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CUVINTE- CHEIE: 

 

Beneficiile angajaţilor, sistem financiar contabil, sistem de salarizare, ipoteze actuariale, IAS 

19, SFAS 87, plan de beneficii definite, plan de contribuţii, valoarea justă a activelor 

planului, provizion pentru pensii, situaţii financiare. 

INTRODUCERE 

 

Teza are ca domeniu de cercetare aspectele teoretice, metodologice şi practice ale sistemului 

de beneficii ale angajaţilor din ţara noastră şi Ungaria. 

Tema generală a prezentei lucrări este contribuţii privind sistemul financiar-contabil al 

beneficiilor angajaţilor, prin analiza comparativă a acestora, în România şi Ungaria. Ideea 

elaborării acestui studiu a pornit din dorinţa de a construi ceva inedit, de a aduce noutăţi în 

domeniul contabilităţii, fie prin ideile mele personale, fie prin sinteza şi analiza critică a 

ideilor preluate de la alţi autori.  

 

Am ales această temă de cercetare  deoarece consider că în condiţiile actuale, de criză a 

economiei mondiale, recompensarea personalului influenţează atât comportamentul 

angajaţilor, cât şi eficienţa entităţii. De asemenea, din dorinţa de documentare  luând în 

considerare consecinţele beneficiilor personalului asupra nivelului de trai al populaţiei, 

asupra gradului de dezvoltare economico-financiară a entităţilor juridice şi a ţărilor lumii, am 

încercat să prezentăm prin acest studiu abordarea teoretică şi practică contabilă şi fiscală 

caracteristică avantajelor angajaţilor în România şi Ungaria.  

 

Multe lucrări autohtone se concentrează pe prezentarea conţinutului reglementărilor 

internaţionale şi/sau naţionale relevante şi mai puţin pe aspecte conceptuale respectiv pe 

studii empirice. Problematica beneficiilor angajaţilor necesită şi din aceste raţiuni a fi 

cercetată în vederea unei dezvoltări şi aprofundări utile atât în peisajul literaturii de 

specialitate cât şi în practica întocmirii situaţiilor privind această problematică. 

 

În plus, tratamentele contabile diferite, influenţate de reglementările legislative multiple şi 

diverse de la un stat la altul, precum şi încercarea comitetelor de standarde de contabilitate 

(european şi american) de a crea o armonizare a prevederilor legislative în domeniu, au 

suscitat interesul nostru. 
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De asemenea diferenţele legislative existente între ţări, problemele sociale apărute în cele 

două state şi migrarea personalului dintr-o locaţie într-alta au reprezentat motive care au stat 

la baza  alegeri temei studiului întreprins în prezenta lucrare. 

Managementul recompenselor constă, în primul rând, în proiectarea, implementarea şi 

menţinerea sistemelor de recompense ale angajaţilor care trebuie să fie adaptate 

performanţelor entităţilor economice şi supuse unor  îmbunătăţiri continue. 

Cercetarea teoretică s-a întins pe o perioadă mai lungă de timp şi a presupus, în principal, 

studierea legislaţiei în vigoare, o legislaţie destul de stufoasă, precum şi studierea articolelor 

ştiinţifice apărute în domeniu. 

 

Am fixat ca obiectiv compararea sistemelor  de beneficii şi în mod special a beneficiilor pe 

termen scurt: indemnizaţii, salarii şi contribuţii la asigurări sociale, concediul de odihnă anual 

plătit şi concedii medicale plătite; participări la profit şi prime de plătit în 12 luni de la 

sfîrşitul perioadei, în care angajaţii prestează munca, din cele două ţări, în ideea de a studia 

principalele caracteristici ale beneficiilor angajaţilor, de a descrie contabilizarea lor în 

România şi Ungaria, compararea sistemelor contabile naţionale, în vederea evidenţierii celor 

mai eficiente soluţii care pot asigura implementarea în ţara noastră a unui sistem de beneficii 

menit să corespundă noului context economic mondial, în care, începând din anul 2007, 

România trebuie să facă faţă competiţiei acerbe din "Marea Familie Europreană”. 

 

Sistemul de salarizare ca component de bază a beneficiilor angajaţilor deţine, la nivelul 

statelor analizate, un rol deosebit de important şi complex în cadrul dreptului muncii. În 

contextul actual, preocupările privind calculul beneficiilor angajaţilor şi de reducere a 

costurilor acestora sunt provocări majore în cadrul entităţiilor. Condiţiile concrete şi nevoile 

diferite ce se cer acoperite, fac ca şi modalităţile de realizare a salarizării şi protecţiei sociale 

să fie diferite. Astfel, programele se bazează pe premise diferenţiate în cazul asigurărilor 

sociale, destinate acoperirii unor nevoi personale ca urmare a pierderii temporare sau 

definitive a capacităţii de muncă sau în cazul protecţiei lucrătorului la locul de muncă – 

mediu, condiţii de muncă – nevoi ce se transferă asupra costurilor de producţie şi a căror 

satisfacere este inclusă în preţul produsului. 
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În prezent, sistemul de beneficii al angajaţilor din România, precum şi  din Ungaria, este 

reglementat de diverse legi, ordonanţe şi reglementări speciale. Acestea cuprind informaţii 

referitoare la legislaţia muncii, şomaj, sistemul public de sănătate, sistemul public de pensii, 

reglementări fiscale în domeniul salariilor, precum şi drepturile şi obligaţiile angajaţiilor şi 

angajatorilor. Interesul tot mai mare pentru o politică salarială eficienta, izvoraşte din 

convingerea tot mai evidentă a economiştilor şi a altor specialişti în domeniu, că remuneraţia 

este nu numai o consecinţă dar şi o premisă a unei activităţi economico-sociale eficiente. 

 

În elaborarea prezentei lucrări, demersul ştiinţific s-a bazat pe  studierea legislaţiei în vigoare, 

studierea articolelor ştiinţifice apărute în domeniu, precum şi efectuarea unei documentări 

privind beneficiile angajaţilor în  conformitate cu prevederile IAS 19. Astfel, am abordat 

problematica beneficiilor angajaţilor şi alte elemente asociate dintr-o dublă perspectivă, aceea 

a Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi a referenţialului naţional, specificând 

eventualele diferenţe dintre acestea,  precum  şi implicaţiile ce pot surveni. Noile probleme 

ridicate, în contabilitate, conform IAS 19, sunt contabilizarea şi prezentarea informaţiilor 

referitoare la beneficiile angajaţiilor, în special beneficiile pe termen lung.   

Obiectivul principal al lucrării, îl constituie  dezvoltarea şi aprofundarea problematicii 

beneficiilor personalului la nivelul celor două state analizate România şi Ungaria.  Obiectivul  

principal este descompus în cinci obiective operaţionale după cum urmează:  

 Prezentarea stadiului actual al cunoaşterii prin indentificarea principalelor direcţii de 

cercetare ştinţifice, academice, fundamentale şi aplicative regăsite în literatura de 

specialitate în decursul ultimilor 40 de ani, la nivel internaţional, european şi naţional 

în domeniul beneficiilor personalului (capitolul unu). 

 Prezentarea cadrului conceptual şi a reglementărilor cu privire la sistemul de 

salarizare, protecţie socială şi sistemul contabil în România şi Ungaria (capitolele doi, 

trei şi patru). 

  Prezentarea beneficiile angajaţilor în viziunea IASB-FASB (capitolul cinci).  

 Identificarea aspectelor de natură tehnică şi practică, a beneficiilor pe termen scurt (a 

salariilor) precum şi a beneficiilor pe termen lung (pensii) în cele două ţări (capitolul 

şase).  

 Investigarea empirică a problematicii protecţiei sociale a relevanţei pentru entităţile 

economice (capitolul şapte). 
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Demersul nostru ştiinţific în vederea atingerii celor cinci obiective operaţionale, a parcurs 

mai multe etape reflectate prin intermediul a şapte capitole distincte: primul  capitol vizează 

atingerea primului obiectiv operaţional, iar următoarele şase capitole urmăresc, pe rând 

atingerea celorlalte obiective fixate mai sus. 

 

În cercetarea noastră am utilizat o analiză teoretică şi una practică. Cea teoretică descrie 

detaliat legile, reglementările şi normele de aplicare în sfera beneficiilor angajaţilor din cele 

două ţări: România şi Ungaria. 

În analiza practică am utilizat ca metodă de cercetare analiza cantitativ-comparativă, prin 

prezentarea tuturor detaliilor referitoare la beneficiile angajaţilor în paralel, în România şi în 

Ungaria şi cuprinde două parţi. În prima parte sunt elaborate două studii de caz, primul 

efectuat la două entităţi economice mici din România şi Ungaria care îşi conduc 

contabilitatea după referenţialele naţionale; al doilea la o firmă multinaţională, compania 

KPMG care aplică IAS 19 (Capitolul 6). Prin intermediul studiului de caz se face evaluarea 

beneficiilor angajaţilor (beneficii din pensii) prin parcurgerea cele şase etape până la 

inserarea în situaţiile financiare consolidate. 

 

În cadrul celei de-a doua părţii practice a lucrării, am trecut la realizarea unei cercetări 

statistice efectuate la entităţi economice din judeţul Cluj, în vederea obţinerii unor date ce să 

arate gradul de cunoaştere a desfăşurării activităţii de protecţie şi asigurări sociale; evaluarea 

opiniilor, atitudinilor şi comportamentele firmelor în legătură cu problemele legate de cadrul 

juridic ce reglementează protecţia socială în România; efectul financiar al obligaţiilor 

angajatorului privind protecţia socială – ponderea contribuţiilor cu asigurările sociale în 

raport cu totalul cheltuielilor firmei, avantajele şi limitele actualului sistem de pensii de stat, 

şi modalităţile de trecere la sistemul obligatoriu de pensii private şi creşterea vârstei de 

pensionare. Am recurs la abordarea unei analize cu caracter statistico-matematic de tip 

cantitativ, pentru colectarea datelor folosind ca instrument de cercetare chestionarul. Am ales 

acest tip de analiză deoarece este orientată în primul rând spre verificarea teoriilor şi a 

ipotezelor emise, referitor la subiectul tratat, apelându-se la tehnici structurate, măsurabile 

cantitativ (prin utilizarea unor indicatori de dispersie, ai tendinţei centrale şi de corelaţie) 

având un caracter evaluativ, predictiv şi de cauzalitate. 

Prezenta lucrare este structurată pe şapte capitole, care încearcă să prezinte într-o manieră 

personală problematica avantajelor personalului în entităţi economice din România şi 

Ungaria. În figura nr.1 este prezentată structura generală a lucrării. 
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Figura nr.1: Structura generală a lucrării 

 

Sursa: Editare şi concepere proprie 

Structura generală a lucrării 

I.    Definirea principalelor concepte utilizate 

Care sunt aspectele care caracterizează stadiul cercetării privind beneficiile angajaţilor ( Capitolul I) 

Principalele obiective ale secţiunii: indentificarea principalelor direcţii de cercetare ştinţifice, academice, fundamentale şi aplicative 

regăsite în literatura de specialitate în decursul ultimilor  40 de ani, identificare jurnalelor care publică studii specifice domeniului de 

cercetatre abordat, identificarea criteriilor de selecţie a articolelor şi cărţilor din baze de date, particularităţilor care definesc beneficiile 

angajaţilor, identificarea  rezultatelor  cercetării pe cele 16 arii sau chei de căutare. 

Metodologia de cercetare utilizată: studiul  literaturii de specialitate, sinteza, comparaţia,  

 Care sunt aspectele care caracterizează sistemul de salarizare în România şi Ungaria, ca componentă principală a sistemului de 

beneficii ale personalului pe termen scurt (Capitolul II) 

Principalele obiective ale secţiunii: identificarea principalelor componente ale sistemului de salarizare în statele analizate, identificare 

particularitătilor care definesc salariul şi componentele lui în cele două ţări, identificarea documentelor care definesc salariile.  

Metodologia de cercetare utilizată: studiul  literaturii de specialitate, sinteza, comparaţia,observaţia, analiza. 

Care sunt aspectele care caracterizează sistemul de protecţie socială în România şi Ungaria. (Capitolul III) 

Principalele obiective ale secţiunii: identificarea principalelor componente ale sistemului de protecţie socială în statele analizate, 

identificare particularităţilor care definesc protecţia socială şi componentele sale în cele două ţări, principalii factori care influenţează 

protecţia socială în cele două ţări. 

Metodologia de cercetare utilizată: studiul  literaturii de specialitate, sinteza, comparaţia,observaţia. 

 Care sunt aspectele ce caracterizează sistemului contabil în cele două ţări. (Capitolul IV) 

Principalele obiective ale secţiunii: identificatrea principalelor componente ale  sistemului contabil utilizat în cele două state caracterizat 

prin norme, principii contabile, politici contabile, identificarea  caracteristicelor planului de conturi din cele două state supuse analizei, 

identificare particularitătilor care definesc  planul de conturii, concepte care definesc reglementările şi legislaţia specifică fiecărui stat. a 

reglementărilor legislative referitoare la salarii. 

Metodologia de cercetare utilizată: studiul  literaturii de specialitate, sinteza, comparaţia,observaţia. 

Care sunt aspectele care caracterizează beneficile angajaţilor în viziunea IASB-FASB. (Capitolul  V) 

Principalele obiective ale secţiunii: identificarea viziunii  privind beneficiile angajaţilor parţial diferită  în IAS 19 faţă de SFAS 87, 

 identificarea eforturilor intreprinse de IASB şi FASB pentru realizarea unei legislaţii comune aferente beneficiilor angajaţilor; 

 identificarea  eforturilor susţinute de cele două ţări pentru a-şi realiza armonizarea legislaţiei proprii cu standardele internaţionale de contabilitate,  

Metodologia de cercetare utilizată: studiul  literaturii de specialitate, sinteza, comparaţia,observaţia. 
 

     II              Proiectarea şi realizarea studiului empiric 

 

Elaborarea  unui studiu de caz efectuat la două entităţi economice din România  şi  Ungaria ( Capitolul  VI) 

Principalele obiective ale secţiunii: proiectarea studiului empiric, operaţionalizarea conceptelor  teoretice, stabilirea unui sistem teoretic 

al interacţiunilor sistemelor studiate. 

Metodologia de cercetare utilizată: studiul literaturii de specialitate, analiza cantitativ-comprativa, sinteza, compararea  modelelor. 

 

Elaborarea metodologiei de studiu empiric şi a modelului teoretic şi prelucrarea datelor obţinute ( Capitolul VII) 

Principalele obiective ale secţiunii: proiectarea studiului empiric, operaţionalizarea conceptelor teoretice, stabilirea unui sistem teoretic 

al interacţiunilor sistemelor studiate,elaborarea şi enunţarea ipotezelor statistice, verificarea modelului teoretic elaborat, testarea 

ipotezelor enunţate în cadrul capitolului. 

Metodologia de cercetare utilizată: studiul literaturii de specialitate, sinteza, compararea modelelor, analiza ANOVA, 
 

Formularea concluziilor studiului. 

Principalele obiective ale secţiunii:formularea concluziilor studiului empiric, identificarea principalelor limite ale studiului, precum şi               

perspectivele de dezvoltare a cercetării. 

Metodologia de cercetare utilizată: sinteza, comparaţia, observaţia. 
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METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

Teza are ca domeniu de cercetare aspectele teoretice, metodologice şi practice ale sistemului 

de beneficii ale angajaţilor din ţara noastră şi Ungaria. Sub aspectul  curentului de cercetare 

predominant, demersul nostru se poziţionează, în principiu, în cadrul curentului pozitivist, 

urmărind să explice, printr-o abordare detaliată şi aprofundată diferitele laturi (conceptuale şi 

practice) ale problematicii beneficiilor angajaţilor, căutând, totodată să ofere previziuni  în 

legătură cu evoluţia reglementărilor şi practicilor în domeniu. 

În prezenta lucrare demersul ştiinţific a îmbinat cercetarea calitativă cu cea cantitativă. De 

asemenea studiul îmbină cercetarea teoretică, fundamentală cu cercetarea empirică 

comparativă a sistemului de beneficii în ţările ce fac obiectul acestei cercetări şi o analiză 

cantitativă (aplicată) pe baza studiului de caz. Cercetarea de faţă se bazează pe o abordare de 

tip deductiv, pornind de la prezentarea unor concepte şi teorii generale îndreptându-se spre 

punerea lor în aplicare în cadrul contabilităţii avantajelor personalului. 

Pentru analiza datelor cu caracter internaţional, am utilizat metoda de cercetare comparativă 

longitudinală (prezentarea evoluţiei în timp a cunoaşterii ştiinţifice în domeniu, a sistemului 

de beneficii ale personalului în ţara noastră), respectiv cu caracter transversal (analiza 

comparativă a sistemului de beneficii ale personalului în cele două ţări europene, a aspectelor 

teoretice şi tehnice privind întocmirea documentelor specifice), precum şi a relevanţei 

cuantumului şi nivelului beneficiilor angajaţilor.  

Cercetarea teoretică s-a întins pe o perioadă mai lungă de timp şi a presupus, în principal, 

studierea legislaţiei în vigoare, o legislaţie destul de stufoasă, studierea articolelor ştiinţifice 

apărute în domeniu, a standardelor şi a reglementărilor contabile specifice, a altor texte şi 

scrieri ai diferiţilor autori, care au abordat această temă. 

 În studiul noastru am utilizat o analiză teoretică (descriptiv-conceptuală) şi una practică 

(empirică). Cea teoretică descrie detaliat legile, reglementările şi normele de aplicare privind 

beneficiile angajaţilor din cele două ţări: România şi Ungaria. În prima parte a lucrării, pentru 

aprofundarea problematicilor de interes, cercetarea are un caracter preponderent calitativ. 

„Cunoştinţele teoretice sunt folosite în vederea unei  mai bune înţelegeri a unui fenomen şi nu 

pentru a realiza supoziţii” (Siti-Nabiha, 2009:43). La nivelul cercetării teoretice, se remarcă, 
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în general o abordare de tip deductiv, pornind de la concepte, teorii şi reglementări existente, 

înspre particularizarea acestora la nivelul beneficiilor personalului.  

Cât priveşte cercetările de factură empirică, cantitativă, acestea prezintă o abordare 

preponderent inductivă, prin desprinderea unor concluzii cu caracter general, plecând de la 

rezultatele desprinse la nivelul studiului de caz particular
1
, a eşantionului de răspunsuri ale 

eşantionului de entităţi selectate (în cadrul studiului empiric). 

În analiza practică am utilizat ca metodă de cercetare analiza cantitativ-comparativă, prin 

prezentarea tuturor detaliilor referitoare la beneficiile angajaţilor în paralel, în România şi în 

Ungaria şi cuprinde două părţi. În prima parte sunt elaborate  două studii de caz efectuate la 

două entităţi economice mici din România şi Ungaria care îşi conduc contabilitatea după 

referenţialele naţionale specifice; al doilea, la o companie multinaţională care aplică IAS 19 

(capitolul 6). Prin studiul de caz se face evaluarea beneficiilor angajaţilor prin intermediul 

etapelor parcurse până la realizarea situaţiilor financiare consolidate. 

 

În capitolul şapte, am trecut la realizarea unei cercetări statistice efectuate la entităţi 

economice din judeţul Cluj, în vederea obţinerii unor date ce să arate gradul de cunoaştere a 

desfăşurării activităţii de protecţie şi asigurări sociale; evaluarea opiniilor, atitudinilor şi 

comportamentele firmelor în legătură cu problemele legate de cadrul juridic ce reglementează 

protecţia socială în România; efectul financiar al obligaţiilor angajatorului privind protecţia 

social,  ponderea contribuţiilor cu asigurările sociale în raport cu totalul cheltuielilor firmei, 

avantajele şi limitele actualului sistem de pensii de stat, şi modalităţile de trecere la sistemul 

obligatoriu de pensii private şi creşterea vârstei de pensionare. 

 

Am recurs la abordarea cercetării de tip cantitativ folosind ca instrument de cercetare 

chestionarul. Am ales acest tip de cercetare deoarece este orientată în primul rând spre 

verificarea teoriilor şi a ipotezelor emise, şi mai ales pentru faptul că foloseşte tehnici 

structurate, punerea în evidenţă a unor relaţii de corelaţie şi cauzalitate între diferiţi factori ce 

pot fi generalizaţi la întreaga populaţie. Prin intermediul unui sondaj de opinie, se poate face 

evaluarea opiniilor entităţilor, în cazul nostru al unui eşantion de entităţi economice din 

judeţul Cluj, obţinând un tip de evaluare descriptivă şi normativă. 

                                                           
1
   Studiul de caz constituie o examinare bazată pe informaţii de profunzime şi contextuale, a unor organizaţii 

sau  

evenimente specifice, examinare care face în mod explicit apel la teorie (Cooper & Morgan, 2008: 160). 
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PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR 

 

Aşa cum am precizat şi în partea introductivă, în vederea atingerii celor cinci obiective 

operaţionale, am planificat demersul nostru ştiinţific în mai multe etape, reflectate la nivelul 

acestei lucrări în cadrul a şapte capitole separate: primul capitol vizează atingerea primului 

obiectiv operaţional, iar următoarele capitole urmăresc, pe rând atingerea celorlalte obiective 

fixate mai sus.    

 

Capitolul I. Studiu privind stadiul actual al cercetării  beneficiilor angajaţilor  pe plan 

naţional, european şi internaţional 

În cadrul primului capitol am realizat o recenzie a stadiului cunoaşterii ştiinţifice în domeniul 

de cercetare al beneficiilor angajaţilor în  vederea fixării unui cadru de raportare relevant 

pentru desfăşurarea demersului ştiinţific.   

Plecând de la stadiul actual al cercetării privind beneficiile angajaţilor, am realizat un studiu 

amplu, pe 16 arii de cercetare, legat direct şi indirect de aceste avantaje. Pornind de la 

principiul de bază al standardelor de contabilitate referitoare la beneficiile angajaţilor 

(recunoaşterea costurilor beneficiilor acordate angajaţilor în perioada în care angajatul a 

prestat serviciul, pentru care a primit respectivele beneficii şi nu în momentul în care se 

plătesc sau devin exigibile aceste beneficii) am întreprins un studiu complex referitor la 

analiza literaturii de specialitate româneşti şi străine.  

 

Am realizat acest studiu, deoarece în literatura de specialitate nu există ceva asemănător. 

Astfel, pentru a contura pertinent temele principale de cercetare referitoare la subiectul adus 

în discuţie, am încercat să analizăm rezultatele contradictorii ale părerilor justificate, sau nu, 

ale specialiştilor din domeniu. Obiectivul studiului realizat îl constituie cercetările academice, 

ştiinţifice, fundamentale şi aplicative, regăsite în literatura de specialitate în decursul 

ultimilor 40 de ani. Obiectivul studiului întreprins putea fi conturat pornind de la delimitarea 

sferei cunoaşterii în domeniu, dar am considerat că alături de acest obiectiv principal coexistă 

şi obiective secundare subordonate celui de bază. Dintre obiectivele secundare amintim: 

 Care sunt direcţiile de cercetare conexe domeniului abordat? 

 Care sunt cercetătorii (români şi străini) care au abordat spre cercetare întretăierea 

domeniului contabil teroretic cu cel fiscal aplicativ? 
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 Ce fel de cercetare primează în abordarea subiectului adus în discuţie: empirică sau 

fundamentală? 

 Care sunt jurnalele ce publică studiile specifice domeniului de cercetare abordat? 

 Care este ponderea jurnalelor cotate în totalul jurnalelor luate în studiu/calcul? 

Ulterior am explicat conceptele specifice acestui domeniu adus în discuţie. Concluziile 

desprinse din acest capitol se referă în special la cercetările întreprinse (pe o perioadă mai 

mare 30 de ani) în sfera necesităţii metodei coridorului implementată de IAS 19 (una din cele 

16 arii de cercetare), pe fondul legislaţiei şi evoluţiei economico-financiare caracteristice 

fiecărei ţări, precum şi a conceptelor specifice beneficiilor angajaţilor.    

  

CAPITOLUL II. Abordare conceptuală privind beneficiile personalului 

 La nivelul celui de-al doilea capitol am urmărit conturarea unui cadrul conceptual aferent 

ariei de cercetare fixate. În această privinţă am analizat cele mai relevante noţiuni specifice 

beneficiilor angajaţilor (retribuţie, sistem financiar contabil, sistem de salarizare, salariu, 

impozit, bază de impozitare, deducere de bază, contribuţii), noţiuni care au constituit de-a 

lungul  timpului teme de cercetare distincte, circumscrise ariei de cercetare a beneficiile 

angajaţilor. De asemenea, am cercetat raţiunile care stau  la baza elaborării atât a modului de 

formare cât şi a factoriilor ce determină dinamica salariului. 

 

Acest capitol tratează succint caracteristicile a sistemului de salarizare în România şi 

Ungaria, ca componentă principală  a sistemului de  beneficii ale personalului  pe termen 

scurt şi prezintă importanţa şi necesitatea salarizării. Sistemul de salarizare deţine, la nivelul 

statelor analizate, un rol deosebit de important şi complex în cadrul dreptului muncii. În cazul 

ţării noastre, după revoluţia din decembrie 1989, sistemul de salarizare a cunoscut un proces 

continu de reaşezare, în această perioadă suferind transformări profunde.Vom întreprinde o 

analiză detaliată asupra elementelor componente ale salariului urmînd a realiza în acest sens o 

paralelă a ceea ce există la nivel mondial.  

 

Noţiunea de salariu se confundă adesea cu cea de venit. Termenul de venit defineşte o noţiune mai 

complexă, ce include pe lângă salariu şi câştigurile realizate din alte activităţi. Acestea îmbracă 

forma chiriilor, dobânzilor, rentei sau profitului. Asemenea oricăror sisteme, ansamble sau 

instituţii juridice, sistemele de salarizare din toate ţările lumii se bazează pe anumite 
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coordonate şi principii (Needles & Belverd E, 2001: 876). Elementele componente ale 

salariului sunt prezentate în  figura de mai jos. 

Figura nr.2: Elemente componente ale salariului.  

 

 

Sursa: Concepere si editare proprie. 

Dimensionarea salariului este influenţată de mai mulţi factori, cum sunt: politica salarială a firmei, 

puterea economică a entităţii juridice, constrângerile  legislative, costurile forţei de muncă formate 

pe piaţa muncii, conjunctura economică etc. În plus, salariul este influenţat de dificultatea sau 

complexitatea sarcinilor aferente unui post din firmă. 

 

CAPITOLUL  III.  Protecţia socială parte integrantă  a sistemului de beneficii  

La nivelul celui de-al treilea capitol am analizat cele mai relevante noţiuni specifice protecţiei 

sociale (asigurări de sănătate, problematica protecţiei sociale a şomerilor, asigurări sociale 

privind pensiile, avantajele şi limitele actualului sistem de pensii de stat, şi modalităţile de 

trecere la sistemul obligatoriu de pensii private şi creşterea vârstei de pensionare, contribuţii 

la sistemul de asigurări), noţiuni care au constituit de-a lungul  timpului teme de cercetare 

distincte, circumscrise ariei de cercetare a  sistemului  de asigurări  şi protecţie socială. 

Se face o analiză succintă a principalelor categorii de beneficii şi criteriile de natură 

economică şi administrativ-instituţionale ce se au în vedere în alegerea opţiuniilor pentru un 

anumit mix de beneficii şi servicii sociale de către fiecare stat. Se prezintă serviciile sociale, 

ce pot lua forma unor sisteme de asigurări, de exemplu sistemul de asigurări de sănătate în 

România. Serviciile de sănătate nu se diferenţiază în funcţie de contribuţie, ci în funcţie de 

nevoile individului. Contribuţiile la sistemul de asigurări de sănătate însă nu reflectă starea de 

sănătate a individului, sau grupa de risc din care acesta face parte, ci se stabileşte procentual 

în funcţie de veniturile individuale. Este prezentată problematica protecţiei sociale a 

şomerilor, cadrul instituţional şi normativ în baza cărora şomerii sunt protejaţi. În  ţările 
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analizate elementul comun îl reprezintă constituirea, în baza legii, a fondului de şomaj, fond 

de asigurări sociale obligatorii ce se bazează pe principiul repartiţiei, veniturile acestor 

fonduri provin în cea mai mare parte din contribuţii ale angajatorilor, respectiv ale 

angajaţilor, iar finanţarea deficitelor este realizată din bugetul public. Diferenţierile sunt 

legate de condiţiile şi criteriile de eligibilitate, de formula de calcul şi de durata de acordare. 

În ţările analizate accesul la beneficii are o condiţionare multiplă, durata de acordare şi 

nivelul acestora se diminuează, în timp ce perioada de neocupare creşte. Se prezintă sistemul 

de asigurări sociale privind pensiile, avantajele şi limitele actualului sistem de pensii de stat, 

şi modalităţile de trecere la sistemul obligatoriu de pensii private şi creşterea vârstei de 

pensionare. Contribuţiile la sistemele de asigurări sunt determinate de veniturile individuale, 

ele sunt de tip procentual. În România, de exemplu, pensiile nu sunt perfect corelate cu 

contribuţiile; ele reflectă într-o anumită măsură contribuţiile, dar într-un sens relativ. 

CAPITOLUL IV. Aspecte generale ale sistemului contabil utilizat în România şi 

Ungaria  

Tratează  într-o manieră personală conceptul de sistem financiar-contabil, evoluţia sistemului 

în cele două ţări supuse studiului, tratează teoretic aspectele generale cu privire la sistemul 

contabil utilizat în cele două state caracterizat prin norme, principii contabile, politici 

contabile, a caracteristicelor planului de conturi din cele două state supuse analizei, pentru ca 

apoi să prezentăm o analiză comparativă a reglementărilor legislative referitoare la salarii în 

România faţă de Ungaria. Concluziile desprinse din acest capitol se referă la deosebirile 

existente între cele două sisteme  contabile.  

CAPITOLUL V. Beneficiile angajaţilor în viziunea IASB-FASB, pe fondul convergentei 

contabile  

Cuprinde prezentarea beneficiilor angajaţilor în lumina standardelor internaţionale şi 

americane de contabilitate, prin prisma armonizării reglementărilor legislative referitoare la 

salarii în cele două ţări studiate şi a glosarului de termeni caracteristici propuşi (prezentat în 

anexă). Beneficiile angajaţilor se referă la toate formele de contraprestaţii acordate de o firmă în 

schimbul serviciului prestat de angajaţi. Beneficiile angajaţilor pot avea diverse forme şi pot fi 

clasificate după mai multe criterii. IAS 19 nu face distincţie între beneficiile acordate în forma 

bănească (salarii, prime etc.) sau sub alte forme (avantaje în natură, avantaje în servicii etc.). În 

categoria angajaţilor intră şi managerii. Din analiza comparativă a celor două standarde de 

contabilitate referitoare la beneficiile angajaţilor (IAS 19 revizuit şi SFAS 87 revizuit) se 
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conturează terminologia specifică (cunoscută îndeosebi de actuari), munca asiduă a celor 

două borduri (IASB şi FASB) de convergenţă contabilă, precum şi încercările asidue din cele 

două ţări studiate în vederea integrării acestor reglementări în cele naţionale. 

 

CAPITOLUL VI.  Studiul de caz privind beneficiile angajaţilor 

 Vom utiliza ca metoda de cercetare analiza cantitativ-comparativă, prin prezentarea a două 

studii de caz. Primul, aplicat la  doua entităţi economice mici, una din România (SC Marco 

Import Export SRL) şi cea de-a doua din Ungaria ( ERGONETT Ipari, Kereskedelmi es 

Szolgaltato din Ungaria ) care işi organizează şi îsi conduc contabilitatea în funcţie de 

referenţialele naţiale, respectiv Legea contabilităţi nr.82/1991 republicată având rolul de a 

construi cadrul şi fundamentul juridic al normalizării contabile, OMFP nr.3.055/2009 pentru 

aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene care cuprind norme contabile 

propriu-zise şi OMFP nr. 2239/25.07.2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de 

contabilitate în România  şi respectiv Legea contabilităţii nr.100 din 2000, în Ungaria. Este 

destinat unei analize descriptive a modului de calcul şi aplicare a reglementărilor naţionale 

privind salariile, contribuţiile entităţi şi ale angajaţilor, privind veniturile salariale ale  

angajaţilor, comparativ pentru cele două entităţi economice analizate în cadrul lucrării, din 

cele două ţări. 

 În urma studiului intreprins şi a analizei comparative, la cele două entităţi economice din 

Rămânia şi Ungaria ne permitem să formulăm câteva concluzii şi aprecieri personale. Salariul 

minim brut pe economie cât şi salariul mediu brut, sunt aproape de două ori mai mari în 

Ungaria decât aceiaşi indicatorii în România, ceea ce înseamnă că baza de pornire a salarizări 

în Ungaria este net superioară celei din România. 

Salariul mediu brut la firma ERGONETT Ipari, Kereskedelmi es Szolgaltato din Ungaria este 

de 3,1 ori mai mare decât salariul mediu brut de la SC Marco Import Export SRL din 

România. Acest lucru arată că salariaţii de la firma ERGONETT Ipari, Kereskedelmi es 

Szolgaltato din Ungaria, sunt mult mai bine plătiţi decât cei de la SC Marco Import Export 

SRL din România. 

 

Cel de-al doilea studiu de caz propus, menit să explice etapele parcurse în prezentarea 

beneficiilor angajaţilor pe termen lung (de pensii) în situaţiile financiare consolidate:  

 Estimarea avantajelor acumulate de personal contra serviciilor prestate prin folosirea 

tehnicilor actuariale pentru realizarea unor estimatări credibile a valorii beneficiului pe care 
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angajaţii l-au câştigat în schimbul serviciului lor în perioada curentă şi în perioada 

anterioară;  

 Actualizarea beneficiului utilizând metoda factorului de credit proiectat pentru a determina 

valoarea actualizată a obligaţiei privind beneficiul determinat şi costul serviciului curent; 

 Determinarea valorii juste a activelor planului de pensii; 

 Contabilizarea abaterii actuariale; 

 Calculul costului serviciilor trecute (anterioare) ; 

 Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare; 

Am dorit să realizăm prelucrări succesive ale informaţiilor contabile caracteristice a două firme 

(una din România, alta din Ungaria) cotate la bursa din România,  respectiv cea din Ungaria, firme 

cotate care aplică IAS 19” Beneficiile angajaţilor”. Pentru a realiza acest studiu am apelat la 

compania multinaţională KPMG. KPMG Internaţional Cooperative (“KPMG International”) 

este o entitate elveţiană. Firmele membre ale reţelei de firme independente KPMG sunt 

afiliate la KPMG Internaţional. KPMG funcţionează ca o reţea internaţională de firme 

membre, care oferă servicii de audit, consultanţă fiscală şi consultanţă în afaceri. KPMG are 

birouri în 146 ţări şi peste 140.000 de specialişti în toată lumea. 

 

 KPMG a deschis primul birou din România în 1994, urmând apoi un al doilea în 1999, la 

Timişoara. În ultimii ani, s-au deschis birouri în Cluj, Iaşi, Constanţa şi Chişinău. KPMG în 

România are în prezent peste 600 de angajaţi, atât cetăţeni români, cât şi străini, combinând 

astfel experienţa locală cu know-how-ul internaţional. 

 

KPMG Hungária Kft, este o societate cu răspundere limitată maghiară şi o firmă membră a 

reţelei KPMG de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative 

("KPMG International"), o entitate elveţiană. KPMG înfiinţată în Budapesta în 1989, este 

primul birou în Europa Centrală şi de Est. Compania maghiară astăzi are mai mult de 600 de 

angajaţi, oferind servicii de audit cu KPMG Ungaria Ltd. Şi KPMG Advisory Services Ltd, 

ce ofera servicii fiscale şi de consultanţă pentru companii maghiare şi multinaţionale, entităţi 

guvernamentale şi investitori activi. 

 Concluziile desprinse din tratarea acestui studiu de caz se rezumă la elemenetele determinate 

prin etapele prezentate în bilanţ, precum şi în contul de profit şi pierdere, la estimările 

actuariale efectuate, dependente de politica firmei în cauză. 
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CAPITOLUL VII. Percepţia entităţilor economice pe linia protecţiei sociale a 

angajaţilor studiu de caz 

 Se prezintă un studiu de caz efectuat la entităţile economice din judeţul Cluj. În cadrul 

acestui capitol am avut ca obiectiv descrierea în detaliu a distribuţiei populaţiei din cadrul 

eşantionului selectat (entităţile economice din judeţul Cluj) în funcţie de factorii importanţi ce 

influenţează deciziile, atitudinile şi percepţiile acestora faţă de modul şi nivelul de constituire 

a contribuţiilor la formarea fondului de asigurări şi protecţie socială. Prin utilizarea 

indicatorilor statistici ai tendinţei centrale, de variaţie şi distribuţie am pus în evidenţă 

omogenitatea şi modul de distribuţie al entităţilor economice în funcţie de şase probleme 

principale, analizate în cadrul lucrării, şi pe care le considerăm importante în definirea, 

analizarea sistem de protecţie socială din România.  

1. Identificarea tipului de entităţi economice preponderente în Cluj: 

 preponderent sunt entităţi economice orientate spre domeniul prestări servicii şi 

comerţ în defavoarea celor de producţie şi distribuţie; 

 din punct de vedere al cotei de contribuţie calculate pentru asigurări sociale în cadrul 

firmelor din Cluj, 100% dintre entităţile economice se încadrează în cota de 20.80% , 

reprezentând condiţii normale de muncă; 

 din punct de vedere al mărimii entităţii economice (calculată prin numărul de angajaţi 

şi cifra de afaceri) preponderent pentru Cluj sunt entităţile economice mici; 

2. Determinarea unui cadrul general de politici de contribuţie socială (juridic, legislativ) 

modul în care entităţile economice se raportează la ele – Gradul de satisfacţie al entităţilor 

economice faţă de politicile de contribuţie socială, şi cunoaşterea lor: 

 Entităţile economice consideră extrem de importantă cunoaşterea cadrului legislativ şi 

juridic; 

 Au un grad ridicat de insatisfacţie faţă de cadrului legislativ şi juridic din domeniul 

sistemului de protecţie socială (definit prin ineficienţă, instabilitate şi caracterul 

contradictoriu al acestuia); 

3. Determinarea efectelor acestor politici asupra activităţilor, atitudinilor şi decizilor 

entităţilor economice: 

 Sistemul de cheltuieli cu protecţia social este perceput preponderent de entităţile 

economice ca fiind povară fiscal; 
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 Media procentuală a contribuţiilor cu protecţia socială în raport cu totalul cheltuielilor 

este de 15.73%, 50% dintre entităţile economice menţionează că au o cotă procentuală 

de contribuţie aflată în intervalul 0-10% din totalul cheltuielilor; 

4. Identificarea facilităţilor şi avantajele de care au beneficiat entităţile economice în urma 

unor măsuri de politici sociale  

 Majoritatea entităţilor economice nu au beneficiat de nici o facilitate sau avantaje 

acordate; 

 Cele care au beneficiat de facilităţi sunt cel ce s-au orientat spre încadrarea tinerilor 

absolvenţii;  

5. Identificarea măsurile guvernamentale ce ar trebui luate pentru menţinerea pieţei muncii 

din perspectiva entităţilor economice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entităţile economice sunt preponderent orientate spre creşterea şi susţinerea 

îmbunătăţirii calităţii şi accesibilităţii serviciilor de sănătate şi asistenţă medicală; 

 Susţinerea şi încurajarea încadrării persoanelor cu vârstă de peste 45 de ani; 

 Chiar dacă există un grad ridicat de insatisfacţie faţă de sistemul actual de contribuţie 

şi distribuţie al protecţiei sociale totuşi statul este soluţia de administrate a fondurilor 

sociale, preferată de majoritatea entităţilor economice ce au menţionat această formă 

de administrare a fondurilor sociale;  

6. Pentru a verifica datele obţinute pe analiza generală a atitudinilor entităţilor economice faţă 

de contribuţiile la sistemul de protecţie socială o mare parte a analizei, din cadrul acestei 

cercetări, se axează, exclusiv, pe politicile contribuţiilor la fondurile de pensii: contribuţii 

3%

65%

26%

6%

Flexibilitatea programului de muncă

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi asistenţă socială

Strategii şi facilităţi pentru angajarea persoanelor de peste 45 ani

Strategii şi facilităţi pentru învăţarea continuă
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obligatorii, facultative, determinarea criteriilor ce stau la baza alegerii unui fond de pensii 

privat, determinarea gradului de încredere al entităţilor economice cu privire la fondurile de 

pensii administrate privat. 

 Analiza datelor pe acest segment de politici sociale (pensiile) confirmă rezultatele 

obţinute în analiza generală a contribuţiilor entităţilor economice la formarea fondului 

de protecţie socială şi oferă o perspectivă mai detaliată pentru toate sistemele de 

pensii (de stat/private, obligatorii/facultativ). 

 Astfel există un înalt nivel de insatisfacţie faţă de actualul sistem de contribuţie la 

formarea fondului de asigurare a pensiilor.  

 Principalul avantaj menţionat de entităţile economice, al sistemului obligatoriu de 

pensii de stat este chiar statul fiind considerat element favorabil şi stabil în 

administrarea contribuţiilor pensiilor de stat obligatorii. Cel mai mare dezavantaj 

menţionat fiind nivelul mic al pensiei de care vor beneficia la finalul perioadei de 

cotizare, dezechilibrul dintre numărul mare de pensionari şi populaţia activă. Un alt 

dezavantaj major fiind şi lipsa de control asupra sumelor cotizate. 

 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI PERSPECTIVE ALE CERCETĂRII 

 

După cum este firesc, în finalul proiectului de cercetare, am realizat o expunere a 

principalelor concluzii şi rezultate desprinse pe parcursul demersului ştiinţific precum şi o 

subliniere a contribuţiilor aduse la stadiul cunoaşterii ştiinţifice în aria problematicii 

beneficiilor angajaţilor. Totodată, am avut în vedere la final şi precizarea limitelor acestui 

demers ştiinţific precum şi reliefarea perspectivelor cercetărilor viitoare în acest domeniu 

complex.   

La nivelul primului capitol am realizat o prezentare a stadiului cunoaşterii ştiinţifice în 

domeniul de cercetare al beneficiilor angajaţilor în vederea fixării unui cadru de raportare 

relevant pentru desfăşurarea demersului ştiinţific. Cele mai relevante concluzii desprinse din 

acest capitol sunt: 

 Cercetările în domeniul beneficiile angajaţilor sunt multiple, dar nu au vizat niciodată o privire de 

ansamblu, prin prisma celor 16 arii de studiu al acestei problematici, motiv pentru care am parcurs 

şi am realizat etapele necesare definitivării studiului; 
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 Aspectele pozitive desprinse din studiul întreprins se referă la: majoritatea studiilor empirice 

pozitiviste, nu sunt însoţite adesea de justificări concludente, ceea ce generează puncte sensibile de 

dezbatere în viitor (cum este cazul controversei legate de folosirea sau nu a metodei "coridorului"), 

dar fac apel la impactul social sub aspectul utilităţii acestor cercetări; 

În continuare vom prezenta cele mai relevante concluzii  desprinse din celelalte capitole ale 

prezentului studiu: 

 Prezentarea cadrului legislativ specific avantajelor personalului comparativ în România şi Ungaria 

a permis descrierea ulterioară, detaliată, a acestor beneficii în fiecare din ţările analizate, sintetizând 

principalele deosebiri; 

 Beneficiile angajaţilor sunt văzute parţial diferit în IAS 19 revizuit faţă de SFAS 87 revizuit, 

motiv pentru care am realizat compararea elocventă;  

 Cele două ţări studiate fac eforturi susţinute pentru a-şi realiza armonizarea legislaţiei proprii cu 

standardele internaţionale de contabilitate, dar, din păcate, standardele se aplică doar de entităţile 

cotate la bursă şi care fac parte dintr-o companie multinaţională; 

 Termenii utilizaţi în legătură cu beneficiile angajaţilor sunt diverşi şi necunoscuţi pentru mulţi 

specialişti (poate cu excepţia actuarilor), motiv pentru care propunem un glosar care să aducă 

lămuririle necesare;  

În Ungaria taxele şi cotribuţiile sunt percepute în cote progresive: pentru salarii mai mari se  

platesc taxe şi contribuţii mai mari. 

Salariul minim brut pe economie cât şi salariul mediu brut, sunt aproape de două ori mai 

mari în Ungaria decât aceiaşi indicatorii în România; 

Salariul mediu brut la firma ERGONETT Ipari, Kereskedelmi es Szolgaltato din Ungaria 

este de 3,1 ori mai mare decât salariul mediu brut de la SC Marco Import Export SRL din 

România. Acest lucru arată că salariaţii de la firma ERGONETT Ipari, Kereskedelmi es 

Szolgaltato din Ungaria, sunt mult mai bine plătiţi decât cei de la SC Marco Import Export 

SRL din România. 

Pentru determinarea elementelor referitoare la beneficiile din pensii la compania multinaţională 

KPMG, prezentate în bilanţ şi în contul de profit şi/sau pierdere trebuie să se parcurgă şase etape, 

astfel că, se porneşte de la salariul estimat la finele anului, se actualizează indemnizaţia la plecare, 

se cuantifică randamentul estimat şi efectiv specifice activelor fondului de pensii, se contabilizează 

abaterile actuarile determinate conform regulii coridorului, iar în final se determină costului 

serviciilor anterioare. Estimările actuariale folosite depind de politica internă a firmei şi de ipotezele 
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precizate în anuarele statistice.  Provizionul specific beneficiilor pentru pensii este în acelaşi 

cuantum în bilanţ, cât şi în contul de profit şi pierdere. 

Prin utilizarea indicatorilor statistici ai tendinţei centrale, de variaţie şi distribuţie am pus în 

evidenţă omogenitatea şi modul de distribuţie al entităţilor economice din judeţul Cluj în 

funcţie de şase probleme principale, analizate în cadrul lucrării, şi pe care le considerăm 

importante în definirea, analizarea sistemului de protecţie socială din România.  

În finalul demersului ştiinţific, se impun a fi menţionate anumite aspecte privind limitele 

acestei lucrări precum şi  perspectivele unei cercetări empirice viitoare. În ceea ce priveşte 

limitele demersului ştiinţific, acestea pot fi analizate atât la nivelul cercetării teoretice 

(conceptuale) cât şi la nivelul cercetării empirice.  

Limitele studiului întreprins sunt diverse, din care punctăm: orizontul de timp ales de noi este destul 

de îngust, deoarece topicurile de cercetare generează adesea studii de 50-100 ani; demersul ştiinţific 

s-a canalizat pe interpretarea studiilor şi nu pe explicitarea uzitării constatărilor obţinute; 

metodologia de cercetare inductivă s-a realizat facil, iar articolele introduse în studiu au fost 

redactate în limba române (puţine ca număr) şi în limba engleză, motiv pentru care, ca perspectivă 

de cercetare ne propunem o analiză a literaturii de specialitate şi în alte limbi de circulaţie 

internaţională. Datorită lipsei răspunsurilor la chestionarele trimise la entităţi economice din 

Ungaria nu s-a putut realiza o paralelă  privind opiniile, atitudinile şi comportamentele firmelor 

în legătură cu problemele ce reglementează protecţia socială. 

 

În ceea ce priveşte perspectivele cercetărilor viitoare, acestea sunt, în mare măsură, legate de 

limitele prezentului demers ştiinţific. În privinţa cercetărilor empirice viitoare, acestea ar 

putea avea în vedere extinderea analizei (şi deci a eşantionului)   în  Ungaria  şi la alte ţări din 

Europa.  

 

CONTRIBUŢII PROPRII LA STADIUL CUNOAŞTERII 

 

După expunerea principalelor concluzii la care am ajuns pe parcursul acestui proiect de 

cercetare, considerăm utilă  sublinierea contribuţiilor aduse la stadiul cunoaşterii în aria 

problematicii beneficiilor angajaţilor. De altfel, tocmai prin aceste contribuţii putem proba 

atingerea dezideratului major al unei cercetări ştiinţifice autentice respectiv crearea de 

valoare adăugată la cunoaşterea ştiinţifică existentă în aria de cercetare vizată (Mustaţă, 

2008:17).   
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În varianta cea mai condensată, aceste contribuţii  pot fi sintetizate prin obiectivul proiectului 

de cercetare (pe care cutezăm a crede că l-am atins), şi anume  dezvoltarea şi aprofundarea 

problematicii beneficiilor angajaţilor în România şi Ungaria. Astfel, considerăm că în cadrul 

primul capitol am reuşit să prezentăm stadiului actual al cercetării, cadrul conceptual şi 

reglementările internaţionale, europene şi naţionale relevante în domeniul beneficiilor 

angajaţilor. În continuare, la nivelul capitolelor doi, trei şi patru am dezvoltat şi aprofundat 

prezentarea cadrului conceptual şi al reglementărilor cu privire la sistemul de salarizare şi 

protecţie socială, precum şi a sistemului contabil în România şi Ungaria. Prin intermediul 

capitolului cinci am reuşit să dezvoltăm şi să aprofundăm aspectele privind beneficiile 

angajaţilor în viziunea IASB-FASB. În cadrul capitolului şase am investigat pe de o parte din 

punct de vedere empiric problematica salariilor, a contribuţiilor salariale, relevanţei 

cuantumului acestora, şi pe alta parte transpunerea în situaţiile financiare consolidate  a 

beneficiilor pe termen lung (provizionul pentru pensii) prin parcurgerea celor şase etape. În 

cadrul capitolului şapte am realizat  investigarea empirică a relevanţei problematicii protecţiei 

sociale pentru entităţile economice. 

 

În continuare ne propunem să punctăm câteva din acele contribuţii pe care le considerăm  a fi 

cele mai relevante, aduse cunoaşterii ştiinţifice, mai întâi, la nivel teoretic-conceptual:  

 În ceea ce priveşte stadiul actual al cunoaşterii în domeniu, am realizat (pentru prima 

dată) o dimensionare cuprinzătoare a cercetărilor existente la nivelul întregii arii a 

problematicii beneficiilor angajaţilor, constând într-o analiză cantitativă şi calitativă, a 

celor mai relevante lucrări ştiinţifice publicate în jurnalele academice pe plan 

internaţional. Cercetările în domeniul beneficiile angajaţilor sunt multiple, dar nu au vizat 

niciodată o privire de ansamblu, prin prisma celor 16 arii de studiu al acestei problematici, 

motiv pentru care am parcurs şi am realizat etapele necesare definitivării studiului. Până în 

prezent, la nivelul literaturii academice de specialitate, nu au fost realizate (după 

cunoştinţa noastră) studii similare în această arie de cercetare, lucrările ştiinţifice 

prezentând, de regulă, o recenzie a principalelor studii doar la nivelul subdomeniului (sau 

doar a topicului) abordat. 

 

 La nivelul abordărilor teoretice, am creat un cadru conceptual coerent şi actual, în care am 

integrat noţiunile de bază specifice domeniului (beneficiile angajaţilor, sistem financiar 

contabil, sistem de salarizare, ipoteze actuariale, IAS 19, SFAS 87, plan de beneficii 
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definite, plan de contribuţii/prestaţii definite, valoarea justă a activelor planului, 

prezentarea informaţiilor referitoare la beneficii în situaţiile financiare), raţiunile şi 

obiectivele aferente beneficiilor angajaţilor, precum şi teorii specifice salariilor (teoria 

salariului natural, teoria salariului pe baza „legii de aramă”, teoria marxistă asupra 

salariului, teoria cotei descrescânde a salariului, teoria cotei crescânde a salariului, teoria 

monopolului, teoria sindicalistă, teoria salariului pe baza productivităţii, teoria fondului 

de salarii, teoria reformatorilor sociali asupra salariului, teoria cercului vicios al preţurilor 

şi salariilor, numită şi teoria spiralei inflaţioniste a preţurilor sau a ciclului infernal al 

preţurilor şi salariilor, teoria salariului reglementat, teoria contractului, teoria armoniei de 

interese sau intereselor comune, teoria relaţiilor umane) ce se află la baza acestora  şi 

explica atât modul de formare cât şi factorii ce determină dinamica salariului. 

 

 În planul reglementărilor contabile am realizat o abordare critică a principalelor 

reglementări relevante pentru beneficiile angajaţilor la nivel internaţional (IAS 19 , SFAS 

87) şi naţional (OMFP 3055/2009), analizând în acest sens, evoluţia lor în timp, 

interrelaţionările existente şi stadiul actual. Beneficiile angajaţilor sunt văzute parţial diferit 

în IAS 19 revizuit faţă de SFAS 87 revizuit, motiv pentru care am realizat o comparare 

elocventă. Termenii utilizaţi în legătură cu beneficiile angajaţilor sunt diverşi şi necunoscuţi 

pentru mulţi specialişti (poate cu excepţia actuarilor), motiv pentru care propunem un glosar de 

termeni care să aducă lămuririle necesare. 

 

 La nivelul laturii tehnice privind întocmirea documentelor salariiale la cele două entităţi 

economice din România şi Ungaria am dezvoltat şi aprofundat îndeosebi problematica 

delimitării modalităţilor de determinare a salariului net, de percepere a impozitului, a deducerii 

de bază, a contribuţiilor, analizând critic, într-o manieră comparativă, prevederile 

reglementărilor, europene şi naţionale relevante. 

 

 La nivelul laturii tehnice privind determinarea elementelor referitoare la beneficiile  pe 

termen lung (din pensii) la compania multinaţională KPMG, prezentate în bilanţ şi în 

contul de profit şi/sau pierdere, am dezvoltat şi aprofundat prezentarea etapelor parcurse 

în prelucrarea informaţiilor contabile până la inserarea acestora în situaţiile financiare 

consolidate, îndeosebi problematica delimitării celor şase etape ce trebuie să se parcurgă, 

astfel că, se porneşte de la salariul estimat la finele anului, se actualizează indemnizaţia la 
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plecare, se cuantifică randamentul estimat şi efectiv specific activelor fondului de pensii, 

se contabilizează abaterile actuarile determinate conform regulii coridorului, iar în final se 

determină costul serviciilor anterioare, analizând critic, într-o manieră comparativă, 

prevederile reglementărilor internaţionale, europene şi naţionale relevante. 

 

 Pentru a sublinia principalele contribuţii ale demersului ştiinţific la nivel empiric, trebuie să 

facem referire la rezultatele desprinse şi al analizei cantitative a opiniilor entităţilor economice 

din judeţul Cluj, în vederea obţinerii unor date care să arate gradul de cunoaştere şi felului 

în care se desfăşoară activitatea de protecţie şi asigurări sociale. Am recurs la abordarea 

unei analize cu caracter statistico-matematic de tip cantitativ, pentru colectarea datelor 

folosind ca instrument de cercetare chestionarul. Am ales acest tip de analiză deoarece 

este orientată în primul rând spre verificarea teoriilor şi a ipotezelor emise, referitor la 

subiectul tratat, apelându-se la tehnici structurate, măsurabile cantitativ (prin utilizarea 

unor indicatori de dispersie, ai tendinţei centrale şi de corelaţie) având un caracter 

evaluativ, predictiv şi de cauzalitate.  
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