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„Răspunsul corect la o întrebare pusă greşit este lucrul cel mai inutil,  

dacă nu chiar periculos!”  
(Peter F. Drucker)  

 
Rezumat. Scopul cercetării constă în obţinerea unei imagini de 

ansamblu cu privire la opiniile profesioniştilor contabili relativ la 
activele necorporale şi capitalul intangibil. Din cei 111 profesionişti 
contabili care au participat la studiu, 55,86% consideră că situaţiile 
financiare tradiţionale nu pot capta valoarea activelor intangibile, ceea 
ce duce la creşterea asimetriei informaţionale, soluţia constând în 
focalizarea, în rapoartele anuale, pe informaţiile nonfinanciare. Peste 
80% din respondenţi consideră că, pe plan intern, evaluarea capitalului 
intangibil joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea strategiilor şi 
crearea inovaţiei. 
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1. Datele din literatura de specialitate 
 
În noua societate bazată pe cunoaştere şi inovare, succesul companiilor 

depinde într-o mare măsură de modul în care sunt recunoscute, evaluate şi 
exploatate activele necorporale şi capitalul intangibil.  

Competitivitatea se bazează mult mai mult pe satisfacerea nevoilor 
clienţilor decât pe a realiza ceea ce ştii mai bine. Iar competitivitatea – în 
condiţiile în care competiţia este în continuă schimbare – necesită imperativ 
disponibilitatea şi abilitatea de a învăţa lucruri noi, mai degrabă decât 
devotamentul faţă de sursele victoriilor trecute (Christensen, Raynor, 2003,  
pp. 142-143). Numai o întreprindere proactivă, adaptabilă şi inteligentă, bine 
susţinută cu resurse de toate felurile, poate avea şanse de supravieţuire şi 
potenţialul necesar de dominare a pieţei în viitor (Andone et al., 2010, p. 74). 

Conform Institutului Naţional de Statistică, întreprinderile inovatoare sunt 
acele întreprinderi care au lansat produse noi sau semnificativ îmbunătăţite sau 
care au introdus procese noi sau semnificativ îmbunătăţite. Inovările se bazează 
pe rezultatele dezvoltărilor tehnologice, pe noile combinaţii ale tehnologiilor 
existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe cerute de întreprindere. În 2010, 
aceste întreprinderi reprezentau 30,8% din totalul firmelor din România (în 
scădere cu 2,5% faţă de anul 2008), în timp ce ponderea în PIB a cheltuielilor 
de cercetare-dezvoltare din sectorul întreprinderi era de 0,18%. 

Arvidsson (2011) relevă importanţa tot mai mare a informaţiilor 
nonfinanciare legate de activele intangibile, concentrarea eforturilor 
managerilor în direcţia identificării şi explicării rolului activelor necorporale în 
procesul de creare a valorii adăugate şi în strategia companiei, precum şi 
necesitatea unor raportări voluntare cu privire la activele imateriale în vederea 
diminuării asimetriei informaţionale din situaţiile financiare tradiţionale. 

Alte studii recente demonstrează că între raportarea capitalului uman, 
respectiv capitalului intelectual şi performanţa unei companii există o legătură 
pozitivă (Lin et al., 2012, Phusavat et al., 2011). 

Cu toate că literatura de specialitate abundă în studii şi cercetări 
referitoare la percepţia managerilor cu privire la rolul activelor necorporale 
şi/sau al capitalului intangibil (ori componente ale acestuia) în asigurarea 
performanţei întreprinderii, nu am reuşit să identificăm niciun astfel de studiu la 
nivelul firmelor din România. 

Pornind de la aceste premise, ne-am propus să iniţiem o cercetare pe bază 
de chestionar, prin intermediul căreia am urmărit să surprindem percepţia 
asupra activelor necorporale şi a capitalului intangibil, din perspectiva celor 
care întocmesc sau auditează situaţiile financiare. Rezultatele obţinute la 
anumite întrebări, la nivel de România, au fost comparate cu cele obţinute de 
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Ministerul de Ştiinţe, Tehnologie şi Inovaţie din Danemarca, întrucât Ghidul 
danez, alături de proiectul Meritum, reprezintă principalele referenţiale în 
domeniul raportării capitalului intangibil. 

Prin participarea profesioniştilor contabili la realizarea acestui studiu 
considerăm că vom avea premisele pentru a identifica informaţiile financiare şi 
nonfinanciare disponibile la nivelul managementului, dar care, din motive 
diverse, nu sunt publicate/puse la dispoziţia utilizatorilor. 

 
2. Metodologia cercetării şi structura eşantionului 
 
Scopul cercetării constă în obţinerea unei imagini de ansamblu cu privire 

la opiniile profesioniştilor contabili relativ la activele necorporale şi capitalul 
intangibil. Cercetarea este una descriptivă, iar ca tehnică de culegere a datelor 
am utilizat chestionarul. Ca orice tehnică, chestionarul prezintă atât avantaje (se 
poate aplica unui număr mare de subiecţi, aflaţi în zone geografice diferite), cât 
şi dezavantaje: informaţiile obţinute sunt doar cele anticipate, nu se pot obţine 
informaţii suplimentare şi există posibilitatea ca unii subiecţi să nu răspundă la 
toate întrebările. Acest din urmă dezavantaj a fost înlăturat prin anumite setări 
efectuate la nivelul aplicaţiei în care a fost creat chestionarul: în cazul în care 
subiectul nu răspundea la toate întrebările, chestionarul nu se înregistra. 

Populaţia ţintă este formată din profesioniştii contabili din judeţele Iaşi, 
Bacău, Vaslui, Botoşani, Suceava şi Neamţ – experţi contabili, contabili şi 
auditori – care figurează în tabloul membrilor celor două organizaţii 
profesionale: Camera Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România (CECCAR) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi 
din profesioniştii contabili care îşi desfăşoară activitatea în cadrul firmelor 
cotate la Bursa de Valori Bucureşti, secțiunea BVB. La data de 15.11.2012, din 
cele 106 companii care figurau la secţiunea BVB, 25 erau nelistate, iar 13 erau 
bănci şi societăţi de investiţii financiare, astfel încât populaţia finală, supusă 
studiului, cuprinde 68 de firme. 

Eşantionarea admite totdeauna anumite marje de eroare pentru că există o 
probabilitate mai mică sau mai mare ca grupul unităţilor de observare şi analiză 
astfel selectat să nu reproducă perfect populaţia de bază şi/sau caracteristicile 
acesteia (Zaiţ, Spalanzani, 2006, p. 156).  

Pentru a reduce aceste erori, am trimis chestionarul tuturor celor 68 de 
firme listate la Bursa de Valori Bucureşti, secţiunea BVB, tuturor auditorilor şi 
stagiarilor CAFR pentru care am găsit adrese de e-mail valide şi tuturor 
stagiarilor CECCAR. În ceea ce priveşte populaţia formată din membrii 
CECCAR Iaşi, am recurs la selecţia aleatoare. 
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În tabelul de mai jos este prezentată structura eşantionului la nivelul 
căruia am aplicat chestionarul: 

 
Tabelul 1 

Structura eşantionului la nivelul căruia am aplicat chestionarul 
Categorie Populaţie Eşantion Procent 

Membri CAFR Iaşi 100 98 98,00 
Membri CAFR Suceava 33 30 90,91 
Membri CAFR Neamţ 46 44 95,65 
Membri CAFR Botoşani 8 8 100,00 
Membri CAFR Bacău 68 67 98,53 
Membri CAFR Vaslui 14 13 92,86 
Stagiari CAFR 112 108 96,43 
Alţi profesionişti contabili (stagiari 
CECCAR, contabili) 118 118 100,00 
Profesionişti contabili BVB 68 68 100  
Membri CECCAR Iaşi 590 234 39,66 
Total populaţie 1,157 788 68,11 

Notă: Conform datelor publicate pe paginile oficiale ale CECCAR şi CAFR în lunile august-
septembrie 2012, http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=26, http://ceccar.ro/ro/?page_id=97 

 
Chestionarul este format din trei secţiuni:  
 Secţiunea A cuprinde informaţii generale referitoare la respondent şi 

firmă, şi anume: funcţia deţinută, domeniul de activitate al firmei din 
perspectiva căreia se dă răspunsul, dimensiunea companiei, structura capitalului 
social, dacă firma aplică IAS/IFRS la întocmirea situaţiilor financiare 
individuale şi, dacă este cazul, a celor consolidate, dacă firma este inovatoare, 
având în vedere definiţia dată de Institutul Naţional de Statistică.  

 Secţiunea B, denumită „Percepţia asupra activelor necorporale”, se 
axează pe informaţiile referitoare la activele necorporale pe care firmele le 
prezintă în notele explicative şi pe necesitatea completării acestora cu o serie de 
indicatori: Profitabilitate/client, Indicele de satisfacţie a clienţilor, Rata 
clienţilor fideli, Frecvenţa/repetitivitatea comenzilor, Investiţiile în IT, 
Ponderea personalului de suport-clienţi în total angajaţi, Vechimea 
angajaţilor, Cheltuielile cu formarea angajaţilor în totalul cheltuielilor, 
Valoarea adăugată de angajaţi, Numărul de brevete. 

 Secţiunea C, denumită „Percepţia asupra capitalului intangibil”, 
cuprinde întrebări referitoare la informaţiile privind capitalul intangibil 
oportune a fi prezentate în rapoartele anuale sau pe site-urile proprii, scopurile 
externe şi interne care determină o companie să evalueze capitalul intangibil, 
dar şi costurile/impedimentele aferente unei asemenea decizii.  
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La elaborarea chestionarului am utilizat întrebările închise de însumare a 
scorurilor (Likert), în care subiectul intervievat bifează enunţul potrivit cu 
opinia sa, pe baza intensităţii acordului/dezacordului, întrebările închise 
dihotomice şi întrebările închise nominale.  

Pentru a elimina elementele ambigue sau inutile din întrebări, 
erorile/neînţelegerile legate de utilizatea soft-ului folosit în primirea 
răspunsurilor, precum şi pentru a asigura o pregătire corespunzătoare a 
subiecţilor intervievaţi, am decis să parcurgem o fază experimentală, în cadrul 
căreia am aplicat în mod direct chestionarul la 10 profesionişti contabili ieşeni. 
După această fază experimentală, în perioada 25 octombrie 2012-25 ianuarie 
2013, am aplicat chestionarul, în trei etape diferite, obţinând, în final, 10 
răspunsuri de la companiile listate la Bursă (respectiv 14,71% rată de răspuns) 
şi 101 răspunsuri de la firmele din regiunea Moldovei, respectiv 14,03% rată de 
răspuns. Prin urmare, din cei 788 de profesionişti contabili cărora ne-am 
adresat, au răspuns la chestionar doar 111 persoane, a căror structură după 
funcţie este redată în graficul de mai jos: 

 

 
 

Figura 1. Structura respondenţilor după funcţia deţinută 
 
Majoritatea profesioniştilor contabili (57%) care au răspuns la întrebările 

din chestionar îşi desfăşoară activitatea în cadrul firmelor de contabilitate, audit 
şi consultanţă, 10% în industria prelucrătoare şi 8% în construcţii: 
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Figura 2. Structura firmelor din perspectiva cărora s-au dat unele răspunsuri  
după ramura de activitate 

 
În ceea ce priveşte mărimea firmelor din perspectiva cărora au fost date 

răspunsurile, 29% sunt microîntreprinderi, 44% sunt companii mijlocii, iar 27% 
sunt întreprinderi mari. Din cele 111 firme din eşantion, doar 37 de companii au 
lansat produse noi sau semnificativ îmbunătăţite ori au introdus procese noi sau 
semnificativ îmbunătăţite: 

 

  
 

Figura 3. Structura firmelor după criteriul inovaţiei şi al mărimii 
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Un alt criteriu utilizat pentru clasificarea firmelor a fost structura 
capitalului social: 

 

 
 

Figura 4. Structura firmelor după provenienţa capitalului social 
 
Din cele 111 companii analizate, doar 23 de firme aplică IAS/IFRS la 

întocmirea situaţiilor financiare anuale, iar 16 întreprinderi întocmesc situaţii 
financiare consolidate în conformitate cu standardele internaţionale de 
contabilitate. 

Aceste din urmă criterii: mărimea companiei, structura capitalului social 
şi prevederile contabile în baza cărora se întocmesc situaţiile financiare ne 
permit să cunoaştem o parte din factorii subiectivi care ar putea influenţa 
răspunsurile date de profesioniştii contabili români. 

 
3. Percepţia asupra activelor necorporale 
 
Activele necorporale s-au dezvoltat extrem de mult în ultimele decenii, 

de-a lungul întregului spectru de firme. Unele companiile trăiesc în prezent 
aproape în totalitate din active necorporale (Cohen, 2005, p. 58). 

Studiile efectuate anterior ne-au permis să observăm că, în general, 
firmele româneşti publică în notele explicative informaţii sumare cu privire la 
activele necorporale (Fădur et al., 2012, Fădur, Rusu, 2012). Astfel, dincolo de 
urmărirea manifestării din partea respondenţilor a unui acord sau dezacord 
privind unele afirmaţii referitoare la rolul activelor necorporale în determinarea 
performanţei pe termen lung, am analizat şi răspunsurile date de profesioniştii 
contabili cu privire la informaţiile pe care le includ în notele explicative ale 
imobilizările necorporale, răspunsuri care confirmă, în mare parte, rezultatele 
din cercetările anterioare (Fădur et al., 2013): informaţiile frecvent prezentate în 
notele explicative se referă la mişcările, creşterile şi reducerile activelor 
necorporale în cursul perioadei, la valoarea contabilă brută şi amortizările 
cumulate (agregate cu pierderile din depreciere cumulate) la începutul şi la 
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sfârşitul exerciţiului financiar şi la duratele de viaţă utilă sau ratele de 
amortizare folosite, precum şi la metoda de amortizare utilizată pentru 
imobilizările necorporale cu durate de viaţă utilă determinate. Majoritatea 
respondenţilor nu prezintă descrierea factorilor care au avut un rol semnificativ 
în stabilirea faptului că durata de viaţă utilă a unei imobilizări necorporale este 
nedeterminată, valoarea agregată a costurilor de cercetare şi dezvoltare 
recunoscute drept cheltuială în cursul perioadei şi nici informaţii cu privire la 
imobilizările necorporale amortizate complet, dar încă utilizate sau care sunt 
controlate de entitate, dar nu sunt recunoscute ca active. 

 
Tabelul 2 

Informaţii prezentate în notele explicative referitoare la activele necorporale 
   DA NU 

1 Entitatea face distincţie între imobilizările necorporale generate intern şi 
cele  achiziţionate? 58 28 

2 Se menţionează dacă duratele de viaţă utilă sunt nedeterminate sau 
determinate. În cazul celor determinate, se menţionează duratele de 
viaţă utilă sau ratele de amortizare folosite, precum şi metoda de 
amortizare utilizată pentru imobilizările necorporale?  

63 23 

3 În notele explicative sunt descrişi factorii care au avut un rol 
semnificativ în determinarea faptului că durata de viaţă utilă a unei 
imobilizări necorporale este nedeterminată? 

29 57 

4 Firma prezintă mişcările, creşterile şi reducerile în cursul perioadei, 
oferind câteva detalii care să explice dinamica activelor necorporale? 

67 19 

5 Este prezentată valoarea contabilă brută şi orice amortizări cumulate 
(agregate cu pierderile din depreciere cumulate) la începutul şi la 
sfârşitul perioadei? 

79 7 

6 Entitatea prezintă ajustările pentru depreciere însoţite de o scurtă 
explicaţie a cauzelor aferente? 

56 30 

7 Este prezentată valoarea agregată a costurilor de cercetare şi 
dezvoltare recunoscute drept cheltuială în cursul perioadei? 36 50 

8 Este prezentată o descriere a oricărei imobilizări necorporale 
amortizate complet care este încă utilizată şi o scurtă descriere a 
imobilizărilor necorporale semnificative care sunt controlate de entitate, 
dar nu sunt recunoscute ca active? 

25 61 

Observaţie: La aceste întrebări s-a răspuns numai dacă în structura bilanţieră a firmei existau 
active necorporale, totalizându-se un număr de 86 de răspunsuri. 

 
Majoritatea profesioniştilor contabili subscriu afirmaţiilor conform cărora 

investiţiile în activele necorporale sunt esenţiale pentru dezvoltarea afacerii şi 
reducerea riscurilor (84,68% din respondenţi) şi că activele intangibile justifică 
într-o mare măsură valoarea de piaţă a întreprinderilor, acest aspect fiind doar 
parţial capturat de analizele economice standard (61,26%). 

În acelaşi timp, 73,87% din respondenţi manifestă dezacord sau un 
dezacord total cu privire la faptul că activele necorporale au un rol 



Studiu privind percepţia profesioniştilor contabili asupra activelor necorporale şi a capitalului intangibil 
	

83
	

83

nesemnificativ în asigurarea performanţei pe termen lung a unei companii, iar 
41,44% din cei chestionaţi nu sunt de acord cu afirmţia conform căreia 
utilizatorii situaţiilor financiare nu sunt interesaţi de informaţiile privind 
activele necorporale. 

 

 
 

Figura 5. Opinia respondenţilor cu privire la legătura dintre activele necorporale şi valoarea 
de piaţă a unei firme şi investiţiile în activele intangibile şi dezvoltarea afacerilor 

 

 
 

Figura 6. Opinia respondenţilor în legătură cu rolul activelor necorporale în asigurarea 
performanţei pe termen lung şi interesul manifestat de utilizatorii situaţiilor financiare  

cu privire la activele necorporale 
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consideră că situaţiile financiare tradiţionale nu pot capta valoarea activelor 
intangibile, ceea ce duce la creşterea asimetriei informaţionale, soluţia constând 
în focalizarea, în rapoartele anuale, pe informaţiile nonfinanciare. 
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Figura 7. Opinia respondenţilor cu privire la necesitatea prezentării  
în rapoartele anuale a unor informaţii nonfinanciare 

 
În strânsă legătură cu opiniile de mai sus referitoare la rolul şi importanţa 

activelor necorporale, majoritatea profesioniştilor contabili consideră necesară 
completarea notelor explicative cu următorii indicatori: profitabilitate/client, 
indicele de satisfacţie a clienţilor, rata clienţilor fideli, frecvenţa/repetitivitatea 
comenzilor, investiţiile în IT, ponderea personalului de suport-clienţi în total 
angajaţi, cheltuielile cu formarea angajaţilor în totalul cheltuielilor, valoarea 
adăugată de angajaţi şi numărul de brevete. Respondenţii nu au manifestat un 
acord deplin doar cu privire la unul dintre indicatorii propuşi, şi anume 
vechimea angajaţilor, pentru care doar 43 % dintre profesioniştii contabili au 
considerat că este relevant a fi prezentat în notele explicative. 

 

 
Figura 8. Opinia respondenţilor în legătură cu necesitatea completării  
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4. Percepţia asupra capitalului intangibil 
 
Problemele teoretice noi, de complexitate deosebită, pe care trebuie să le 

stăpânească un bun manager pot fi concretizate în câteva cuvinte cheie: 
valoarea de piaţă a capitalului acţionarilor şi a capitalului investit, capitalul 
intelectual/activele necorporale al/ale întreprinderii şi valoarea lor, investiţiile 
nemateriale, rentabilitatea capitalului investit în active corporale şi în active 
necorporale, costul capitalului investit (Stan et al., 2006, p. 1).  

După economistul german Horst Siebert, în condiţiile actuale, 
cunoştinţele reprezintă factorul de producţie decisiv, iar funcţiile de producţie 
din teoria economică tradiţională nu corespund realităţii: „paradigma teoriei 
tradiţionale a creşterii economice a fost aceea că munca, capitalul şi tehnologia 
determină creşterea economică. Această abordare, relevantă pentru societatea 
industrială şi, de asemenea, pentru economia bazată pe servicii, nu mai este 
valabilă pentru societatea bazată pe informaţii şi cunoaştere, în care capitalul 
uman devine determinantul major al creşterii economice” (Arsene, 2010,  
p. 127).   

Încă din anul 2000, Richard Thoman, director executiv al companiei 
Xerox Corporation, a intuit necesitatea unor strategii bazate pe inovaţie, 
declarând că: „obiectivul meu este proprietatea intelectuală. Sunt convins că 
managementul proprietăţii intelectuale reprezintă modalitatea prin care se va 
crea valoare adăugată la Xerox şi nu numai în această companie, ci în oricare 
alta. Extinzând această idee, companiile care au un management bun al 
proprietăţii intelectuale vor câştiga. Celelalte vor pierde” (Rivette, Kline, 2000). 

Motivaţiile care stau la baza măsurării capitalului intangibil au reprezentat 
tema a numeroase cercetări, dintre care amintim: 

 
Tabelul 3  

Motivaţii care stau la baza măsurării capitalului intangibil 
Scopuri interne pentru evaluarea 

capitalului intangibil 
Scopuri externe pentru evaluarea capitalului 

intangibil 
Poate fi gestionat ceea ce este evaluat, măsurat
Darroch, Guthrie şi Van der Meer-Kooistra au arătat în 
studiile lor că managerii consideră că eşecul în 
măsurarea capitalului intangibil va duce la decizii 
suboptimale, însă nu dezvoltă legăturile prin care deciziile 
optime ar fi facilitate prin evaluarea capitalului intangibil. 
Un studiu asupra 30 de companii daneze elaborat de 
Ministerul de Ştiinţe, Tehnologie şi Inovaţie evidenţiază 
următoarele motivaţii interne ale firmelor ce stau la baza 
deciziilor de evaluare a capitalului intangibil:  
 Dezvoltarea strategiilor (90%); 
 Asigurarea distribuirii şi actualizării cunoaşterii (90%); 
 Implementarea sistematică a managementului 

cunoaşterii (85%); 

Un instrument pentru a atrage investitori 
Studiul asupra 30 de companii daneze elaborat de 
Ministerul de Ştiinţe, Tehnologie şi Inovaţie identifică 
următoarele motivaţii externe ale firmelor ce stau la 
baza deciziilor de evaluare a capitalului intangibil:  
 Pentru a arăta că resursele umane sunt cel mai 

important activ (90%); 
 Pentru a arăta că organizaţia este inovativă 

(85%); 
 Pentru a atrage noi angajaţi (80%); 
 Pentru a arăta că cel mai important activ este 

cunoaşterea (80%); 
 Pentru a demonstra că organizaţia este flexibilă 

(75%); 
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Scopuri interne pentru evaluarea 
capitalului intangibil 

Scopuri externe pentru evaluarea capitalului 
intangibil 

 Identificarea indicatorilor de control (80%);
 Gestionarea competenţelor (80%); 
 Crearea inovaţiei (80%).  
 Marr a identificat în urma analizării a peste 700 de 

articole privind măsurarea capitalului intangibil cinci  
motivaţii interne: 
 Suport în formularea strategiilor organizaţiei; 
 Evaluarea punerii în aplicare a strategiilor; 
 Asistenţă în diversificarea şi extinderea deciziilor firmei; 
 Utilizarea ca bază în recompensarea managerilor; 
 Comunicarea cu shareholders. 

 Pentru ca produsele şi serviciile firmei să fie 
înţelese mai bine (70%); 

 Pentru a completa raportările financiare (70%); 
 Pentru a se poziţiona în relaţie cu competitorii 

(65%); 
 Pentru a atrage şi fideliza clienţii (65%). 
 Alte studii susţin că evaluarea şi prezentarea 

capitalului intangibil duc la scăderea costurilor 
capitalului. 

Sursa: Hunter L., Webster E., Wyatt A. (2005). „Forum: Intellectual Capital. Measuring Intangible 
Capital: a review of current practices”. Australian Accounting Review; Jul 2005; 15, 2; 
ProQuest Central, p. 8. 

 
Plecând de la motivaţiile identificate în literatura de specialitate, am 

propus profesioniştilor contabili din România să aprecieze care ar fi scopurile 
interne şi externe care ar determina managerii români să decidă să evalueze 
capitalul intangibil. Astfel, scopurile interne supuse analizei sunt: o mai bună 
definire a viziunii companiei, o mai fină descriere a resurselor deţinute de firmă 
şi evidenţierea celor care trebuie valorificate, dezvoltarea strategiilor, asigurarea 
distribuirii şi actualizării cunoaşterii, implementarea sistematică a 
managementului cunoaşterii, identificarea indicatorilor de control, gestionarea 
competenţelor, crearea inovaţiei şi  comunicarea cu shareholders. Decizia de 
evaluare a capitalului intangibil ar putea viza unul din următoarele scopuri 
externe: pentru a arăta că resursele umane sunt cel mai important activ, pentru a 
arăta că organizaţia este inovativă, pentru a atrage noi angajaţi, pentru a arăta că 
cel mai important activ este cunoaşterea, pentru a demonstra că organizaţia este 
flexibilă, pentru ca produsele şi serviciile firmei să fie înţelese mai bine, pentru 
a completa raportările financiare, pentru a se poziţiona în relaţie cu competitorii 
şi pentru a atrage şi fideliza clienţii.                       

După cum se observă din figura 8, majoritatea respondenţilor au 
considerat că toate cele nouă scopuri interne propuse ca bază a deciziei de 
evaluare a capitalului intangibil pot constitui motivaţii puternice pentru 
manageri.  
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Figura 9. Opinia respondenţilor cu privire la scopurile interne  
care stau la baza deciziei de evaluare a capitalului intangibil 

 
În ceea ce priveşte scopurile externe, profesioniştii contabili s-au arătat 

mai reticenţi, considerând că dorinţa de a atrage noi angajaţi nu este esenţială în 
fundamentarea deciziei de evaluare a capitalului intangibil. 

 

 
 

Figura 10. Opinia respondenţilor cu privire la scopurile externe  
care stau la baza deciziei de evaluare a capitalului intangibil 
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Tabelul 4 
Percepţia profesioniştilor contabili români cu privire la scopurile interne  

şi cele externe de evaluare a capitalului intangibil 
 Scopuri % respondenţi care manifestă 

acord sau acord total 

IN
TE

R
N

E 

O mai bună definire a viziunii companiei 74,77 
O mai fină descriere a resurselor deţinute de firmă şi 
evidenţierea celor care trebuie valorificate 

77,48 

Dezvoltarea strategiilor  85,59 
Asigurarea distribuirii şi actualizării cunoaşterii 73,87 
Implementarea sistematică a managementului cunoaşterii 76,58 
Identificarea indicatorilor de control 69,37 
Gestionarea competenţelor 77,48 
Crearea inovaţiei 81,08 
Comunicarea cu shareholders 72,07 

EX
TE

R
N

E 

Pentru a arăta că resursele umane sunt cel mai important activ 66,67 
Pentru a arăta că organizaţia este inovativă 70,27 
Pentru a atrage noi angajaţi 53,15 
Pentru a arăta că cel mai important activ este cunoaşterea 72,97 
Pentru a demonstra că organizaţia este flexibilă 75,68 
Pentru ca produsele şi serviciile firmei să fie înţelese mai bine 78,38 
Pentru a completa raportările financiare 54,05 
Pentru a se poziţiona în relaţie cu competitorii 72,07 
Pentru a atrage şi fideliza clienţii 79,28 

  
 Concluziile studiului nostru sunt asemănătoare cu rezultatele obţinute la 

nivelul firmelor daneze: dezvoltarea strategiilor şi crearea inovaţiei reprezintă 
cele mai puternice motivaţii interne care stau la baza deciziei de evaluare a 
capitalului intangibil, în timp ce dorinţa de a atrage şi fideliza clienţii şi de a 
face produsele şi serviciile firmei mai bine înţelese de către aceştia reprezintă 
cele mai importante scopuri externe. De remarcat că motivaţiile externe privesc, 
în special, relaţiile cu clienţii (pentru a atrage şi fideliza clienţii,  pentru ca 
produsele şi serviciile firmei să fie înţelese mai bine, pentru a arăta că 
organizaţia este inovativă) şi competitorii (pentru a se poziţiona în relaţie cu 
competitorii) şi, în secundar, cele cu angajaţii (pentru a atrage noi angajaţi, 
pentru a arăta că resursele umane sunt cel mai important activ) şi utilizatorii 
situaţiilor financiare anuale (pentru a completa raportările financiare).  

Cu toate acestea, 63,06% din respondenţi consideră că cea mai importantă 
componentă a capitalului intangibil este reprezentată de capitalul uman: 
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Figura 11. Importanţa componentelor capitalului intangibil  
în viziunea profesioniştilor contabili români 

 
Realitatea practică demonstrează că majoritatea companiilor româneşti nu 

publică rapoarte de responsabilitate socială şi nici informaţii privind capitalul 
intangibil pe paginile lor oficiale (Fădur et al. 2013). Acest fapt este confirmat 
şi de prelucrarea răspunsurilor primite la chestionar: 63,96% din cele 111 
întreprinderi din perspectiva cărora au fost date răspunsurile nu întocmesc 
rapoarte de responsabilitate socială, în timp ce 27,93% întocmesc astfel de 
rapoarte, dar care nu sunt accesibile publicului. Doar nouă companii din cele 
111 firme analizate au rapoarte de responsabilitate socială publicate pe site-urile 
proprii. 

În acest context, am dorit să identificăm, pe de o parte, informaţiile 
privind capitalul intangibil pe care profesioniştii contabili români le consideră 
oportune a fi puse la dispoziţia utilizatorilor şi, pe de altă parte, impedimentele 
sau costurile asociate culegerii şi prezentării unor asemenea informaţii. 

În opinia respondenţilor, cele mai utile şi oportune informaţii a fi 
prezentate sunt cele referitoare la certificările naţionale şi internaţionale 
obţinute în domeniul calităţii produselor (81,98% din profesionişti), la 
preocuparea faţă de mediu (72,07%), indicele de satisfacţie a clienţilor 
(71,17%), precum şi cele cu privire la inovaţie, activităţi de cercetare-dezvoltare 
(72,97%), la polul opus situându-se informaţiile cu privire la motivaţiile şi 
beneficiile acordate angajaţilor (9,64%) şi cele legate de numărul şi vârsta 
salariaţilor (38,74%). 
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Tabelul 5 
Percepţia profesioniştilor contabili cu privire la  

informaţiile referitoare la capitalul intangibil oportune a fi prezentate 
(%) 

Informaţii oportune dezacord acord parţial  acord 
Numărul şi vârsta angajaţilor 29,73 31,53 38,74 
Motivaţii/beneficii acordate salariaţilor 30,63 29,73 9,64 
Timp alocat pregătirii angajaţilor 17,12 21,62 61,26 
Certificări naţionale şi internaţionale obţinute în domeniul calităţii produselor 6,31 11,71 81,98 
Preocupare faţă de mediul înconjurător 7,21 20,72 72,07 
Indicele de satisfacţie a clienţilor 11,71 17,12 71,17 
Programe sociale, donaţii 18,02 26,13 55,86 
Inovaţie, activităţi de cercetare-dezvoltare 6,31 20,72 72,97 
Sisteme (informaţionale, de gestiune, contabile etc.) 15,32 26,13 58,56 
Număr de brevete 11,71 23,42 64,86 

   
Dintre impedimentele deciziei de evaluare a capitalului intangibil şi, 

implicit, de raportare, cei mai mulţi profesionişti contabili au invocat timpul mare 
alocat culegerii, sintetizării şi sistematizării informaţiilor nonfinanciare 
referitoare la capitalul intangibil, urmat de valoarea cheltuielilor necesare cu 
formarea şi specializarea unor persoane însărcinate cu prezentarea informaţiilor 
cu privire la capitalul intangibil. De asemenea, 66,67% din respondenţi consideră 
că există încă nelămuriri cu privire la sensurile profunde ale capitalului intangibil, 
cum se gestionează şi cum se raportează acesta şi că este extrem de dificilă 
trecerea de la înţelegerea importanţei cunoaşterii la punerea în aplicare a unor 
acţiuni prin care aceasta să fie valorificată. Totodată, 59,46% din respondenţi nu 
sunt de acord cu afirmaţia conform căreia capitalul intangibil nu reprezintă un 
factor cheie în creşterea performanţei pe termen lung, iar în opinia a 63,96 % din 
profesioniştii contabili care au participat la studiu capitalul intangibil nu 
reprezintă doar un subiect „la modă”, fără implicaţii/valenţe practice. 

Tabelul 6 
Percepţia profesioniştilor contabili cu privire la impedimentele 

 raportării capitalului intangibil  
(%) 

Impedimente dezacord acord parţial acord 
Cheltuieli cu formarea şi specializarea unor persoane însărcinate cu 
prezentarea informaţiilor referitoare la capitalul intangibil, 

16,22 31,53 52,25 

Timpul mare alocat culegerii, sintetizării şi sistematizării informaţiilor 
nonfinanciare referitoare la capitalul intangibil, 

11,71 25,23 63,06 

Există încă nelămuriri cu privire la sensurile profunde ale capitalului 
intangibil, cum se gestionează şi cum se raportează acesta, Este 
extrem de dificilă trecerea de la înţelegerea importanţei cunoaşterii la 
punerea în aplicare a unor acţiuni prin care aceasta să fie valorificată, 

8,11 25,23 66,67 

Ceea ce nu poate fi măsurat, nu poate fi gestionat, 32,43 29,73 37,84 
Nu există cerinţe legale de raportare a capitalului intangibil, 14,41 31,53 54,05 
Capitalul intangibil nu reprezintă un factor cheie în creşterea 
performanţei pe termen lung, 

59,46 22,52 18,02 

Capitalul intangibil reprezintă un subiect „la modă”, fără 
implicaţii/valenţe practice 

63,96 20,72 15,32 



Studiu privind percepţia profesioniştilor contabili asupra activelor necorporale şi a capitalului intangibil 
	

91
	

91

Pentru a obţine o imagine completă cu privire la percepţia profesioniştilor 
contabili asupra capitalului intangibil, am inclus în chestionar cele 10 principii 
formulate de Stewart, referitoare la gestionarea capitalului intelectual (Stewart, 
1997, apud. Myles, Jackson, 2004):    

P1: Organizaţia nu are drepturi de proprietate asupra capitalului uman şi 
nici asupra celui relaţional, dar le poate gestiona şi obţine valoare adăugată prin 
utilizarea lor. 

P2: Pentru a crea capital uman, organizaţia trebuie să încurajeze munca în 
echipă, forme de învăţare colectivă şi de socializare. 

P3: Avuţia organizaţiei se bazează pe îndemânările şi abilităţile 
angajaţilor. Pentru a gestiona şi dezvolta capitalul uman, firma trebuie să 
identifice personalul talentat şi să investească în el, în timp ce pentru ceilalţi 
angajaţi nu trebuie să facă cheltuieli de investiţie. 

P4: Capitalul structural este cel mai uşor de gestionat, dar trebuie urmărit 
dacă elementele sale componente sunt de interes pentru clienţi. 

P5: Transformarea viziunii din „acumulăm cunoaştere pentru orice 
eventualitate” în „trebuie să avem informaţii de care clienţii noştri au nevoie şi 
să le furnizăm în timp util”. 

P6: Informaţia şi cunoaşterea ar trebui să înlocuiască activele fizice şi 
financiare scumpe. 

P7: Cunoştinţele generează soluţii inovatoare; în domeniile în care s-au 
dat soluţii- şablon nu se pot genera randamente ridicate ale profitului. 

P8: Fiecare companie trebuie să reanalizeze ramura de activitate în care 
îşi desfăşoară activitatea cu scopul de a identifica informaţia crucială. 

P9: Managerii trebuie să-şi concentreze atenţia asupra fluxului de 
informaţii din interiorul companiei. 

P10: Capitalul uman, structural şi cel relaţional crează valoare doar 
împreună. Nu sunt suficiente investiţiile separate în oameni, sisteme sau clienţi. 
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Figura 12. Principiile lui Stewart în viziunea profesioniştilor contabili români 
 
Prelucrarea răspunsurile primite la chestionar relevă faptul că majoritatea 

profesioniştii contabili români şi-au manifestat acordul sau acordul total cu 
privire la umătoarele principiile: P1: Organizaţia nu are drepturi de proprietate 
asupra capitalului uman şi nici asupra celui relaţional, dar le poate gestiona şi 
obţine valoare adăugată prin utilizarea lor; P2: Pentru a crea capital uman, 
organizaţia trebuie să încurajeze munca în echipă, forme de învăţare colectivă 
şi de socializare; P5: Transformarea viziunii din „acumulăm cunoaştere pentru 
orice eventualitate” în „trebuie să avem informaţii de care clienţii noştri au 
nevoie şi să le furnizăm în timp util”; P8: Fiecare companie trebuie să 
reanalizeze ramura de activitate în care îşi desfăşoară activitatea cu scopul de 
a identifica informaţia crucial; P9: Managerii trebuie să-şi concentreze atenţia 
asupra fluxului de informaţii din interiorul companiei şi P10: Capitalul uman, 
structural şi cel relaţional crează valoare doar împreună. Nu sunt suficiente 
investiţiile separate în oameni, sisteme sau clienţi. 

Se pare că principiile P3: Avuţia organizaţiei se bazează pe îndemânările 
şi abilităţile angajaţilor. Pentru a gestiona şi dezvolta capitalul uman, firma 
trebuie să identifice personalul talentat şi să investească în el, în timp ce pentru 
ceilalţi angajaţi nu trebuie să facă cheltuieli de investiţi şi P6: Informaţia şi 
cunoaşterea ar trebui să înlocuiască activele fizice şi financiare scumpe se 
mulează într-o mai mică măsură pe realitatea mediului contabil românesc, în 
timp ce în cazul principiilor 4 şi 7, opiniile pro şi contra au un număr 
aproximativ egal de reprezentanţi.  
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5. Concluzii şi discuţii 
 
Din cei 111 profesionişti contabili care au participat la studiu, 55,86% 

consideră că situaţiile financiare tradiţionale nu pot capta valoarea activelor 
intangibile, ceea ce duce la creşterea asimetriei informaţionale, soluţia constând 
în focalizarea, în rapoartele anuale, pe informaţiile nonfinanciare. Majoritatea 
companiilor din perspectiva cărora au fost date răspunsurile la unele întrebări 
din chestionar aplică la întocmirea situaţiilor financiare anuale prevederile 
OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene, actualizat, ceea ce justifică răspunsurile date la întrebarea 
referitoare la informaţiile prezentate în notele explicative. În general, notele 
explicative cuprind informaţii care se referă la valoarea brută, amortizarea şi 
ajustările activelor necorporale, dinamica acestora şi ratele de amortizare şi 
metodele de amortizare utilizate. În acelaşi timp, doar nouă companii publică 
rapoarte de responsabilitate socială sau alte rapoarte în care să surprindă 
elementele capitalului intangibil. Prin urmare, deşi profesioniştii contabili 
consideră că situaţiile financiare tradiţionale duc la creşterea asimetriei 
informaţionale, realitatea practică, de raportare financiară demonstrează că 
există foarte puţine eforturi depuse în această direcţie.  

În ceea ce priveşte completarea notelor explicative cu o serie de noi 
indicatori, 68,47% din respondenţi consideră utilă furnizarea informaţiilor 
referitoare la raportul profitabilitate/client, 63,06 % la numărul de brevete şi la 
ponderea cheltuielilor cu formarea angajaţilor în totalul cheltuielilor, iar 
62,16% la investiţiile în IT. Totuşi, conform opiniei a 30,63% din respondenţi, 
utilizatorii situaţiilor financiare nu sunt interesaţi de informaţiile privind 
activele necorporale. 

Doar 10,81% din profesioniştii contabili care au participat la studiu 
consideră că activele necorporale au un rol nesemnificativ în asigurarea 
performanţei pe termen lung, în timp ce 84,69% sunt de părere că investiţiile în 
activele necorporale sunt esenţiale pentru dezvoltarea afacerii şi reducerea 
riscurilor. 

În ceea ce priveşte percepţia profesioniştilor contabili români cu privire la 
capitalul intangibil, pentru 63,06% dintre aceştia capitalul uman reprezintă cea 
mai importantă componentă a capitalului imaterial. Cu toate acestea, doar 
39,64% din subiecţii participanţi la studiu consideră oportună prezentarea 
informaţiilor legate de motivaţiile şi beneficiile acordate salariaţilor, în vreme 
ce 81,98% afirmă că informaţiile cu privire la certificările naţionale şi 
internaţionale obţinute în domeniul calităţii produselor ar trebui publicate pe 
site-urile proprii sau în rapoartele anuale. De asemenea, peste 70% din 
respondenţi consideră că politica de mediu a firmei, activităţile de cercetare-
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dezvoltare şi indicele de satisfacţie a clienţilor sunt informaţii ce ar trebui 
furnizate utilizatorilor. 

Cel mai important impediment în realizarea unor rapoarte anuale care să 
conţină informaţii relevante despre capitalul intangibil al organizaţiei este, în 
opinia profesioniştilor contabili, neînţelegerea sensurilor profunde ale 
capitalului intangibil, cum se gestionează şi cum se raportează acesta şi 
dificultatea trecerii de la înţelegerea importanţei cunoaşterii la punerea în 
aplicare a unor acţiuni prin care aceasta să fie valorificată. Practic, acest 
impediment se traduce în lipsa unor recomandări sau ghiduri practice care să 
îndrume profesioniştii contabili în procesul identificării, evaluării şi raportării 
capitalului intangibil.   

Peste 80% din respondenţi consideră că, pe plan intern, evaluarea 
capitalului intangibil joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea 
strategiilor şi crearea inovaţiei, în vreme ce, conform opiniei a peste 78% din 
subiecţi, evaluarea capitalului intangibil contribuie, pe plan extern, la creşterea 
gradului de înţelegere a produselor şi serviciilor oferite de firmă, precum şi la 
atragerea şi fidelizarea clienţilor. 

Având în vedere rezultatele obţinute în urma analizei răspunsurilor 
primite, conchidem că sunt necesare raportările voluntare ale informaţiilor 
privind capitalul intangibil şi completarea notelor explicative cu informaţii mai 
ample referitoare la activele necorporale.  

În lipsa unor ghiduri de recomandare, profesioniştii contabili români ar 
putea proceda la întocmirea unor rapoarte descriptive şi narative în care să 
furnizeze informaţii legate de relaţiile cu clienţii, angajaţii şi comunitatea cu 
care firma interacţionează, date privind activităţile de cercetare-dezvoltare 
desfăşurate de aceasta, sistemele deţinute, brevetele înregistrate etc. Un rol 
important în acest demers l-ar putea avea auditorii interni. Realizarea unor 
rapoarte referitoare la capitalul intangibil în cadrul activităţii de audit intern  ar 
duce la reducerea cheltuielilor cu formarea şi specializarea, precum şi la timpul 
necesar culegerii, sintetizării şi sistematizării informaţiilor nonfinanciare 
referitoare la capitalul intangibil. 
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