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CUVINTE CHEIE

Organizarea departamentelor contabile, Sistemul informaţional contabil, Sistemul de control

intern,  Teoria  contingenţelor  multiple,  Influenţa  factorilor  interni  sau  externi  asupra

departamentului  contabil,  sistemului informaţional  contabil  respectiv  sistemului de control

intern

INTRODUCERE

Cu toate că, în ultimii 20 de ani au apărut numeroase studii cu privire la influenţele diverşilor

factori  interni  sau externi  asupra organizării  sistemului  informaţional  sau al  sistemului  de

control intern, majoritatea acestora au fost realizate în ţări cu un sistem economic dezvoltat,

respectiv asupra unor firme care acţionază într-un mediu puternic concurenţial.

Au fost realizate puţine studii asupra modului în care factorii interni sau externi influenţează

organizarea sistemelor informaţional contabile ale întreprinderilor din Europa de Est. 

Studiile privind dezvoltarea sistemului contabil, efectuate în ţări din Europa Centrală şi de

Est, şi publicate în principal  în reviste de specialitate cum ar fi „Management Accounting

Research” sau „The European Accounting Review” tind să sugereze faptul că organizarea

contabilităţii  în  cadrul  organizaţiilor  din  această  zonă  geografică  este  încă  într-o  fază

incipientă de dezvoltare. 

În  perioada 1994-2010, publicaţia Management Accounting Research a publicat doar două

articole care au ca temă contabilitatea managerială în Europa Centrală şi de Est, şi anume un

articol care descrie organizarea contabilităţii într-un joint-venture între două organizaţii din

Europa de Est  şi  cea de Vest  (Southworth,  1994),  respectiv  un articol  despre organizarea

contabilităţii  de  gestiune  într-o  societate  din  domeniul  industriei  chimice  din  Ungaria

(Vamosi, 2000).

Cealaltă publicaţie analizată, „The European Accounting Review”, cuprinde o serie de articole

care  analizează dezvoltarea  contabilităţii  financiare  şi  al  auditului  în  ţări  precum Polonia,
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Ungaria, România, Republica Cehă, etc. 

Un număr restrâns de lucrări reprezintă studii privind organizarea sistemului informaţional

contabil cu accent pe organizarea contabilităţii de gestiune în Polonia (Sobanska & Wnuk,

1999; Szycha, 2001), Estonia (Haldma, 1997; Haldma & Laats, 2002) sau Serbia (Cadez &

Guilding, 2008).

Această concentrare a cercetărilor asupra contabilităţii  financiare dovedeşte în opinia unor

cercetători (Haldma, Laats, 2002), un efort din partea ţărilor din această regiune geografică de

a-şi dezvolta sistemul contabilităţii financiare şi un interes mai restrâns privind contabilitatea

de gestiune. 

O  posibilă  explicaţie  a  acestui  fapt  o  constituie  tranziţia  acestor  ţări  de  la  o  economie

centralizată către economia de piaţă,  de la o piaţă neconcurenţială  către una cu un mediu

concurenţial din ce în ce mai dezvoltat (Haldma, Laats, 2002).

La  nivel  mondial,  există  de  asemenea  un  număr  redus  de  studii  care  utilizează  teoria

contingenţelor în studiul sistemului informaţional contabil al unor organizaţii care acţionează

în  ţări  cu  o  economie  emergentă.  Studiile  amintite  au  fost  realizate  în  ţări  precum India

(Anderson & Lanel, 1999) sau Africa de Sud (Luther & Longen, 2001).

În  opinia  noastră,  este  nevoie  de  continuarea  şi  dezvoltarea  acestor  studii,  deoarece

organizarea contabilităţii, a sistemului informaţional contabil sau a controlului intern, privite

prin prisma unor teorii moderne cum este cea a contingenţelor, nu au fost studiate îndeajuns în

ţări cu o economie de tranziţie. 

În urma, analizei literaturii de specialitate şi a rezultatelor cercetărilor din ultimii ani, a fost

definită  următoarea  premiză  a  prezentului  studiu:  două  organizaţii  vor  avea  un  mod  de

organizare  al  departamentului  contabil,  al  sistemului  informaţional  contabil,  respectiv  al

sistemului de control intern identic doar dacă respectivele organizaţii sunt identice în orice

privinţă şi acţionează într-un mediu identic.

Nu  putem  propune  un  mod  „optim”  de  organizare  al  contabilităţii,  sau  de  conducere  a

organizaţiei, deoarece acesta ar fi util doar unei organizaţii particulare şi care acţionează într-
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un mediu anume. Din acest motiv ne propunem studiul efectului organizării departamentelor

contabile  prin  prisma  sistemului  informaţional  precum  şi  al  sistemului  de  control  intern

utilizat. 

În  urma  studiului  literaturii  de  specialitate  au  fost  formulate  următoarele  ipoteze  ale

prezentului studiu:

• determinarea influenţei dimensiunii organizaţiei asupra dimensiunii departamentului

contabil,  asupra  sistemului  informaţional  contabil,  respectiv  asupra  sistemului  de

control intern al acesteia;

• determinarea influenţei relaţiei dintre departamentele organizaţiei  asupra dimensiunii

departamentului contabil, respectiv sistemului informaţional contabil;

• determinarea  influenței  structurii  organizației  asupra  complexității departamentului

contabil,  asupra  sistemului  informațional  contabil,  respectiv  asupra  sistemului  de

control intern;

• determinarea influenţei gradului de implicare al personalului departamentului contabil

în procesul de adoptare şi de implementare a deciziilor asupra complexităţii acestui

departament,  respectiv  asupra  sistemului  informaţional  contabil  şi  a  sistemului  de

control intern;

• determinarea  influenţei  tipului  de  strategie  de  afaceri  adoptat  de  către  organizaţie

asupra  complexităţii  departamentului  contabil,  sistemului  informaţional  contabil,

respectiv sistemului de control intern;

• determinarea influenței strategiei organizației privind cota de piață a acesteia asupra

complexității  departamentului  contabil,  sistemului  informațional  contabil,  respectiv

sistemului de control intern;

• determinarea  influenţei  strategiei  organizaţiei  privind  diferenţierea  serviciilor  sau

produselor acesteia faţă de cele ale concurenţei asupra complexităţii departamentului

contabil, sistemului informaţional contabil, respectiv sistemului de control intern;

• determinarea  influenţei  combinate  a  structurii  organizaţiei  şi  a  relaţiei  dintre

departamente asupra sistemului informaţional contabil al acesteia;

• determinarea influenţei gradului de incertitudine al mediului extern asupra organizării

controlului intern;

• determinarea  influenţei  sistemului  de  control  intern  asupra  eficienţei  controlului
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intern;

• determinarea  influenţei  sistemului  informaţional  contabil,  a  sistemului  de  control

intern şi a eficienţei acestuia asupra performanţei organizaţiei;

• determinarea influenţei  sistemului informaţional  contabil  şi  a  sistemului  de control

intern asupra dimensiunii, respectiv complexităţii departamentului contabil;

Lucrarea de faţă  este  o încercare de a  găsi  răspunsurile  la  aceste  întrebări  pentru a  ajuta

conducătorii departamentelor contabile să înţeleagă:

• factorii care au determinat dimensiunea, respectiv, complexitatea departamentului pe

care îl conduc, 

• relaţiile  dintre  departamentul  financiar-contabil  şi  sistemul  informaţional  contabil

respectiv, sistemul de control intern 

• influenţa acestor subsisteme asupra performanţelor organizaţiei.

METODOLOGIA CERCETĂRII

Prezentul demers ştiinţific este fundamentat în principal pe teoria contingenţelor multiple. 

Teoria contingenţelor multiple îşi are originea la mijlocul anilor 1960 odată cu formularea

„Teoriei  Contingenţelor  Structurale”  de  către  adepţii  Teoriei  Organizaţiei.  Această  teorie

sugerează că teoriile anterioare cum ar fi cea a Birocraţiei lui Weber (Weber, 1996) sau Teoria

Managementului ştiinţific al lui Taylor (Braicu, 2006), nu sunt valabile, neexistând o structură

optimă  de  organizare  care  să  poată  fi  aplicată  tuturor  întreprinderilor. De  asemenea,  se

consideră că modul de organizare al unei întreprinderi este rezultatul influenţei unei serii de

factori caracteristici mediului în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Această  abordare  este  descrisă  cel  mai  bine de Syilagzi  şi  Wallace  (Syilagyi  & Wallace,

1980):  “Abordarea prin  prisma teoriei  contingenţelor  încearcă să explice inter-relaţiile din

interiorul şi dintre subsistemele organizaţionale precum şi între sistemul organizaţional văzut

ca o entitate şi mediu. ” 

Această teorie se bazează în mod explicit sau implicit pe o serie de ipoteze:
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• existenţa unei „potriviri” între variabilele contingente (spre exemplu între sistemul

informaţional  contabil  şi  dimensiunea  organizaţiei).  Cu  cât  este  mai  bună  această

potrivire între variabile, cu atât mai bune vor fi performanţele organizaţiilor. 

• raţionalitatea  ca principal fundament al acţiunilor actorilor. Această ipoteză implică

faptul  că  actorii  organizaţionali  acţionează  în  permanenţă  în  scopul  creşterii

performanţei organizaţiei.

• existenţa unui context determinist (spre exemplu mediul extern organizaţiei). Acest

context determinist nu poate fi influenţat de către acţiunile managerilor şi nu este sub

controlul acestora. 

• un  model  liniar  de  interacţiune între  variabilele  contingente.  Majoritatea  studiilor

fundamentate pe baza teoriei contingenţelor multiple utilizează metode statistice de

prelucrare a datelor şi în mod special modelul regresiei liniare.

Pe de altă parte, departamentul contabil, ca subsistem al unei organizaţii, trebuie abordat şi

prin prisma teoriei sistemelor. Aceasta presupune o viziune unică şi globală asupra întregii

organizaţii,  privite  ca  un  sistem  cibernetic.  Principala  caracteristică  a  acestei  abordări

sistemice  o  constituie  accentul  deosebit  pus  pe  interacţiunea  dintre  elementele  sistemului

studiat.

Datorită acestei abordări sistemice a departamentelor financiar-contabile, acestea vor fi tratate

în  prezentul  studiu  prin  prisma  principalelor  subsisteme  organizaţionale  cu  care  acestea

interacţionează.  În  acest  context,  în  cercetarea  realizată,  au  fost  analizate  următoarele

subsisteme:

• sistemul informaţional contabil – acest subsistem reprezintă principala componentă

organizaţională  care  reflectă  calitatea  conducerii  şi  a  organizării  departamentelor

financiar  contabile  dintr-o  organizaţie.  Activitatea  personalului  din  cadrul

departamentului financiar contabil poate fi evaluată prin prisma calităţii informaţiilor

vehiculate  de  către  sistemul  informaţional  contabil.  Pe  de  altă  parte,  sistemul

informaţional contabil este probabil principala variabilă contingentă care influenţează

dimensiunea şi complexitatea departamentului financiar contabil.

• sistemul de control intern – principalele obiective general acceptate ale sistemului de

control  intern  sunt:  eficacitatea  şi  eficienţa  operaţiilor,  viabilitatea  raportărilor

financiare interne  şi  externe,  respectiv  conformitatea  cu  legile  şi  reglementările  în
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vigoare şi cu politicile interne. Acest subsistem de control intern va influenţa la rândul

lui modul de organizare al departamentelor contabile din cadrul unei organizaţii.

Trebuie remarcat faptul că cele două subsisteme nu au o funcţionare independentă unul faţă de

celălalt. Spre exemplu, componenta de informare şi comunicare, respectiv cea de monitorizare

ale subsistemului de control intern utilizează ca şi căi de transmitere a informaţiilor, canalele

şi fluxurile sistemului informaţional contabil. 

Această suprapunere a celor două subsisteme, poate fi argumentată şi prin termenii utilizaţi în

literatura de specialitate din zona anglo-saxonă pentru desemnarea sistemului informaţional.

Aceşti termeni cu conţinut apropiat sau chiar interschimbabil sunt (Chenhall, 2003):

• Management Accounting

• Management Accounting System

• Management Control System

• Accounting Control System

• Organizational Control

Observăm  că  literatura  anglo-saxonă  atribuie  sistemului  informaţional  contabil  sau  chiar

contabilităţii  manageriale  un  pronunţat  rol  de  control.  Această  abordare  se  bazează  pe

utilizarea  unor  instrumente  contabile,  cum  ar  fi  spre  exemplu  bugetele  previzionale  sau

calculul  costurilor  de  producție,  ca  instrumente  de  control  managerial  de  stabilire  a

obiectivelor, respectiv de evaluare a gradului în care aceste obiective sunt atinse.

În baza acestor consideraţii, a fost stabilită următoarea structură a prezentului demers ştiinţific

(Figura 1).
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Figura 1. Structura generală a lucrării

Studiul conducerii şi organizării departamentelor financiar contabile în întreprinderile din România din
perspectiva Teoriei Contingenţelor Multiple

I. Definirea principalelor concepte utilizate:

Care sunt aspectele ce caracterizează conducerea şi organizarea departamentelor
contabile? (Capitolul 1) 

Principalele  obiective  ale  secţiunii: identificarea  principalelor  concepte  care  definesc
structurile  organizatorice,  identificarea  documentelor  care  definesc  structura  organizatorică,
principalii  factori  care  influenţează  structurile  organizatorice,  identificarea  particularităţilor
organizării departamentelor contabile.
Metodologia  de  cercetare  utilizată: studiul  literaturii  de  specialitate,  sinteza,  comparaţia,
studiul de caz.

Care sunt aspectele care caracterizează Sistemul Informaţional Contabil? (Capitolul 2) 

Principalele obiective  ale  secţiunii: identificarea principalelor  componente  ale unui  sistem
informaţional, identificarea particularităţilor sistemelor informaţional contabile
Metodologia  de  cercetare  utilizată: studiul  literaturii  de  specialitate,  sinteza,  comparaţia,
observaţia.

Care sunt aspectele particulare care caracterizează Controlul Intern? (Capitolul 3) 

Principalele obiective ale secţiunii:  identificarea principalelor componente ale sistemelor de
control intern, sinteza diverselor structuri cadru de organizare a controlului intern.
Metodologia  de  cercetare  utilizată: studiul  literaturii  de  specialitate,  sinteza,  comparaţia,
observaţia.

II. Proiectarea şi realizarea studiului empiric

Elaborarea metodologiei de cercetare empirică şi a modelului teoretic (Capitolul 4) 

Principalele  obiective  ale  secţiunii:  proiectarea  studiului  empiric,  operaţionalizarea
conceptelor teoretice,  stabilirea unui model teoretic al interacţiunilor  subsistemelor  studiate,
elaborarea şi enunţarea ipotezelor statistice.
Metodologia  de  cercetare  utilizată: studiul  literaturii  de  specialitate,  sinteza,  compararea
modelelor.

Prelucrarea datelor obţinute (Capitolul 5) 

Principalele obiective ale secţiunii: verificarea modelului teoretic elaborat, testarea ipotezelor
enunţate în cadrul capitolului anterior.
Metodologia  de  cercetare  utilizată: analiza  ANOVA,  norul  statistic,  analiza  clusterelor,
diagramele de structură, modelul regresiei liniare, metoda celor mai mici pătrate.

Formularea concluziilor studiului

Principalele obiective  ale  secţiunii: formularea  concluziilor  studiului  empiric,  identificarea
principalelor limite ale studiului, precum şi a perspectivelor de dezvoltare a cercetării.
Metodologia de cercetare utilizată: sinteza, comparaţia, observaţia.
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PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR

CAPITOLUL 1. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR FINANCIAR-

CONTABILE (PROIECTAREA, ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA

DEPARTAMENTELOR DE SPECIALITATE)

Principalul obiectiv al acestui capitolul îl constituie conturarea unui cadru conceptual aferent

domeniului  cercetat  şi  anume  proiectarea,  organizarea  și  conducerea  departamentelor

financiar-contabile.  În  acest  scop,  au  fost  prezentate  principalele  noțiuni  care  definesc

conceptele  de  organizare  și  structuri  organizatorice  cum  ar  fi:  organizarea  funcțională,

organizarea  structurală,  elementele  componente  ale  structurii  organizatorice,  tipurile  de

structuri organizatorice, etapele și principiile proiectării structurilor organizatorice, respectiv

documentele care definesc structura organizatorică.  Au fost de asemenea abordate aspectele

particulare ale organizării departamentelor financiar-contabile şi a fost prezentat  un model

conceptual de organizare a unui departament financiar-contabil, model dezvoltat şi adaptat

după Bragg (Bragg, 2002:17).

În final, este prezentat un studiu de caz cu caracter explorator privind modul de organizare a

departamentelor financiar-contabile în câteva organizații din România. Principala concluzie a

acestui  studiu  o  constituie  faptul  că  există o  mare  diversitate  de  moduri  de  organizare  a

acestor departamente, fapt care vine în sprijinul uneia dintre premizele studiului descris în

capitolele 4 şi 5 şi anume că două organizații vor avea un mod de conducere şi de organizare a

departamentelor contabile identic doar dacă organizațiile respective sunt identice şi acționează

într-un mediu identic. 

Această constatare justifică abordarea problematicii organizării și conducerii departamentelor

financiar-contabile prin prisma teoriei contingențelor multiple, teorie care consideră că modul

de  organizare  al  acestui  departament  este  rezultatul  influenței  unei  multitudini  de  factori

interni sau externi organizației.
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CAPITOLUL 2.SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL 

Abordarea  tematicii  studiului  prin  prisma  teoriei  contingentelor  multiple  pornește  de  la

premiza  că  organizarea  optimă  este  atinsă  în  momentul  în  care  se  realizează  o  potrivire

congruentă  între  subsistemele  organizației,  respectiv  între  aceste  subsisteme  şi  factorii  de

influenţă interni sau externi. În acest context, a fost analizat sistemul informațional contabil,

respectiv sistemul de control intern.

Astfel, obiectivul capitolului 2 îl constituie definirea noţiunii de sistem informaţional contabil

pornind  de  la  noţiunea  mai  generală  de  sistem  informaţional  abordată  prin  prisma

componentelor,  a  rolului  şi  funcţiilor,  respectiv  a  factorilor  care  influenţează  sistemele

informaţionale.

Aceste  noţiuni  au  fost  ulterior  particularizate  pentru  conceptul  mai  îngust  de  sistem

informaţional contabil,  încercându-se definirea aspectelor particulare ale acestora cum ar fi

putătorii  de  informaţii  (documentele contabile),  fluxurile  informaţionale,  procedurile

informaţionale,  respectiv  mijloacele  de  tratare  a  informaţiilor  în  cadrul  Sistemului

Informaţional Contabil.

CAPITOLUL 3.ORGANIZAREA CONTROLULUI INTERN – GARANT AL

UNUI MANAGEMENT CONTABIL PERFORMANT

În cadrul capitolului al treilea al prezentei lucrări, s-a încercat definirea conceptului de control

intern, şi delimitarea acestuia faţă de noţiunea mai largă de control managerial. Pentru a defini

noţiunea de control intern au fost analizate o serie de structuri cadru de organizare a acestuia

cum ar  fi  Structura cadru  integrată  (COSO),  Ghidul  de control  (COCO),  respectiv  Codul

combinat şi ghidul Turnbull. 

Cele  trei  structuri  cadru  analizate,  definesc  controlul  intern  în  moduri  similare,  ca  fiind
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compus din următoarele componente (Figura 3.1.):

◦ Mediul de control

◦ Evaluarea riscurilor

◦ Activităţile de control

◦ Informarea şi comunicarea

◦ Monitorizarea

Figura 3.1: Componentele sistemului de control intern

(Sursa: Public Company Accounting Oversight Board

http://www.pcaobus.org/Standards/Interim_Standards/imag

es/AU319.13.gif)

Definirea eficienţei controlului intern, se bazează pe obiectivele controlului intern aşa cum

sunt acestea definite în cadrul raportului CoCo:

- Eficacitatea şi eficienţa operaţiilor;

- Viabilitatea raportărilor interne şi externe;

- Conformitatea cu legile şi reglementările în vigoare şi cu politicile interne. 

CAPITOLUL 4.ELABORAREA MODELULUI TEORETIC AL CERCETĂRII

Prezentul  studiu se bazează pe  teoria contingențelor multiple,  și  își  propune să analizeze

modul  în  care  diverși  factori  interni  sau  externi  influențează  organizarea  departamentelor

contabile, sistemul informațional contabil respectiv sistemul de control intern. Ne propunem,

de asemenea, să analizăm dacă sistemul informațional contabil, respectiv sistemul de control

intern  influențează  la  rândul  lor  eficiența  organizației.  Schematic,  aceste  influențe  sunt

reprezentate în Figura 4.1.
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Figura 4.1. Reprezentarea schematică a influenţelor privind Sistemul Informaţional

Contabil respectiv a Sistemului de Control Intern

Subsistemele  organizaţiei,  ca  şi  variabile  dependente,  au  fost  analizate  prin  prisma

următoarelor aspecte:

• Departamentul contabil 

◦ dimensiunea departamentului - numărul mediu de salariaţi cu caracter permanent

ai acestuia

◦ complexitatea departamentului contabil - a fost abordată prin prisma gradului de

diferenţiere pe orizontală şi pe verticală a acestora; diferenţierea pe verticală a fost

estimată prin prisma numărului de nivele ierarhice ale acestor departamente, iar

diferenţierea pe orizontală a fost estimată prin prisma numărului  de funcţii  din

cadrul acestor departamente .

• Sistemul informaţional contabil a fost modelat prin prisma componentelor acestuia:

◦ contabilitatea financiară

◦ contabilitatea de gestiune

◦ evidenţe operative

• Sistemul de control intern a fost conceptualizat prin prisma principalelor componente

ale acestuia (modelul este o adaptare după un instrument dezvoltat şi utilizat de Jokipii

(Jokipii, 2006)):

◦ Mediul de control

◦ Evaluarea riscurilor

◦ Activităţile de control

◦ Informarea şi comunicarea

◦ Monitorizarea
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• Eficiența controlului intern a fost evaluată utilizând următoarele criterii:

◦ Eficienţa şi eficacitatea activităţilor

◦ Relevanţa, corectitudinea şi oportunitatea, informaţiilor financiare şi manageriale

◦ Conformitatea cu legile şi reglementările în vigoare

• Performanţa organizaţiei a fost  analizată prin prisma performanței relative față de

media sectorului de activitate al organizației, utilizând următoarele criterii:

◦ Rentabilitatea capitalurilor investite

◦ Satisfacţia clienţilor

◦ Dezvoltarea de noi produse şi servicii

În  urma  studierii  literaturii  de  specialitate,  au  fost  luaţi  în  considerare  următorii  factori

contingenţi:

• dimensiunea  organizaţiei -  a  fost  analizată  prin  prisma  numărului  de  angajați

permanenți ai acesteia . Pentru normalizarea acestei variabile, aceasta a fost înlocuită

cu logaritm în baza 10 din numărul de salariați (Merchant, 1984; Robbins, 1990) 

• relaţia  dintre  departamente -  gradul  în  care  un  departament  depinde  de  celelalte

departamente  pentru  realizarea  sarcinilor  sale  (dependenţe  secvenţiale  respectiv

reciproce).

• structura organizatorică - a fost analizată în funcţie de următoarele caracteristici:

◦ gradul de formalizare al organizaţiei  - se referă la gradul de standardizare al

modelelor din organizaţie prin reguli formale, politici şi proceduri (Gosselin,

1997; Hull etal., 1982);

◦ dimensiunea organizaţiei;

◦ complexitatea  organizaţiei  -  privită  prin  prisma  gradului  de  diferenţiere  pe

verticală a acesteia – numărul de nivele ierarhice existent în cadrul organizaţiei

(Miller & Dröge, 1986; Van de Ven & Ferry, 1980);

◦ gradul  de descentralizare al  organizaţiei  -  reprezintă concentrarea autorităţii

luării deciziilor în organizaţie (Gupa et al. 1997:513; Gosselin, 1997: 111);

◦ modul  de  grupare  al  departamentelor  în  cadrul  organizaţiei  -  prin  prisma

modului  de  grupare  al  activităţilor  după  principalele  funcţiuni  ale

întreprinderii, respectiv după produsul (sau grupa de produse) la care lucrează

(Abernethy & Lillis, 1995);
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• gradul  de  implicare  al  contabililor  în  procesul  de  luare  şi  de  implementare  a

deciziilor - cuantificat pe 5 faze ale procesului de luare şi de implementare a deciziilor

(Wooldridge and Floyd’s ,1990);

• strategia de afaceri a organizaţiei – utilizând tipurile de strategie prospector, defensiv,

reactor şi analizator, introduse de Miles şi Snow în 1978 (Miles & Snow, 1978);

• strategia privind cota de piaţă a organizaţiei - se bazează pe tipologia construieşte –

deţine – culege (Gupta & Govindarajan, 1984);

• strategia privind diferenţierea produselor şi a serviciilor organizaţiei - se bazează pe

tipologia diferenţierea produselor - cost (Porter, 1980);

• gradul  de  incertitudine  al  mediului  extern -  percepția  managementului  asupra

predictibilității  relative  a  5  factori  externi  organizației  (Chenhall,  2003;  Hamel  &

Prahalad, 1994; Cooper, 1995).

CAPITOLUL 5.CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA DEPARTAMENTELOR

FINANCIAR-CONTABILE ÎN ÎNTREPRINDERILE ROMÂNEŞTI –

EXPUNERE PRIVIND STUDIUL EMPIRIC REALIZAT

Capitolul  5  prezintă  prelucrarea  datelor  în  scopul  testării  ipotezelor  formulate  în  cadrul

capitolului anterior.

Testarea ipotezei 1 (H1): Există o relaţie pozitivă între dimensiunea organizaţiilor şi

dimensiunea  departamentelor  contabile,  sistemul  informaţional  contabil,  respectiv

sistemul de control intern ale acestora.

H 1.1. Există  o  relaţie  pozitivă  între  dimensiunea  organizaţiilor  şi  dimensiunea

departamentelor contabile ale acestora.
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• Au  fost  analizate  două  modele  de

regresie  (liniar  respectiv  exponenţial).

Modelul  exponenţial  aproximează  cel

mai bine valorile experimentale. 

• Variaţia  variabilei  „nr.  salariaţi

departament contabil” este explicată într-

o  proporţie  de  67,1%  de  variaţia

variabilei nr. salariaţi organizaţie.

• Pe  măsură  ce  dimensiunea  organizației

crește,  dimensiunea  departamentului

contabil  are  tendința  să  crească  într-un

ritm mai rapid decât cel  al  dimensiunii

organizației. 

H 1.2. Organizaţiile de dimensiuni mari se bazează într-o mai mare măsură pe sistemul

informaţional contabil decât organizaţiile de dimensiuni mici.

• Organizaţiile  de  dimensiuni  mici  utilizează  în  totalitate  sisteme  informaţional

contabile precare. 

• Organizaţiile mijlocii şi

mari utilizează atât

sisteme informaţional

contabile dezvoltate cât

şi complexe. 

• Observăm o mai bună

reprezentare a sistemelor

informaţionale complexe

cu cât dimensiunea

organizaţiei creşte. 

H 1.3. Organizaţiile de dimensiuni mari se bazează într-o mai mare măsură pe controlul intern

decât organizaţiile de dimensiuni mici.
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Figura 5.30. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează dimensiunea

departamentelor financiar-contabile ale

organizațiilor în funcție de dimensiunea acestora

Tabelul 5.39. Relația dintre dimensiunea organizației şi sistemul

informațional contabil utilizat

Dimesiunea 

organizaţiei

Sistemul Informațional Contabil Utilizat

SI Precar SI Dezvoltat SI Complex Total

Organizaţii mici
27

(7,9)

0

(12,2)

0

(6,9)

27

(27,0)

Organizaţii

mijlocii

0

(6,6)

18

(10,6)

5

(5,8)

23

(23,0)

Organizaţii mari
0

(12,5)

24

(20,2)

19

(11,3)

43

(43,0)

Total
27

(27,0)

42

(42,0)

24

(24,0)

93



Variaţia  variabilei  scor  control  intern  este

explicată  într-o  proporţie  de  71%  de  variaţia

variabilei nr. salariaţi organizaţie - logaritmic.

Pe  măsură  ce  dimensiunea  organizaţiei  creşte,

scorul obținut de controlul intern scade însă de

la  un  anumit  nivel  al  dimensiunii  organizaţiei

acesta  creşte  mai  rapid  decât  dimensiunea

organizaţiei. 

Testarea ipotezei 2 (H2): Organizaţiile având o organizare a muncii în departamente cu

interdependenţe secvenţiale vor avea departamente financiar contabile respectiv sisteme

informaţional contabile mai dezvoltate decât organizaţiile cu interdependenţe reciproce

între departamente.

În urma prelucrării datelor, tipul de interdependenţă între departamente nu pare a influenţa

semnificativ  nici  departamentul  financiar-contabil,  nici  sistemul  informaţional  din  cadrul

organizaţiilor cuprinse în prezentul studiu.

Testarea  ipotezei  3  (H3):  Există  o  relație  pozitivă  între  structura  organizațiilor  şi

complexitatea  departamentului  contabil,  sistemul  informaţional  contabil  respectiv

sistemul de control intern ale acestora.

Testarea ipotezei H 3.1. Există o relaţie pozitivă

între  structura  organizaţiilor  şi  complexitatea

departamentelor contabile ale acestora.

Modelul liniar aproximează cel mai bine valorile

experimentale.

Variația  variabilei  complexitate  departament

contabil este explicată într-o proporție de 42,7%

de variația variabilei scor structură organizație.
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Figura 5.42. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează controlul intern

în funcție de dimensiunea organizației

Figura 5.32. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează complexitatea

departamentului contabil în funcție de structura

organizației



Observăm că pe măsură ce complexitatea organizației crește, complexitatea departamentului

contabil are tendința să crească puțin mai rapid decât complexitatea organizației. 

H 3.2. Unitățile simple vor utiliza cu precădere sisteme informațional contabile precare.

H 3.3. Unitățile laterale vor tinde să utilizeze cu precădere sisteme informațional contabile

complexe.

H  3.4.  Unitățile  funcționale  vor  favoriza  utilizarea  sistemelor  informațional  contabile

dezvoltate sau complexe.

Celulele  tabelului  prezentate  pe

fond gri reprezintă combinațiile de

sisteme  informațional  contabile  și

tipuri  de  unități  unde  se  observă

abateri  semnificative  față  de

frecvențele probabilistice. 

Observăm lipsa totală a sistemelor

informațional  contabile  complexe

în  cadrul  unităților  simple,  aceste

tipuri  de  unități  fiind  caracterizate

de comunicări inter-personale şi o formalizare redusă a comunicării. Unitățile simple par a

utiliza  în  special  sisteme  informațional  contabile  precare,  iar  cele  funcționale  sisteme

informațional contabile complexe. Unitățile laterale utilizează sisteme informațional contabile

dezvoltate.

H 3.5.  Organizațiile  cu o structură mecanistică se bazează într-o mai mare măsură pe

controlul intern decât organizațiile cu structură organică.

Au fost  analizate  trei  modele  de  regresie  (liniară,  polinomială  de  ordinul  2  –  quadratic,

respectiv polinomială de ordinul 3 – cubic). Modelul liniar aproximează cel mai bine valorile

experimentale. 
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Tabelul 5.41. Prezentarea tipurilor de sisteme informațional

contabile pe tipuri de unități

Grupare după

structura

organizatorică

Sistem Informaţional Contabil

Total
Precar Dezvoltat Complex

Unităţi Laterale
0

(7,8)

20

(12,2)

7

(7)

27

(27)

Unităţi Funcţionale
0

(8,4)

12

(13,1)

17

(7,5)

29

(29)

Unităţi Simple
27

(10,7)

10

(16,7)

0

(9,5)

37

(37)

Total
27

(27)

42

(42)

24

(24)
93



Variația  variabilei  scor  control  intern  explicată

într-o proporție de 37,5% de variația variabilei

scor structură organizație.

Cu cât organizația este mai mare, mai complexă

şi mai formalizată, cu atât controlul intern va fi

mai dezvoltat. Cu cât organizația se apropie ca şi

structură  de  o  organizație  mecanicistă cu  atât

scorul controlului intern va crește.

Testarea  ipotezei  4  (H4):  Există  o  relație  pozitivă  între  gradul  de  implicare  al

personalului departamentelor contabile ale organizațiilor în procesul de adoptare și de

implementare  a  deciziilor  şi  complexitatea  departamentelor  contabile,  sistemul

informațional contabil respectiv sistemul de control intern al acestora.

Gradul de implicare al personalului departamentelor contabile ale organizațiilor în procesul de

adoptare  şi  de  implementare a  deciziilor  nu  pare  a  avea  o  influență  semnificativă asupra

niciunuia dintre subsistemele luate în considerare.

Testarea  ipotezei  5  (H5):  Organizațiile  cu  o  strategie  de  tip  prospector vor avea  un

departament financiar-contabil mai complex şi se bazează într-o măsură mai mare pe

sistemul informațional contabil şi pe sistemul de control intern decât organizațiile cu

alte strategii.

H 5.1. Organizațiile cu o strategie de tip prospector vor avea un departament financiar-

contabil mai complex decât organizațiile cu alte strategii. 
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Figura 5.43. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează controlul intern

în funcție de structura organizatorică a

întreprinderii



Valoarea  medie,  valoarea  minimă  şi  maximă

pentru  indicatorul  care  exprimă  complexitatea

departamentului contabil pe cele trei strategii de

afaceri sunt redate în Figura 5.34.

Observăm  o  complexitate  medie  a

departamentului  contabil  mai  ridicată  pentru

organizațiile care urmăresc o strategie de afaceri

de tip prospector față de alte strategii.

H 5.2. Organizațiile cu o strategie de tip prospector se bazează într-o măsură mai mare pe

sistemul informațional contabil decât organizațiile cu alte strategii. 

Influența strategiei de afaceri asupra sistemului

informațional contabil este prezentată în Figura

5.39.

Observăm  că  organizațiile  care  au  adoptat  o

strategie  de  tip  prospector  au  o  medie  a

indicatorului SIC mai mare decât a organizațiilor

care au adoptat o altă strategie.

Putem concluziona că organizațiile cu o strategie

de  tip  prospector  vor  avea  un  sistem

informațional  contabil  mai  dezvoltat  decât

organizațiile  care au  adoptat  o  strategie  de tip

analizor sau defensiv.

H 5.3. Organizațiile cu o strategie de tip prospector se bazează într-o măsură mai mare pe

controlul intern decât organizațiile cu alte strategii. 

Evoluția  variabilei  care caracterizează controlul  intern în funcție  de strategia de afaceri  a
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Figura 5.34. Graficul de variație al indicatorului

care caracterizează complexitatea

departamentului contabil în funcție de strategia

de afaceri a organizației

Figura 5.39. Graficul de variație al indicatorului

care caracterizează sistemul informațional

contabil în funcție de strategia de afaceri a

organizației



firmei este prezentată în Figura 5.45.

Observăm  că  organizațiile  care  au  adoptat  o

strategie  de  afaceri  de  tip  prospector  au  un

sistem de  control  intern  semnificativ  mai  bun

decât  a  celor  care  au  adoptat  alte  strategii  de

afaceri.

Testarea ipotezei 6 (H6): Organizațiile cu o strategie care urmărește păstrarea cotei

actuale de piaţă vor avea un departament financiar-contabil mai complex şi se bazează

într-o măsură mai  mare pe sistemul  informațional contabil  și  pe sistemul  de control

intern decât organizațiile care au adoptat alte strategii.

Observăm că firmele care au adoptat o strategie de păstrare a cotei actuale de piață au o medie

a  indicatorilor  care  caracterizează  complexitatea  departamentului  contabil,  sistemul

informațional contabil, respectiv sistemul de control intern mai ridicată comparativ cu firmele

care  au  adoptat  alte  strategii.  Diferențele  nu sunt  însă  semnificative  din  punct  de  vedere

statistic. Putem concluziona deci că nici unul dintre subsistemele luate în considerare nu este

influențat de tipul strategiei organizației privind cota de piață.

Testarea ipotezei 7 (H7): Organizațiile cu  o  strategie  care  urmărește  diferențierea

produselor și serviciilor prin prețul acestora vor avea un departament financiar-contabil

mai complex și se bazează într-o măsură mai mare pe sistemul informațional contabil și

pe sistemul de control intern decât organizațiile care au adoptat alte strategii.

Datele empirice par să indice faptul că organizațiile care încearcă să își diferențieze produsele

şi serviciile față de cele ale concurenței prin calitatea sau caracteristicile acestora au valori

mai  ridicate  ale  indicatorilor  care  caracterizează  complexitatea  departamentului  contabil,

sistemul  informațional  contabil,  respectiv sistemul  de control  intern.  Testul  Student relevă

însă  că  diferențele  constatate  nu  sunt  semnificative  din  punct  de  vedere  statistic.  Putem

concluziona deci că nici unul dintre subsistemele luate în considerare nu este influențat de

tipul strategiei de diferențiere urmărită de organizație.
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Figura 5.45. Graficul de variație al indicatorului

care caracterizează controlul intern în funcție de

tipul de strategie de afaceri a organizațiilor



Testarea ipotezei 8 (H8): Unitățile  funcționale cu o organizare secvențială a  muncii

vor tinde să utilizeze sisteme informaționale dezvoltate sau complexe în timp ce unitățile

funcționale  cu  interdependențe  reciproce  între  departamente  vor  utiliza  sisteme

informațional contabile precare.

Observăm  o  distribuție  aproape  probabilistică  a  frecventelor  empirice.  Diferențele  între

frecvențele constatate și cele probabilistice nu sunt suficient  de mari  pentru a susține clar

ipoteza H8. 

Testarea ipotezei 9 (H9): Organizațiile care activează într-un mediu extern incert se

bazează într-o mai mare măsură pe controlul intern decât organizațiile care activează

într-un mediu cu grad de incertitudine mai redus.

Gradul de predictibilitate al mediului extern nu pare a avea o influență semnificativă asupra

sistemului de control intern. 

Testarea ipotezei 10 (H10): Există o relaţie pozitivă între structura controlului intern şi

eficiența acestuia.

Evoluția  variabilei  care  caracterizează  eficiența

controlului  intern  în  funcție  de indicatorul  care

caracterizează controlul intern este prezentată în

Figura 5.49.

Variația  variabilei  scor  eficiență  control  intern

explicată  într-o  proporție  de  78,6%  de  variația

variabilei scor control intern.

Putem  concluziona că  –  în  general  -  există  o

relație  pozitivă  între  modul  de  organizare  al

controlului intern şi eficiența acestuia.

Testarea ipotezei 11 (H11) Există  o  relație  pozitivă  între  sistemul  informațional

contabil,  sistemul  de  control  intern  respectiv  eficiența  acestuia  şi  performanța

organizației.
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Figura 5.49. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează eficiența

controlului intern în funcție de indicatorul care

caracterizează controlul intern



H 11.1.Există  o  relație  pozitivă  între  sistemul

informațional contabil  utilizat  şi  performanța

organizației.

Variația acestei variabile în funcție de variabila

care  caracterizează  sistemul  informațional

contabil este redată în Figura 5.50.

Variația  variabilei  performanță  organizație  este

explicată într-o proporție  de 59,1% de variația

variabilei scor sistem informațional contabil.

Putem concluziona că, în general, există o relație pozitivă între performanța organizației și

sistemul informațional contabil al acesteia.

H 11.2.Există  o  relație  pozitivă  între  sistemul  de  control  intern  utilizat  şi  performanța

organizației.

Variaţia  variabilei  care  indică  performanţa

organizaţiilor  în  funcţie  de  variabila  care

caracterizează  controlul  intern  al  acestora  este

redată în Figura 5.51.

Variaţia  variabilei  performanță  organizație  este

explicată într-o proporţie  de 59,9% de variaţia

variabilei scor control intern.

În  general  există  o  relație  pozitivă  între

performanța  organizației  și  sistemul de control

intern al acesteia.

H 11.3 Există o relaţie pozitivă între eficienţa sistemului de control intern şi performanţa

organizaţiei.
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Figura 5.50. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează performanța

organizațiilor în funcție de sistemul informațional

contabil al acestora

Figura 5.51. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează performanța

organizațiilor în funcție de controlul intern al

acestora



Figura  5.52.  ilustrează  variaţia  variabilei  care

cuantifică  performanţa  organizaţiilor  în  funcţie

de  variabila  care  caracterizează  eficienţa

controlului intern al acestora.

Variaţia  variabilei  performanţă  organizaţie  este

explicată într-o proporţie  de 47,3% de variaţia

variabilei eficienţei controlului intern.

În  general  există  o  relaţie  pozitivă  între

performanța  organizației  şi  eficiența sistemului

de control intern al acesteia.

Testarea ipotezei 12 (H12): Există  o  relaţie  pozitivă  între  sistemul  informaţional

contabil  respectiv  sistemul  de  control  intern  şi  dimensiunea/complexitatea

departamentului financiar-contabil al organizaţiei.

H 12.1 Există  o  relaţie  pozitivă  între  sistemul  informaţional  contabil  şi  dimensiunea

departamentului financiar-contabil al organizaţiei.

Variația dimensiunii departamentului contabil –

exprimată  logaritmic  -  în  funcție  de  variabila

care  caracterizează  sistemul  informațional

contabil este redată în Figura 5.53.

Variația  variabilei  dimensiune  departament

contabil este explicată într-o proporție de 69,3%

de variația  variabilei  scor  sistem informațional

contabil.  Putem concluziona că,  în  general,  un

sistem  informațional  contabil  dezvoltat  și

complex  implică  existența  unui  departament

contabil mai numeros.
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Figura 5.52. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează performanța

organizațiilor în funcție de eficiența controlului

intern al acestora

Figura 5.53. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează dimensiunea

departamentelor financiar-contabile ale

organizațiilor în funcție de sistemul informațional

contabil al acestora



H 12.2 Există  o  relație  pozitivă  între  sistemul  de  control  intern  și  dimensiunea

departamentului financiar-contabil al organizației.

Reprezentarea  grafică  a  evoluției  dimensiunii

departamentului contabil în funcție de variabila

care caracterizează controlul intern este redată în

Figura 5.54.

Variația  variabilei  dimensiune  departament

contabil – exprimată logaritmic - este explicată

într-o  proporție  de  54%  de  variația  variabilei

scor control intern. 

Variația dimensiunii departamentului contabil al

organizațiilor  este  explicată  într-o  mai  mare

măsură de variația sistemului informațional contabil decât de variația controlului intern.

H 12.3. Există  o  relație  pozitivă  între  sistemul  informațional  contabil  și

complexitatea departamentului financiar-contabil al organizației.

Reprezentarea  grafică  a  evoluției  complexității

departamentului contabil în funcție de variabila

care  caracterizează  sistemul  informațional

contabil este redată în Figura 5.55.

Variația  variabilei  complexitate  departament

contabil este explicată într-o proporție de 72,3%

de variația  variabilei  scor  sistem informațional

contabil. 
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Figura 5.54. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează dimensiunea

departamentelor contabile ale organizațiilor în

funcție de controlul intern al acestora

Figura 5.55. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează complexitatea

departamentelor contabile ale organizațiilor în

funcție de sistemul informațional contabil al

acestora



H 12.4. Există  o  relație  pozitivă  între  sistemul  de  control  intern  şi  complexitatea

departamentului financiar-contabil al organizației.

Variaţia variabilei care cuantifică complexitatea

departamentelor  contabile  ale  organizaţiilor  în

funcţie de variabila care caracterizează controlul

intern al acestora este redată în Figura 5.56.

Variaţia variabilei complexitate departament

contabil este explicată într-o proporţie de 61,5%

de variaţia variabilei control intern.

Variaţia complexităţii departamentului contabil

este explicată într-o mai mare măsură de variaţia

sistemului informaţional contabil decât de

variaţia controlului intern.

CONCLUZIILE, LIMITELE ŞI PERSPECTIVELE CERCETĂRII

Prezentul  studiu a  pornit  de la  studierea literaturii  de specialitate  în  domeniul  organizării

departamentelor financiar contabile, a sistemelor informaţional contabile, a controlului intern

şi  a  posibilelor  legături  care  există  între  acesta  şi  diverşi  factori  interni  şi  externi  care

caracterizează organizaţia. Au fost formulate o serie de întrebări cu privire la modul în care

factorii interni sau externi organizaţiei influenţează cele trei subsisteme ale acesteia, la modul

în  care  subsistemele  amintite  se  influenţează  reciproc,  respectiv  efectul  acestor  influenţe

asupra performanţelor organizaţiei.

Un rezumat al ipotezelor pe care s-a bazat prezentul studiu precum şi al rezultatelor obţinute

este prezentat în Tabelul 6.1.
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Figura 5.56. Norul statistic reprezentând evoluția

indicatorului care caracterizează complexitatea

departamentelor contabile ale organizațiilor în

funcție de controlul intern al acestora



Tabelul 6.1. Rezumatul ipotezelor studiului empiric

Nr. ipoteza Ipoteza Rezultat Observaţii

Ipoteza 1

(H1):

Există  o  relaţie  pozitivă  între  dimensiunea  organizaţiilor  şi  dimensiunea

departamentelor  contabile,  sistemul  informaţional  contabil,  respectiv

sistemul de control intern ale acestora.

H 1.1. Există o relaţie pozitivă
între dimensiunea
organizaţiilor şi
dimensiunea
departamentelor
contabile ale acestora.

ipoteză
confirmată

• variaţia variabilei „nr. salariaţi
departament contabil” este explicată într-
o proporţie de 67,1% de variaţia variabilei
nr. salariaţi organizaţie.

• pe măsură ce dimensiunea organizaţiei
creşte, dimensiunea departamentului
contabil are tendinţa să crească într-un
ritm mai rapid decât cel al dimensiunii
organizaţiei.

H 1.2. Organizaţiile de
dimensiuni mari se
bazează într-o mai mare
măsură pe sistemul
informaţional contabil
decât organizaţiile de
dimensiuni mici.

ipoteză
confirmată

• observăm că organizaţiile de dimensiuni
mici utilizează în totalitate sisteme
informaţional contabile precare.
Organizaţiile mijlocii şi mari utilizează
atât sisteme informaţional contabile
dezvoltate cât şi complexe.

• observăm de asemenea, o mai bună
reprezentare a sistemelor informaţionale
complexe cu cât dimensiunea organizaţiei
este mai mare.

H 1.3. Organizaţiile de
dimensiuni mari se
bazează într-o mai mare
măsură pe controlul
intern decât organizaţiile
de dimensiuni mici.

ipoteză
confirmată

• observăm că pe măsură ce dimensiunea
organizaţiei creşte, scorul obţinut de
controlul intern scade, însă de la un
anumit nivel al dimensiunii organizaţiei
acesta creşte mai rapid decât dimensiunea
organizaţiei. Acest lucru poate fi explicat
prin diminuarea controlului personal al
întreprinzătorilor în organizaţiile mici şi
mijlocii pe măsura creşterii dimensiunii
acesteia. 

• după ce organizaţia atinge o anumită
dimensiune, controlul personal al
întreprinzătorului devine impropriu şi se
introduce un control formal, bazat pe
reguli, proceduri de lucru, fişe ale
posturilor. Acest fapt explică creşterea
scorului variabilei control intern odată cu
depăşirea unei anumite dimensiuni a
organizaţiei.

Ipoteza 2

(H2): 

Organizaţiile  având  o  organizare  a  muncii  în  departamente  cu

interdependenţe  secvenţiale  vor  avea  departamente  financiar  contabile,

respectiv sisteme informaţional contabile mai dezvoltate decât organizaţiile

cu interdependenţe reciproce între departamente.
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Tabelul 6.1. Rezumatul ipotezelor studiului empiric

Nr. ipoteza Ipoteza Rezultat Observaţii

H 2.1. Organizaţiile având o
organizare a muncii în
departamente cu
interdependenţe
secvenţiale vor avea
departamente financiar
contabile mai dezvoltate
decât organizaţiile cu
interdependenţe
reciproce între
departamente.

ipoteză
neconfirmată

H 2.2. Organizaţiile având o
organizare a muncii în
departamente cu
interdependenţe
secvenţiale vor avea un
sistem informaţional-
contabil mai dezvoltat
decât organizaţiile cu
interdependenţe
reciproce între
departamente.

ipoteză
neconfirmată

• diferenţele între frecvenţele constatate şi
cele probabilistice nu sunt suficient de
mari pentru a aduce dovezi incontestabile
în această privinţă.

Ipoteza 3

(H3): 

Există  o  relaţie  pozitivă  între  structura  organizaţiilor  şi  complexitatea

departamentului contabil, sistemul informaţional contabil, respectiv sistemul

de control intern ale acestora.

H 3.1. Există o relaţie pozitivă
între structura
organizaţiilor şi
complexitatea
departamentelor
contabile ale acestora.

ipoteză
confirmată

• variaţia variabilei complexitate
departament contabil este explicată într-o
proporţie de 42,7% de variaţia variabilei
scor structură organizaţie.

• observăm că pe măsură ce complexitatea
organizaţiei creşte, complexitatea
departamentului contabil are tendinţa să
crească puţin mai rapid decât variaţia
complexităţii organizaţiei. 

H 3.2. Unităţile simple vor
utiliza cu precădere
sisteme informaţional
contabile precare.

ipoteză
confirmată

H 3.3. Unităţile laterale vor
tinde să utilizeze cu
precădere sisteme
informaţional contabile
complexe.

ipoteză
confirmată
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Tabelul 6.1. Rezumatul ipotezelor studiului empiric

Nr. ipoteza Ipoteza Rezultat Observaţii

H 3.4. Unităţile funcţionale vor
favoriza utilizarea
sistemelor informaţional
contabile dezvoltate sau
complexe.

ipoteză
confirmată

• unităţile funcţionale par a prefera
utilizarea unor sisteme informaţional
contabile complexe

H 3.5. Organizaţiile cu o
structură mecanistică se
bazează într-o mai mare
măsură pe controlul
intern decât organizaţiile
cu structură organică. 

ipoteză
confirmată

• cu cât organizaţia este mai mare, mai
complexă şi mai formalizată, cu atât
controlul intern va fi mai dezvoltat. Cu
cât organizaţia se apropie ca şi structură
de o organizaţie mecanicistă cu atât scorul
controlului intern va creşte.

Ipoteza 4

(H4):

Există  o  relaţie  pozitivă  între  gradul  de  implicare  al  personalului

departamentelor  contabile  ale  organizaţiilor  în  procesul  de adoptare  şi  de

implementare  a  deciziilor  şi  complexitatea departamentelor  contabile,

sistemul  informaţional  contabil,  respectiv  sistemul  de  control  intern  al

acestora.

H 4.1. Există o relaţie pozitivă
între gradul de implicare
al personalului
departamentelor
contabile ale
organizaţiilor în
procesul de adoptare şi
de implementare a
deciziilor şi
complexitatea
departamentelor
contabile ale acestora.

ipoteză
neconfirmată

• o posibilă explicaţie a acestui rezultat o
constituie faptul că respondenţii
chestionarului pot fi tentaţi să indice un
grad mai mare decât cel real de implicare
în procesul de luare şi implementare a
deciziilor.

H 4.2. Există o relaţie pozitivă
între gradul de implicare
al personalului
departamentelor
contabile ale
organizaţiilor în
procesul de adoptare şi
de implementare a
deciziilor şi sistemul
informaţional contabil al
acestora.

ipoteză
neconfirmată

• o posibilă explicaţie a acestui rezultat o
constituie faptul că respondenţii
chestionarului pot fi tentaţi să indice un
grad mai mare decât cel real de implicare
în procesul de luare şi implementare a
deciziilor.
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Tabelul 6.1. Rezumatul ipotezelor studiului empiric

Nr. ipoteza Ipoteza Rezultat Observaţii

H 4.3. Există o relaţie pozitivă
între gradul de implicare
al personalului
departamentelor
contabile ale
organizaţiilor în
procesul de adoptare şi
de implementare a
deciziilor şi sistemul de
control intern al
acestora.

ipoteză
neconfirmată

• o posibilă explicaţie a acestui rezultat o
constituie faptul că respondenţii
chestionarului pot fi tentaţi să indice un
grad mai mare decât cel real de implicare
în procesul de luare şi implementare a
deciziilor.

Ipoteza 5

(H5):

Organizaţiile  cu  o  strategie  de  tip  prospector  vor  avea  un  departament

financiar-contabil  mai  complex  şi  se  bazează  într-o  măsură  mai  mare  pe

sistemul  informaţional  contabil  şi  pe  sistemul  de  control  intern  decât

organizaţiile cu alte strategii.

H 5.1. Organizaţiile cu o
strategie de tip
prospector vor avea un
departament financiar-
contabil mai complex
decât organizaţiile cu
alte strategii. 

ipoteză
confirmată

H 5.2. Organizaţiile cu o
strategie de tip
prospector se bazează
într-o măsură mai mare
pe sistemul
informaţional contabil
decât organizaţiile cu
alte strategii. 

ipoteză
confirmată

H 5.3. Organizaţiile cu o
strategie de tip
prospector se bazează
într-o măsură mai mare
pe controlul intern decât
organizaţiile cu alte
strategii. 

ipoteză
confirmată

• există o diferenţă semnificativă între
sistemele de control intern în cadrul
organizaţiilor care urmăresc diferite
strategii de afaceri.

Ipoteza 6

(H6): 

Organizaţiile cu o strategie care urmăreşte păstrarea cotei actuale de piaţă

vor avea un departament financiar-contabil mai complex şi se bazează într-o

măsură mai mare pe sistemul informaţional contabil şi pe sistemul de control

intern decât organizaţiile care au adoptat alte strategii.
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Tabelul 6.1. Rezumatul ipotezelor studiului empiric

Nr. ipoteza Ipoteza Rezultat Observaţii

H 6.1. Organizaţiile cu o
strategie care urmăreşte
păstrarea cotei actuale
de piaţă vor avea un
departament financiar-
contabil mai complex
decât organizaţiile care
au adoptat alte strategii.

ipoteză
neconfirmată

• organizaţiile care urmăresc păstrarea cotei
actuale de piaţă au o medie a indicatorului
care caracterizează complexitatea
departamentului financiar-contabil mai
ridicată decât a organizaţiilor care au
adoptat alte strategii, dar diferenţa nu este
semnificativă din punct de vedere
statistic.

H 6.2. Organizaţiile cu o
strategie care urmăreşte
păstrarea cotei actuale
de piaţă se bazează într-
o măsură mai mare pe
sistemul informaţional
contabil decât
organizaţiile cu alte
strategii. 

ipoteză
neconfirmată

• observăm că organizaţiile care au adoptat
o strategie care vizează păstrarea cotei
actuale de piaţă au valori mai ridicate în
ceea ce priveşte indicatorul care
caracterizează sistemul informaţional
contabil, dar diferenţa respectivă nu este
semnificativă din punct de vedere
statistic.

H 6.3. Organizaţiile cu o
strategie care urmăreşte
păstrarea cotei actuale
de piaţă se bazează într-
o măsură mai mare pe
controlul intern decât
organizaţiile cu alte
strategii. 

ipoteză
neconfirmată

• observăm că organizaţiile care au adoptat
o strategie care vizează păstrarea cotei
actuale de piaţă au valori mai ridicate în
ceea ce priveşte indicatorul care
caracterizează contolul intern, dar
diferenţa respectivă nu este semnificativă
din punct de vedere statistic.

Ipoteza 7

(H7):

Organizaţiile  cu  o  strategie  care  urmăreşte  diferenţierea  produselor  şi

serviciilor prin preţul acestora vor avea un departament financiar-contabil

mai complex şi se bazează într-o măsură mai mare pe sistemul informaţional

contabil şi pe sistemul de control intern decât organizaţiile care au adoptat

alte strategii.

H 7.1. Organizaţiile cu o
strategie care urmăreşte
diferenţierea produselor
şi serviciilor prin preţul
acestora vor avea un
departament financiar-
contabil mai complex
decât organizaţiile care
au adoptat alte strategii.

ipoteză
neconfirmată

• datele experimentale par să indice exact
opusul ipotezei şi anume faptul că
organizaţiile cu o strategie care urmăreşte
diferenţierea produselor şi serviciilor prin
caracteristicile sau calitatea acestora vor
avea un departament financiar-contabil
mai complex decât organizaţiile care au
adoptat alte strategii.

• diferenţa între mediile înregistrate pe cele
două categorii de strategii nu este
semnificativă din punct de vedere
statistic.
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Tabelul 6.1. Rezumatul ipotezelor studiului empiric

Nr. ipoteza Ipoteza Rezultat Observaţii

H 7.2. Organizaţiile cu o
strategie care urmăreşte
diferenţierea produselor
şi serviciilor prin preţul
acestora vor avea un
sistem informaţional-
contabil mai dezvoltat
decât organizaţiile care
au adoptat alte strategii.

ipoteză
neconfirmată

• datele experimentale par să indice exact
opusul ipotezei şi anume faptul că
organizaţiile cu o strategie care urmăreşte
diferenţierea produselor şi serviciilor prin
caracteristicile sau calitatea acestora vor
avea un sistem informaţional contabil mai
complex decât organizaţiile care au
adoptat alte strategii.

• diferenţa între mediile înregistrate pe cele
două categorii de strategii nu este
semnificativă din punct de vedere
statistic.

H 7.3. Organizaţiile cu o
strategie care urmăreşte
diferenţierea produselor
şi serviciilor prin preţul
acestora se bazează într-
o măsură mai mare pe
controlul intern decât
organizaţiile cu alte
strategii. 

ipoteză
neconfirmată

• datele experimentale par să indice exact
opusul ipotezei şi anume faptul că
organizaţiile cu o strategie care urmăreşte
diferenţierea produselor şi serviciilor prin
caracteristicile sau calitatea acestora vor
avea un sistem de contol intern mai
dezvoltat decât organizaţiile care au
adoptat alte strategii.

• diferenţa între mediile înregistrate pe cele
două categorii de strategii nu este
semnificativă din punct de vedere
statistic.

Ipoteza 8

(H8):

Unităţile  funcţionale  cu  o  organizare  secvenţială  a  muncii  vor  tinde  să

utilizeze sisteme informaţionale dezvoltate sau complexe, în timp ce unităţile

funcţionale  cu  interdependenţe  reciproce  între  departamente  vor  utiliza

sisteme informaţional contabile precare.

H 8.1. Unităţile funcţionale cu
o organizare secvenţială
a muncii tind să
utilizeze sisteme
informaţionale
dezvoltate sau complexe

ipoteză
neconfirmată

• diferenţele între frecvenţele constatate şi
cele probabilistice nu sunt suficient de
mari pentru a aduce dovezi incontestabile
în această privinţă.

H 8.2. Unităţile funcţionale cu
interdependenţe
reciproce între
departamente vor utiliza
sisteme informaţional
contabile precare.

ipoteză
neconfirmată

• diferenţele între frecvenţele constatate şi
cele probabilistice nu sunt suficient de
mari pentru a aduce dovezi incontestabile
în această privinţă.

Ipoteza 9

(H9):

Organizaţiile care activează într-un mediu extern incert se bazează într-o mai

mare măsură pe controlul intern decât organizaţiile care activează într-un

mediu cu grad de incertitudine mai redus.
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Tabelul 6.1. Rezumatul ipotezelor studiului empiric

Nr. ipoteza Ipoteza Rezultat Observaţii

H 9. Organizaţiile care
activează într-un mediu
extern incert se bazează
într-o mai mare măsură
pe controlul intern decât
organizaţiile care
activează într-un mediu
cu grad de incertitudine
mai redus.

ipoteză
neconfirmată

• o posibilă explicaţie a neconfirmării
ipotezei o constituie perioada în care a
fost efectuat studiul, o perioadă de criză
economică care a bulversat percepţia
respondenţilor privind gradul de
predictibilitate al mediului extern
întreprinderii.

Ipoteza 10

(H10):

Există o relaţie pozitivă între structura controlului intern şi eficienţa acestuia.

H 10.1. Există o relaţie pozitivă
între structura
controlului intern şi
eficienţa acestuia.

ipoteză
confirmată

• în general - există o relaţie pozitivă între
modul de organizare al controlului intern
şi eficiența acestuia

Ipoteza 11

(H11)

Există  o  relaţie  pozitivă  între  sistemul  informaţional  contabil,  sistemul  de

control intern respectiv eficienţa acestuia şi performanţa organizaţiei.

H 11.1. Există o relaţie pozitivă
între sistemul
informaţional contabil
utilizat şi performanţa
organizaţiei.

ipoteză
confirmată

• în general există o relaţie pozitivă între
performanţa organizaţiei şi sistemul
informaţional contabil al acesteia.

• variaţia variabilei performanţă
organizaţie este explicată într-o proporţie
de 59,1% de variaţia variabilei scor
sistem informaţional contabil.

H 11.2. Există o relaţie pozitivă
între sistemul de control
intern utilizat şi
performanţa
organizaţiei.

ipoteză
confirmată

• în general există o relaţie pozitivă între
performanţa organizaţiei şi sistemul de
control intern al acesteia.

• variaţia variabilei performanţă
organizaţie este explicată într-o
proporţie de 59,9% de variaţia
variabilei scor control intern.

H 11.3 Există o relaţie pozitivă
între eficienţa sistemului
de control intern şi
performanţa
organizaţiei.

ipoteză
confirmată

• în general există o relaţie pozitivă între
performanţa organizaţiei şi eficiența
sistemului de control intern al acesteia.

• variaţia variabilei performanţă
organizaţie este explicată într-o proporţie
de 47,3% de variaţia variabilei eficienţei
controlului intern.

Ipoteza 12

(H12):

Există  o  relaţie  pozitivă  între  sistemul  informaţional  contabil  respectiv

sistemul  de  control  intern  şi  dimensiunea/complexitatea  departamentului

financiar-contabil al organizaţiei.
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Tabelul 6.1. Rezumatul ipotezelor studiului empiric

Nr. ipoteza Ipoteza Rezultat Observaţii

H 12.1 Există o relaţie pozitivă
între sistemul
informaţional contabil şi
dimensiunea
departamentului
financiar-contabil al
organizaţiei.

ipoteză
confirmată

• variaţia variabilei dimensiune
departament contabil – exprimat
logaritmic este explicată într-o proporţie
de 69,3% de variaţia variabilei scor
sistem informaţional contabil.

• în general, un sistem informaţional
contabil dezvoltat şi complex implică
existenţa unui departament contabil mai
numeros.

H 12.2 Există o relaţie pozitivă
între sistemul
informaţional contabil şi
complexitatea
departamentului
financiar-contabil al
organizaţiei.

ipoteză
confirmată

• variaţia variabilei dimensiune
departament contabil – exprimată
logaritmic - este explicată într-o proporţie
de 54% de variaţia variabilei scor control
intern.

• în general există o relaţie pozitivă între
dimensiunea departamentelor contabile
ale organizaţiilor şi sistemul de control
intern ale acestora. 

• observăm de asemenea că variaţia
dimensiunii departamentului contabil al
organizaţiilor este explicată într-o mai
mare măsură de variaţia sistemului
informaţional contabil decât de variaţia
controlului intern.

H 12.3. Există o relaţie pozitivă
între sistemul de control
intern şi complexitatea
departamentului
financiar-contabil al
organizaţiei.

ipoteză
confirmată

• variaţia variabilei complexitate
departament contabil este explicată într-o
proporţie de 72,3% de variaţia variabilei
scor sistem informaţional contabil.

• în general există o relaţie pozitivă între
complexitatea departamentelor contabile
ale organizaţiilor şi sistemul
informaţional contabil al acestora.

H 12.4. Există o relaţie pozitivă
între sistemul de control
intern şi complexitatea
departamentului
financiar-contabil al
organizaţiei.

ipoteză
confirmată

• variaţia variabilei complexitate
departament contabil este explicată într-o
proporţie de 61,5% de variaţia variabilei
scor control intern.

• în general există o relaţie pozitivă între
complexitatea departamentelor financiar-
contabile ale organizațiilor şi sistemul de
control intern al acestora.

• observăm de asemenea că variaţia
complexităţii departamentului contabil al
organizaţiilor este explicată într-o mai
mare măsură de variaţia sistemului
informaţional contabil decât de variaţia
controlului intern.
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PRINCIPALELE LIMITE ALE STUDIULUI

Principalele limite ale prezentului studiu constă în numărul relativ mic de întreprinderi incluse

şi în rata redusă de participare (28,70%). Acest lucru face ca aceste concluzii să nu poată fi

generalizate decât în urma unui studiu de o amploare mai mare. Este posibilă – de asemenea –

ca rata redusă de răspuns să inducă un procent mai mic sau mai mare de răspunsuri într-o

anumită direcţie. Pe de altă parte, populaţia analizată este constituită din întreprinderi care au

sediul  social  în  judeţul  Cluj  sau  în  judeţele  limitrofe  şi  este  posibil  ca aceasta  să nu  fie

reprezentativă pentru întregul mediu de afaceri din România.

Studiul se bazează pe teoria contingenţelor multiple. Acesta este motivul pentru care acestuia i

se pot aduce aceleași critici ca și teoriei pe care este fundamentat: 

• teoria contingențelor multiple și implicit și prezentul studiu presupun „a priori” faptul

că  actorii  organizaţionali  acţionează  în  permanenţă  în  scopul  atingerii  obiectivelor

organizaţiei, ceea ce nu întotdeuna se întâmplă în realitate.

• teoria contingențelor multiple și implicit și prezentul studiu presupun existenţa unui

context determinist care nu poate fi influenţat de către acţiunile managerilor şi nu este

sub controlul acestora. Principala critică care poate fi adusă studiului din acest punct

de vedere o constituie faptul că strategiile urmărite de organizații nu reprezintă factori

contingenți ci o încercare a managementului de a influența mediul în care acestea își

desfășoară activitatea.

Prezentul  studiu  utilizează  teoria  contingențelor  multiple  aplicată  dintr-o  perspectivă

mediatoare. O altă direcţie viitoare de cercetare ar putea fi abordarea problematicii prezentate

în prezentul studiu dintr-o perspectivă moderatoare a teoriei contingențelor multiple.

Prezentul studiu utilizează pentru cuantificarea variabilelor instrumente preluate în mare parte

din  studii  anterioare.  Acest  lucru  crește  rigurozitatea  modelului  teoretic  și  asigură

comparabilitatea rezultatelor cercetării. Pe de altă parte, utilizarea de variabile derivate din

literatura de specialitate prezintă dezavantajul că, utilizând tipologii deja stabilite, se pot trece

cu vederea dezvoltări recent apărute în realitatea economică.

38



O  altă  limitare  a  prezentului  studiu,  care  provine  tot  din  instrumentele  utilizate  pentru

realizarea acestuia, o constituie atractivitatea anumitor răspunsuri. Spre exemplu, respondenți

pot fi tentați să răspundă că unitatea pe care o conduc sau în cadrul căreia lucrează urmărește

o strategie prospectivă de piață și nu una defensivă. 

PERSPECTIVELE CERCETĂRII

Principalele direcţii de cercetări viitoare decurg din limitele prezentului studiu:

• Extinderea eşantionului la nivel naţional astfel încât să cuprindă un număr mai mare

de entităţi economice;

• Reprelucrarea datelor obţinute în prezentul studiu dintr-o perspectivă moderatoare a

teoriei influenţelor multiple;

• O limitare a prezentului studiu o constituie faptul că influenţa factorilor, în special în

ceea  ce  priveşte  departamentul  contabil,  este  considerată  a  fi  directă.  O  posibilă

direcţie  de dezvoltare  viitoare  a  studiului  o  constituie  determinarea  naturii  acestor

influenţe (directe / indirecte);

• Înlocuirea instrumentelor care s-au dovedit a prezenta neajunsuri şi repetarea studiului,

în  momentul  în  care  literatura  de  specialitate  va  dezvolta  noi  instrumente  pentru

testarea  acestor  factori.  Este  posibilă,  de  asemenea,  introducerea  unor  întrebări  de

control în principal în cazul răspunsurilor care pot fi atractive pentru respondenţi.

• Realizarea  unei  tipologii  a  entităţilor  economice  din  România,  din  perspectiva

factorilor de influenţă şi a gradului de dezvoltare a subsistemelor abordate în prezentul

studiu,  similar  cu  cea  realizată  pentru  organizaţiile  din  Serbia  de  către  Cadez  &

Guilding (Cadez & Guilding, 2008);

• Cu ocazia  pretestării  chestionarului,  gradul  de  incertitudine  al  mediului  extern  s-a

dovedit a fi un factor de influenţă important pentru subsistemul de control intern. În

momentul efectuării studiului, ipoteza referitoare la acest factor nu s-a confirmat, o

posibilă explicaţie fiind contextul economic care a bulversat percepţia respondenţilor

privind gradul de predictibilitate  al  mediului  extern întreprinderii.  Ar fi  interesantă
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repetarea studiului în momentul în care România va ieşi din actuala criză economică şi

compararea datelor obţinute;

• În ultimii ani, la nivel mondial, există o preocupare crescândă pentru studiul modului

în care factorii contingenţi influenţează contabilitatea de management strategic (eng.

strategic management accounting). Este posibilă o dezvoltare ulterioară a prezentului

studiu  care  să  acopere  şi  acest  aspect  al  sistemului  informaţional  contabil  al

organizaţiilor.
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