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2. INTRODUCERE 

 
 

Contextul actual al crizei economice subliniază rolul deosebit de important al 

avantajelor angajaţilor în viaţa economică, socială şi politică a oricărui stat. Resimţim 

cu toţii efectele creşterii cotei de TVA prin scăderea puterii de cumpărare sau 

insuficienţa veniturilor încasate din impozite pentru acoperirea cheltuielilor publice, 

precum plata salariilor bugetarilor sau reducerea cheltuielilor cu investiţiile publice. 

Putem înţelege în acest context cât de mare este impactul unei bune gestionări a 

banului public, impact resimţit şi propagat ireversibil în întreaga economie. 

O bună informare în plan teoretic şi metodologic, precum şi gradul de cunoaştere  a 

practicii financiar-contabile a societăţilor cotate la bursă, mi-au permis să analizez, să 

relevez, să formulez aprecieri, opinii şi soluţii cu privire la: conţinutul, obiectivele şi 

funcţiile cunoaşterii în domeniul avantajelor acordate angajaţilor. Un loc aparte este 

rezervat informaţiei statistico-matematice în societăţi şi identificarea unor direcţii de 

perfecţionare. 

Teza de doctorat are ca sferă de referinţă societăţile specifice care funcţionează pe 

piaţa bursieră, prin prisma modului de constituire, de organizare şi funcţionare. 

Remarcăm punerea în valoare, în context evolutiv, a sistemului contabil românesc 

prin „supunerea necondiţionată a interesului statului totalitar, susţinerea economiei 

centralizate” (Matiş D., 2003), a funcţionării societăţilor de administrare a fondurilor 

de pensii în ţara noastră, pe baza unei analize critice; organizarea societăţilor de 

administrare a fondurilor de pensii, prin prisma raportului: unitate-diversitate, precum 

şi funcţionarea societăţilor de administrare a fondurilor de pensii între general şi 

particular. 

Mi-am pus întrebarea „ce sunt aceste avantaje ale angajaţilor?”, „când şi cum au 

apărut?”, dar mai ales „la ce folosesc?” şi „ce putem face cu ele?”. Deci de aici şi 

până la aplicarea lor nu a fost decât un pas. 

În lucrarea Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis, (Becker B.E., 

Chiswick E., 2005) autorii au examinat consecinţele investiţiilor în capitalul uman, 

acesta fiind definit ca o rezervă de resurse productive încorporate în indivizi, 
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constituită din elemente diverse precum nivelul de educaţie, formare şi experienţă 

profesională, starea de sănătate sau cunoaşterea sistemului economic. 

Sistemele de pensii traversează în întreaga lume o perioadă de criză. Multe dintre 

ţările Uniunii Europene, dar nu numai, au costuri impresionante - în general peste 8-

10% din PIB, doar pentru a menţine pe linia de plutire o componentă a sistemului de 

asigurări sociale, respectiv, aceea de acordare a venitului necesar după ieşirea de pe 

piaţa muncii. Situaţia este însă mult mai dificilă, mai complexă, mai ales în 

perspectivă, în condiţiile „particularităţilor sistemului de pensii moştenit” şi a 

factorilor ce afectează inevitabil secolul pe care îl parcurgem (îmbătrânirea populaţiei, 

reducerea populaţiei active, problemele macroeconomice în principal ale ţărilor în 

tranziţie, etc.) bugetul necesar asigurării plăţii pensiilor ca pondere din PIB, care se 

anticipează că se va dubla peste 40-50 de ani. 

Majoritatea ţărilor au demarat deja procese de reformă a pensiilor sau cel puţin îşi 

proiectează astfel de schimbări pentru perioadele imediat următoare. Cu toate că 

aparent problemele sunt aceleaşi, direcţiile de schimbare, chiar dacă uneori 

convergente, sunt diferite, în urmă cu 10 ani de zile, principala cale de reformă 

discutată şi implementată era în general, cea parametrică (modificarea vârstelor de 

pensionare, a ratelor de înlocuire, etc.), în momentul de faţă există un consens aproape 

explicit în lumea capitalistă occidentală: trecerea cel puţin parţială la sectorul privat 

reprezintă cheia viabilităţii sistemelor de pensii.  

În aceste condiţii, studiul îşi propune să descrie cadrul în care schimbările precedente 

sau anticipate s-au petrecut şi se petrec, pentru a putea concepe ulterior cât mai corect 

o politică coerentă în sfera pensiilor. 

În momentul de faţă nu există resurse care să permită o îmbunătăţire considerabilă a 

nivelului pensiilor, iar o reformă axată preponderent pe mărirea vârstei de pensionare 

este insuficientă, fiind necesară o politică de ocupare mai eficientă. Acest lucru este 

posibil numai printr-o îmbunătăţire generală a ratei de angajare, precum şi prin 

scoaterea din zona economiei gri a unui număr mare de locuri de muncă. Aceasta ar 

asigura baza necesară pentru a acoperi costurile pensiilor furnizând venituri 

suplimentare pentru fondul de pensii şi o împărţire mai echitabilă a poverii fiscale.  

Implementarea reformelor structurale în domeniul pensiilor publice este esenţială, în 

vederea reducerii presiunii asupra bugetului de stat şi creşterii speranţei de viaţă. 
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Chiar dacă pensiile nu reprezintă decât o treime din venitul mediu, faptul că avem un 

număr mai mare de pensii decât salarii creează o reală problemă pentru inflaţie, dar şi 

pentru alţi indicatori economici, precum deficitul bugetar şi cel extern. În acelaşi timp, 

majorările de pensii înseamnă majorarea cheltuielilor bugetare.  

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei (Coltlet et al., 

2008) care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie 

socială, gestionarea sistemului public de pensii a reprezentat o provocare pentru toate 

statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate 

socială de tradiţie. 

Astfel, atât la nivel european cât şi la nivel naţional, s-a ridicat problema reformării 

acestor sisteme pentru a asigura sustenabilitatea schemelor publice de pensii, în 

vederea creşterii calităţii vieţii pensionarilor, mai apropiată de cea din perioada activă, 

prin introducerea şi implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale a două 

componente noi, una obligatorie cealaltă facultativă, ambele administrate de către 

societăţi private. 

Domeniul contabil al avantajelor acordate angajaţilor atât în mediul academic cât şi 

în cel practic a fost dintotdeauna şi a rămas până în zilele noastre unul extrem de 

controversat - contabilitatea este domeniul şi instrumentul de cunoaştere a realităţii 

economice (Matiş D., 2005), deoarece informaţiile furnizate de cele două componente 

ale contabilităţii – contabilitatea financiară şi contabilitatea managerială – stau la baza 

proceselor decizionale în cadrul fiecărei societăţi. Dincolo de aceste aspecte ale 

analizei teoriei şi practicii avantajelor angajaţilor – domeniu aflat într-o continuă şi 

permanentă evoluţie – această teză de doctorat reprezintă o cercetare aplicativă 

asupra dificultăţilor întâmpinate în special în aplicarea IAS 19 „Beneficiile 

angajaţilor”. 
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3. MOTIVAŢIA ŞI IMPORTANŢA CERCETĂRII 
 

 

Extinderea relaţiilor economice internaţionale şi a circulaţiei transfrontaliere a 

capitalului impun ca sistemele contabile să asigure prin situaţiile financiare de sinteză 

(bilanţ contabil, cont de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie şi a 

modificărilor capitalului propriu, notele explicative) informaţii comparabile între 

diferite ţări ale lumii.  

Adoptarea IFRS formează un cadru propice dezvoltării pieţei de capital, diminuează 

barierele comerciale şi cele aferente fluxurilor monetare internaţionale. În contextul 

globalizării, obţinerea unor situaţii financiare care să ofere o imagine reală a unei 

societăţi care este posibilă prin aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. 

Concentrându-ne atenţia asupra modului în care termenul de avantajele angajaţilor 

este perceput, tratat şi recomandat a fi prezentat la nivelul situaţiilor financiare, s-au 

conturat primele diferenţe la nivel conceptual în ceea ce priveşte enunţarea noţiunii de 

beneficii ale angajaţilor în IAS 19. Astfel, conform standardelor de raportare 

financiare internaţionale, avantajele acordate angajaţilor includ beneficii furnizate fie 

către angajaţi fie către dependenţii acestora şi se pot materializa prin plăţi (sau 

furnizarea de bunuri şi servicii) făcute fie direct angajaţilor, soţilor sau soţiilor 

acestora, copiilor sau altor dependenţi sau altor societăţi, cum ar fi societăţile de 

asigurări. 

Adoptarea IAS 19: Beneficiile angajaţilor (2004), permite alegerea între trei metode 

contabile referitoare la recunoaşterea câştigurilor şi pierderilor actuariale de planurile 

de beneficii determinate: profitul sau metoda de pierdere, capitaluri proprii metoda de 

recunoaştere şi metoda coridorului.  

Motivaţia mea de a trata tema avantajelor angajaţilor, se bazează pe faptul că, o 

consider importantă, având un interes academic şi economic. Fiind o temă destul de 

interesantă am identificat un interes mare mai ales datorită faptului că ridică multe 

semne de întrebare. Dorinţa mea este de a analiza şi prezenta această temă pentru a da 

mai multe răspunsuri posibile referitoare la apariţia, funcţionarea, structurarea, 

evaluarea şi gestionarea acestor avantaje ale angajaţilor. 
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Prezenta lucrare constituie rodul unor preocupări în domeniu de aproape 6 ani de zile. 

Ea conţine alături de sinteze ale teoriilor asigurărilor sociale şi noţiuni matematice cu 

un mare grad de noutate şi complexitate. Majoritatea rezultatelor prezentate în lucrare 

au fost comunicate în cadrul unor prestigioase manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. Mai multe lucrări au fost publicate în jurnale internaţionale şi naţionale 

din ţara noastră. Referinţe privind aceste lucrări se găsesc în bibliografia lucrării. 

Conceptul de „employee benefits” (beneficii pentru angajaţi) promovează securitatea 

economică – oferind o protecţie financiară angajaţilor în situaţii neprevăzute – şi 

creşterea standardului de viaţă prin facilitarea accesului la servicii de calitate (în speţă 

cele medicale în sistemul privat). 

Acest concept este pus în practică prin intermediul unui parteneriat format din: stat, 

societăţi şi angajaţi. Cei trei parteneri sunt deţinători de resurse, alocând o parte din 

acestea pentru atingerea a două obiective: securitatea venitului angajaţilor şi creşterea 

standardului de viaţă.  

Securitatea venitului înseamnă posibilitatea angajatului (sau familiei acestuia) de a 

acoperi cheltuielile lunare (anuale), ca urmare a producerii unor evenimente ce 

conduc la diminuarea venitului sau chiar la dispariţia acestuia: accidente de muncă 

soldate cu incapacităţi temporare de muncă, boli critice, decesul prematur sau 

pensionarea. 

Creşterea standardului de viaţă se realizează prin accesul oferit angajaţilor la o 

serie de servicii (medicale) de calitate.  

Geneza problemelor economice poate fi ilustrată şi în schema care urmează, pe baza 

interrelaţiilor dintre factorii lor determinanţi: 

Fig. 1. Geneza problemelor economice 

 

 

 

 

Sursă: adaptare după Treynor’s (1972) 

Fapte empirice 
economice 

Teoria economică                                        Metodologia 
          ştiinţei economice 

Problemele economice 
de clarificat (studiu) 
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Problemele economice care se cer clarificate pot fi rezultatul  rămânerii în urmă a unei 

laturi sau a alteia a activităţii economice, cum ar fi: insuficienţa dezvoltării activităţii 

economice în raport cu noile dimensiuni şi structuri viitoare ale nevoii sociale; 

rămânerea în urmă a profitabilităţii în raport cu posibilităţile oferite de progresul 

ştiinţific şi tehnic; necesitatea adaptării (restructurării) economiei în raport cu noile 

exigenţe ale societăţii democratice; necesitatea asigurării coerenţei teoretice, pe de o 

parte, şi dintre teoria economică şi fenomenele economice practice, pe de altă parte. 

Problemele economice – teoretice sau de analiză economică practică – devin teme de 

cercetare şi se propun spre a fi abordate şi soluţionate cercetării ştiinţifice. 

Scopul prezentului demers ştiinţific este acela de a răspunde la o serie de întrebări, 

de mare actualitate, în contextul condiţiilor economice actuale din ţara noastră, 

respectiv: 

• Ce elemente cuprinde conceptul de avantaje ale angajaţilor ? 

• Care sunt abordările acestui concept şi tendinţele de cercetare în literatura de 

specialitate ? 

• Cât de mult s-a preluat din IAS 19 în reglementările din Ungaria şi România ? 

• Cum aplică societăţile cotate din România şi Ungaria reglementările IAS 19 ? 

• Cum s-ar putea îmbunătăţi sistemul de pensii (componentă a avantajelor 

acordate angajaţilor) din România ? 

Formularea unor răspunsuri pertinente la fiecare dintre aceste întrebări, s-a constituit 

în adevărate provocări, deoarece este dificil să deschizi lacătele ferecate de ignoranţă, 

temeri şi incertitudini. 
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4. METODOLOGIA CERCETĂRII  
 

 

Cercetarea (Lungu I., 2007: 14) este definită ca o căutare printr-un proces metodic 

destinată îmbunătăţirii atât a cunoştinţelor proprii, cât şi ale altor persoane prin 

descoperirea unor fapte şi viziuni. Beneficiul cel mai important al cercetătorului este 

faptul că descoperirile sau concluziile sale sunt „cu atât mai convingătoare şi mai 

precise cu cât […] se bazează pe mai multe surse diferite de informaţii” (Yin R.K., 

1994). 

Cercetarea ştiinţifică (Duţă M., 2008), în calitatea ei de investigare consacrată 

descoperirii, evidenţierii, verificării şi punerii în slujba omului şi progresului social a 

unor noi cunoştinţe, poate fi delimitată în următoarele tipuri: cercetare fundamentală, 

cercetare aplicativă şi cercetare de dezvoltare. 

Încadrarea tezei de doctorat în categoria cercetărilor efectuate în domeniile 

contabilitate, management şi finanţe reprezintă primul pas al oricărui demers ştiinţific. 

Aria generală de cercetare a prezentei lucrări o constituie problematica beneficiilor 

angajaţilor la nivel internaţional şi naţional şi poate fi plasată în cadrul sferei 

cercetărilor contabile la intersecţia dintre domeniul de cercetare privind 

finanţele/asigurări, şi domeniul de cercetare privind managementul societăţilor 

comerciale. 

Prezenta lucrare îmbină elementele cercetării fundamentale cu cele ale cercetării 

aplicative. Astfel în cadrul cercetării fundamentale am analizat cadrul conceptual 

privind avantajele acordate angajaţilor atât prin prisma societăţii angajatoare, cât şi al 

angajatului, din punct de vedere al raporturilor de muncă dintre angajator şi angajat, 

precum şi din punct de vedere economic, legal, juridic şi contabil. Un loc deosebit în 

cadrul ei îl are cercetarea fundamentală orientată spre aplicaţii practice în viitor, 

respectivele mecanisme de raportare a informaţiilor privind avantajele angajaţilor.  

Latura aplicativă a cercetării întreprinse are la bază utilizarea rezultatelor cercetării 

fundamentale care au fost dezvoltate prin studii empirice şi care se preocupă de 

transformarea lor în tehnici şi tehnologii concrete, utilizând reflectarea stadiului actual 

al cercetărilor în domeniul contabilităţii, pentru a analiza raportările societăţilor cu 
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privire la beneficiile angajaţilor în cadrul societăţilor comerciale din România şi 

Ungaria cotate la Bursa de Valori.  

Stadiile de cercetare sunt descrise sugestiv de autorii K. Howard şi J.A. Sharp într-un 

model în şapte etape: 

• identificarea ariei de studiu; 

• selectarea temei de cercetare; 

• alegerea modalităţii de cercetare; 

• formularea planului; 

• colectarea datelor şi informaţiilor; 

• analiza şi interpretarea datelor; 

• expunerea rezultatelor. 

Metodele de cercetare specifice cercetării fundamentale pe care le-am utilizat în 

cadrul acestui demers ştiinţific se numără: înregistrarea, clasificarea, măsurarea şi 

compararea tuturor caracteristicilor cantitative.  

Pentru atingerea obiectivelor, consider că este utilă şi contribuie la înţelegerea 

realităţii practice şi prin studiile empirice, a căror rezultate pot fi utilizate atât de 

analişti, investitori sau alţi utilizatori ai informaţiilor contabile.  

În prezenta lucrare, valoarea ştiinţifică este redată prin noutatea, originalitatea şi 

metoda de abordare a temei; toate aceste aspecte sunt deosebit de importante prin 

prisma contabilităţii.  

Ca şi curent de cercetare, lucrarea se încadrează în curentul pozitivist. În opinia lui 

Jensen, teoria pozitivă a contabilităţii caută să explice de ce contabilitatea este ceea ce 

este, de ce contabilii fac ceea ce fac şi ce efecte au aceste fenomene asupra utilizării 

resurselor materiale şi umane. Astfel, cercetarea pozitivă este îndreptată către 

dezvoltarea unei teorii care să explice fenomenele observate şi să previzioneze 

practicile contabile, în timp ce cercetarea normativă prescrie cum ar trebui să se 

întâmple în practică. 

În cercetarea aprofundată a subiectului contabilităţii avantajelor acordate angajaţilor 

am avut de ales între mai multe variante de abordare, reflectate în figura următoare: 
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Fig. 2. Cele 5 paradigme fundamentale ale cunoaşterii contabilităţii avantajelor acordate angajaţilor 

 

 

 

Sursa: concepere şi editare proprie 

 

Prin abordarea inductivă, se elaborează teoriile prin generalizarea observaţiilor furnizate 

de practicile contabile în domeniul avantajelor acordate angajaţilor. Prin abordarea 

deductivă, se stabilesc obiectivele pe baza cărora sunt deduse postulatele, principiile şi 

reglementările din domeniul beneficiilor angajaţilor. Prin abordarea predictivă, se 

anticipează creşterile viitoare ale societăţii. Prin abordarea comportamentală se ia în 

considerare reacţia angajatului în urma accesului la informaţia contabilă. Prin abordarea 

economică sau pragmatică se porneşte de la premisa că informaţia contabilă este de fapt 

un bun economic, asemenea produselor şi serviciilor. 

Natura cercetării se reflectă prin modul în care munca de cercetare îşi manifestă 

contribuţia la adăugarea valorii ştiinţifice.  

Încheind această parte care şi-a propus să explice care sunt motivele care împing unii 

oameni să desfăşoare cercetarea ştiinţifică adevărată, dorim să evidenţiem şi modul în 

care a răspuns Charles Darwin la această întrebare „Succesul meu ca om de ştiinţă, 

oricât de mare a putut ajunge, a fost determinat – atât cât pot să judec – de calităţi 

spirituale şi condiţii complexe şi variate. Dintre acestea, cele mai importante au fost 

dragostea pentru ştiinţă, nemăsurata răbdare de a reflecta vreme îndelungată asupra 

unui subiect, siguranţa în observare şi adunarea faptelor şi o bună parte de 

inventivitate şi de bun simţ”. 

Abordare 
predictivă 

Abordare 
comportamentală 

Abordare 
economică sau 
pragmatică 

Abordare 
inductivă 

Abordare 
deductivă 

 
Paradigme 

fundamentale 

Ştiinţa contabilităţii 
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5.  SINTEZA CAPITOLELOR CUPRINSE ÎN TEZA DE 

DOCTORAT 

 

 

Primul capitol al lucrării intitulat Delimitări conceptuale privind avantajele 

angajaţilor este dedicat studiului conceptual al avantajelor acordate angajaţilor, 

teoriilor din literatura de specialitate privind raţiunea şi mecanismul de funcţionare, 

precum şi clasificărilor în domeniu. Prezentul capitol încearcă o trecere în revistă a 

principalelor metode de cercetare pe parcursul lucrării unde se pot regăsi unele 

reflecţii metodologice punctate asupra anumitor subcapitole. Am prezentat elementele 

conceptuale, teoretice (din punct de vedere economic, contabil şi fiscal), practice (din 

punctul de vedere al aplicabilităţii) şi am subliniat diversitatea beneficiilor şi 

compensărilor. 

Cu toate acestea, sistemul de politici sociale este alcătuit din diverse beneficii şi 

servicii sociale. Ele au rolul de a acoperi întreaga gamă de nevoi de bază şi pentru 

toate segmentele sociale de vârstă sau ocupaţionale. Totalitatea beneficiilor sociale 

formează sistemul de protecţie socială a cetăţenilor, alcătuit din beneficii universaliste 

– acordate tuturor cetăţenilor ca „bunuri de merit”, fără să se afle într-o situaţie de risc 

şi sistemul de securitate socială – destinat să răspundă unor nevoi specifice ale unor 

cetăţeni aflaţi în situaţii de risc, de vulnerabilitate (Preda M., 2002). 

Deseori, auzim că unui angajat i s-a oferit la angajare nu doar salariu, ci un pachet de 

compensaţii şi beneficii: de la diverse bonusuri fixe sau variabile până la maşină şi 

telefon, bonuri de masă sau asigurare medicală.  

În procesul muncii în cazul unei societăţi, angajaţii trebuie motivaţi corespunzător 

obiectivelor pe care este de dorit ca aceştia să le atingă. Un important instrument –

care se aplică în orice societate (Mărgineanu I., 2009), indiferent de tipul acesteia –

este sistemul de recompensare a efortului depus de salariaţi. 

Politicile de compensare se referă atât la recompensarea timpului lucrat (bonusuri fixe 

sau variabile, de vechime, de fidelitate, de muncă peste program), la plata timpului 

nelucrat (concediu de odihnă, medical şi pentru evenimente speciale) cât şi la 

modalităţile de punere în practică a acestor politici: frecvenţa de acordare a unui 
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anumit bonus, negociere salariu: brut sau net, moneda autohtonă sau valută, frecvenţa 

revizuirii salariului etc.  

Atenţia noastră s-a concentrat asupra beneficiilor angajaţilor, având la bază o societate 

care poate alege să utilizeze metoda „coridorului” lăsând posibilitatea de a nu se 

recunoaşte o parte a câştigurilor şi pierderilor actuariale. O aplicare retrospectivă a 

acestei metode impune unei societăţi să repartizeze profitul şi pierderile actuariale 

cumulate de la începutul fiecărui plan până la data tranziţiei la IFRS într-o parte 

recunoscută şi una nerecunoscută. 

În baza studierii literaturii de specialitate a situaţiei beneficiilor angajaţilor 

concluzionăm: contabilitatea avantajelor acordate angajaţilor este alături de 

contabilitatea socială, parte componentă a contabilităţii sustenabile şi acoperă toate 

domeniile de contabilitate, care pot fi afectate de răspunsul la asigurări. De asemenea, 

este un termen general care integrează dimensiunea beneficiilor în cadrul 

macroeconomiei şi microeconomiei; la nivel de societate este specific termenul de 

contabilitate al avantajelor angajaţilor. Pentru a elimina orice contradicţii sau polemici 

privind folosirea acestor concepte, la nivel de societate contabilitatea avantajelor 

angajaţilor se regăseşte sub forma raportărilor financiare şi sub forma contabilităţii în 

asigurări. Cercetarea întreprinsă se axează pe dimensiunea contabilă financiară şi 

managerială la nivel de societate, dimensiuni care vor fi dezvoltate mai pe larg în 

capitolele ce urmează. 

În capitolul II intitulat Dezbateri ştiinţifice privind contabilitatea avantajelor 

acordate angajaţilor prin prisma literaturii de specialitate internaţionale şi naţionale, 

pornind de la premisa că fundamentul oricărei cercetări ştiinţifice este constituit dintr-

o temeinică cunoaştere a literaturii de specialitate, în această etapă incipientă a 

demersului ştiinţific m-am axat pe prezentarea stadiului actual al cercetărilor în 

domeniul contabilităţii avantajelor acordate angajaţilor  şi  de a evidenţia importanţa 

pe care cercetătorii consacraţi au acordat-o acestui domeniu. 

În cadrul lucrării de faţă am abordat doar problematica contabilităţii beneficiilor 

angajaţilor, oferind o analiză a unui număr de 150 de articole selectate din cadrul a 50 

de jurnale internaţionale, considerate de către comunitatea academică ca fiind cele 

mai reprezentative jurnale din sfera contabilă. În vederea surprinderii şi cunoaşterii 
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ideilor ce au marcat evoluţia IAS 19 am luat în considerare o perioadă de 40 de ani, 

respectiv 1970- 2010. 

Având în vedere faptul că subiectul cercetării noastre se află la intersecţia 

contabilităţii cu finanţele şi managementul, în vederea aprofundării dezbaterilor 

mediului academic cu privire la acest subiect, au fost analizate lucrările ştiinţifice 

publicate în jurnalele internaţionale considerate de către comunitatea academică ca 

fiind cele mai reprezentative jurnale din sfera contabilităţii, finanţelor şi 

managementului. Pentru selectarea acestor jurnale am avut în vedere clasificările 

realizate de către diferiţi cercetători ai  universităţilor de prestigiu din lume.  

Un interes deosebit pentru contabilitatea beneficiilor angajaţilor şi modalitatea de 

implementare a recomandărilor IAS 19 constatăm din partea unor prestigioase 

organisme profesionale şi de educaţie: AICPA, ICAEW, ACCA, care au publicat o  

serie de rapoarte şi studii ce sunt considerate un reper în literatura de specialitate şi ca 

atare au fost incluse în studiul nostru. Williams M. L., Malos S. B., Palmer D. K. 

(2002) subliniază că cercetările privind compensările fac distincţie între satisfacţie şi 

nivelul de salarizare. În ciuda importanţei tot mai mari a beneficiilor angajaţilor atât 

din punct de vedere al cheltuielilor ce sunt semnificative pentru afaceri cât şi ca un 

instrument esenţial pentru recrutare şi reţinerea angajaţilor, cercetările empirice cu 

privire la beneficiile angajaţilor au fost destul de reduse la număr (Gerhart B.&amp; 

Milkovich D., 1992; Harris S.R.&amp; Fink P., 1994; Williams M.L.&amp; 

MacDermid, 1994). 

Capitolul III intitulat Studiu comparativ privind reglementările raportărilor 

financiare cu privire la beneficiile angajaţilor are la bază IAS 19 „Beneficiile 

angajaţilor" conform acesteia, recompensele oferite de către societate angajaţilor săi 

pentru timpul lucrat şi munca efectiv prestată sunt prezentate ca elemente de structură 

a pachetului de beneficii acordate personalului. 

Contabilizarea planurilor de beneficii determinate este complexă pentru că sunt 

necesare ipoteze actuariale pentru evaluarea obligaţiei şi a cheltuielilor, cu 

posibilitatea ca rezultatele reale să difere de rezultatele asumate. Aceste diferenţe sunt 

câştigurile şi pierderile actuariale. Obligaţiile sunt evaluate pe o bază actualizată, 

deoarece acestea vor fi decontate mai mulţi ani după ce angajatul prestează serviciile 

(IAS 19 paragraful 48).  
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Nevoia de armonizare şi uniformitate în Contabilitatea avantajelor acordate 

angajaţilor impune normalizarea sa. Pe această cale se formează şi se materializează 

obiectivele, conceptele, regulile şi procedurile privind producţia şi utilizarea 

informaţiei contabile. 

Armonizarea contabilităţii naţionale cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi 

conformarea cu Directivele Contabile Europene, proces generator al unei problematici 

multiple referitoare la reglementări şi doctrină, au stat la baza opţiunii noastre de 

abordare a temei enunţate, de strictă actualitate, considerând că raportarea, privită ca 

un concept  general, constituie un „ingredient-cheie” prin intermediul căruia se 

asigură o comunicare adecvată şi credibilă atât a oportunităţilor, cât şi a provocărilor 

economice, de mediu şi sociale care, din perspectiva gestionării corecte a lor, 

constituie preocupări majore pentru managementul fiecărei societăţi. 

Armonizarea sistemelor contabile şi a întocmirii situaţiilor financiare s-a realizat şi 

continuă să se desfăşoare de-a lungul unui proces etapizat destinat să răspundă cât mai 

bine cerinţelor diferitelor stadii ale dezvoltării economico-sociale la nivelul ţărilor, 

grupelor de state şi pe plan internaţional. 

Apreciem că trebuie utilizată orice metodă de cuantificare şi măsurare a gradului de 

armonizare şi pentru realizarea de estimări a evoluţiei înregistrate de procesul de 

armonizare contabilă internaţională. Cu toate acestea, având în vedere că un nivel 

absolut de armonie pare a fi de neatins, este recomandabil ca instrumentele de 

măsurare să furnizeze o serie de indicaţii privind momentul în care se atinge 

„maximul de armonie” sau momentul în care „minimul de armonie” a fost depăşit 

(Aisbitt O., 2002). 

În urma studiului empiric întreprins atât la nivel naţional (România), la nivelul 

Ungariei, cât şi la nivel internaţional am analizat influenţa unor factori anume aleşi, 

asupra politicii de evaluare, analizând următoarele aspecte: venituri din investiţii, 

creşterea netă a valorii de piaţă a investiţiilor, dobânzile şi dividendele, totalul 

veniturilor din investiţii, contribuţiile angajatorilor, contribuţiile membrilor sau 

participanţilor. Astfel, pentru realizarea comparaţiei reglementărilor naţionale din 

România şi Ungaria referitoare la beneficiile angajaţilor, cele două ţări fac eforturi 

susţinute pentru a-şi realiza armonizarea legislaţiei proprii cu standardele 
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internaţionale de contabilitate, dar aceste standarde se aplică doar de societăţile 

comerciale cotate la bursă şi care fac parte dintr-o societate multinaţională. 

Prezentarea cadrului legislativ din România şi Ungaria specific avantajelor acordate 

angajaţilor a permis descrierea detaliată a progreselor semnificative în ceea ce priveşte 

contabilitatea avantajelor acordate angajaţilor. Acest proces de perfecţionare a 

sistemului contabil şi fiscal legat de beneficiile angajaţilor necesită o atenţie deosebită 

în viitor, deoarece pe plan internaţional şi european se fac eforturi pentru realizarea 

unei armonizări în acest domeniu. 

Capitolul IV cuprinde un Studiu empiric privind practica divulgării informaţiilor 

despre beneficiile angajaţilor care presupune o metodologie de cercetare bazându-se 

pe tehnica analizei de conţinut pentru rapoartele anuale şi determină indicele de 

informare dihotomic, neponderat şi ajustat pentru elementele care nu sunt aplicabile. 

Un element important este studiul empiric privind practica raportării pe internet a 

societăţilor româneşti şi ungare listate la Bursa de Valori, care cuprinde un studiu ce 

vizează identificarea factorilor care condiţionează nivelul de conformitate cu cerinţele 

informaţionale ale standardului IAS 19 şi a societăţilor comerciale care sunt cel mai 

aproape de satisfacerea acestor cerinţe.  

În cazul informaţiilor finanaciar-contabile, ele sunt furnizate de obicei prin 

intermediul situaţiilor financiare ale societăţilor cotate la bursă. Având în vedere toate 

aceste aspecte, ne-am propus să realizăm un studiu empiric privind beneficiile 

angajaţilor şi folosirea metodei coridorului societăţilor cotate la bursă din Ungaria şi 

România în perioada 2009-2010.  

Importanţa şi actualitatea acestei problematici rezultă într-o bună măsură şi de 

preocupările recente ale IASB prin care este adusă în discuţie problema raportării 

beneficiilor angajaţilor reprezentând diferite puncte de vedere întâlnite în aria 

contabilităţii.  

În ceea ce priveşte cercetările empirice care au abordat această problematică, acestea 

sunt reduse ca număr, însă aduc noutăţi în sprijinul întocmirii situaţiilor contabile. În 

urma delimitării elementelor de analiză, în cadrul studiului nostru am acordat punctaj 

1, în cazul în care am regăsit informaţia analizată şi ea întruneşte caracteristicile 

calitative şi punctaj 0 în caz contrar. 
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În continuare ne-am îndreptat atenţia asupra capitolului V Sistemele de pensii între 

teorie şi practică, în care întâlnim caracteristici particulare ale sistemelor de pensii, 

considerate ca fiind scheme tipice, fără a se lua în considerare faptul că acestea, în 

interacţiune cu alte elemente, pot avea ca rezultat cu totul alte configuraţii ale  

sistemelor. Astfel, conturile individuale sunt reprezentate ca fiind manageriate privat 

şi având ca filosofie de distribuire contribuţiile şi nu beneficiile. Pe de altă parte, 

sistemul în flux este asociat implicit pensiilor de stat. 

În cazul conturilor individuale şi pensiilor PAYG acestea reprezintă doar caracteristici 

ale sistemelor de pensii şi nu tipuri de sisteme, deoarece „ideal-tipurile” trebuie  

concepute prin încrucişarea a  trei componente –  tipul  de beneficiu, finanţarea  şi 

managementul  sistemului (Hollzman R., Palacios R., 2001). 

După cum putem constata, integrarea în Uniunea Europeană (UE) a majorităţii 

statelor ECE a făcut ca iniţiativele UE în vederea facilitării transferabilităţii pensiilor 

în cadrul Uniunii şi a consacrării principiului persoanei prudente ca premiză a 

reformei paneuropene a sistemului de pensii trebuie să fie de actualitate şi în estul 

Europei (Fultz W.L., 2003, Wagner A., 2005). Soluţiile viabile au fost de creare a 

pilonilor II (administrat privat şi obligatoriu), III (administrat privat, dar facultativ) şi 

chiar a unui pilon IV (administrat privat şi, de asemenea, facultativ), creat special în 

ţări precum Bulgaria şi Ungaria, pentru stimularea investiţiilor pe un palier mai mare 

de active (obligaţiuni, fonduri mutuale, acţiuni, titluri de stat etc.) decât cel permis 

pentru pilonii II şi III (Zoltán V.L., 2004).  

Numărul redus de contribuabili faţă de numărul beneficiarilor, gradul scăzut de 

ocupare în rândul lucrătorilor vârstnici şi existenţa unei rate ridicate de muncă 

nedeclarată afectează negativ, pe termen lung sistemul de pensii din România. Pentru 

a face faţă presiunilor asupra sistemelor de securitate socială fiind reprezentată de 

promovarea ocupării forţei de muncă, de creşterea ratelor de participare pe piaţa 

muncii, inclusiv prin promovarea îmbătrânirii active, stimularea participării pe piaţa 

muncii a grupurilor vulnerabile, care în prezent înregistrează rate scăzute de 

participare, reintegrarea şomerilor pe piaţa forţei de muncă, recalificarea şi 

reconversia profesională, educaţia continuă.  



 20

6. CONCLUZII GENERALE, LIMITELE ŞI PERSPECTIVELE 

CERCETĂRII 

 

 

Se impune precizarea că s-a plecat iniţial de la premisa unei cercetări strict calitative, 

dar s-a ajuns la concluzia că o atare cercetare are dezavantajul de a face dificilă 

stabilirea relevanţei şi validităţii abordărilor şi informaţiilor furnizate, precum şi a 

detectării gradului în care subiectivitatea cercetătorului influenţează rezultatele 

cercetării. Din aceste motive s-a optat pentru extinderea metodelor de cercetare, fapt 

ce ne determină ca în acest moment să clasificăm prezenta teză de doctorat ca o 

cercetare calitativă cu elemente cantitative, deseori utilizate pentru testarea ipotezelor 

autorului. 

Înainte de a recurge la dezvoltarea concluziilor, menţionăm câteva aspecte referitoare 

la metodologia şi rezultatele cercetării. Metodologia cercetării a fost reprezentată de 

analiza literaturii de specialitate şi a evoluţiei reglementărilor şi normalizării contabile 

cu incidenţe asupra raportării financiare. Rezultatele cercetării şi concluziile 

pertinente sunt prezentate ca urmare a unui studiu de caz întreprins asupra societăţilor 

cotate la bursă (România şi Ungaria).  

Contabilitatea este şi va rămâne o puternică sursă de informare, care foloseşte 

limbajul deosebit de relevant al cifrelor, pentru a furniza radiografia performanţelor 

realizate în domeniul beneficiilor postangajare – pensiilor.  

Teza este structurată pe cinci capitole, precedate de introducere şi urmate de concluzii 

generale, având la bază o bibliografie care reuneşte 263 surse (51 cărţi şi 197 

articole). Fiecare capitol se încheie cu prezentarea sintetică a unor comentarii pe 

marginea aspectelor considerate mai importante sau mai controversate, cu rol de 

concluzii. În cuprinsul lucrării se regăsesc 16 tabele, 24 de figuri şi grafice, 12 

trimiteri în text. 

 Elaborarea urgentă a unei strategii pe termen mediu şi lung privind persoanele 

vârstnice,  principala componentă fiind sistemul de asigurări de pensii. 

Ţinând seama de faptul că în 2014 conform actualei legi a pensiilor în România vârsta 

de pensionare va fi de 60 ani la femei şi 65 la bărbaţi este aproape imposibil să fie 
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crescută vârsta de pensionare pentru femei cu 5 ani într-un interval de 6 ani calendaristici. 

Rezultă nevoia de a schimba legea şi a începe încă de acum procesul de creştere a 

vârstei de pensionare pentru femei sau de a solicita o perioadă de graţie de cel puţin 5 ani 

urmând ca în acel interval pensionarea să fie opţională pentru femei între 60 de ani şi 65 

de ani (conform actualului sau viitorului sistem). 

Planul de pensii plătite de la bugetul de stat din România continuă să fie afectat de 

slăbiciunile structurale majore şi să impună o rată de contribuţie sporită care stimulează 

evaziunea, reducând şi baza de contribuţie. 

 Renunţarea la pensionări anticipate (pe de-o parte inechitabile pentru că nu sunt 

asigurate tuturor celor aflaţi într-o anume situaţie, pe de altă parte substituibile 

prin perioade de şomaj şi prin acordarea de VMG până la ieşirea la pensie); 

 Reducerea pensionărilor frauduloase (în special pentru invaliditate). Creşterea 

alarmantă a acestora, în special în anumite zone, la anumite comisii ar trebui 

stopată. O analiză a cauzelor şi a perioadelor de creştere masivă a numărului 

de pensionari de invaliditate pe comisii ar fi foarte relevantă. De asemenea 

schimbarea periodică a comisiilor şi chiar a componenţei lor şi reanalizarea 

cazurilor suspecte ar fi benefice. În plus, ar fi necesară definirea mai clară a 

situaţiilor în care se poate declara invaliditatea unei persoane. 

În România, consumatorii au foarte puţină experienţă de a investi sau nu au deloc. 

Experimente gen CARITAS, FNI au arătat că indivizii sunt dispuşi să rişte fără însă 

a analiza consecinţele acestui risc. Pe de altă parte industria serviciilor financiare este de 

asemenea prea puţin dezvoltată, lipsa de experienţă putând duce la decizii inadecvate în 

ceea ce priveşte portofoliul. Din cauza lipsei de experienţă a indivizilor (ce nu se 

comportă ca actorii raţionali într-o piaţă perfectă) dar şi a imaturităţii pieţei de capital, 

mecanismele de constrângere a furnizorilor trebuie să fie foarte puternice şi sistemul de 

verificare a acestora de asemenea. 

Amplitudinea soluţionării problemelor menţionate depinde de nivelul dezvoltării 

aspectelor legale, profesionale şi metodologice; de scopul şi sarcinile participanţilor la 

procesul de evaluare, printre care instituţiile financiare, inclusiv băncile comerciale. 

În ceea ce priveşte concluziile formulate în finalul tezei de doctorat menţionăm că de-

a lungul întregului demers ştiinţific întreprins, preocuparea majoră a vizat 

identificarea răspunsului la o serie de întrebări ridicate din ce în ce mai des în 
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literatura de specialitate: „În ce măsură răspund situaţiile financiare anuale 

obiectivelor care le sunt atribuite? Sunt ele utile diferitelor categorii de utilizatori? 

Care sunt măsurile ce trebuie întreprinse în scopul ameliorării eficienţei întocmirii şi 

utilizării acestora?”. Considerăm că în realitate, deşi bine apreciate pentru rolul 

important în procesul decizional, situaţiile financiare asigură informaţii suficiente 

pentru satisfacerea nevoilor comune de informare, dar servesc într-o mică măsură 

pentru luarea deciziilor economice. Respingem argumentul, frecvent folosit, că 

deciziile trebuie luate numai referitor la viitor. O decizie de calitate depinde de 

capacitatea managerului de a „vedea” cerinţele realităţii. Acestea includ, deopotrivă, 

reflectări despre viitor, prezent şi trecut. Acceptarea trecutului este o bază rezonabilă a 

estimării viitorului. Pe de altă parte, opinăm că situaţiile financiare, fiind întocmite pe 

baza nominalismului monetar nu asigură integrarea fenomenului de evoluţie a 

preţurilor, ceea ce poate determina o prezentare deformată a realităţii. De asemenea, 

apreciem că relevanţa situaţiilor financiare este limitată ca urmare a faptului că există 

o serie de informaţii care ar prezenta interes pentru utilizatori, dar care nu sunt 

furnizate deoarece nu pot fi cuantificate în monedă. 

Principalele rezultate şi concluzii ale cercetării ce se desprind reflectă în primul rând 

necesitatea combinării celor două sisteme, public şi privat, a modalităţilor de finanţare 

prin redistribuire şi capitalizare, în vederea menţinerii sustenabilităţii pensiilor şi 

depăşirii impactului demografic. Previziunile diferitelor instituţii de specialitate 

prezintă atât cifre îngrijorătoare de inversare a raportului de dependenţă în majoritatea 

ţărilor cât şi creşteri semnificative ale cheltuielilor publice cu pensiile şi protecţia 

socială, de aici rezultând necesitatea continuării reformelor şi aplicării unor măsuri 

eficace. Multe ţări au implementat sau urmează să introducă măsuri de menţinere a 

forţei de muncă în activitate, de creştere a vârstei de retragere din activitate atât pentru 

bărbaţi cât şi pentru femei, de retragere sau diminuare a posibilităţii de pensionare 

anticipată şi de stimulare a economisirii private. Importanţa pensiilor private este 

demonstrată prin stimularea dezvoltării economiei în ansamblul său şi a pieţelor 

financiare. Criza financiară a relevat încă o dată semnificaţia deosebită a existenţei 

unui portofoliu diversificat, a unui management corespunzător al riscurilor şi nu în 

ultimul rând a existenţei unor reglementări eficace şi a unei supravegheri prudente a 

activităţii fondurilor din partea instituţiilor abilitate. 



 23

Creşterea numărului de contribuabili la sistem necesită o politică activă de atragere în 

sistemul de pensii a întreprinzătorilor particulari, a lucrătorilor din sectorul informal şi 

a femeilor casnice, crearea de noi locuri de muncă (prin stimularea investiţiilor) şi 

cuprinderea cetăţenilor români care realizează venituri lucrând în străinătate în 

sistemul de asigurări sociale. De asemenea, creşterea vârstei de pensionare şi a 

stagiilor complete de cotizare precum şi egalizarea vârstei de pensionare între bărbaţi 

şi femei sunt măsuri care răspund dificultăţilor actuale ale sistemului de pensii şi 

totodată, se înscriu în tendinţele comunitare din domeniu.  

Severitatea controlului asupra legalităţii forţei de muncă angajate, respectiv 

încurajarea angajării legale prin diminuarea costurilor salariale contribuie la reducerea 

muncii “la negru” şi “la gri”, precum şi la amânarea retragerii din activitate a 

persoanei în vârstă, interesată să contribuie o perioadă cât mai lungă la sistemul de 

pensii multipilon.  

Scăderea numărului de pensionari în România şi Ungaria, necesită măsuri ca: 

descurajarea pensionărilor anticipate prin stabilirea unor niveluri scăzute ale 

beneficiilor, reducerea pensionărilor de invaliditate, inclusiv printr-un control mai 

riguros asupra comisiilor de expertiză medicală; amânarea vârstei de retragere, 

inclusiv prin oferirea de motivaţii muncitorilor în vârstă să-şi continue activitatea, cu 

fracţiune de normă sau cu normă întreagă. Rezolvarea problemei durabilităţii 

sistemului românesc de pensii reclamă strategii globale ce includ măsuri de creştere a 

participării pe piaţa muncii pentru lucrătorii mai în vârstă (adoptarea de stimulente) şi 

a oportunităţilor de lucru pentru persoanele cu handicap.  

Creşterea foarte mare a numărului pensionarilor de invaliditate reprezintă un fenomen 

îngrijorător. În consecinţă, sunt necesare măsuri de prevenire a invalidităţii (inclusiv 

promovarea unui stil de viaţă sănătos, detectarea la timp şi tratarea problemelor de 

sănătate, îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, programe naţionale 

de prevenire a îmbolnăvirilor derulate de Ministerul Sănătăţii), precum şi introducerea 

unor criterii de eligibilitate mai stricte şi monitorizarea beneficiarilor de pensii de 

invaliditate. O atenţie deosebită trebuie acordată reabilitării medicale, locurilor de 

muncă cu timp parţial, recalificării, acordării stimulentelor pentru angajatorii 

persoanelor cu handicap.  
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Sistemele de pensii sunt o provocare pentru fiecare ţară deoarece au ca obiectiv 

principal asigurarea unui venit sigur celor care, din cauza vârstei înaintate au pierdut 

capacitatea de muncă. Subsumat acestuia pot fi menţionate încă două obiective 

secundare ale sistemului: redistribuirea economiilor sau a investiţiilor. 

Referitor la gradul de amortizare dintre referenţialele contabile analizate IFRS, între 

reglementările RO şi HU se observă, conform ipotezei în care am calculat o medie a 

coeficienţilor Jaccard pentru întreaga problemă, considerând importanţa celor 3 

reglementări ca fiind egală, obţinem o valoare de 68% pentru similitudine, ceea ce 

înseamnă că în privinţa aspectelor contabile legate de fondurile de pensii există o 

tendinţă de armonizare. 

Rezultatele obţinute din punct de vedere statistic aceşti factori luaţi în calcul nu au 

influenţat asupra deciziei de evaluare a managementului, chiar dacă din punct de 

vedere economic ei ar putea fi consideraţi relevanţi. Din analiza comparativă între 

reglementările din România şi Ungaria privind politica de recunoaştere, menţionăm că 

acestea sunt tentate să utilizeze activele nete aferente perioadei de gestiune şi activele 

nete disponibile pentru plata pensiilor în proporţie de 100%. În condiţiile crizei 

economice actuale, suntem de părere că utilizarea corectă a contribuţiilor, plăţilor 

retrase şi dobânzilor plătite membrilor anteriori la retragere nu influenţează beneficiul 

societăţilor care recurg la reevaluarea planurilor de pensii. Încrederea acordată acestei 

valori poate fi benefică, deoarece în unele cazuri utilizarea acesteia ca bază de 

reflectare contabilă a costurilor ulterioare şi a amendamentelor poate fi în avantajul 

societăţii. 

Considerăm că o importanţă aparte a acestui studiu este reprezentată de faptul că 

există posibilitatea de a estima, pe baze statistice, intervalul de timp, sau perioada, la 

nivelul căruia gradul de amortizare dintre referenţialele contabile analizate IFRS, 

reglementările RO şi HU ating un nivel dincolo de care variaţia gradului de 

amortizare formală este nesemnificativă. 

Astfel, în urma analizei efectuate, putem afirma că succesul sau insuccesul procesului 

de armonizare a sistemului românesc şi cel din Ungaria, în raport cu referenţialul 

internaţional depinde în mare măsură de factorul politic şi de organismele de 

reglementare naţionale.  
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Este dificil de prevăzut pe termen lung evoluţia acestor variabile, în principal pentru o 

ţară precum România, unde economia de piaţă are un istoric relativ scurt. O soluţie 

pentru planurile de pensii cu contribuţii definite din România constă în elaborarea 

unor astfel de modele pornind de la evoluţiile istorice înregistrate în ţări precum 

Spania, Grecia, Italia, Portugalia etc., ţări cu economie de piaţă dar cu o inflaţie 

statistic mai ridicată. Lipsa unei baze de date coerente dar şi amploarea unui astfel de 

studiu, sunt motive pentru care elaborarea unui model stochastic investiţional rămâne, 

pentru noi, un obiectiv viitor de cercetare. 

În urma analizei celor opt elemente, rezultatele ne furnizează informaţia că mediul 

investiţional din România este foarte atent la evoluţia pieţei în demersul beneficiilor 

angajaţilor. Evoluţia elementului de evaluare şi recunoaştere a activelor planului de 

pensii caracterizează piaţa din România şi Ungaria, care nu furnizează un grad ridicat 

de încredere pentru a transmite un trend similar şi spre investiţiile pe termen lung, fapt 

ce ne arată o imagine de neîncredere pe termen lung a investitorilor pentru piaţa din 

România.  

O problemă majoră în Ungaria şi România rezultă din lipsa lor de experienţă în 

raportare financiară orientată spre investitor, caracteristice economiilor în tranziţie 

care, în ultimul deceniu, au suferit schimbări majore sociale, politice şi economice.  

Considerăm că este util să ne fixăm atenţia asupra limitelor coridorului aferent 

beneficiilor, deoarece în cele două ţări analizate această variabilă este foarte redusă,  

deşi, valoarea actualizată a obligaţiilor privind beneficiile determinate este calculată 

prin metoda coridorului. Referitor la România, o societate aflată la prima aplicare 

poate alege să recunoască toate profiturile şi pierderile actuariale cumulate la data 

tranziţiei la IFRS, chiar dacă după aceea foloseşte metoda „coridorului” pentru 

profitul şi pierderile actuariale generate ulterior. 

Referitor la variabila evaluarea planurilor de pensii, putem constata că (97%) din 

societăţile cotate la bursa din România şi Ungaria prezintă elementul analizat în notele 

situaţiilor financiare din anii 2009 respectiv 2010. Considerăm că această variabilă 

oferă o imagine destul de relevantă în ceea ce priveşte beneficiile angajaţilor, 

respectiv beneficiile postangajare-pensiile. 

S-au analizat apoi caracteristicile statistice ale variabilelor, pornindu-se de la o 

comparaţie evolutivă privind gradul de difuzare a informaţiilor între societăţile 
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comerciale cotate pe bursele din România şi Ungaria. Rezultatele obţinute indică 

aspecte specifice în general la beneficiile post-angajare, doar la pensii. 

Contextul economic actual materializat prin revenirea ratei inflaţiei pe un trend 

ascendent accentuat, volatilitatea crescută a activelor de pe pieţele de capital, precum 

şi menţinerea incertitudinilor pe piaţa muncii autohtone determinate de necesitatea 

aplicării consecvente a programului economic de consolidare fiscală şi reforme 

structurale stabilit în cadrul acordurilor convenite cu UE, FMI şi Banca Mondială, nu 

oferă o perspectivă pozitivă pe termen scurt în ceea ce priveşte fluxurile financiare ale 

fondurilor de pensii. Această perspectivă poate afecta câştigurile financiare ale 

fondurilor de pensii precum şi performanţele investiţionale ale activelor aflate în 

administrare.  

În ceea ce priveşte, limitele studiului sunt evidente: eşantionul în ambele ţări este 

foarte redus, ceea ce denotă problema reprezentativităţii statistice. Din punct de 

vedere economic, considerăm că sunt relevante, deoarece sunt incluse cele mai mari 

societăţi comerciale din România şi Ungaria. Tocmai din acest motiv este necesară 

extinderea studiului în cercetările viitoare şi asupra altor societăţi comerciale cotate 

din categoria II, eventual şi a celor necotate, în acest ultim caz însă fiind probleme 

mari la colectarea datelor (situaţiile financiare sunt greu accesibile). 
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7. PERSPECTIVE ALE CERCETĂRII 
 
 
 

Trăim într-o lume în care viitorul este necunoscut, iar incertitudinea este asociată cu 

condiţia existenţei umane. Acceptarea riscurilor pentru evitarea incertitudinii 

determină încercarea de a realiza previzibilul, anticipabilul prin intermediul unei 

înţelegeri temeinice a prezentului. De asemenea, apreciem util să semnalăm 

necesitatea ca legislaţia să fie suplă.  

În sistemele prin capitalizare, cotizaţiile celor activi sunt investite într-un fond de 

pensii, adică în titluri financiare (acţiuni şi obligaţiuni) cotate la bursă. Cotizantul este 

proprietarul fondului astfel economisit şi investit, iar pensia sa va depinde de 

cotizaţiile vărsate şi de evoluţia bursieră. El poate fi informat chiar zilnic cu privire la 

valoarea fondului economisit până în acel moment şi să primească o estimare a 

pensiei viitoare. Desigur, puţini cotizanţi au cunoştinţele necesare unor investiţii 

bursiere.  

Rolul selectării acţiunilor este asumat de societăţile de administrare a fondurilor de 

pensii. Acestea pot propune una sau mai multe variante de gestiune, mai „dinamice" 

(cu mai multe acţiuni) sau mai „stabile" (cu mai multe obligaţiuni). Indiferent de 

varianta aleasă, rezultatul este o pensie mult mai mare la aceeaşi contribuţie plătită. 
 

 

 

Implicaţii pentru angajatori 

Concluziile cercetării subliniază arii de îmbunătăţire şi indicaţii pentru angajatori, în 

încercarea lor de a oferi beneficii angajaţilor: asigurarea, cât de mult este fezabil 

pentru societate, a flexibilităţii la locul de muncă; sensibilitate la diferenţele dintre 

generaţii în relaţiile de muncă.  

În mod clar, mulţi angajaţi în vârstă sunt pregătiţi, dispuşi şi capabili să continue să 

lucreze şi ar lua în considerare participarea pe piaţa muncii într-o măsură mai mare 

decât până acum. 

O altă problemă majoră care afectează intrările în sistemul de pensii este aceea a 

salariilor fals declarate. Deşi este dificil de probat cu cifre, numărul mare de 
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persoane asigurate pentru care  salariul  declarat  este  salariul   minim  pe   economie  

în   ciuda  veniturilor  „nesalariale” considerabile face ca şi contribuţiile să fie mici. 

Principalele perspective avute în vedere în ceea ce priveşte cercetările viitoare în 

domeniul contabilităţii avantajelor acordate angajaţilor sunt legate de eliminarea 

acelor neajunsuri sau limite evidenţiate mai sus şi anume: 

• lărgirea eşantionului de ţări în ceea ce priveşte studiul empiric, luând în calcul 

şi alte ţări pentru a lărgi eşantionul şi a creşte reprezentativitatea corelaţiilor 

din cadrul studiului; 

• lărgirea eşantionului de societăţi alese pentru studiul comparativ între 

România şi Ungaria privind elementele analizate ale avantajelor acordate 

angajaţilor, ceea ce ar conferi studiului mai multă relevanţă şi obiectivitate; 

• repetarea analizei de conţinut în cadrul elementelor analizate ale avantajelor 

acordate angajaţilor de către societăţile din România în colaborare cu alţi 

cercetători pentru a elimina subiectivismul; 

• realizarea unui dicţionar care să conţină concepte şi termeni specifici ale 

avantajelor acordate angajaţilor. 

 

 

Contribuţiile proprii 

 

Personal, consider îngrijorător faptul că potenţialul forţei de muncă tinere este în 

continuare sub-utilizat, ceea ce poate compromite viitorul, atât în plan individual, cât 

şi global, inclusiv pentru regimurile de securitate socială. 

Pentru modificarea percepţiei îndepărtate cu privire la pensie, consider că sunt 

necesare campanii susţinute începând cu nivelul educaţional, care să arate, pe de o 

parte, riscurile la care sunt supuşi tinerii în condiţiile în care nu există o preocupare 

pentru asigurarea unei protecţii sociale adecvate, iar pe de altă parte, avantajele şi 

dezavantajele unui sistem public de pensii, precum şi ale altor programe 

complementare ori suplimentare de beneficii ale angajaţilor. 
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Cu toate acestea, cele mai mari contribuţii aduse cercetărilor în domeniul contabilităţii 

avantajelor acordate angajaţilor pe care le considerăm drept aport personal la 

cunoaşterea ştiinţifică: 

• la nivelul stadiului cunoaşterii în domeniu (capitolul 2), contribuţiile pot fi 

remarcate prin prezentarea evoluţiei cercetărilor în domeniul contabilităţii 

avantajelor acordate angajaţilor, evidenţiind acel grup de cercetători şi acele 

lucrări reprezentative pentru domeniul de cercetare analizat; 

o în vederea surprinderii şi cunoaşterii ideilor ce au marcat evoluţia IAS 

19 am luat în considerare o perioadă de 40 de ani, respectiv 1970-2010. 

Perioada analizată a fost divizată în subperioade, criteriul de delimitare 

al perioadelor vizează datele aplicării IAS 19 şi a modificărilor 

ulterioare semnificative pe bază de exposure draft; 

o în cadrul studiului au fost incluse articolele care tratează contabilitatea 

beneficiilor angajaţilor, în mod separat sau alături de alte sfere de 

cercetare precum evaluarea valorii beneficiilor angajaţilor, informaţii 

furnizate în situaţiile financiare cu privire la avantajele acordate 

angajaţilor, perspectiva managementului, opţiuni şi tratamente 

contabile, etc.  

• la nivelul abordărilor conceptuale, prin analizarea conceptelor specifice  

avantajelor acordate angajaţilor, precum: beneficiile pe termen scurt, 

beneficiile postangajare, beneficiile pe termen lung, beneficii pentru 

terminarea contractului de muncă, plata pe bază de acţiuni etc.; 

• prin studiile empirice realizate la nivelul reglementărilor naţionale din 

România şi Ungaria asupra avantajelor acordate angajaţilor şi practica 

raportării pe internet a societăţilor româneşti şi ungare cotate la Bursa de 

Valori cu privire la avantajele angajaţilor. 

De precizat este faptul că toate aceste contribuţii reflectate mai sus conferă demersului 

ştiinţific întreprins originalitate şi aduce cercetărilor contabile în domeniul 

contabilităţii avantajelor acordate angajaţilor un plus de valoare. 
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ulterioare; 
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14. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2005 aprobată şi modificată prin Legea nr. 313/2005 şi 
modificată şi completată prin Legea nr. 289/2010; 

15. OUG nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de 
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