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LUCRĂRI PREZENTATE ÎN PLENUL CONFERINŢEI
CONTABILITATEA CRIZEI SAU CRIZA CONTABILITĂŢII?
Ionescu Cicilia
Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti
Universitatea Spiru Haret
Rezumat
Lumea traversează o perioadă de crize şi de turbulenţe. Aceste crize şi turbulenţe, în cea mai mare
măsură a lor, ţin de iminenta schimbare de paradigmă în domeniul economic şi social. Schimbarea de
paradigmă nu a început ieri şi nu se va termina mâine. Specialiştii în domeniu apreciază că această schimbare
ţine de domeniul sutelor de ani. Cei care înţeleg mai repede încotro se îndreaptă omenirea vor fi câştigătorii de
mâine ai competiţiei globale.
Ceea ce este cert e că societatea industrială se află la sfârşitul parcursului. Mugurii noii civilizaţii ţin
de REVALORIZAREA forţei de muncă dintr-o nouă perspectivă, cea a CUNOAŞTERII; aşezarea cunoaşterii
în prim-planul vieţii economice şi sociale. Cu cât ne vom apropia mai mult de acest domeniu al cunoaşterii, cu
atât vom trece mai uşor prin turbulenţele pe care le traversează economia.
Toate schimbările ce au loc în economie, se răsfrâng şi asupra sistemului de masurare, evaluare şi
contabilizare. Contabilităţii îi revine greaua sarcină de a se adapta la realitatea schimbării. Cum se poate face
acest lucru în România? Răspunsul este: Printr-o profundă reformă a sistemului său contabil, care implică
forţă de muncă înalt calificată, capabilă să treacă de la activitatea tradiţională , de rutină, a înregistrărilor în
contabilitate, la înţelegerea conceptelor de armonizare, convergenţă, conformitate cu prevederile acquis-ului
comunitar şi, implicit, la aplicarea efectivă a prevederilor Standardelor Internaţionale de Raportare
Financiară IAS/IFRS.
Cuvinte-cheie: contabilitatea crizei, criza contabilitatii, informare financiară, armonizare,
convergenţă, conformitate, standarde IAS/IFRS
Clasificare JEL: M40, M41

Introducere
Ca dascăl, nu de puţină vreme în cadrul USH, Facultatea de MFC, am încercat să-mi
canalizez eforturile în direcţia formării tinerilor studenţi şi masteranzi ca viitori profesionişti
contabili. Am analizat, în cadrul orelor de curs şi seminar, valenţele şi inconsistenţele sistemului
contabil românesc, am parcurs împreună aproape toate etapele reformei contabile româneşti, de după
1990, cu toate implicaţiile de natură tehnică şi legislativă, şi pe care, în cele ce urmează, aş dori să le
supun atenţiei dumneavoastră.
Etape ale reformei Contabilităţii româneşti

Etapa 1 (1991-1999) – sistem contabil dualist de inspiraţie franceză, informare
financiară redusă
Reforma contabilităţii în România a început, putem spune, odată cu înfiinţarea USH şi a
Facultăţii de MFC, adică în anul 1991, şi a fost practic marcată de de apariţia Legii Contabilităţii nr.
82/1991 şi de Regulamentul său de aplicare, cu aplicabilitate începând cu data de 1 ianuarie 1994.
Prin adoptarea celor şase principii contabile, cu titlu explicit, şi a altor principii cu titlu implicit,
considerăm că sistemul contabil din anul 1994 a deschis calea în direcţia conceptualizării
contabilităţii financiare.
Similar majorităţii sistemelor contabile ale ţărilor Europei continentale, cu accentele
specifice spaţiului european în care ne situăm, contabilitatea românească era dominată de
caracteristicile dreptului scris şi opera în contextul existenţei unei profesii liberale tinere, cu mică
forţă de a se impune pe arena economică a ţării şi cel al unei pieţe financiare instabile. Astfel,
contabilitatea era orientată cu predilecţie spre satisfacerea cerinţelor puterii publice şi creditorilor
bancari, şi nu ale investitorilor bursieri. Mai mult, aceasta era puţin transparentă, puternic influenţată
de regulile fiscale, aspectele de formă erau prioritare celor de fond în interpretarea tranzacţiilor şi
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evenimentelor economice, normalizarea era susţinută, de o manieră mai mult sau mai puţin
monopolistă, de regulile guvernamentale. Pe acest fond, îşi fac loc cu dificultate flexibilitatea,
judecata profesională, imaginea fidelă, şi experimentarea în contabilitate.
Rolul primordial jucat de finanţarea bancară a condus la o contabilitate care a promovat
superprudenţa în evaluare. Intenţia justificată a investitorilor şi managerilor de a evalua performanţa
întreprinderii şi de a previziona fluxurile de trezorerie viitoare a fost semnificativ şi negativ
influenţată de scopul major cu care a fost acreditată contabilitatea, acela de a calcula bazele
impozabile, făcând apel, în acest sens, la reguli de ordin fiscal.
Deşi proiectarea unui sistem contabil de tip dualist a avut în vedere deschiderea contabilităţii
şi către alţi utilizatori externi de informaţie financiară, în această perioadă majoritatea practicienilor
în domeniu întocmeau documente de sinteză pentru a fi predate şi verificate de administraţiile
financiare din subordinea Ministerului de Finanţe. Prezenţa anexei „Alte informaţii privind regulile
şi metodele contabile şi date complementare‖, spre exemplu, era doar o vitrină a actului
normalizator, creând sentimentul că în mediul nostru economic şi social se poate acţiona pe pedala
politicilor şi alegerilor contabile pentru a răspunde dezideratelor întreprinderilor.
Pentru majoritatea profesioniştilor în domeniu reforma era, în primul rând, un nou plan
contabil general (redus şi el la o listă structurată de conturi şi la modul lor de funcţionare) în vederea
înregistrării operaţiilor economice şi financiare.
Cu toate aceste neîmpliniri, considerăm că sistemul contabil din anul 1994 a corespuns, în
parte, nivelului de dezvoltare economică la care se afla România în acea perioadă şi nu a reprezentat
un impediment major în ceea ce priveşte foaia de parcurs a României spre Uniunea Europeană. Atât
structura cât şi formatul documentelor de sinteză au respectat, în linii mari, prevederile Directivei a
IV-a europene. Iar Franţa, al cărui model contabil ne-a inspirat, era deja membră a Uniunii
Europene. Întârzierea aderării României la structurile UE şi neatragerea investitorilor străini
considerăm că nu s-au datorat, în primul rând ineficienţei sistemului contabil, ci lipsei de
performanţă a întreprinderilor şi slabei performanţe manageriale a unora din guvernările post
decembriste.

Etapa 2 (1999-2005): armonizarea sistemului contabil cu prevederile Directivei a
IV-a europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate
Nu numai din dorinţa, probabil, de a suplini această lipsă de performanţă economică cu
găsirea unor denumiri atractive pentru investitorii străini, dar şi din necesitatea armonizării
contabilităţii româneşti (ca parte integrantă a legislaţiei naţionale), cu cea a ţărilor comunitare şi nu
numai, şi anticipând, se pare, intenţiile UE în materie de armonizare contabilă, începând cu anul
1999 Guvernul român, prin Direcţia Generală de Legislaţie Contabilă din cadrul Ministerului de
Finanţe, a pus în aplicare un program de dezvoltare a contabilităţii în centrul căruia se află
implementarea standardelor internaţionale de contabilitate.
De altfel, la acea dată, principala preocupare la nivel european o reprezenta compatibilizarea
reglementărilor contabile europene cu normele contabile internaţionale.
Programul de dezvoltare a contabilităţii româneşti a fost reglementat, mai întâi, prin OMF
nr. 403/1999, înlocuit cu un altul în anul 2001, cu aceeaşi denumire. Este vorba de OMF nr.
94/20.02.2001, „Reglementări contabile armonizate cu prevederile Directivei a IV-a a CEE şi cu
Standardele Internaţionale de Contabilitate”. Asistăm, practic, la o schimbare de atitudine a
doctrinei contabile româneşti prin reorientarea acesteia către filosofia referenţialului internaţional (a
normelor contabile internaţionale) ce presupune o deschidere spre conceptele şi practicile contabile
anglo-saxone. Contabilitatea anglo-saxonă este fundamentată pe un set coerent de politici contabile
şi tehnici de estimare, situate în perimetrul recunoaşterii (constatării) elementelor care compun
situaţiile financiare, al evaluării acestor elemente şi al publicării produselor sale finale.
Conducerea întreprinderilor trebuia să aleagă şi să aplice politicile contabile astfel încât
situaţiile financiare să fie conforme cu toate dispoziţiile fiecărei norme contabile internaţionale şi
fiecărei interpretări (SIC) aplicabile. În absenţa unei dispoziţii specifice pentru problema dată,
conducerea trebuia să elaboreze politici pentru ca situaţiile financiare să furnizeze informaţii
pertinente (pentru necesităţile utilizatorilor de conturi) şi fiabile, care să prezintă o imagine fidelă a
rezultatelor şi a poziţiei financiare, să reflecte realitatea (substanţa) economică a evenimentelor şi a
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tranzacţiilor şi nu numai forma lor juridică (legală), să fie neutre (să nu existe elemente care să
conducă la interpretări eronate), să fie prudente şi complete (prin luarea în consideraţie a tuturor
aspectelor semnificative).
Spre deosebire de politicile contabile, procedura de estimare contabilă implică judecăţi
profesionale bazate pe ultimele informaţii disponibile. Spre exemplu, se poate proceda la estimarea
creanţelor dubioase, a degradării stocurilor, a duratei de utilitate sau a ritmului aşteptat de consumare
a avantajelor economice procurate prin imobilizările amortizabile. Recursul la estimări raţionale
reprezintă o parte însemnată a întocmirii situaţiilor financiare şi nu pune în cauză fiabilitatea
acestora.
În elaborarea sistemului contabil legiferat prin OMF nr. 94/20.02.2001, cei care au asigurat
asistenţă de specialitate au fost experţii britanici din cadrul Institutului Experţilor Contabili din
Scoţia, finanţaţi de fundaţia Know How Fund, şi, ceea ce este esenţial este faptul că o bună şi
reprezentativă parte din economia românească a trecut deja la implementarea unui sistem contabil
bazat pe aplicarea normelor contabile internaţionale.
Cu toate acestea, însăşi denumirea Ordinului a sugerat starea de confuzie ce plana asupra
viitorului dreptului contabil românesc, care a trebuit să asimileze atât prevederile Directivei a IV-a a
Uniunii Europene dar să şi continue armonizarea cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Şi
cum acest lucru nu ar fi de ajuns, ştiut fiind faptul că este dificil să pui în armonie două surse de
drept contabil, nu de puţine ori divergente, în cadrul acestor reglementări s-au întâlnit atât influenţe
franceze cât şi britanice.
Influenţa reglementărilor UE s-a manifestat prin faptul că structura Ordinului păstra, în linii
mari, structura prevederilor Directivei a IV-a europene. Influenţa IASB s-a manifestat, în sinteză, în
primul rând prin faptul că întreprinderilor româneşti li se cerea să întocmească conturile lor anuale
(care respectă structura prevăzută de Cadrul de pregătire şi prezentare a situaţiilor financiare al
IASB) atât în conformitate cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, dar şi în concordanţă cu
Cadrul general privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare al IASB şi cu Standardele
Internaţionale de Contabilitate. În al doilea rând, influenţa internaţională asupra Ordinului o
reprezintă adoptarea a trei noi principii contabile, preluate din IAS 1 ‖Prezentarea situaţiilor
financiare‖: principiul pragului de semnificaţie, principiul prevalenţei economicului asupra
juridicului şi principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv.
În această etapă şi-au făcut apariţia judecata şi raţionamentul profesional, efectuarea de
estimări contabile în evaluarea elementelor situaţiilor financiare, s-au produs schimbări în structura
şi forma situaţiilor financiare dar şi eforturi pe linia decuplării contabilităţii de fiscalitate.
Investitorii au fost plasati în varful piramidei utilizatorilor de informaţie contabilă.

Etapa 3: (2005 – prezent): sistem contabil conform cu Directiva a IV-a şi a VII-a a
U.E.
La ora actuală, România se află în faţa unor procese ireversibile şi de mare interes pentru
contabilitate: creşterea numărului şi puterii companiilor transnaţionale; globalizarea economiilor, cu
predilecţie a pieţelor financiare; creşterea capitalizării bursiere şi dezvoltarea şi apariţia de noi
produse financiare. În aceste condiţii, producţia şi comunicarea unor informaţii financiare relevante,
credibile, comparabile care să utilizeze un limbaj contabil comun în măsură să asigure comunicarea
între toate categoriile de utilizatori de informaţii sunt vitale mediului de afaceri.
Unica soluţie pentru realizarea acestor cerinţe este armonizarea, convergenţa, conformitatea
contabilităţii româneşti cu prevederile acquis-ului comunitar şi, implicit, aplicarea efectivă a
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară IAS/IFRS.
În acest sens, în decembrie 2005, Ministerul Finanţelor Publice a publicat OMF 1752 care
clarifică aplicarea viitoare a standardelor internaţionale în România, preluate sub denumirea de
International Financial Reporting Standards (IFRS) - Standarde Internaţionale de Raportare
Financiară.
În conformitate cu ordinul mai sus amintit, ar fi trebuit ca, începând cu situaţiile financiare
ale anului 2006, Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aşa cum sunt prezentate
şi publicate de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate, (IASB - International
Accounting Standards Board), se aplică de către următoarele categorii de persoane juridice:
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entităţile cotate la Bursă, băncile, societăţile de asigurări şi alte societăţi care satisfac anumite criterii
minime privind mărimea acestora, respectiv o cifră de afaceri peste 7,3 milioane de euro, un număr
mediu de peste 50 de salariaţi şi/sau un total de active evaluat la peste 3,65 milioane de euro.
Situaţiile financiare ale entităţilor care aplică IFRS vor fi auditate de catre auditori financiari,
membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.
Standardele Internaţionale de Raportare Fnanciară reprezintă atât standarde (IAS) cât şi
interpretări adoptate de IASB. Până în prezent, acest organism al normalizării contabile
internaţionale a dat publicităţii un număr de 13 IFRS-uri, după cum urmează:
IFRS 1 Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţională de Raportare Financiară
(First-time Adoption of International Financial Reporting Standards);
IFRS 2 Plăţi bazate pe acţiuni (Share-based Payment);
IFRS 3 Combinări de întreprinderi (Business Combinations);
IFRS 4 Contractele de asigurări (Insurance Contracts);
IFRS 5 Activele pe termen lung deţinute pentru vânzare şi activităţile întrerupte (Noncurrent Assets Held for Sale and Discontinued Operations).
IFRS 6 Explorarea şi evaluarea resurselor minerale (Exploration for and Evaluation of
Mineral Assets)
IFRS 7 Instrumente financiare: informaţii de furnizat (Financial Instruments: Disclosures)
IFRS 8 Segmente operaţionale (Operating Segments)
IFRS 9 Instrumente financiare (Financial Instruments)
IFRS 10 Situaţiile financiare consolidate (Consolidated Financial Statements)
IFRS 11 Aranjamente comune (Joint Arrangements)
IFRS 12 Divulgarea de interese în alte entităţi (Disclosure of Interests in Other Entities)
IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă (Fair Value Measurement)
Aplicarea efectivă a IFRS în România a întârziat însă să apară. Probabil că, acestea
reprezintă mai mult decât o modificare a reglementarilor contabile. Este un nou sistem de evaluare a
performanţei – un nou sistem de proceduri – care trebuie adoptat la nivelul întregii organizaţii.
Acesta va schimba modul de lucru şi, de asemenea, este posibil să impună schimbări decisive în
ceeea ce priveşte managementul strategic şi contabil.
În principal, implicaţiile strict de natură contabilă se referă la:
Aplicarea integrală a anumitor standarde care nu au fost aplicate anterior în practică
(IAS 39 Instrumente financiare, IAS 36 Deprecierea activelor-se aplică începând cu exerciţiul
financiar 2010. etc.);
Se vor aplica noi standarde IFRS (IFRS1 Aplicarea pentru prima dată a standardelor
internaţionale de raportare financiară şi standardul prin care sunt revizuite 13 alte standarde) şi va fi
retras IAS 15 Informaţii care reflectă efectele variaţiei preţurilor;S
Este posibil ca reglementările fiscale să nu ţină pasul cu reglementările contabile, iar
implicaţiile fiscale ale anumitor tranzacţii ar putea fi neclare. Ca urmare, pot apărea conflicte cu
autorităţile fiscale.
Este acesta un proces simplu si direct? Arareori. Un simplu exercitiu tehnic pentru funcţia
financiară? Niciodată, deoarece:
Întreaga bază de raportare către părţile interesate se va modifica. Pentru multe companii
acest lucru înseamnă o serie de schimbări fundamentale - schimbări care pot afecta intreaga
activitate, de la relaţiile cu investitorii până la procedurile zilnice - şi care pot influenţa viabilitatea
unor produse şi chiar profitabilitatea activităţii în sine;
Este necesar ca societatea să aloce o perioadă considerabilă de timp planificării şi
implementării modificărilor necesare şi integrării lor la nivel de societate, astfel încat acest proces sa
nu diminueze eficienţa activităţilor zilnice.
Efectul adoptarii IFRS asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi poate, deasemenea, să
varieze în funcţie de domeniul economic în care îşi desfăşoara activitatea şi în funcţie de
reglementările contabile din Romania aplicate anterior de către entitate. În sectorul
telecomunicaţiilor, de exemplu, societăţile se vor confrunta cu probleme semnificative legate de
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deprecierea activelor. În industria farmaceutică, contabilitatea cheltuielilor de cercetare, a mărcilor
înregistrate şi a patentelor, poate creşte în complexitate.
 De ce contabilitatea crizei? Pentru că această tehnică/ştiinţă (!?) monitorizează, folosind
limbajul specific/vocabularul contabil viaţa economică a entităţilor aflate în criză.
 De ce criza contabilităţii? Pentru că ea însăşi se află într-o profundă criză de identitate,
într-o continuă căutare a interpretării realiste şi sincere a realităţii economice, a imaginii fidele a
vieţii economice.
Profesionişti contabili de renume1, în lucrările lor, caută soluţii de salvare a economiei aflate
în criză, considerând că în viitor trebuie să-şi facă loc loc mai mult concepte precum „tot mai puţin
stat, tot mai bună şi corectă reglementare în contabilitate (reglementări neutre, independente), mai
multă transparenţă şi mai multă supraveghere publică‖, subliniind că imixtiunea politicului şi a
grupurilor de interese în activitatea de reglementare şi normalizare contabilă nu mai este recunoscută
în situaţii de criză.
Cu toate acestea, nu trebuie trecut cu vederea faptul că normele contabile, chiar dacă nu pot
fi puse la originea crizei financiare actuale, ele nu au permis, totuşi, prevenirea acesteia. Nu trebuie
trecut cu vederea că valoarea de piaţă, în loc să fie folosită ca instrument de informare pentru
stabilirea deciziilor, a fost folosită ca instrument de gestiune pe baza căruia s-au luat decizii. Pe de
altă parte, în condiţiile globalizării, trebuie readuse în discuţie valorile celor două sisteme contabile
internaţionale:
- sistemul anglo-saxon, bazat pe principii şi reguli (mai dinamic dar care presupune
anumite riscuri, cum sunt cele la care asistăm astăzi) sau
- sistemul contabil continental, bazat mai mult pe prudenţă, pe acţiuni preventive.
Considerăm că măsurile de luat trebuie să aibă ca obiective salvarea a ceea ce mai poate fi
salvat prin identificarea acelor inginerii financiare puse în slujba anumitor actori ai pieţei, iar ca
măsuri imediate:
1. creşterea transparenţei informării financiare
2. întărirea rolului comitetelor internaţionale de reglementare şi supraveghere
3. examinarea efectelor contabilizării activelor la valoarea justă pe pieţele nelichide
4. întărirea procedurilor de audit al evaluărilor
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