success, the one who uses it has the path to success. 

In Chapter III, entitled The usage of IFRS norms in Romanian entities, we set 

out to analyze the legislative landmarks and the convergence directions to the 

international accounting and financial reporting standards that took place in our 

country. At the same time, it is necessary to reflect a comparative analysis regarding 

the financial reporting in the sphere of the three benchmarks, respectively national, 

regional and international. Through the information contained in this chapter we set out 

to verify the validity of hypothesis IV, according to which the comparability of the 

accounting system in our country with the one at international level is possible and 

opportune. Accounting is the essential tool of financial communication, being 

differentiated from one country to another, depending on its content and methods of 

application. The accounting system of each nation is influenced by many factors of a 

legal nature, fiscal, political, economic, etc. which by default, naturally, individualizes 

and particularizes them. As a result, from one system to another, there are significant 

differences and these are mainly in terms of meeting information needs through 

financial reporting. In our country, the sources of accounting law are represented by 

normative acts, containing national regulations, as well as international ones accepted 

by transposition, approval or accession. Romanian accounting has a mixture between 

IFRS and the French general accounting plan. In the context of the phenomenon of 

international accounting harmonization, the quality of accounting information has 

improved considerably in recent years. In view of the above, we considered it 

appropriate to make a comparative analysis of national and international benchmarks, 

concluding that there are differences between them in terms of financial reporting, vital 
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tools in reflecting the position and performance of an entity. IFRS aims to achieve their 

defining objective of ensuring and guaranteeing the "true image" by working with fair 

value measurement, depreciation, estimates of assets, liabilities and provisions, etc., 

which leads to increased credibility of information. In view of the above, we consider 

that hypothesis IV established in our scientific approach is fully validated,  having as 

its main role the understanding of the purpose of providing information through 

financial reporting, whereas the Romanian benchmark tends mainly for 

macroeconomic purposes, compared to the international benchmark that brings into 

question a wide range of users who use them to meet information needs. 

Chapter IV, entitled Methods and research on the quality of accounting 

information at the level of entities in the South Muntenia Region, we aimed to include 

conceptual aspects related to the definition and measurement of the quality of 

accounting information, as well as a summary of the research and results obtained by 

specialists in the field, regarding the effects of the adoption of IFRS on the quality of 

financial reporting. Also in this chapter, we will use a method of measuring the quality 

of accounting information, in order to quantify the effects of the adoption of IFRS on 

the relevance of accounting data, data provided through financial reporting by entities 

in the South Muntenia Region, listed on the Bucharest Stock Exchange. Consequently, 

through empirical research we aimed to verify the validity of hypothesis V, according 

to which the accounting information provided by the accounting reports in accordance 

with IFRS is relevant on the capital market with respect to the entities from the South 

Muntenia Region. In order to verify the validity of this hypothesis, we conducted a case 

study through which we proposed the application of the method of measuring the 

quality of accounting information at the level of Romanian entities listed on the 

Bucharest Stock Exchange, in the light of the transition to the new IFRS financial 

reporting system, proposed by the IASB. In this sense, through our study, we tested 

whether the mandatory adoption of IFRS in Romania has contributed to improving the 

quality of financial reporting, respectively we analysed the relevance on the capital 

market of the accounting data regarding the own capitals and the reported results for 

the period 2011-2015, the pre-IFRS and post-IFRS period. Consequently, the 

relationship between the dependent variable was analysed, respectively the closing 

price of a share and the independent variables, respectively the value of equity per 

share and the value of net income per share, noting that in all cases the change in the 

closing price of a share is explained by the independent variables, the coefficient of 
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determination calculated being in most cases close to the value 1, which means a 

correct situation and that the model applied is a good one. At the same time, another 

element resulting from the study was the adjusted R2 which suggests a strong 

association between the accounting data and those related to the capital market, the 

explanatory power of the two models being high. By analysing this indicator, we can 

conclude that the adoption of IFRS in our country has contributed to improving the 

quality of equity, which increased both in 2013 and in 2014 and insignificant decreases 

in 2012 and 2015. Also, regarding the net result, it registered a significant decrease in 

2013 compared to 2012 of 18.9%, and in the rest of the periods registering increases, 

the most important being in 2014 with 21.8%, which helps us to conclude that the 

adoption of IFRS in our country has contributed to improving the quality of the net 

result, which in the post-IFRS period increased compared to the pre-IFRS period, 

except for 2013. 

In this way, we can say that the adoption of IFRS has contributed to increasing 

the quality of accounting information on equity and net income, data that are relevant 

on the capital market and between which there is a strong association, case analysed 

and reflected on the entities from the South Muntenia Region, like so validating 

hypothesis number 5. 

In Chapter V, entitled The study on the application of IFRS by entities from the 

South Muntenia Region, I did some empirical research, using the questionnaire-based 

research method, which brings as an advantage the interrogation of people according 

to their needs in a qualitative or quantitative manner. So, in order to validate and 

confirm hypothesis VI, we will develop a questionnaire with a number of 19 questions, 

the address of persons who have a representative capacity within an entity from the 

South Muntenia Region, results from which we want to verify the validity of the opinion 

that the entities from this region consider that the international norms are more complex 

and easy to apply than the national regulations, adding value to the quality of the 

information provided and, at the same time, ensuring access to an external, foreign 

market. The quality of the accounting information in any entity is determined by the 

quality of the standards applied, aspect which, during our approach we want to 

demonstrate that the accounting information reported in accordance with IFRS 

regulations is of higher quality than that reported on the basis of local regulations.  

For the validation of the sixth hypothesis,  we carried out a scientific research 

based on a questionnaire through which we accumulated a number of 340 
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respondents, representatives of the entities from the South Muntenia Region, mainly 

accountants or similar to this function. Following the collection, analysis and 

processing of data we can conclude that the majority of respondents know the IFRS 

rules, some of them apply within the entities they represent, and adoption or 

harmonization as far as possible, of international standards considers it appropriate at 

the level of our country, whereas it brings multiple benefits, such as allowing access to 

external markets, offers accounting solutions for certain unregulated operations, 

attracts potential investors, etc. Through the opinion poll we can say that our 

respondents tip the balance towards international benchmarks vs. the national ones, 

as much being validated the hypothesis no. 6 in its entirety. 

 In order to confirm all the hypotheses formulated, we can conclude that our 

scientific approach has been fulfilled, being composed of a theoretical part, which 

reflects notions and concepts related to the entity, accounting information, national 

regulations, international standards, methods for measuring the quality of accounting 

information, as well as on the application side by conducting a case study and an 

opinion poll on the quality of accounting information, corroborated aspects that confirm 

the general hypothesis, that the application of IFRSs improves financial reporting, to a 

large extent, the quality of accounting information enhancing transparency, 

communication and international comparability. 

 

10. CONCLUSIONS 

   

Based on my research, it proved that the main objective of any economic entity 

is to achieve performance, quantified in the realized profit, and the investor seeks to 

obtain the dividend, reason for operation of any economic entity. In economic activity, 

the objectives are set and met by weighing, continuously, of the two anti-parallel forces 

cost and added value, always measured together and never separately. An entity's 

performance is quantified differently, depending on the perception and purpose of the 

information user, it is imperative that it reflect reality in order to create a reasonable 

opinion and a fair decision. Data relating to the position and performance of an entity 

are found in the financial statements which are the most important means of providing 

the accounting information made available to decision makers. So, financial reporting 

contains a lot of information that users consider valuable in their own assessment of 

an entity's performance. 
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Since 2002, the European Union has been working to bring Member States into 

line with international rules, with the main objective of using a single language at 

European level in conducting business by finding points of convergence between 

European and Member States' accounting. Achieving the main objective will increase 

transparency, communication and comparability. By applying IFRS, the liquidity of the 

stock market will be strengthened, transaction and capital costs will decrease, also 

there will be an increase in market value and a better reputation. The role of 

International Financial Reporting Standards is to improve accounting information, the 

creation of transparency and a healthy business environment based on credibility, both 

nationally and internationally. These rules try to meet all the needs of users, imposing 

a rigorous and common set of accounting standards on all participants in the business 

environment. The accounting information provided through financial reporting is 

addressed to a diverse audience of users, both those directly interested, as well as 

those indirectly interested in the activity of the enterprise. Based on the accounting 

information provided, users make certain decisions that should be in line with the reality 

of the business environment. Globally, more and more countries are choosing the path 

of implementing these regulations, either mandatory application for all categories of 

entities or their acceptance as an alternative to national standards. According to 

research, the adoption of IFRS is more than just the adoption or amendment of 

accounting regulations is a new system for measuring the performance and position of 

an entity, as well as the implementation of new procedures at organizational level, 

informational and decision-making. In our country, the application of International 

Standards arose from the need to align national regulations with European ones, open 

access to international markets, helping to reduce costs and make cross-border 

transactions efficient and easy. 

 

11. OWN CONTRIBUTIONS 

 

 Our scientific approach with the topic The quality of financial and accounting 

information in the economic entities from the South Muntenia Region brings to the fore 

both concepts from the Romanian specialized literature, as well as from the 

international one, with own opinions and opinions, leading to the development of 

theoretical, methodological and empirical contributions, which is documentation and 

reflection material for new analyzes and research. 
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 The main contributions relate to: 

• substantiation and theoretical development of a topic of interest, with 

practical reflection on the entities from the South Muntenia Region; 

• identifying and discovering a high interest at international and European 

level, compared to the adoption of IFRS regulations, a path that more and 

more countries are following; 

• developing knowledge of concepts such as standardization, 

harmonization, convergence that influence the process of issuing regulations 

in the field of accounting in terms of the link between them; 

• critical analysis of the conceptual elements used in conducting the 

research; 

• highlighting the ways of measuring the quality of accounting information at 

the level of entities, as well as critical analyzes performed on their application 

by specialists in the field; 

• identification of the main components of financial reporting according to 

the international and national benchmark that contribute to increasing the 

quality and intelligibility of accounting information; 

• Identify the various approaches and classifications of existing accounting 

systems; 

• Highlighting the need for a process of disclosure of accounting information 

to attract potential investors and beyond. 

• Empirical contributions refer to:  

• conducting a study on economic entities at national and regional level, 

compared to those at the level of the European Union by reflecting their 

position and evolution in terms of the number and indicators on the 

performance of entities; 

• conducting an in-depth analysis, starting from a series of researches 

recorded in the literature and applying a method of evaluating the accounting 

information reported by the financial statements by entities listed on the 

Bucharest Stock Exchange operating in the South Muntenia Region; 

• conducting a study on the application of IFRS by entities in the South 

Muntenia Region being used as a research method opinion poll, based on 

the questionnaire. The collected data were processed using specific 
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statistical data analysis programs in order to represent their own graphs that 

reflect the results obtained. 

 

12. PROPOSALS AND FUTURE PERSPECTIVES OF THE SCIENTIFIC 

RESEARCH 

 

Having regard to the above, in relation to the content of the literature on the 

financial accounting sector of the entities in the South Muntenia Region, but also of the 

low number of research regarding the adoption of international standards and the 

measurement of information quality, we propose the following future research 

perspectives: 

• the application of other methods highlighted in the literature regarding the 

measurement of accounting information on entities that have the obligation 

to prepare financial reports in accordance with IFRS standards; 

• analyzing the impact of the application of IFRS for SMEs on entities in this 

category and identifying the advantages and disadvantages of this 

transposition; 

• evaluating the effects on users, in terms of confidence in the timeliness and 

quality of accounting information generated with the implementation of 

standards; 

• assessing the effects of the implementation of international standards on 

professional accountants, who are among the first to be affected by legislative 

changes. 
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