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INTRODUCERE 

 

„Nu reduceți așteptările dvs. pentru a obține performanțe,  

ci creșteți nivelul de performanță pentru a vă satisface așteptările.” 

Ralph Marston 

 

 

Entitățile implicate în activități economico-sociale interacționează cu diferite grupuri 

de interese și influențează mediul economico-social al comunității în care acestea funcțio-

nează. Conceptul de performanță economică a avut abordări diferite în timp, dar de aceasta 

se leagă în mod neechivoc noțiunile: economicitate, eficiență și eficacitate. Azi putem con-

sidera că sunt performante acele entități care satisfac așteptările diferitelor categorii de „părți 

interesate” (stakeholderi). Deciziile „părților interesate” sunt influențate de rezultatele și ac-

țiunile entităților. Majoritatea „părților interesate” din exteriorul entității iau decizii pe baza 

informațiilor regăsite în situațiile financiare publicate de entitate. Adesea, aceste informații 

pot fi completate de compilări realizate de profesia contabilă și pe baza informațiilor din alte 

domenii, cum ar fi tehnicul, juridicul și resursele umane. Situațiile financiare utilizate ca 

suport decizional au fost îmbunătățite în timp și, prin urmare, au suferit o serie de modificări.  

Măsurarea performanței în abordarea lui Sink (1991) „este complexă, frustrantă, di-

ficilă, provocatoare, importantă, abuzată și folosită abuziv”. Păstrând ideea de bază a lui 

Freeman (1984) că funcționarea unei entități trebuie să deservească mai multe părți intere-

sate, putem considera că performanța unei entități este suma utilității create pentru „părțile 

interesate”. Performanța economico-financiară a unei entități este oglindită de indicatorii din 

contul de profit și pierdere și orice modificare în elementele contului de profit și pierdere 

duce și la modificarea indicatorilor derivați din acesta și din bilanț. Performanța unei entități 

este influențată de factori interni și factori externi. O analiză aprofundată nu înseamnă doar 

studierea elementelor din situațiile financiare anuale, ci trebuie să releve influența factorilor 

interni și externi asupra performanțelor economico-financiare ale entității.  

Problematica performanței financiare rămâne în continuare un aspect foarte impor-

tant al raportărilor corporative. Performanța financiară a unei entități poate fi interpretată 

prin prisma ratelor de rentabilitate, a poziției financiare, a echilibrului financiar și a capaci-

tății de autofinanțare, iar perspectivele economice ne sunt arătate de capacitatea de creștere 

a acestuia. Analiza ratelor de rentabilitate în sectorul de apă și canalizare din România ne 
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oferă informații privind rentabilitatea operatorilor regionali de apă și canalizare și, de ase-

menea, ne arată trendul actual al acestui sector. Poziția financiară corespunzătoare și echili-

brul financiar al unei entități reprezintă baza performanței financiare a acestuia. Echilibrul 

financiar sub aspectul aprecierii poziției financiare a unei entități reprezintă o preocupare 

continuă a cercetătorilor din domeniul financiar-contabil. Dacă în trecut poziția financiară a 

unei entități era apreciată doar pe baza indicatorilor din bilanț, azi, bilanțul reprezintă sursa 

de informații pe baza căreia pot fi calculați indicatori mai complecși, care fac posibilă apre-

cierea mai bună a poziției financiare a unei entități.  

Analizând performanța și poziția financiară ale entităților din sectorul apei și canali-

zării din România, avem posibilitatea de a prezenta legături între performanța financiară și 

poziția financiară a acestora. Prin creșterea corporațiilor, inclusiv în complexitate, pe lângă 

necesitățile de informații financiare ale „părților interesate” asigurate de raportările financi-

are au apărut și cerințe privind responsabilitatea socială a corporațiilor. În acest sens, încă 

din anul 1995 s-a creat conceptul de „Triple Bottom Line”, care a sintetizat preocuparea 

privind întocmirea unui raport corporativ ce conține atât informații financiare, cât și non-

financiare1. Ca efect al acestor preocupări și al crizei economice globale din 2009, la nivel 

mondial s-a creat Comitetul Internațional pentru Raportare Integrată2, organism care a fost 

desemnat să creeze primul cadru conceptual mondial privind raportarea corporativă (inte-

grată). Deși nu există un standard internațional acceptat, raportarea corporativă s-a extins 

treptat la nivel mondial. 

În contextul răspunderii sociale a corporațiilor, cerințele non-financiare venite din 

partea „părților interesate” sunt creatoare de costuri, și din acest punct de vedere este o reală 

provocare pentru managementul unei entități sincronizarea așteptărilor financiare (profit și 

valoare adăugată) venite din partea acționarilor cu așteptările sociale, cerințele de mediu 

venite de la alte grupuri de interes. Prin intermediul raportării corporative se dorește intro-

ducerea unui limbaj comun pe care să îl înțeleagă potențialii investitori și alte categorii de 

părți interesate, fiind un limbaj comun, care elimină partea tehnică și noțiunile economice 

specifice.  

Raportarea integrată se face periodic și relevă modalitatea în care strategia și alocarea 

resurselor, managementul (guvernanța), performanța, modelul de business, modalitatea de 

 
1 BOTEZ, D. (2013), Raportarea integrată – sfârșit sau un nou început pentru raportarea financiară?, Re-

vista de audit financiar Anul XI, nr. 98 – 2/2013, pp. 23-29  
2 FLOWER, J. (2015), The International Integrated Reporting Council: A story of failure, Critical Perspecti-

ves on Accounting, Volume 27, March 2015, pp. 1-17 - https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.07.002  

https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.07.002
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tratare a riscurilor și a oportunităților, perspectivele și mediul extern permit crearea unei 

valori adăugate pe termen lung pentru entitate3. Raportarea non-financiară este parte a ra-

portului corporativ (integrat) și vizează aspecte legate de mediu, sociale și de personal, res-

pectarea drepturilor omului și combaterea corupției și a dării de mită unei entități, adică 

prezintă performanța non-financiară (socială) a acestuia. Cercetătorii din domeniul finan-

ciar-contabil abordează din ce în ce mai des acest subiect, având în vedere importanța aștep-

tărilor, a cerințelor venite de la părțile interesate ale entităților. În cadrul lucrării noastre am 

abordat concepte precum guvernanța corporativă, dezvoltare durabilă (alocarea resurselor) 

și ne-am focusat pe performanța financiară a entităților.  

Pentru sincronizarea intereselor informaționale (de transparență) ale diferitelor gru-

puri de „părți interesate” și pentru asigurarea funcționării transparente a entității și a modului 

de conducere și control al acestuia a apărut conceptul de „guvernanță corporativă”, care im-

plică un set de relații între conducerea unei entități, acționari și alte părți interesate. Concep-

tul de guvernanță corporativă a apărut recent atât la nivel mondial, cât și la nivel național. În 

anul 1999, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) publică primul 

set de principii de guvernanță corporativă, care au fost revizuite în anul 2004 și respectiv în 

anul 2015. În țara noastră, primul cod de acest gen a fost publicat de Bursa de Valori Bucu-

rești (BVB), ca un cod director pentru entitățile listate la bursă. Pentru îmbunătățirea tran-

sparenței întreprinderilor publice, în anul 2011 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Gu-

vernului nr.109 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.   

Cercetarea de față prezintă o analiză a raportării financiare și non-financiare la ope-

ratorii regionali de apă și canalizare din România. Prin intermediul acestei cercetări ne dorim 

să aducem o contribuție atât la literatura de specialitate în domeniu, cât și un exemplu de 

bune practici bazat pe studiu de caz în sectorul apei și canalizării din România. 

Contextul general al cercetării 

În prezent, sectorul de apă și canalizare din România se confruntă cu multiple pro-

bleme și provocări, legate atât de performanța realizată, cât și de stabilitatea financiară a 

întreprinderilor publice din acest sector. Întreprinderile publice sunt înființate și funcționează 

pe baza Legii 31 privind societățile din 16 noiembrie 1990, republicată și modificată.  

 
3 International Integrated Reporting Framework – January 2021, p. 8 - https://www.integratedrepor-

ting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf  

https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf
https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf
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Societatea contemporană poate fi caracterizată prin redefinirea sistemului de valori 

care definește performanța unei entități. Dacă în trecut cel mai important element al perfor-

manței unei entități viza performanța financiară realizată, în perioada curentă a devenit la fel 

de importantă și performanța de mediu, respectiv performanța socială, toate acestea făcând 

parte din raportarea corporativă a unei entități.  

Perioada 1990-2000 se caracterizează prin fisiunea (destrămarea) întreprinderilor ju-

dețene de gospodărie comunală, perioadă în care din întreprinderile județene se desprindeau 

entitățile locale (la nivel de municipii, orașe și comune) și în același timp se producea și 

specializarea acestora pe domenii de activitate (separat apă-canalizare, termoficare, salubri-

zare, transport public etc.). Această divizare a marilor gospodării comunale a dus la scăderea 

puterii financiare și a resurselor umane ale acestor entități4, ceea ce reprezintă un aspect 

negativ pentru domeniul de activitate. După anul 2000 a început un proces de fuziune și 

consolidare a acestor entități publice, creându-se operatorii regionali de apă și canalizare. 

Aceste companii de apă și canalizare, care la început au avut ca arie de activitate municipiile 

din țară, și-au extins treptat și își extind și în prezent aria de operare către orașe mici și 

comune, pentru a asigura accesul populației la apă potabilă de bună calitate și la servicii de 

canalizare. Fuzionarea operatorilor locali și apariția operatorilor regionali de apă și canali-

zare a avut ca scop principal accesarea de fonduri UE pentru reabilitarea și dezvoltarea in-

frastructurii de apă și canalizare-epurare. Prin serviciile asigurate, operatorii regionali de apă 

și canalizare reprezintă entități strategice pentru țară. Aceștia sunt entități strategice și prin 

faptul că cele mai importante părți interesate sunt populația țării și, în cazul unor poluări, 

chiar și populațiile țărilor vecine, respectiv autoritățile publice locale. În acest context, per-

formanța economică și stabilitatea financiară ale acestora sunt extrem de importante.  

Pe baza acestor considerente, lucrarea Modele aprofundate de analiză a performanței 

economice în sectorul apei potabile și epurării apei uzate din România își propune realizarea 

unei analize a sectorului de apă și canalizare din România, folosind informațiile regăsite în 

cadrul situaților financiare anuale, pornind de la conceptele legate de acestea, cât și prin 

modele empirice elaborate în analiza performanței economice și aprecierea poziției financi-

are.  

Actualitatea cercetării este dată de numeroasele modificări în timp (la fiecare 5-6 ani) 

apărute în domeniul raportărilor financiare anuale, care au îngreunat înțelegerea acestor in-

formații de către părțile interesate. Noțiunea de poziție financiară poate fi interpretată în mod 

 
4 Inițial, aceste activități au fost asigurate de regii autonome, care pe baza OUG nr.30 privind reorganizarea 

regiilor autonome din 16 iunie 1997 au fost reorganizate în societăți reglementate de Legea 31/1990. 
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diferit de fiecare investitor, respectiv de fiecare parte interesată, astfel că cercetarea de față 

poate veni în sprijinul părților interesate. 

Motivația și importanța cercetării 

În cadrul prezentei cercetări ne-am axat pe o analiză detaliată a performanței econo-

mico-financiare și non-financiare, respectiv a poziției financiare a unei entități, asigurând 

informații suplimentare părților interesate. Toate aceste aspecte demonstrează că prezenta 

lucrare este de o actualitate desăvârșită și în același timp reprezintă și motivația care a dus 

la realizarea prezentei cercetări. 

Cercetarea de față vine cu o contribuție semnificativă în sprijinul diferitelor categorii 

de utilizatori potențiali ai informațiilor contabile, dintre care amintim profesioniștii conta-

bili și organizațiile profesionale din acest domeniu. Profesioniștii contabili sunt cei care 

elaborează situațiile financiare. Putând cerceta așteptările părților interesate, profesioniștii 

contabili se pot adapta acestor cerințe pentru a veni astfel în sprijinul părților interesate. 

Organizațiile profesionale, precum CECCAR (Camera Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România) și CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România), prin inter-

mediul reprezentanților lor în diferite structuri, pot face propuneri de modificare a legislației 

referitoare la raportarea anuală, pentru îmbunătățirea acesteia. De asemenea, cercetarea 

poate prezenta interes și pentru legiuitori, care pe baza rezultatelor obținute prin cercetarea 

de față pot identifica așteptările diferitelor categorii de părți interesate și pot modifica legis-

lația în consecință. Nu în ultimul rând, cercetarea de față poate fi interesantă și pentru cer-

cetătorii din domeniu, prin abordările prezentate, și poate fi un punct de plecare pentru alte 

cercetări legate de performanța economică și de poziția financiară a unei entități în general 

și a celor din sectorul de apă și canalizare, în special. 

Importanța analizei poziției financiare și a impactului asupra deciziilor luate de părți 

interesate este demonstrată de studiile ample realizate de González și Martínez-Carrascal5, 

Martínez-Carrascal și Ferrando6, Kruk7, Gompers ș.a.8 Acești cercetători demonstrează că 

 
5 GONZÁLEZ, F. H., MARTINEZ-CARRASCAL, C. (2017), The Impact of Firms’ Financial Position on 

Fixed Investment and Employment. An Analysis for Spain, Banco de Espana Working Paper No. 1714, - 

https://ssrn.com/abstract=2951061  or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2951061  
6 MARTINEZ-CARRASCAL, C., FERRANDO, A. (2008), The impact of financial position on investment: 

An analysis for non-financial corporations in the euro area, European Central Bank (ECB) Working Paper 

No. 943 - https://ssrn.com/abstract=1268868  
7 KRUK, S. (2021), Impact of Capital Structure on Corporate Value – Review of Literature, Journal of Risk 

and Financial Management 14, no. 4: 155. https://doi.org/10.3390/jrfm14040155  
8 GOMPERS, P.A., GORNALL, W., KAPLAN, S.N., STREBULAEV, I.A. (2020), How do venture capita-

lists make decisions?, Journal of Financial Economics, Volume 135, Issue 1, pp. 169-190 - 

https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.06.011  

https://ssrn.com/abstract=2951061
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2951061
https://ssrn.com/abstract=1268868
https://doi.org/10.3390/jrfm14040155
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.06.011
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deciziile de învestire, respectiv deciziile legate de resurse umane sunt strâns legate de poziția 

financiară a entității analizate. 

Necesitatea analizei poziției financiare pentru a oferi informații suplimentare părților 

interesate pune în evidență și importanța cercetării noastre doctorale. Primul element infor-

mațional accesibil despre o entitate pentru diferitele categorii de „părți interesate” îl repre-

zintă situațiile financiare anuale. Pe baza acestor situații financiare anuale poate fi analizată 

poziția financiară a entității, care reflectă echilibrul economico-financiar sau, în caz negativ, 

dezechilibrul economico-financiar al acesteia. Prezenta lucrare de cercetare urmărește și ana-

lizează poziția financiară a entităților din sectorul de apă și canalizare. Pentru analiza poziției 

financiare s-au calculat rate generale de structură a activului și pasivului, rate de lichiditate 

și solvabilitate, respectiv pentru analiza echilibrului economico-financiar s-a calculat Fondul 

de rulment, Necesarul de Fond de rulment și Trezoreria netă. O altă problematică, la fel de 

importantă din punctul de vedere al intereselor unor categorii de părți interesate, este cea a 

rentabilității. O analiză a rentabilității în abordarea Căruntu și Lepăduși (2009) ne dă răspun-

sul la întrebarea: „Resursele entității sunt utilizate în mod eficient și profitabilitatea firmei 

este la nivelul așteptat de către stakeholderi?”9.  

Numeroși cercetători, cum ar fi Zuca și Ioanăș, Alayemi, Lugovsky și Kuter, Gupta 

și Kumar, respectiv Scott10, consideră că politicile contabile pot duce la gestionarea rezulta-

tului, și nu a afacerii. Indicatorii de rentabilitate pot fi exprimați în valori absolute sau în 

valori relative (rate), fiecare având avantaje și dezavantaje. Ratele de rentabilitate au avan-

tajul că fac comparabilă în spațiu performanța unei entități cu cea a altor entități cu același 

profil de activitate, indiferent de mărimea acestora. Comparația prin cifre absolute face po-

sibilă compararea unor entități de aceeași mărime dintr-un sector sau a performanței actuale 

cu o performanță realizată în trecut de aceeași entitate. În prezenta lucrare, în cadrul anali-

zelor efectuate am utilizat atât cifre absolute, cât și cifre relative, combinând cele două me-

tode pentru a crește relevanța analizelor.  

 
9 CĂRUNTU, C., LĂPĂDUŞI, M. L. (2009), Financial Return on Assets. The impact of the financial return 

on assets over the company’s development, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Eco-

nomy Series, Issue 2/2009, pp. 95-108 
10 ZUCA, M., IOANĂŞ, C. (2012), Embellishment of Financial Statements Through Creative Accounting 

Policies and Options, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 62, pp. 347-351, 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.055; 

LUGOVSKY, D., KUTER, M. (2019), Accounting Policies, Accounting Estimates and Its Role in the Prepa-

ration of Fair Financial Statements in Digital Economy, Integrated Science in Digital Age, pp. 165-176, 

DOI: 10.1007/978-3-030-22493-6_15;    

GUPTA, C.M., KUMAR, D. (2020), Creative accounting a tool for financial crime: a review of the techni-

ques and its effects, Journal of Financial Crime, 27, 397-411. - DOI: 10.1108/jfc-06-2019-0075 

SCOTT, W.R. (2015), Financial Accounting Theory, 7th Edition, Pearson 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.055
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Raportarea non-financiară face ca situațiile financiare anuale să fie completate de 

informații de natură socială, de mediu, de resurse umane etc., asigurând o mai bună infor-

mare a părților interesate.  

Prezentarea și analiza acestor aspecte fac din prezenta cercetare un instrument util 

pentru aprecierea performanței, a poziției financiare, a echilibrului financiar pe baza situați-

ilor financiare ale entităților în general și ale entităților din sectorul de apă și canalizare în 

special. Aceste aspecte fac ca abordarea realizată prin prezenta lucrare să fie importantă atât 

pentru practicienii din sectorul de apă și canalizare, cât și la nivel academic.  

Obiectivele și ipotezele cercetării 

Obiectivul principal al cercetării este analiza performanței economico-financiare, a 

celei non-financiare și a poziției financiare pe baza situațiilor financiare anuale, respectiv 

identificarea căilor de îmbunătățire a acestora atât din punct de vedere conceptual cât și em-

piric în sectorul de apă și canalizare din România. Obiectivul general al cercetării relevă 

materiale de cercetare specifice, care se regăsesc în capitolele prezentei lucrări. 

În elaborarea primului capitol, intitulat „Performanța economică – obiectiv prioritar 

al intereselor stakeholderilor”, a fost avut în vedere următorul obiectiv de cercetare operați-

onală:  

O1: Analiza literaturii de specialitate privind conceptul de performanță economică și 

sistematizarea acestuia, respectiv prezentarea abordărilor celor mai importante și ad-

notarea lor, respectiv prezentarea unei imagini de ansamblu a guvernanței corpora-

tive a entităților publice din România în perioada 2015-2020.  

În Capitolul 2, intitulat „Dezvoltarea durabilă a sectorului apei potabile și epurării 

apei uzate din România în condiții de performanță economică”, a fost avut în vedere urmă-

torul obiectiv de cercetare operațională:   

O2: Abordarea conceptului de dezvoltare durabilă și legătura sa cu performanța din 

domeniul apei și canalizării. 

În cadrul Capitolului 3, intitulat „Rolul și importanța contabilității în analiza perfor-

manței”, au fost analizate principalele aspecte legate de raportarea contabilă, pornind de la 

calitatea informației contabile până la specificul sistemelor informaționale din sectorul de 

apă și canalizare. Capitolul a fost elaborat pe baza următoarelor obiective de cercetare ope-

rațională: 

O3: Prezentarea cadrului legal și conceptual al situațiilor financiare anuale și a pre-

gătirii elementelor componente ale situațiilor financiare pentru analiza performanței 
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și prezentarea caracteristicilor calitative ale informației contabile furnizate de situa-

țiile financiare anuale; 

O4: Definirea conceptului de politică contabilă și efectele posibile asupra performan-

ței economico-financiare, respectiv prezentarea particularităților sistemului informa-

țional contabil din sectorul de apă și canalizare. 

În Capitolul 4, „Model de analiză a performanței economice”, au fost analizate prin-

cipalele aspecte legate de performanța economico-financiară, poziția financiară, potențialul 

de creștere și raportarea non-financiară a entităților cuprinse în prezenta cercetare. Au fost 

prezentați indicatori specifici legați de performanța economico-financiară, poziția financi-

ară, echilibrul economic, capacități de autofinanțare pe baza următoarelor obiective operați-

onale: 

O5: Identificarea și propunerea unor modele de evaluare a performanței economico-

financiare și a sustenabilității financiare a entităților din sectorul de apă și canalizare 

din România; 

O6: Definirea conceptului de raportare non-financiară și realizarea unei cercetări 

aplicate cu privire la raportarea non-financiară la operatorii regionali de apă și cana-

lizare din România. 

În elaborarea Capitolului 5, intitulat „Model econometric privind performanța finan-

ciară în sectorul de apă și canalizare din România”, a fost avut în vedere următorul obiectiv 

de cercetare operațională: 

O7: Realizarea unui model econometric privind profitul net și a elementelor care, în 

calitate de variabile independente, influențează modificarea rezultatului la operatorii 

regionali de apă și canalizare din România. 

În elaborarea cercetării s-au formulat următoarele ipoteze: 

I1: Situațiile financiare oferă informații complexe părților interesate pentru luarea 

deciziilor, dar acestea trebuie completate cu informații referitoare la guvernanța cor-

porativă și dezvoltarea durabilă a entităților publice; 

I2: Există o relație semnificativă între performanța financiară a entităților din secto-

rul de apă și canalizare din România și cifra de afaceri, respectiv evoluția costurilor 

de personal și de energie; 

I3: Raportarea non-financiară realizată de către operatorii regionali de apă și canali-

zare generează costuri suplimentare, dar contribuie la creșterea eficienței tehnico-

economice a entității și a atașamentului angajaților față de programele/proiectele de 

responsabilitate socială derulate de entitate; 
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I4: Respectarea codului etic și implementarea politicilor interne anticorupție contri-

buie la îmbunătățirea imaginii entității economice din punct de vedere al transparen-

ței; 

I5: Există o relație semnificativă între profitul net, valoarea adăugată, cost mediu pe 

salariat, productivitatea muncii, cheltuielile cu energia electrică și apa, respectiv va-

loarea imobilizărilor necorporale; 

I6: Entitățile economice din sectorul de apă și canalizare care cresc „valoarea adău-

gată” și productivitatea muncii își vor crește semnificativ profitul net, respectiv cei 

care cresc costul mediu pe salariat, cheltuielile cu energia și apa și valoarea imobili-

zărilor necorporale își vor scădea semnificativ profitul net. 

Având în vedere obiectivele și ipotezele de cercetare, respectiv răspunsurile oferite 

la ipoteze prin cercetarea realizată, considerăm că obiectivul general și obiectivele specifice 

de cercetare au fost atinse. În perspectivă, cercetarea deschide posibilitatea de a fi continuată 

în alte direcții, pentru aprofundarea problematicii performanței, cum ar fi, de exemplu, ra-

portarea non-financiară și frauda în raportarea financiară la entitățile din sectorul de apă și 

canalizare din România. 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

Având în vedere importanța temei, cercetarea realizată a pornit de la obiectivele prin-

cipale definite pentru cercetare, respectând pașii pe care îi impune o cercetare științifică. În 

cadrul unei cercetări în domeniul contabilității se impune parcurgerea următoarelor etape11: 

descrierea problemei, enunțarea ipotezelor, dezvoltarea soluției, evaluarea soluției și formu-

larea concluziilor.  

Cercetarea realizată cuprinde o cercetare calitativă și o cercetare cantitativă.  

În realizarea lucrării s-a utilizat, ca tehnică, atât cercetarea deductivă, cât și cea in-

ductivă. În cadrul cercetării deductive s-a pornit de la concepte generale regăsite în literatura 

de specialitate, legislația românească și europeană și s-a ajuns la analiza aplicării lor în sec-

torul de apă și canalizare, iar în cadrul tehnicii inductive s-a pornit de la datele existente la 

entitățile din sectorul de apă și canalizare și prin confirmarea unor ipoteze formulate de re-

zultatele empirice obținute în cadrul cercetării s-a produs o generalizare a acestora la nivel 

 
11 CENAR, I. (2011), Guiding marks regarding the reasoning of scientific research in accounting, Annals of 

the University of Petroşani, Economics, 11(1), pp. 51-58 - https://core.ac.uk/download/pdf/26964575.pdf  

 

https://core.ac.uk/download/pdf/26964575.pdf
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de sector de activitate. La începutul fiecărui subiect teoretic am realizat o revizuire a litera-

turii de specialitate, deoarece literatura de specialitate conține numeroase studii referitoare 

la situațiile financiare, poziția financiară, cât și cele legate de performanța economică a en-

tităților în general și a operatorilor de apă și canalizare în special. În acest fel este prezentat 

stadiul actual al cunoașterii din acest domeniu de cercetare. 

Ca metodă de cercetare s-a utilizat și tehnica studierii documentelor de sinteză, adică 

a situațiilor financiare anuale și a rapoartelor de audit financiar ale operatorilor regionali de 

apă și canalizare din România. Pentru a realiza o analiză aprofundată a sectorului de apă și 

canalizare ca metodă de cercetare s-a utilizat analiza comparativă cu ajutorul căreia au fost 

comparate în timp și spațiu entitățile din sectorul de apă și canalizare pe baza datelor din 

situațiile financiare anuale. Situațiile financiare anuale reprezintă o sursă a informațiilor de 

interes general, fiind în permanenta atenție atât a profesioniștilor contabili, cât și a altor ca-

tegorii de utilizatori ai informațiilor legate de performanță. În prezentul demers de cercetare 

am prezentat caracteristicile necesare ale situațiilor financiare și ale informațiilor contabile, 

ca sursă credibilă de informare pentru diferite categorii de utilizatori. 

În Capitolul 1 a fost aplicată o cercetare calitativă pe baza literaturii de specialitate 

privind performanța, urmat de Capitolul 2, în care am dezbătut problema dezvoltării dura-

bile. În cadrul acestui capitol am realizat și o cercetare cantitativă sub forma unui studiu de 

caz privind dezvoltarea durabilă în sectorul de apă și canalizare din România. În Capitolul 3 

am realizat o cercetare calitativă care constă în revizuirea literaturii de specialitate privind 

rolul contabilității în evaluarea performanței. Pentru a completa cercetările calitative, în Ca-

pitolul 4 am apelat la o cercetare cantitativă în cadrul căreia am realizat un studiu de caz 

privind performanța în sectorul de apă și canalizare din România. Cercetarea aplicată por-

nește de la importanța sectorului de apă și canalizare în cadrul economiei naționale. Impor-

tanța sectorului nu este dată de contribuția la PIB, care reprezintă doar 0,5% în anul 2020, ci 

de caracterul strategic al furnizării acestor servicii, sector fără de care celelalte sectoare nu 

pot funcționa. 

La sfârșitul Capitolului 4, pentru a testa ipotezele formulate pe parcursul cercetării, 

s-a utilizat metoda chestionarului. Chestionarul a fost administrat prin platforma Google 

Forms. 

Pentru a crea un plus de informație părților interesate și pentru a completa cercetarea 

calitativă, în Capitolul 5 s-a folosit ca metodă de cercetare modelarea econometrică. La pre-

lucrarea statistică a datelor s-a utilizat software-ul IBM SPSS Statistics 25. Cercetarea em-

pirică s-a bazat pe capitolele teoretice, acestea facilitând formularea ipotezelor care au fost 
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analizate, verificate și confirmate pe baza metodelor statistice. Pentru a studia corelația din-

tre indicatorii folosiți în analizele empirice s-a utilizat ca metodă de cercetare analiza de 

corelație. În analizarea și verificarea corelației dintre diferiți indicatori s-a utilizat Coefici-

entul Pearson. Pentru a prezenta influența diferiților factori asupra rentabilității entităților s-

a utilizat Analiza Du Pont în cadrul analizei empirice. 

La realizarea unei cercetări este natural ca printre metodele de cercetare să fie pre-

zente observarea participativă și operaționalizarea, prima constând în formularea de opinii 

personale asupra fenomenului observat, iar a doua reprezentând esența unei cercetări prin 

căutarea de corelații, algoritmi pentru a descrie fenomenul și a face legătura între noțiunile 

teoretice și studiile de caz. Pentru prezentarea rezultatelor analizelor empirice s-a utilizat 

reprezentarea grafică. Aceasta face mai facile și mai interpretabile rezultatele, crescând ca-

litatea informației oferite. În realizarea lucrării ne-am axat pe revizuirea literaturii de speci-

alitate și a legislației legate de tema lucrării de cercetare și pe situațiile financiare ale opera-

torilor regionali de apă și canalizare pe perioada 2014-2020. 

Datele din situațiile financiare provin de la operatorii regionali din sectorul de apă și 

canalizare precum APA CTTA S.A. Alba, Compania de Apă Arad, Apă Canal 2000 S.A. 

Pitești, COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., Compania de Apă Oradea S.A., 

AQUABIS S.A. Bistrița, Nova ApaServ Botoșani, Compania de Utilități Publice Dunărea 

Brăila, Compania Apa Brașov S.A., Compania de Apă S.A. Buzău, ECOAQUA Călărași, 

AQUACARAŞ S.A. Caraș Severin, Compania de Apă Someș S.A. Cluj-Napoca, Compania 

de Apă Arieș S.A. Turda, RAJA S.A. Constanța, GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu 

Gheorghe, Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., Compania de Apă Oltenia S.A., 

APA CANAL S.A. Galați, APA SERVICE S.A. Giurgiu, Aparegio Gorj S.A. Târgu Jiu, 

Harviz S.A. Miercurea Ciuc, Apa Prod S.A. Deva, Apa Serv Valea Jiului S.A., APAVITAL 

S.A. Iași, Apă Ilfov, EURO APAVOL S.A. Voluntari, Vital S.A. Baia Mare, Secom S.A. 

Drobeta-Turnu Severin, AQUASERV S.A. Târgu Mureș, Compania Județeană APA SERV 

S.A. Piatra Neamț, Compania de Apă Olt Slatina, Hidro Prahova S.A. Ploiești, S.C. Apaserv 

Satu Mare S.A., Apă Canal Sibiu S.A., Compania Apa Târnavei Mari Mediaș, ACET S.A. 

Suceava, Apa Serv S.A. Alexandria, Aquatim S.A. Timișoara, AQUASERV S.A. Tulcea, 

APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea, AQUAVAS S.A. Vaslui, Compania de Utilități Publice 

Focșani. 

În final, teza de doctorat conține 293 surse bibliografice, din care 187 cărți și articole 

de specialitate, iar restul fiind reprezentat de acte normative și resurse electronice. Aceste 

surse au fost referite prin 308 note de subsol. 
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SINTEZA PRINCIPALELOR PĂRȚI ALE TEZEI DE DOCTORAT 

Din punct de vedere structural, lucrarea de cercetare este împărțită în cinci capitole 

care relaționează între ele.  

Primul capitol, intitulat „Performanța economică – obiectiv prioritar al intereselor 

stakeholderilor”, prezintă conceptul general al performanței, evoluția conceptului de perfor-

manță, legătura dintre interesele stakeholderilor și performanță, guvernanța corporativă și 

performanță, respectiv efectul dezvoltării durabile asupra performanței. Prima parte a capi-

tolului prezintă conceptul de performanță în general și performanță economică în special, 

respectiv evoluția conceptului de performanță până la stadiul actual al cunoașterii. În conti-

nuarea capitolului este prezentat conceptul de „părți interesate” și relația acestora cu perfor-

manța entității. Tot în cadrul Capitolului 1 este prezentat conceptul de guvernanță corpora-

tivă și aspecte legale legate de acesta, respectiv problematica performanței economice în 

contextul guvernanței corporative. Ca parte a subcapitolului legat de relația guvernanței cor-

porative cu performanța economică, este prezentată o mică radiografie a entităților publice 

din România în contextul guvernanței corporative, adică evoluția numărului de entități pu-

blice care trebuie să aplice normele de guvernanță corporativă, modul de urmărire a perfor-

manțelor la directorii acestor entități și respectarea prevederilor legate de transparență.  

Având în vedere importanța dezvoltării durabile, în cadrul Capitolului 2, intitulat 

„Dezvoltarea durabilă a sectorului apei potabile și epurării apei uzate din România în condiții 

de performanță economică”, este prezentat conceptul dezvoltării durabile, istoricul acestuia, 

relația dintre dezvoltarea durabilă și resursa de bază a entităților din sectorul de apă și cana-

lizare. În continuarea capitolului am trecut în revistă situația de pe plan mondial și am com-

parat datele disponibile cu cele referitoare la țara noastră.  

Capitolul 3, intitulat „Rolul și importanța contabilității în analiza performanței”, este 

dedicat conceptelor legate de situațiile financiare anuale ca sursă a informației contabile. La 

începutul acestui capitol am prezentat conceptul de informație contabilă și stadiul actual al 

cunoașterii, normele legale referitoare la situațiile financiare anuale, respectiv caracteristi-

cile și utilitatea informației contabile rezultate din situațiile financiare anuale în contextul 

Cadrului General Conceptual al Raportării Financiare formulat de IASB. În cadrul concep-

telor legate de situațiile financiare anuale am dezbătut conceptul de bilanț și contul de profit 

și pierdere, respectiv am abordat bilanțul din punctul de vedere al analizei economico-finan-
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ciare. În continuarea Capitolului 3 am analizat conceptul de politici contabile și efectul aces-

tuia asupra performanței, prezentând efectul asupra poziției financiare și a performanței fi-

nanciare a diferitelor politici contabile și dezbătând pe larg această problemă. În ultima parte 

al capitolului am prezentat particularitățile sistemului informațional contabil în sectorul de 

apă și canalizare. 

La începutul Capitolului 4, intitulat „Model de analiză a performanței economice”, 

am realizat un studiu de caz la entitățile din sectorul de apă și canalizare privind analiza 

principalilor indicatori și a ratelor de structură din contul de profit și pierdere, respectiv a 

ratelor de rentabilitate pe perioada 2014-2020. În continuarea capitolului am analizat poziția 

financiară, echilibrul economic, capacitatea de autofinanțare și potențialul de creștere al ope-

ratorilor regionali de apă și canalizare pe perioada 2014-2020. La sfârșitul Capitolului 4 am 

tratat problema raportării non-financiare și am realizat o cercetare empirică, bazată pe un 

chestionar legat de raportarea non-financiară și transparență la entitățile din sectorul de apă 

și canalizare din România.  

În cadrul ultimului capitol, intitulat „Model econometric privind performanța finan-

ciară în sectorul de apă și canalizare din România”, am realizat și am validat un model eco-

nometric de regresie lineară multiplă, care modelează efectul predictorilor valoare adăugată, 

cost mediu pe salariat, productivitatea muncii, cheltuieli cu energia și apa și valoarea imobi-

lizărilor necorporale asupra profitului net. La începutul capitolului am făcut precizări teore-

tice privind modelarea econometrică, după care am prezentat eșantionul pe care s-a realizat 

cercetarea, demonstrând că este reprezentativ, și am arătat variabilele care au fost incluse în 

modelarea inițială. În continuarea capitolului am arătat care este variabila dependentă și care 

sunt variabilele independente păstrate în modelarea finală, respectiv corelația dintre variabila 

dependentă și predictori. În final am prezentat modelul econometric rezultat și modul de 

validare statistică a acestuia, respectiv am explicat modul în care valoarea unei variabile 

independente influențează profitul net al operatorilor regionali de apă și canalizare. 

La sfârșitul lucrării, pe baza celor prezentate în capitole, am formulat concluziile 

generale ale cercetării, subliniind principalele rezultate și contribuții proprii și totodată ară-

tând limitele cercetării realizate. Ca o ultimă idee, am etalat perspectivele viitoare ale cerce-

tării întreprinse.    

Pentru a susține concluziile formulate pe parcursul tezei și pentru face mai lizibilă au 

fost elaborate 51 de grafice și 37 de tabele.   
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CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUȚII PROPRII, LIMITE ȘI 

PERSPECTIVE ALE CERCETĂRII 

Concluzii generale 

Cercetarea cu titlul Modele aprofundate de analiză a performanței economice în sec-

torul apei potabile și epurării apei uzate din România a fost fundamentată pe un material 

bibliografic vast și complex, cuprinzând atât bibliografie națională, cât și internațională. În 

cadrul demersului de cercetare s-a utilizat viziunea critică a unei persoane care dorește să 

acorde un sprijin autorităților publice locale și publicului larg pentru a evalua performanța 

realizată de entitățile din sectorul de apă și canalizare. În cadrul capitolelor am formulat 

opinii și aprecieri referitoare la aspecte teoretice, legale prezentate, cât și la cele practice, 

rezultate din studii de caz și cercetări empirice. 

Lucrarea de cercetare a avut în vedere crearea unui demers teoretico-empiric privind 

capacitatea indicatorilor tradiționali și moderni de a caracteriza performanța economico-fi-

nanciară în sectorul de apă și canalizare din România. Indicatorii abordați și analizați țin de 

poziția și performanța financiară, de capacitatea de autofinanțare și de creștere a entităților 

din acest sector. Întrebarea la care căutăm răspunsul este: Cum putem măsura și îmbunătăți 

performanța acestor entități publice, în condițiile schimbărilor permanente atât în mediul 

economic, cât și politic?. Luând în considerare aspectele prezentate, la începutul cercetării 

au fost formulate șapte obiective operaționale de cercetare, care pe parcursul lucrării au fost 

atinse. În cadrul fiecărui capitol, pentru a demonstra atingerea obiectivelor operaționale de 

cercetare propuse, sunt formulate concluzii detaliate în cadrul unui subcapitol. 

Primele două obiective operaționale ale cercetării au fost atinse în Capitolul 1 al lu-

crării. Pentru a defini conceptul de performanță, am analizat atât abordările istorice, cât și 

cele contemporane. Pentru a prezenta relația noțiunii de performanță financiară cu alte cu-

vinte-cheie, am realizat o analiză bibliometrică cu ajutorul software-ului VOSviewer, atât la 

nivel internațional, cât și la nivel național, folosind publicațiile din „Web of Science” din 

perioada 2010-2021. Cele mai importante legături ale cuvântului-cheie performanță finan-

ciară se leagă de guvernanță corporativă, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă, 
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ceea ce confirmă modalitatea noastră de abordare a problematicii performanței financiare 

din această lucrare.  

Prin cercetarea bibliometrică au rezultat cinci clustere de cercetare independente, 

care se ocupă de performanța financiară a entităților și care, legat de aceasta, abordează di-

ferite grupe de subiecte. Grupul principal, care are ca temă performanța financiară a entită-

ților, mai abordează subiecte legate de performanța în afaceri, avantaj competitiv, perfor-

manța de mediu, inovație, capital intelectual, performanță organizațională, profitabilitate, 

managementul lanțului de aprovizionare și sustenabilitate. Cel mai conectat grup de cerce-

tători cu grupul principal este cel care se ocupă de responsabilitatea socială a entităților și 

care este preocupat de performanța financiară corporativă, performanța socială corporativă, 

responsabilitatea socială corporativă, sustenabilitatea corporativă, teoria instituțională, teoria 

părților interesate și dezvoltare durabilă. Din analiză rezultă că numărul cercetărilor legate 

de performanța financiară a entităților este în permanentă creștere, maximul din perioada de 

cercetare 2010-2021 înregistrându-se în anul 2020.  

Cercetarea bibliometrică realizată pe baza publicațiilor autorilor afiliați la universi-

tățile din România ne arată că cercetătorii analizează performanța financiară a entităților și 

legătura acesteia cu responsabilitatea socială corporativă, sustenabilitatea corporativă și dez-

voltarea durabilă a entităților. Cercetarea bibliometrică ne arată că și în viitor performanța 

financiară va fi abordată din ce în ce mai frecvent, în contextul guvernanței corporative și al 

dezvoltării durabile. 

Analizând stadiul guvernanței corporative la nivelul întreprinderilor publice din Ro-

mânia, ca prim aspect se poate observa că există un număr foarte mare de entități publice în 

comparație cu statele din Europa Centrală, unde media este de 222 entități publice/țară (Ce-

hia, Polonia, Slovenia și Ungaria – date OECD 2012). Din cercetarea efectuată rezultă că 

doar 38,69% dintre entitățile publice sunt conformate cu prevederile referitoare la guver-

nanța corporativă, lucru explicabil prin faptul că există entități de mărime foarte redusă, care 

nu au capacitatea administrativă de a realiza rapoartele necesare unei guvernanțe transpa-

rente. Într-un viitor apropiat se impune reducerea numărului de entități publice prin regiona-

lizarea și specializarea acestora.   

Pentru a atinge al doilea obiectiv operațional de cercetare, am realizat o analiză em-

pirică a entităților publice locale, din care fac parte și operatorii regionali de apă și canalizare, 

și am prezentat legătura dintre dezvoltarea durabilă și performanța din sectorul de apă și 

canalizare din România. Analizând dezvoltarea durabilă a sectorului de apă și canalizare din 

România prin prisma obiectivelor strategice stabilite de Academia Română în „Strategia de 
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dezvoltare a României în următorii 20 de ani”, considerăm că pentru atingerea obiectivelor 

stabilite sunt necesare eforturi investiționale permanente și de mare valoare în infrastructura 

de apă și canalizare. Pentru atingerea ponderii de 97,6% în anul 2035 a populației cu acces 

la baie proprie, duș sau toaletă interioară, România trebuie să crească ponderea de 78,8%, 

din 2020, cu 1,17% anual. În ceea ce privește gradul de conectare la rețelele de apă potabilă, 

față de obiectivul propus, de 100% în anul 2035, în 2020 acesta era de doar 72,40%, deci și 

la acest indicator este necesar o creștere anuală de 1,7%. La rata de conectare a populației la 

rețelele de canalizare-epurare, în 2035 valoarea țintă trebuie să atingă 75%, față de 55,84% 

în anul 2020.  

Pe lângă investițiile de infrastructură, este necesară creșterea eficienței operaționale 

a operatorilor regionali de apă și canalizare. Indicatorul NRW, care ne arată ineficiența apei 

extrase, are valori ridicate (42%) în comparație cu media țărilor în curs de dezvoltare (35%) 

și cu media țărilor dezvoltate (15%). Această ineficiență, în comparație cu țările în curs de 

dezvoltare, produce anual o pierdere de cel puțin de 36 milioane de euro, sumă din care s-ar 

putea realiza anual 163 km de aducțiuni de apă sau 439 km de rețea de distribuție a apei 

potabile.     

Obiectivele operaționale trei și patru ale cercetării au fost dezvoltate în cadrul Capi-

tolului 3, prin prezentarea stadiului actual al cunoașterii și normarea legată de situațiile fi-

nanciare și informația contabilă, respectiv influența politicilor contabile asupra performanței 

financiare a entităților economice. Informațiile financiar-contabile pe baza cărora „părțile 

interesate” iau decizii adecvate sunt influențate de politicile contabile aplicate de entitate. 

Chiar dacă în mică măsură, pe termen scurt, politicile contabile dau posibilitatea gestionării 

rezultatului, pe termen lung rezultatul se regularizează, deci aplicarea diferitelor politici con-

tabile nu duce la denaturarea rezultatului unei entități. Așa cum demonstrează și cercetarea 

realizată de Gurău și Grigore (2019), profesioniștii contabili români nu aplică metode și po-

litici alternative (netradiționale), deși din punct de vedere profesional aplicarea politicilor 

contabile are un singur scop, și anume de a oferi o imagine fidelă a poziției și performanței 

financiare ale entității, indiferent dacă este o politică tradițională sau una nouă. Operatorii 

regionali de apă și canalizare au sisteme contabile bine dezvoltate, având pe lângă contabi-

litatea financiară și una managerială, adecvată cerințelor informaționale impuse de statutul 

de entitate publică, care acționează pe o piață reglementată de Autoritatea Națională de Re-

glementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și de consiliile locale (sau Aso-

ciațiile de Dezvoltare Intercomunitare). 
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Pe baza analizelor efectuate în capitolele 1, 2 și 3 se poate observa că ipoteza I1, 

privind necesitatea completării informațiilor financiare oferite părților interesate cu informa-

ții referitoare la guvernanța corporativă și dezvoltarea durabilă a entităților publice, se 

confirmă.   

Obiectivele operaționale cinci și șase ale cercetării noastre au fost atinse în Capitolul 

4 al lucrării, unde am realizat identificarea și evaluarea unor modele și tehnici de evaluare a 

performanței și sustenabilității pe termen lung a entităților economice publice din sectorul 

de apă și canalizare din România.  

Așa cum reiese din cercetare, la operatorii regionali de apă și canalizare cifra de afa-

ceri medie a crescut cu 6,57% pe an, ajungând la un nivel de 139,40% în anul 2020 față de 

anul 2014. În comparație cu IPC-ul pe această perioadă (110,58%) este o creștere mare, care 

putea să ducă la creșterea rezultatului din exploatare. Această creștere nu s-a produs, deoa-

rece a avut loc o creștere considerabilă a cheltuielilor cu personalul, care reprezintă în medie 

49% din cheltuielile de exploatare, creștere cauzată de creșterea salariului minim (109,84%) 

și mediu (88,78%) la nivel național. Ca un prim semnal al scăderii performanței în sectorul 

de apă și canalizare, rezultatul din exploatare în perioada 2015-2019 a înregistrat o perma-

nentă scădere. Comparând anul 2019 cu 2015, rezultatul brut la nivelul sectorului este mai 

mic cu 41,34%, iar în anul 2020, cu 40,55%. Pe toată perioada analizată rezultatul din acti-

vitatea financiară este negativ, ceea ce reprezintă o stare de normalitate în acest sector, deoa-

rece pentru asigurarea contribuțiilor proprii la investițiile de infrastructură operatorii regio-

nali de apă și canalizare au accesat credite bancare cu valoare mare, care produc cheltuieli 

financiare însemnate.      

Analizând structura profitului net la nivel național pe perioada 2014-2020, rezultă că 

entitățile din regiunea de dezvoltare Centru produc ponderea cea mai însemnată din profitul 

net la nivel național, în medie de 23,93%, iar ponderea cea mai scăzută este generată de 

regiunea Vest, care are o valoare medie de 7,33%. Se observă din cercetare că entitățile din 

regiunea Centru sunt cu mult mai performante decât cele din regiunea Vest, chiar și după 

luarea în considerare a faptului că în regiunea Centru sunt șapte entități, iar în regiunea Vest, 

cinci. Din analiza rezultatului financiar la nivel național rezultă că, în medie, există pierdere 

cu o valoare de 11,31% din rezultatul brut. Variațiile sunt mari de la o regiune de dezvoltare 

la alta. Dacă în regiunea Centru rata rezultatului financiar este, în medie, de 2,59%, în regiu-

nea Vest această valoare se ridică în medie la 19,13%. Aceste diferențe se regăsesc în per-

formanțele realizate de entitățile din regiunile respective. Entitățile economice publice din 

regiunea Centru sunt cu mult mai eficiente decât cele din regiunea Vest, în condițiile în care 
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și la acestea se înregistrează o scădere a rentabilității, așa cum reiese din evoluția indicatori-

lor de rentabilitate medie la nivel regional. 

Cercetarea demonstrează că teoria conform căreia creșterea tarifelor duce la scăderea 

consumului specific de apă pe locuitor se confirmă, existând o corelație negativă puternică 

între consumul specific și tariful aplicat.  

Studiind eficiența cheltuielilor la nivel național, se poate observa că aproape toate 

cheltuielile de exploatare își păstrează cam aceeași pondere în venituri din exploatare, cu 

excepția cheltuielilor de personal, care cresc cu aproximativ 5% – de la 41,26% în 2014 la 

46,35% în 2020 –, creștere datorată motivelor prezentate anterior. Creșterea acestei ponderi 

confirmă faptul că scăderea rezultatului din exploatare la entitățile din sector se datorează 

creșterii cheltuielilor de personal. Ca prim pas al eficientizării sectorului s-ar impune efici-

entizarea cheltuielilor de personal, dacă nu prin scăderea, măcar prin păstrarea ponderii de 

41% din venituri din exploatare. Cu siguranță, unul dintre motivele descreșterii performanței 

financiare în sector se leagă de creșterea cheltuielilor de personal, deși cheltuielile de perso-

nal nu au crescut în ritmul în care a crescut costul total al salariului minim brut și al salariului 

mediu brut în perioada 2014-2020 – cel minim a crescut cu 109,84%, iar cel mediu cu 

88,78%. 

Eficiența crescută a operatorilor regionali de apă și canalizare din regiunea Centru 

față de media națională se datorează creșterii cu mult mai lente a ponderii cheltuielilor de 

personal în total venituri din exploatare decât media sectorului de apă și canalizare. În regiu-

nea Vest, rata cheltuielilor de personal în venituri de exploatare este mai ridicată decât media 

înregistrată la nivelul sectorului de activitate cu aproximativ 5%, ceea ce duce la scăderea 

rentabilității activității de exploatare în această regiune. 

Așa cum reiese din analiza indicatorilor de rentabilitate la nivelul sectorului de acti-

vitate în perioada 2014-2020, aceștia au scăzut, valorile cele mai ridicate înregistrându-se în 

2015 iar cele mai scăzute, în 2019. Pentru analiza rentabilității în sectorul de apă și canalizare 

pot fi utilizate ROE, ROS, ROI și Ratele de rentabilitate ale resurselor consumate. ROA nu 

are nicio valoare informativă, din motivele prezentate în concluziile preliminare din Capito-

lul 4.  

Analizele efectuate în cadrul Capitolului 4 infirmă ipoteza I2, conform căreia „Există 

o relație semnificativă între performanța financiară a entităților din sectorul de apă și cana-

lizare din România și cifra de afaceri, respectiv evoluția costurilor de personal și de energie”. 

Analizând ratele stabilității financiare și ale autonomiei globale în sectorul de apă și 

canalizare, se poate observa că valorile sunt ridicate în perioada 2014-2020 și trendul este 
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de creștere, chiar și în condițiile în care se produce o scădere a rentabilității acestor entități. 

Acest trend ne arată scăderea presiunii financiare asupra entităților din sector, presiune creată 

de creditele accesate pentru asigurarea contribuțiilor proprii la proiectele investiționale de 

mare anvergură realizate.  

Cercetarea relevă că ratele de lichiditate la nivelul sectorului sunt foarte bune, chiar 

prea ridicate, ceea ce ne duce la concluzia că există disponibilități care pot fi investite pe 

termen mediu și lung. 

Ca un diagnostic general al operatorilor regionali de apă și canalizare din România, 

putem formula: Operatorii regionali de apă și canalizare sunt entități cu o capacitate de creș-

tere bună, cu o capacitate de autofinanțare bună, dar cu o rentabilitate în permanentă scădere, 

care au o stabilitate financiară ridicată, un echilibru financiar ridicat și o lichiditate și solva-

bilitate bună în perioada 2014-2020. Ca trend în viitor, aceste entități își vor păstra aceste 

caracteristici financiare dacă sunt capabile să eficientizeze cheltuielile de personal și de ener-

gie. 

Obiectivul operațional numărul șase este îndeplinit prin realizarea unei cercetări em-

pirice privind raportarea non-financiară în sector, pornind de la prezentarea aspectelor teo-

retice și legale și ajungând la o cercetare cantitativă, bazată pe un chestionar administrat 

operatorilor regionali de apă și canalizare din România. 

Concluziile legate de cercetarea realizată privind raportarea non-financiară se regă-

sesc la sfârșitul subcapitolului 4.8, dintre care le reluăm cele mai importante. Rezultatele 

cercetării confirmă doar parțial ipoteza I3, deoarece aceste entități au raportare non-financi-

ară, care generează costuri suplimentare de cel puțin 15.000 euro/an, iar ca efect al acestor 

raportări entitățile nu percep o creștere a eficienței tehnico-economice. Raportarea non-fi-

nanciară se realizează pe baza unui cadru propriu de raportare, cu susținerea top-manage-

mentului, și momentan nu produce o creștere a atașamentului angajaților față de progra-

mele/proiectele de responsabilitate socială derulate. 

În ceea ce privește ipoteza de cercetare I4, se confirmă că existența și respectarea 

codului etic și implementarea politicilor interne anticorupție contribuie la îmbunătățirea ima-

ginii entității economice din punct de vedere al transparenței. 

Importanța acestei cercetări constă în faptul că prezintă o radiografie a sectorului de 

apă și canalizare din punct de vedere al raportării non-financiare. Această analiză realizată 

la nivelul operatorilor regionali de apă și canalizare ne arată percepția raportării non-finan-

ciare la aceste entități, cât și punctele tari și cele slabe ale raportării existente. Rezultatele 
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acestei cercetări pot servi la dezvoltarea și comunicarea mai bună a raportărilor non-finan-

ciare ale acestor entități și, în acest mod, pot duce nu numai la îmbunătățirea imaginii entității 

din punct de vedere al transparenței, ci și la creșterea atașamentului angajaților față de pro-

iectele/programele de responsabilitate socială organizate și derulate. Dacă entitățile reușesc 

să rezolve carențele scoase în evidență de prezenta cercetare, se poate trece la o standardizare 

a raportărilor non-financiare din acest sector și la o monitorizare a performanței non-finan-

ciare printr-un sistem de benchmarking, și în acest fel se poate produce o creștere permanentă 

a performanței non-financiare a acestor entități. Această performanță non-financiară crescută 

duce la o acceptare mai bună în societatea civilă și politică a acestor entități, demontând 

handicapul social creat de monopolul deținut într-o zonă geografică.  

Al șaptelea obiectiv operațional reprezintă esența cercetării noastre, care a fost atinsă 

în Capitolul 5 prin realizarea unei modelări econometrice. Cercetarea a fost realizată la ope-

ratorii regionali de apă și canalizare din România pe perioada 2014-2020. Ca rezultat al mo-

delării econometrice, s-a realizat o regresie liniară multiplă, care modelează performanța 

financiară reprezentată de profitul net în sectorul de apă și canalizare. Concluziile ample 

legate de modelarea econometrică au fost formulate în subcapitolul Concluzii preliminare, 

din care reluăm. Rezultatele obținute prin analiza statistică efectuată au confirmat scopul 

principal al tezei și ipotezele I5 și I6. Modelarea statistică confirmă relația semnificativă 

dintre profitul net, valoarea adăugată, cost mediu pe salariat, productivitatea muncii, cheltu-

ielile cu energia și apa, respectiv valoarea imobilizărilor necorporale. Modelul econometric 

confirmă ipoteza conform căreia operatorii regionali de apă și canalizare care cresc valoarea 

adăugată și productivitatea muncii vor crește semnificativ profitul net, respectiv cei care 

cresc costul mediu pe salariat, cheltuielile cu energia și apa și valoarea imobilizărilor necor-

porale vor scădea semnificativ profitul net.   

Modelul elaborat poate fi util pentru managementul operatorilor de apă și canalizare, 

asociațiile de dezvoltare intercomunitare care controlează operatorii regionali, ANRSC, care 

avizează prețurile și tarifele acestor operatori, dar nu în ultimă instanță poate fi foarte util 

pentru cercetătorii din domeniul economic.  

Prin cercetarea aprofundată a literaturii de specialitate am identificat factorii deter-

minanți ai performanței financiare la operatorii regionali de apă și canalizare și considerăm 

că am atins cele șapte obiective operaționale stabilite în partea de introducere a lucrării. 

Prezenta cercetare se leagă în mod profund de domeniul contabilității, deoarece iz-

vorul informației contabile referitoare la performanța financiară a unei entități îl reprezintă 

situațiile financiare anuale și toți indicatorii pot fi considerați repere de bilanț și ale contului 
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de profit și pierdere, respectiv ale corelației dintre cele două elemente ale situațiilor financi-

are anuale. Politicile contabile ale unei entități pot avea influență majoră asupra performanței 

financiare prezentate. În acest context, prin alte cercetări derulate în continuarea prezentei, 

poate fi cuantificat efectul acestora asupra performanței operatorilor regionali de apă și ca-

nalizare din România. 

Contribuții proprii 

La o lucrare de cercetare, existența unei contribuții proprii este esențială. Nu poate 

să existe lucrare de cercetare științifică fără un aport personal al cercetătorului. Pe baza cer-

cetărilor efectuate, am constatat că prezenta lucrare este prima mare cercetare în România în 

domeniul performanței operatorilor regionali de apă și canalizare. 

Contribuția proprie în plan teoretic se realizează prin sintetizări și abordări privind 

conceptele legate de performanță. La nivel empiric, contribuția proprie vine din aplicarea 

metodelor de analiză, de statistică și econometrie în explicarea comportamentului profitului 

net în funcție de diferite variabile.   

Sintetizând cele cuprinse în prezenta lucrare de cercetare, putem identifica următoa-

rele contribuții proprii la dezvoltarea demersului științific din domeniu: 

• abordarea complexă a conceptului de performanță, în general, și de performanță 

economică, surprinzând evoluția conceptului în timp; 

• formularea de concluzii cu privire la performanță și identificarea de modalități de 

prezentare a performanței; 

• prezentarea conceptului de performanță în lumina așteptărilor formulate de diferite 

grupuri de stakeholderi; 

• abordarea complexă a performanței în contextul guvernanței corporative și realiza-

rea unei radiografii a întreprinderilor publice din România în acest sens, prezentând 

evoluția numărului de entități publice care aplică normele de guvernanță corpora-

tivă, modul de urmărire a performanțelor la directorii acestor entități și respectarea 

prevederilor legate de transparență; 

• prezentarea unui scurt istoric al dezvoltării durabile, al acțiunilor întreprinse la ni-

velul UE și relația dintre dezvoltare durabilă și apă; 

• prezentarea proporției de fluxuri ale apelor menajere uzate și tratate în condiții de 

siguranță, respectiv a eficienței utilizării apei la nivel european; 
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• prezentarea situației dezvoltării durabile în domeniul apei în România (prezentarea 

indicatorului „populație fără baie, duș și toaletă de spălare interioară” în comparație 

cu situația europeană și a ponderii persoanelor conectate la sisteme de canalizare-

epurare); 

• abordarea conceptului de performanță în contextul dezvoltării durabile la operatorii 

regionali de apă și canalizare din țară; 

• prezentarea și analiza indicatorului NRW ca indicator de dezvoltare durabilă a en-

tităților din sectorul de apă și canalizare; 

• abordarea conceptului de informație contabilă, reformularea noțiunii de informație 

din perspectiva managementului, reprezentarea grafică a ciclului intern organizați-

onal date-informații-decizii manageriale; 

• caracterizarea informației contabile în contextul situațiilor financiare anuale și pre-

zentarea grafică a fluxului informațional legat de raportarea contabilă; 

• analiza și prezentarea efectului politicilor contabile asupra poziției și performanței 

financiare în contextul OMFP nr.1802/2014; 

• prezentarea particularităților sistemului informațional contabil din sectorul apei po-

tabile și canalizării-epurării apei uzate; 

• analiza evoluției cifrei de afaceri, a rezultatului din exploatare și a rezultatului exer-

cițiului în sectorul de apă și canalizare atât la nivel de sector, cât și pe regiuni de 

dezvoltare, în perioada 2014-2020; 

• analiza evoluției structurii cifrei de afaceri nete în sectorul de apă și canalizare, atât 

la nivel de sector, cât și pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2014-2020; 

• analiza evoluției ratelor de structură a CPP și utilizarea sa în analiza performanței 

în sectorul de apă și canalizare la nivel de zonă, pe regiuni de dezvoltare și la ope-

ratorii de apă și canalizare din regiunile Centru și Vest în perioada 2014-2020; 

• abordarea teoretică și analiza evoluției ratelor de rentabilitate și utilizarea sa în ana-

liza performanței în sectorul de apă și canalizare la nivel de sector în perioada 2014-

2020; 

• prezentarea analizei Du Pont privind evoluția ratei rentabilității financiare la ope-

ratorul regional de apă și canalizare Harviz S.A.; 

• abordarea conceptului de poziție financiară și analiza evoluției ratelor de structură 

a activelor și pasivelor, a ratelor de lichiditate și solvabilitate în sectorul de apă și 

canalizare la nivel de sector în perioada 2014-2020; 
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• abordarea conceptului de echilibru financiar și analiza evoluției fondului de rul-

ment, a necesarului de fond de rulment, a trezoreriei nete și a ratelor de echilibru 

financiar în sectorul de apă și canalizare la nivel de sector în perioada 2014-2020; 

• abordarea conceptului de capacitate de autofinanțare și analiza EBE și CAF în sec-

torul de apă și canalizare la nivel de sector în perioada 2014-2020; 

• abordarea conceptului de potențial de creștere și analiza SGR în sectorul de apă și 

canalizare la nivel de sector și la operatorii de apă și canalizare din regiunea Centru 

în perioada 2014-2020; 

• prezentarea conceptelor și a legislației legate de raportarea non-financiară și reali-

zarea unei cercetări empirice legate de raportarea non-financiară și transparență la 

entitățile din sectorul de apă și canalizare; 

• realizarea unui model econometric de regresie liniară multiplă care modelează 

comportamentul profitului net în funcție de variabilele care au efect asupra perfor-

manței. 

Limite și perspective ale cercetării 

Analiza performanțelor în sectorul de apă și canalizare este un subiect de actualitate 

la nivel mondial. Metodele utilizate pot fi multiple, dar este importantă adaptarea acestora la 

specificul acestui sector de activitate. 

Analiza performanțelor financiare și non-financiare este un subiect atât de complex 

și vast, încât este imposibilă epuizarea lui în această lucrare. Noi considerăm că prezenta 

cercetare a atins obiectivele propuse la începutul cercetării, dar, cu siguranță, încă pot fi 

găsite multiple abordări în ceea ce privește performanța în sectorul de apă și canalizare, fie 

prin abordarea altor viziuni, fie prin continuarea celor prezentate în cercetarea curentă. 

Ca la orice cercetare, principala limită se leagă de volumul de date disponibile în 

timp și spațiu. Deși volumul actual de date disponibile a permis generalizarea rezultatelor 

fără să existe suspiciuni privind valabilitatea acestor generalizări, probabil că prin continua-

rea cercetării și prin adăugarea datelor disponibile în anii următori modelele elaborate vor 

deveni și mai exacte, și mai utilizabile. 

În cazul ROA, ca o limită a cercetării, am menționat lipsa informațiilor reale referi-

toare la valoarea activelor publice administrate de operatorii regionali de apă și canalizare, 

deoarece numai jumătate dintre ei publică aceste informații în Formularul 30 din situațiile 
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financiare anuale, deși, conform prevederilor legale, ar fi obligați cu toții. Probabil aceste 

carențe se vor rezolva în timp și ROA calculat astfel va fi cu mult mai relevant. 

O altă limită a cercetării o reprezintă neincluderea în cadrul variabilelor independente 

a unor variabile non-financiare, cum ar fi densitatea populației, structura politică a județului 

și alte elemente similare care pot avea efect asupra performanței unei entități publice. În 

continuarea cercetării va trebui examinat și efectul acestor potențiale variabile independente, 

pentru a realiza un model updatat. 

Cum se poate constata, obiectivele cercetării au fost atinse, dar există perspective 

viitoare de dezvoltare. Pentru extinderea prezentei cercetări se poate examina efectul inclu-

derii în modelul econometric a unor variabile independente non-financiare, legate de dez-

voltarea durabilă și de guvernanța corporativă, în acest fel putându-se realiza un model eco-

nometric extins al performanței financiare. De asemenea, modelul econometric poate fi uti-

lizat în viitor și la modelarea performanței non-financiare a acestor entități. 

Ca o altă posibilă extindere a cercetării noastre poate fi realizată o cercetare bazată 

pe chestionar privind raportarea financiară a acestor entități, adică referitor la utilitatea in-

formațiilor din cadrul raportărilor financiare pentru părțile interesate și eventualele corelații 

cu rezultatele financiare obținute.  

Propunem să fie elaborate norme specifice atât la nivel contabil, cât și legate de gu-

vernanța corporativă și raportarea non-financiară a operatorilor regionali de apă și canali-

zare, care ar face ca raportările să fie mai transparente pentru stakeholderi și mai utile în 

luarea deciziilor. 
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