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Provocări la
adresa profesiei
auditorilor:
interes, impact
şi posibile soluţii

Impactul adoptării pentru prima dată a IFRS de către societăţile nefinanciare cotate
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Planificarea şi riscurile în misiunile de asigurare
Percepţia profesioniştilor din România din domeniul
financiar-contabil referitoare la unele aspecte specifice
preţurilor de transfer
Analiza conformităţii informaţiilor prezentate de către
instituţiile supreme de audit la nivel european
Consideraţii privind capitalul intangibil al companiilor
româneşti



Gala profesiilor liberale Evenimente profesionale la Bruxelles
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentat de

, prim-vicepre edinte al Consiliului la dou evenimente
desf urate la Bruxelles.

La 26 noiembrie 2013 a avut loc o conferin organizat de
Financial Reporting Council (FRC i Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA), referitoare la

. Tema a fost sus inut de reprezen
tan i ai IAASB, care au prezentat Raportul de audit în forma
actual  , au adus la cuno tin rezultatele consult  rii publice i au
f  cut referiri la propunerile pentru modificarea ISA 700, care în
noul format de raport au în vedere rearanjarea paragrafelor, pre
zentarea punctelor cheie în audit, cum sunt cele legate de conti
nuitate, responsabilit   ile auditorului, responsabilit   ile manage
rului, independen a auditorului, Goodwill, evaluarea instrumentelor
financiare, recunoa terea veniturilor bazate pe contracte cu
termen lung i alte paragrafe ce privesc politici contabile.

Întâlnirea FEE a grupului de lucru Auditing Working Party s-a des
f urat tot la Bruxelles, în ziua de 28 noiembrie 2013, la sediul Fe
dera iei Europene a Exper ilor contabili cu participarea reprezen
tan ilor statelor membre. Printre temele în discu ie pot fi enu
merate: strategia i priorit   ile F E pentru anul 2013–2014 pentru
Audit Working Party; rolul auditorului în certificarea situa iilor finan
ciare i metodologia pentru fondurile europene 70 în perspectiva
2020; organizarea unui eveniment comun FEE/ICAEW referitor la
servicii de asigurare în angajamente de revizuire/excep ia audit;
prezentarea spre informare, nu pentru discu ii, a limitelor de la
care sunt exceptate societ   ile pentru audit financiar în toate
statele membre; prezentarea Raportului de ar  .
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Revizuirea Standar
delor Interna ionale de audit, ca urmare a propunerii de modificare
a formei Raportului de Audit

-
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Hotelul Howard Johnson din Capitală a găzduit marţi, 3 decem-
brie, prima ediţie a

.

La evenimentul organizat de şi , cu
sprijinul Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale (UPLR), au partici-
pat peste 120 de invitaţi - preşedinţi de asociaţii profesionale,
avocaţi, notari, practicieni în insolvenţă, mediatori, consultanţi
fiscali, auditori financiari, consilieri în proprietate industrială,
bancheri, oficialităţi guvernamentale, presă economică.

Evenimentul a debutat cu o masă rotundă cu tema „Importanţa
profesiilor liberale pentru economia României”. Principala conclu-
zie a dezbaterilor a fost că asociaţiile profesionale membre UPLR
ar trebui să colaboreze mai strâns. , prim-vicepre-
şedintele Uniunii Profesiilor Liberale din România, a anunţat că la
nivelul Uniunii s-a format un grup de lucru menit să cuantifice
influenţa profesiilor liberale asupra economiei şi societăţii
româneşti şi a reamintit că UPRL a devenit anul acesta o voce
importantă prin primirea sa în cadrul Consiliului Economic şi
Social.

În cadrul Galei s-au conferit o serie de premii de excelenţă
pentru persoane sau firme care activează în domeniul profesiilor
liberale.

Prof. univ. dr. , preşedintele Camerei Auditorilor
Financiari din România, a fost distins cu o Diplomă de excelenţă
pentru contribuţia la dezvoltarea profesiei de auditor financiar.

Au primit premii şi următoarele firme:  KPMG AUDIT S.R.L.,
DELOITTE AUDIT S.R.L., PRICEWATERHOUSECOOPERS
ROMÂNIA AUDIT, EY ASSURANCE SERVICES S.R.L. pentru
rezultate financiare deosebite pe piaţa de audit din România.

Galei Profesiilor Liberale Juridice şi Economice
– LEGAL MAGAZIN AWARDS

Legal Magazin Business Mark

Emilian Radu

Horia Neamţu

Informaţii

� Cursuri de pregătire profesională.

Examenul de competenţă profesională.

Test de aptitudini

�

�

Anul 2013 a reprezentat
al doilea an în care cursurile anuale de pregătire profesională
pentru auditori şi stagiari au fost organizate exclusiv de către
CAFR, sub două forme: sistem clasic şi sistem e-learning.

În perioada 19 septembrie – 4 octombrie 2013 au avut loc cursu-
rile de pregătire profesională pentru stagiarii din anul I. Cursurile
în sistem clasic s-au desfăşurat în Bucureşti, au durat 4 zile şi
s-au finalizat cu un test de verificare susţinut de toţi stagiarii din
anul I. Cursurile în sistem e-learning s-au desfăşurat on-line, sta-
giarii în activitatea de audit financiar au primit date de autentifi-
care, în baza cărora au participat la cursurile de pregătire profe-
sională prin intermediul calculatorului. Cursurile s-au finalizat cu
un test de verificare online, care a fost susţinut de toţi cursanţii.

În perioada 3 octombrie - 24 noiembrie 2013 au avut loc cursurile
de pregătire profesională în sistem clasic pentru stagiarii din anii
II, III, pentru cei din perioada legală de susţinere a examenelor,
precum şi pentru auditorii financiari, membri ai Camerei. Acestea
s-au desfăşurat sub forma unor module de curs, de câte 4 zile un
modul, organizate în mai multe centre de pregătire: Bucureşti,
Braşov, Cluj, Constanţa, Iaşi, Piteşti, Timişoara. Participanţii au
fost distribuiţi pe centre în baza opţiunii exprimate în formularul
de înscriere la curs. Suportul de curs a fost distribuit participan-

ţilor pe CD-uri. Materialele suplimentare prezentate de lectori au
fost transmise prin e-mail persoanelor care au solicitat acest
lucru.

Camera Auditorilor
Financiari din Romania a organizat, în luna noiembrie 2013,
examenul de competenţă profesională.
S-au înscris 231 de stagiari, din care 144 au fost declaraţi
admişi ca auditori financiari. Proporţia de promovabilitatea a
fost de 62.34 %.

Auditorii financiari declaraţi admişi în urma examenului de
competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor
financiar, sesiunea noiembrie 2013, au la dispoziţie un an pentru
a se înscrie ca membri ai CAFR în Registrul public al auditorilor
financiari - persoane fizice.

pentru persoanele fizice care au dobândit
calitatea de auditor financiar atribuită de alt stat membru al
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European
sau Confederaţiei Elveţiene s-a desfăşurat la sediul Camerei
Auditorilor Financiari din România la 20 noiembrie 2013. La test
au participat 29 de persoane.
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Un nou început
Cu numărul de faţă, revista a intrat în al 12-lea an de apariţie

neîntreruptă. Un an editorial pe care îl dorim a fi marcat de articole
de ţinută, rod al unor cercetări ştiinţifice de valoare şi de certă utilitate

profesiei şi mecanismelor sale. Premisa realismului acestui deziderat îl
reprezintă, fără îndoială, conlucrarea – ce a început să se rodeze – cu

cele opt centre universitare de cercetare cu care editorul – Camera
Auditorilor Financiari din România – are încheiate acorduri de coopera-

re. După cum, ne bizuim şi pe practicieni, specialişti din domeniul
de bază sau din domenii conexe care au dorinţa de a comunica

publicului avizat rezultatele unor studii şi experimentări proprii. 
Avem deci un temei solid pentru a ridica ştacheta performanţelor edi-

toriale în anul pe l-am început. Obiectivul nostru declarat este de a ne
racorda cât mai bine – prin ceea ce producem şi oferim – la necesităţile

de informare ale cititorilor, aducându-le aproape cât mai mult din ce le
este necesar şi de mare interes pentru profesie.

De aceea, aşteptăm propuneri din partea dumneavoastră, cititorii noştri, privind subiectele pe care aţi dori să
le abordăm, cu promisiunea de a le supune spre studiu specialiştilor şi a prezenta analizele, observaţiile şi
soluţiile în paginile revistei. l
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Introducere
Este cunoscut faptul că o activitate
bine organizată şi planificată are mult
mai multe şanse de a se realiza cu suc-
ces. Planificarea  unei activităţii nu mai
poate fi ignorată, indiferent de ce
domeniu am pune în discuţie. Eşecurile
determină punerea de întrebări fireşti
pentru a identifica ce anume s-a greşit.
Este şi cazul auditorilor care se con-
fruntă, în actualul climat economico-
financiar, cu restricţii specifice, iar pla-
nificarea activităţilor presupune stabili-
rea strategiei generale de audit şi elabo-
rarea unui plan de audit în vederea
reducerii riscului de audit la un nivel
acceptabil de scăzut.

31/2014

Unele aspecte privind 
planificarea 

şi riscurile 
în misiunile 

de asigurare

*  Conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara, Directorul Departamentului Contabilitate şi Audit, e-mail: ovidiu.bunget@bacon -
sulting.ro

** Conf. univ. dr., Academia de Studii Economice Bucureşti, e-mail: iulia.david@kgaudit.ro
*** Conf. univ. dr., Academia de Studii Economice Bucureşti, e-mail: petcu_mona_a@yahoo.com
**** ABA Audit Timişoara, e-mail: raluca.dreve@abaconsulting.ro

Ovidiu-Constantin BUNGET*, Iulia Maria DAVID SOBOLEVSCHI**, 
Aureliana Monica PETCU*** & Raluca DREVE****

Cuvinte cheie: planificarea misiunii de audit, riscuri, auditul proiectelor pe fonduri
europene

Some Issues about the Planning and Risks 
in the Assurance Engagements
The paper explores the manner in which the planning of the assurance engagements is
currently perceived by the auditors, as well as the areas in which the planning approach
or documentation could be altered or improved. The theoretical part of the paper
emphasizes the main concepts regarding the audit planning, risks, plan and program. 
The practical part of the article is directed towards two issues: on the one hand a ana-
lyze of the approach of the planning stage within the assurance engagements of an
audit company, on the other hand a debate on the manner in which auditors associated
in or employed by other companies on the market perceive the significance of this
stage. 
As a result of these analyses, the authors proposed a general model to approach the
planning stage, which improves its previous approach and documentation method. Their
goal is to attach an increased significance to this stage, to consider the information
gathered and the directions set in the planning stage all over the engagement
Key words: planning of the audit engagement, risks, audit of EU funded projects
JEL Classification: M42, M10, G32

Abstract
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Auditorii au trebuit să înţeleagă că
modul de abordare al misiunilor trebuie
schimbat, orientarea spre zonele de risc
ale fiecărui client devenind un impera-
tiv, iar planificarea misiunii trebuie să fie
mai riguroasă, procedurile de audit este
necesar a fi îmbunătăţite şi adaptate
permanent. O bună planificare înseam-
nă determinarea tuturor informaţiilor
de context necesare pentru conceperea
unei metodologii eficiente de auditare. 

Compararea modului de abordare a eta-
pei de planificare în cadrul misiunilor
de asigurare prezintă interes din per-
spectiva managementului unui cabinet
de audit care doreşte dezvoltarea unei
analize care să permită poziţionarea
activităţiilor derulate în raport cu alte
cabinete, cu focalizare pe etapa de pla-
nificare. Analiza comparativă dezvoltată
demonstrează existenţa unor similarităţi
ce stau ca dovadă a integrării abordării
cabinetului analizat din perspectiva pie-
ţei. Mai mult de atât, analiza dezvoltată
face posibilă elaborarea unei scheme
generale de abordare a etapei de planifi-
care, schemă care integrează de aseme-
nea rezultatele obţinute prin analiza de
detaliu din cadrul cabinetului şi feed-
back-ul obţinut prin intermediul 
chestionarului administrat auditorilor
asociaţi sau angajaţi ai altor cabinete 
de pe piaţă.

Metodologia de 
cercetare

Studiul realizat este de tip constructiv şi
aplicativ. În primul rând am procedat la
studiul literaturii de specialitate legate
de planificarea în audit, pentru ca apoi
să realizăm un studiu empiric, bazat pe
aplicarea de chestionar.

În explicarea noţiunilor utilizate în
cadrul lucrării, am considerat relevante
Standardele Internaţionale de Audit (ISA)

elaborate de International Federation of
Accountans (IFAC) şi manualele publi-
cate de Association of  Chartered
Certified Accountants (ACCA).
Conceptele legate de planificare, carac-
teristicile şi etapele acesteia, precum şi
noţiunile generale privind cunoaşterea
clientului, evaluarea riscurilor, aprecie-
rea riscurilor etc. au fost studiate şi des-
prinse din Manualul ACCA, F8 Audit
and Assurance, publicat în 2008, şi din
Standardele Internaţionale de Audit:
ISA 300, ISA 315, ISA 330. Practica
auditului de proiecte din România, în
perioada actuală, se bazează pe reco-
mandările din granturile de finanţare
europene, care indică, în unele cazuri,
aplicarea ISRS 4400 (International
Standard on Related Services) şi pe
Ghidul pentru un audit de calitate, emis de
Camera Auditorilor Financiari din
România (CAFR) în acest sens1.

În analiza riscurilor cu care societăţile
de pe piaţă se confruntă în condiţiile
actuale, apreciem ca util raportul anual
publicat de Ernst & Young (E&Y).

Raportul (publicat în 2012 pentru anul
2011) îşi propune, la fel ca rapoartele
precedente, să identifice primele 10
categorii de riscuri cu care se confruntă
organizaţiile lumii şi primele 10 oportu-
nităţi de care ar putea beneficia aceste
companii. Studiul a fost realizat de
E&Y prin chestionarea a 700 de organi-
zaţii, aparţinând de 7 sectoare diferite
ale economiei, din 15 ţări, rezultatele
fiind prezentate sub forma unui top. În
scopul prezentării de informaţii relevan-
te pentru tema de cercetare aleasă, am
utilizat doar rezultatele privind riscurile.
Rezultatele studiului au fost sintetizate în
cadrul unei hărţi a riscurilor (Figura 1),
foarte elocventă în redarea percepţiei
companiilor asupra riscurilor actuale şi
asupra proiecţiei acestora în viitor.

Descrierea metodologiei

Scopul cercetării pe care am realizat-o
este dublu: pe de o parte, obţinerea
unei validări a procedurilor şi a modului
de abordare a planificării în misiunile de
asigurare, dar şi îmbunătăţirea acestor

BUNGET, DAVID SOBOLEVSCHI, PETCU & DREVE  l

1 Dobre, E., (2009), Proceduri convenite efectuate într-un angajament de audit de proiect, Revista „Audit Financiar”, anul VII, nr. 9, p. 29



practici utilizate. Concret, un cabinet de
audit din România preocupat în perma-
nenţă de creşterea calităţii serviciilor
sale şi de îmbunătăţirea performanţelor
proprii doreşte să cunoască modul de
abordare a planificării ca etapă a misiu-
nilor de asigurare de către alţi auditori
care îşi desfăşoară activitatea tot pe
piaţa din România în condiţiile actuale.  

Pentru îndeplinirea scopului cercetării,
am realizat în primul rând o analiză asu-
pra importanţei pe care cabinetul de
audit studiat o acordă planificării în
misiunile sale, asupra riscurilor identifi-
cate în etapa de planificare şi a influen-
ţei acestor riscuri asupra desfăşurării
misiunii. Pentru această analiză am ales
un număr reprezentativ de clienţi de
audit financiar şi de cereri de rambursa-
re auditate pe proiecte diferite. Pornind
de la această analiză, cu intenţia de a
afla opiniile altor auditori asupra aspec-
telor verificate, am întocmit un chestio-
nar cu întrebări considerate de noi ca
fiind pertinente, care să permită ulterior
compararea răspunsurilor primite cu
situaţia existentă. Studiul empiric a fost
realizat pe un eşantion reprezentativ din
perspectiva naturii fondurilor neram-
bursabile, respectiv obiectului de activi-
tate pentru zona de vest a României.

După analiza rezultatelor obţinute în
urma studiului empiric, am realizat o
comparaţie între abordarea şi procedu-
rile cabinetului de audit studiat şi abor-
darea şi procedurile rezultate din colec-
tarea datelor utilizând chestionarele. 

Ca rezultat al analizei per ansamblu şi al
comparaţiilor realizate, în special, am
elaborat o schemă de abordare a plani-
ficării unei misiuni de asigurare (fie
aceasta de audit financiar sau audit al
fondurilor europene) care ţine cont de
toate aspectele analizate şi chestionate
şi care are menirea de a trasa direcţii
clare în viitor pentru membrii cabinetu-
lui de audit (coordonatori de misiuni) în
abordarea şi documentarea planificării
şi bineînţeles în utilizarea rezultatelor
planificării pe parcursul misiunii.

Datele utilizate
Pentru realizarea analizei în cadrul cabi-
netului de audit am utilizat baza de date
cu societăţile din portofoliu, din care
am selectat, aleator, aproximativ 30 %
dintre societăţile auditate în anul 2012.
Am utilizat astfel un eşantion de 15
clienţi de audit (din care patru clienţi
noi, doi clienţi care au schimbat în 2012
cadrul de raportare, şase domenii de
activitate)

Pentru analiza misiunilor de audit al
fondurilor europene, am selectat 15
cereri de rambursare, aparţinând de 10
proiecte. Am ales astfel 4 cereri de ram-
bursare aferente unor proiecte pe POR
şi 11 cereri de rambursare aparţinând
unor proiecte de pe POSDRU. Dintre
cererile de rambursare, trei au fost afe-
rente unor proiecte nou intrate în por-
tofoliu. 

Pentru transmiterea chestionarelor către
alţi auditori, am ales un eşantion format
din 60 de persoane, din zona de vest a
ţării, structurate în funcţie de criterii
precum: apartenenţa la organisme pro-
fesionale, experienţa estimată în dome-
niu, dimensiunea cabinetului. Din
populaţia aleasă pentru transmiterea
chestionarelor au răspuns doar 39 de
persoane pe care le-am apreciat cu pre-
zenţă mai activă pe piaţa auditului.
Respondenţii au avut la dispoziţie apro-
ximativ două săptămâni pentru a răs-
punde chestionarului.

Rezultate obţinute
Rezultatele analizei cabinetului
de audit
Din analiza realizată asupra clienţilor
auditaţi au reieşit următoarele rezultate:

è în general, cabinetul alocă între
10% şi 20% din timpul misiunii
pentru etapa de planificare;

è acest timp alocat este influenţat de
o serie de factori, din care cei mai

importanţi sunt: faptul că clientul
este nou în portofoliu şi domeniul
de activitate este complex;

è cea mai importantă sub-etapă a pla-
nificării misiunii de audit a fost cea
a evaluării riscurilor, determinată ca
raport între orele alocate fiecărei
sub-etape şi totalul de ore alocate
planificării. Evaluarea riscurilor este
urmată, ca importanţă, de cunoaş-
terea clientului şi stabilirea pragului
de semnificaţie şi a eşantioanelor pe
acelaşi nivel, discuţiile cu echipa şi
acceptarea angajamentului;

è primele trei zone de risc, ca frec-
venţă de apariţie pentru clienţii ana-
lizaţi, au fost recuperarea dificilă
după recesiune, accesul la finanţare
şi reducerile de costuri;

è cele mai des identificate riscuri spe-
cifice de audit au reieşit a fi siste-
mele slabe sau inexistente de con-
trol şi dificultăţile în colectarea pro-
belor de audit.

Din analiza cererilor de rambursare din
eşantion, a rezultat:

è acelaşi procent alocat planificării
misiunilor ca şi în cazul celor de
audit, adică între 10% şi 20% din
totalul timpului alocat misiunii; 

è pentru documentarea planificării,
cabinetul utilizează procedurile din
ghidul emis de CAFR;

è cea mai importantă sub-etapă a pla-
nificării este stabilirea obiectivelor
şi a procedurilor de efectuat, urma-
tă de cunoaşterea proiectului şi a
riscurilor şi de discuţiile cu echipa;

è dintre acestea, cele mai importante
se consideră riscul suspendării fon-
durilor nerambursabile şi riscul de
nedepunere la timp a cererilor de
rambursare;

è riscurile specifice în auditul proiec-
telor cele mai des identificate au
fost modificările frecvente în legis -
laţie şi norme, precum şi existenţa
unor cheltuieli neeligibile ascunse.

51/2014
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Rezultatele analizei 
chestionarelor
Primele întrebări formulate în cadrul
chestionarului sunt legate de nivelul de
experienţă al auditorilor în activitatea de
audit financiar în general, în coordona-
rea echipelor de audit şi în auditul pro-
iectelor cu fonduri europene.
Rezultatele sunt redate în Figura 2.

Majoritatea respondenţilor (46%) consi-
deră etapa de planificare importantă şi
acordă atenţie deosebită acesteia, apre-
ciind-o ca fiind un factor decisiv în suc-
cesul misiunii. O proporţie semnificati-
vă, de 39% din respondenţi, consideră
că o planificare în linii mari este sufi-
cientă pentru bunul demers al misiunii,
în timp ce doar 15% cred că este o
etapă formală, ce are loc concomitent
cu desfăşurarea misiunii.

În privinţa bugetului orar alocat planifi-
cării misiunii, majoritatea auditorilor
(46%) alocă între 10% şi 20% din tim-
pul misiunii planificării, 28% alocă între
20% şi 30% acestei etape, 16% acordă
mai puţin de 10% din timpul misiunii
planificării, în timp ce doar 10% au afir-
mat că în majoritatea cazurilor acordă
peste 30% din timp planificării. 

Următorul pas al studiului empiric a
fost determinarea sub-etapei din cadrul
planificării misiunilor de asigurare căre-
ia auditorii îi acordă cea mai mare
importanţă (Figura 3). 

În cazul misiunilor de audit financiar,
sub-etapa evaluării riscurilor a fost cota-
tă drept cea mai importantă (72% din-
tre respondenţi), iar în cazul misiunilor
de audit al proiectelor cu fonduri euro-
pene majoritatea respondenţilor au con-
siderat cunoaşterea proiectului şi a
clientului drept cea mai importantă
etapă (61%).

Următoarele întrebări adresate, cu
variante multiple, au avut scopul de a
stabili cele mai importante zone de risc
identificate în cadrul misiunilor de audit
pentru organizaţii, riscurile specifice de
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audit, riscurile la care sunt supuse pro-
iectele cu fonduri europene şi riscurile
specifice misiunilor de audit al fonduri-
lor europene. 

Primele 6 rezultate sunt prezentate în
figurile 4, 5, 6 şi 7.

În continuare, am determinat percepţia
auditorilor asupra importanţei pe care
riscul de audit îl are în desfăşurarea
ulterioară a misiunii. Rezultatele au ară-
tat că 61% din respondenţi ţin cont de
nivelul riscului stabilit în determinarea
pragului de semnificaţie, în stabilirea
eşantioanelor şi a întinderii proceduri-
lor, 31% nu ţin cont de risc în calculul
pragului de semnificaţie, dar ţin cont de
acesta în stabilirea mărimii eşantioane-
lor şi a întinderii procedurilor, în timp
ce doar 8% comunică echipei riscurile,
dar nu ţin cont de acestea în mod spe-
cial pe parcursul misiunii.

Ultima întrebare a chestionarului are
rolul de a sprijini formularea concluzii-
lor cu privire la caracteristicile pe care o
planificare reuşită ar trebui să le respec-
te. Cele mai importante reguli indicate
de respondenţi au fost documentarea
acestei etape din cât mai multe surse de
informaţii şi respectarea standardelor şi
normelor în vigoare. 

Compararea rezultatelor 
analizei interne cu rezultatele
chestionării
Am comparat rezultatele obţinute în
cadrul analizei cabinetului şi rezultatele
obţinute din analiza răspunsurilor la
chestionare, punând accent în special
pe diferenţe.

Este interesant de observat că atât în
cazul zonelor de risc de business sau
specific identificate în misiunile de
audit, cât şi în cazul riscurilor specifice
ale proiectelor analiza comparativă 
arată că primele categorii sunt aceleaşi
în cadrul cabinetului ca acelea care 
reies din analiza răspunsurilor la 
chestionare. 

71/2014
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Astfel urmările recesiunii sunt resimţite
în misiunile de audit financiar, iar inter-
venţia puternică a statului se proiectea-
ză asupra proiectelor cu fonduri euro-
pene (Tabelele 1 şi 2).

Ca urmare a analizelor şi comparaţiilor
realizate, am întocmit o schemă genera-
lă ce ar putea fi respectată în cadrul
cabinetului de audit pe viitor, atunci
când abordează planificarea misiunilor
de asigurare, fie acestea de audit finan-
ciar sau de audit al proiectelor cu fon-
duri europene (Figura 8).
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Concluzii
Pentru a oferi servicii de calitate clienţi-
lor săi, în plan intern, cabinetele de au -
dit trebuie să lucreze permanent la îm -
bunătăţirea propriilor proceduri, să
adap teze modul de abordare al misiuni-
lor de audit la nevoile şi aşteptările
actuale. 

Obiectivul principal al lucrării a fost
obţinerea unei imagini de ansamblu a
modului de percepţie al auditorilor 
asupra importanţei planificării în mi -
siunile de asigurare şi a sub-etapelor
acesteia. 

Ţinând cont de efectele recesiunii, a
fost necesar de observat dacă atenţia
auditorilor se îndreaptă spre zonele de

risc şi dacă nivelul riscului influenţează
desfăşurarea misiunilor per ansamblu.

Rezultatele analizelor realizate în partea
aplicativă a lucrării au permis formula-
rea de concluzii pertinente. 

Un aspect pozitiv reieşit din analiză este
faptul că, în toate cazurile, cea mai
mare parte din timpul alocat planificării
revine etapei de evaluare a riscurilor,
ceea ce indică preocuparea cabinetului
faţă de provocările cu care societăţile
auditate se confruntă şi înţelegerea
impactului riscurilor asupra misiunii de
audit. 

În ceea ce priveşte influenţa nivelului
de risc, se poate concluziona că în
majoritatea cazurilor acesta se exercită
asupra calculului pragului de semnifica-
ţie, dimensiunii eşantioanelor şi realiză-
rii de proceduri suplimentare pe zonele
de risc, însă nu în toate misiunile se
procedează la fel. 

Aceasta este o zonă în care trebuie
aduse schimbări modului de abordare
pentru a fi unul uniform în misiunile de
audit financiar. 

Zonele de risc cel mai des identificate
în cazul clienţilor de audit demonstrea-
ză că societăţile româneşti şi nu numai,
obligate să facă faţă în continuare efec-
telor recesiunii, trebuie să găsească
surse de finanţare pentru a investi şi a
se dezvolta şi să găsească soluţii de
optimizare a proceselor şi de reducere a
costurilor. 

Riscurile specifice de audit cel mai des
identificate în cadrul misiunilor au fost
sistemele de control slabe sau inexisten-
te şi dificultăţile în obţinerea probelor
de audit. Pentru proiectele cu fonduri
europene, riscurile specifice de proiect
reieşite din analiză demonstrează încă
odată că acest domeniu este puternic
reglementat de stat, de aici rezultând şi
riscurile specifice în auditul acestor pro-
iecte.

Principalele limite ale cercetării au fost
eşantionul redus de societăţi din porto-
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foliul cabinetului ales pentru studiu şi
numărul de respondenţi din studiul
empiric. 

O altă limitare constă în faptul că în
cadrul chestionarului nu am inclus
întrebări cu răspuns deschis, care ar fi
permis probabil auditorilor respondenţi
să identifice mai multe categorii de ris-
curi, atât în cazul misiunilor de audit
financiar, cât şi în cazul auditului pro-

iectelor cu fonduri europene. Cerce -
tările viitoare în domeniu ar putea viza
şi restul etapelor misiunii de audit şi
documentarea acestora. 

O temă de cercetare interesantă ar fi
determinarea îmbunătăţirilor ce pot fi
aduse procedurilor de audit şi construi-
rea de proceduri noi care să răspundă
cât mai bine la zonele de risc identifica-
te în etapa de planificare. l
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Introducere
Preţurile de transfer sunt preţurile la care
se transferă bunuri sau servicii între
părţi afiliate. În general, două entităţi
sunt afiliate dacă una dintre acestea
participă, direct sau indirect, în condu-
cerea, controlul sau capitalul celeilalte,
ori dacă ambele sunt conduse, contro-
late sau deţinute, direct sau indirect, de
o altă entitate (se află sub control
comun). Preţurile de transfer prezintă
importanţă atât pentru companii, cât şi
pentru administraţiile fiscale deoarece
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de ele depind, în mare parte, veniturile
şi cheltuielile şi, mai departe, profiturile
impozabile ale unor entităţi afiliate.
Legislaţia fiscală românească referitoare
la preţuri de transfer a fost dezvoltată
relativ recent, cu precădere după anul
2000, fiind bazată pe principiile funda-
mentale în acest domeniu dezvoltate de
către Organizaţia pentru Dezvoltare şi
Cooperare Economică (OECD). 

Având în vedere cele de mai sus, obiec-
tivul cercetării de faţă constă în surprin-
derea percepţiei specialiştilor din Ro mâ -
nia cu privire la anumite aspecte referi-
toare la preţurile de transfer fiscale. 

Cunoaşterea în 
domeniu
Conform cercetătorilor Ho & Bossa
(2008, p.43), preţurile de transfer interna-
ţionale reprezintă o arie de cercetare multi-
disciplinară, care implică aspecte ce ţin
de: contabilitate, marketing, ştiinţe comporta-
mentale, politica afacerilor, afaceri internaţio-
nale, economie, finanţe, ştiinţe juridice, fiscali-
tate. În viziunea lui Sikka & Willmott
(2010, p. 352), preţurile de transfer se
află la intersecţia dezbaterilor privind
contabilitatea multinaţionalelor (MNE),
responsabilitatea socială şi legitimitatea 
statelor.

Pak & Zdanowicz (1994) citaţi de Olibe
& Rezaee (2008, p.86) sunt de părere că
preţurile de transfer reprezintă, în prezent,
cea mai importantă problemă din perimetrul
fiscalităţii internaţionale cu care se con-
fruntă guvernele statelor şi companiile
multinaţionale implicate în comerţul
internaţional. În studiile realizate de
Gresik & Osmundsen (2008, p.233) şi
de Matsui (2011, p.4) este ilustrată ideea
că, în literatura de specialitate din aria fiscali-
tăţii internaţionale, printre primele cercetări
care abordează tema preţurilor de transfer se
numără lucrările lui Cophitorne (1971)
şi Horst (1971).

Ho & Bossa (2008, p.43) clasifică cercetă-
rile anterioare din domeniul preţurilor de

transfer în trei mari categorii, predomi-
nante fiind prima şi ultima categorie: 

è cercetări prescriptive (Hirschelifer,
1956, 1957; Dopuch & Drache,
1964; Onsi, 1970; Abdel-Khalik &
Lusk, 1974; Benke & Eduards,
1980); 

è cercetări comportamentale (Watson &
Baumler, 1975; Lambert, 1979); 

è cercetări aplicative (Business Interna -
tional Corporation, 1965; Green &
Duerr, 1970; Arpan, 1972; Tang,
1979, 1981, 1982, 1993, 2003;
Borkowski, 1992, 1996, 1997, Wu
& Sharp, 1979; Al-Eryani Alam &
Akhter, 1990; Chan & Chow, 1997,
1998). 

Totodată, aceiaşi autori – Ho & Bossa
(2008, p.43) – remarcă faptul că majori-
tatea studiilor anterioare au un caracter cali-
tativ, nefiind susţinute de date statistice
şi, de asemenea, foarte multe cercetări
sunt axate pe multinaţionale încorpora-
te în SUA şi pe explicarea sistemului
american de preţuri de transfer. Ho &
Bossa relevă faptul că studiul lui Arpan
(1972) este printre primele cercetări care abor-

dează preţurile de transfer într-un context
internaţional (i.e. în afara SUA).

În ceea ce priveşte cercetările empirice care
analizează tematica managementului
preţurilor de transfer, Al-Eryani et al.
(1990), citaţi de Sousa & Bradley (2009,
p.440), concluzionează că acestea sunt
axate în principal spre subiecte precum:
modalitatea de stabilire a preţurilor de
transfer; regimul preţurilor de transfer
al multinaţionalelor în diverse ţări; ana-
liza influenţei unor factori diverşi atât
în ţara sursă, cât şi în ţara gazdă, asupra
stabilirii strategiei preţurilor de transfer.

Referitor la legislaţia românească în
materie de preţuri de transfer, aceasta
urmează liniile directoare ale OECD şi
impune ca tranzacţiile între părţi afiliate
să fie derulate cu respectarea preţului
pieţei. În cazul în care preţurile de
transfer nu respectă acest principiu,
autorităţile din România au dreptul să
ajusteze veniturile şi cheltuielile unui
contribuabil pentru a reflecta valoarea
pieţei (articolul 11 Cod Fiscal). Astfel
de ajustări pot să fie efectuate pe o
perioadă de până la cinci ani (perioadă
care se calculează începând cu anul
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următor celui în care tranzacţia a avut
loc). Conform Codului de Procedură
Fiscală, un contribuabil care derulează
tranzacţii cu părţi afiliate are obligaţia
de a întocmi un dosar al preţurilor de
transfer pe care va trebui să îl prezinte
la solicitarea autorităţilor fiscale în tim-
pul unei inspecţii fiscale. În februarie
2008 a fost publicat Ordinul ANAF 
nr. 222, în care există  norme detaliate
cu privire la conţinutul unui dosar local
de preţuri de transfer. Conţinutul aces-
tui dosar corespunde prevederilor Co -
dului de Conduită al Uniunii Europene
cu privire la Documentarea Preţurilor
de Transfer în cazul Entităţilor Aso -
ciate. Dosarul preţurilor de transfer tre-
buie să cuprindă informaţii despre
companie, grupul din care face parte,
tranzacţiile intra-grup, precum şi meto-
dele utilizate la stabilirea preţurilor.

Metodologia de 
cercetare
Chestionarul utilizat în această cercetare
este alcătuit din 20 de întrebări, dintre

care primele 19 întrebări sunt închise
(cu variante singulare sau multiple de
răspunsuri predefinite), iar ultima, inti-
tulată „sugestii”, permite respondenţilor
formularea unor opinii şi păreri proprii
cu privire la problematica preţurilor de
transfer în general. În construcţia che-
stionarului s-a folosit tehnica pâlniei
(Chelcea, 2007, p.259) care presupune
trecerea de la general la particular.
Astfel, cele 19 întrebări închise au fost
grupate în patru categorii de informaţii
distincte, după cum urmează:

Categoria 1: Informaţii generale (întrebă-
rile 1-2);

Categoria 2: Informaţii referitoare la
cunoştinţele din domeniul preţurilor
de transfer (întrebările 3-7);

Categoria 3: Informaţii referitoare la as -
pecte de ordin tehnic specifice pre-
ţurilor de transfer (întrebările 8-16);

Categoria 4: Informaţii referitoare la le -
gislaţia fiscală românească din aria
preţurilor de transfer (întrebările 
17-19).

Grupurile ţintă de specialişti din dome-
niul financiar – contabil care activează

pe teritoriul României şi cărora le-a fost
aplicat acest chestionar sunt reprezenta-
te de: membrii Camerei Consultanţilor
Fiscali (CCF), membrii Camerei
Auditorilor Financiari din România
(CAFR), o parte din membrii Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România (CECCAR).
Adresele de e-mail ale membrilor CCF
şi CAFR au fost preluate de pe paginile
web ale camerelor respective1 şi repre-
zintă totalitatea persoanelor membre
active care deţin o adresă de e-mail (s-a
încercat realizarea unei cercetări exhaus-
tive). În ceea ce priveşte adresele de 
e-mail ale membrilor CECCAR, prelua-
rea acestora de pe pagina web a Corpu -
lui nu este posibilă, drept pentru care 
s-a utilizat lista de adrese folosite în cer-
cetările anterioare din cadrul Departa -
men tului de Contabilitate şi Audit,
Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor, Universitatea
Babeş-Bolyai.2 Această listă nu este
exhaustivă, reprezentând doar membrii
CECCAR existenţi în anul 2010 în filia-
lele: Alba, Bihor, Bistriţa, Cluj, Covasna,
Harghita, Iaşi, Maramureş, Mureş, Satu
Mare, Sălaj. În situaţiile în care o per-
soană era membră a două sau chiar a
tuturor celor trei organisme, chestiona-
rul a fost trimis doar o dată, iar aparte-
nenţa persoanei s-a stabilit respectând
următoarea ierarhie: CCF, CAFR, CEC-
CAR.

În vederea realizării efective a acestei
cercetări au fost utilizate două platfor-
me online: GoogleDocs şi MailChimp.
Platforma GoogleDocs a fost folosită
pentru crearea chestionarului online şi
pentru stocarea răspunsurilor primite,
iar platforma MailChimp3 a fost utiliza-
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1 www.ccf.ro, www.cafr.ro.
2 Concret, este vorba de lista de adrese de

e-mail utilizată de dr. Cardos Ildiko Reka
în studiile efectuate în vederea elaborării
tezei de doctorat.

3 Platforma Mailchimp a permis trimiterea
în mod gratuit a chestionarului unui
număr de 2000 de adrese de e-mail dife-
rite, iar pentru restul de 6.001 adrese a
fost achiziţionat drept de transmitere.
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tă pentru transmiterea chestionarului
către adresele de e-mail ale membrilor
celor trei organisme profesionale din
sectorul financiar – contabil menţionate
mai sus (în total 8.001 destinatari).

Perioada în care au fost colectate răs-
punsurile a fost cuprinsă între 25 iulie
2013 şi 31 august 2013.

Interpretarea 
rezultatelor
În Tabelul 1 sunt ilustrate informaţii
referitoare la numărul de persoane
implicate în cercetare precum şi la rate-
le de răspuns.

Informaţiile din tabelul 1 au fost furni-
zate de platformele Mailchimp (elemen-
tele 1-5) şi GoogleDocs (elementul 6).
Valorile procentuale ale elementelor
prezentate au fost calculate după cum
urmează:

E-mailuri efectiv transmise: raport între
elementele E-mailuri efectiv transmise
şi Total adrese disponibile (rândul 2 /
rândul 1);

E-mailuri eroare transmitere: raport
între elementele E-mailuri eroare trans-
mitere şi Total adrese disponibile (rân-
dul 3 / rândul 1);

E-mailuri care au fost deschise: raport
între elementele E-mailuri care au fost
deschise şi E-mailuri efectiv transmise
(rândul 4 / rândul 2);

Accesare link chestionar: raport între
elementele Accesare link chestionar şi
E-mailuri care au fost deschise (rândul
5 / rândul 4);

Răspunsuri efective: raport între ele-
mentele Răspunsuri efective şi Accesare
link chestionar (rândul 6 / rândul 7).

Pe baza informaţiilor de mai sus, se
poate observa faptul că au fost trimise,
în total, 8.001 e-mailuri, dintre care
2.221 (28%) au întâmpinat erori de
transmitere, iar restul de 5.780 (72%) au
fost trimise cu succes. Dintre acestea,
doar 2.088 de e-mailuri au fost deschise
(36%), iar link-ul care făcea trimitere la
chestionar a fost accesat de 515 persoa-
ne (25% din totalul celor care au des-
chis e-mailul). În final, din totalul desti-
natarilor care au deschis e-mailul au răs-
puns un număr de 367 persoane, adică
71%. Dacă analizăm rata de răspuns în
funcţie de organismul profesional căru-
ia îi aparţin respondenţii, rezultă că
membrii CCF au acordat cele mai multe
răspunsuri, în proporţie de 78%, urmaţi
de  membrii CAFR, cu o rată de răs-
puns de 76%, şi apoi de membrii CEC-
CAR, cu 49%. Dacă raportăm numărul
total de răspunsuri primite (367) la
numărul de e-mailuri care au fost trimi-
se cu succes (5.780) rezultă o rată de
răspuns de 6,3%. 

În cele ce urmează va fi prezentată
interpretarea rezultatelor obţinute ca
urmare a completării chestionarului de
către cele 367 de persoane respondente.

a. Informaţii generale 
(întrebările 1-2):

Conform răspunsurilor primite, în cazul
tuturor celor trei organisme profesiona-
le, cea mai mare parte a respondenţilor
activează în domeniul serviciilor de
consultanţă financiară / fiscală / conta-
bilitate (40% în cazul CCF şi CAFR,
31% în cazul CECCAR). 

Considerăm că acesta este un aspect
pozitiv, care ne asigură de calitatea răs-
punsurilor, deoarece, în general, cei mai
buni specialişti din domeniul preţurilor
de transfer sunt cei care lucrează în
cadrul unor firme de consultanţă finan-
ciar - fiscală. Ierarhia respondenţilor
este completată de persoane care acti-
vează în domeniul serviciilor, altele
decât cele de consultanţă, apoi de pro-
fesioniştii independenţi,  urmaţi de per-
soane care lucrează în industrie şi, pe
ultimul loc, în comerţ.
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Totodată, în cazul tuturor celor trei
organisme profesionale, cea mai mare
parte a respondenţilor au peste 15 ani
vechime în activitate (63% CCF, 84%
CAFR, 72% CECCAR). Şi acest aspect
este unul pozitiv, deoarece experienţa în
muncă a respondenţilor ne asigură de
faptul că răspunsurile la chestionar au
un nivel calitativ înalt. Ierarhia este
completată de persoanele cu vechime în
activitatea profesională cuprinsă între 7
şi 15 ani, iar la final de cei cu o expe-
rienţă mai mică de 7 ani.

b. Informaţii referitoare la
cunoştinţele din domeniul
preţurilor de transfer 
(întrebările 3-7):

În ceea ce priveşte autoaprecierea nive-
lului de cunoştinţe personale în dome-
niul preţurilor de transfer în cazul tutu-
ror celor trei organisme profesionale,
majoritatea persoanelor respondente
(aproximativ 40% din fiecare grup
ţintă) consideră că au un nivel mediu de
cunoştinţe (autoevaluare prin alegerea
cifrei 3 de pe o scală de la 1 la 5).
Urmează persoanele care consideră că
au cunoştinţe bune în domeniu (32%
CCF şi CAFR, 13% CECCAR) şi cele
care consideră că au cunoştinţe slabe
(20% CCF, 19% CAFR, 17% CEC-
CAR). Ierarhia este completată de per-
soanele care consideră că au cunoştinţe
foarte slabe în aria preţurilor de transfer
(3% CCF, 9% CAFR şi CECCAR) şi de

cele care consideră ca au cunoştinţe
foarte bune (5% CCF, 4% CAFR şi
CECCAR).

În ceea ce priveşte aprecierea nivelului
de cunoştinţe în context naţional în
domeniul preţurilor de transfer, majori-
tatea respondenţilor (36% CCF, 37%
CAFR şi CECCAR) consideră că acesta
este unul slab (alegerea cifrei 2 de pe o
scală de la 1 la 5). În continuare, ierar-
hia este completată de persoanele care
consideră că nivelul de cunoştinţe este
mediu (26% CCF, 34% CAFR, 39%
CECCAR ), de cele care consideră nive-
lul de cunoştinţe ca fiind foarte slab
(21% CCF, 16% CAFR, 11% CEC-
CAR), de respondenţii care consideră
nivelul de cunoştinţe ca fiind bun (23%
CCF şi CECCAR, 12% CAFR) şi de cei
care apreciază că nivelul de cunoştinţe
este foarte bun (4% CCF, 1% CAFR).

În legătură cu urmarea unor stagii de
pregătire (cursuri / workshopuri /
seminarii) în domeniul preţurilor de
transfer, dacă la primele patru întrebări
raporturile răspunsurilor şi ierarhia
acestora nu diferea în rândul celor trei
organisme profesionale, la întrebarea
privind stagiile de formare urmate în
domeniul preţurilor de transfer propor-
ţia răspunsurilor diferă în funcţie de
organizaţia profesională din care res-
pondenţii fac parte. Astfel, în cazul
CCF, majoritatea membrilor au urmat
stagii de formare organizate de: orga-

nismul profesional (40%), din proprie
iniţiativă (26%) sau la iniţiativa angaja-
torului (14%). Doar 21% dintre mem-
brii CCF nu au urmat stagii de pregătire
în aria preţurilor de transfer. În ceea ce
priveşte membrii CAFR şi CECCAR,
majoritatea lor (56% CAFR, 59% CEC-
CAR) nu au urmat cursuri de formare
în acest domeniu, iar restul au urmat
cursuri din proprie iniţiativă (32%
CAFR, 20% CECCAR), la iniţiativa
angajatorului (17% CAFR, 5% CEC-
CAR) sau la cea a organizaţiei profesio-
nale (12% CAFR, 16% CECCAR).  În
consecinţă, membrii CCF au urmat cele
mai multe stagii de pregătire privind
preţurile de transfer, lucru absolut
firesc, având în vedere că acest dome-
niu are importante implicaţii fiscale.

În ceea ce priveşte dorinţa de a partici-
pa la (mai multe) stagii de formare în
domeniul preţurilor de transfer, majori-
tatea respondenţilor (peste 80% pentru
fiecare organizaţie profesională în
parte) consideră utilă participarea la ast-
fel de stagii atât pentru dezvoltarea pro-
fesională, cât şi pentru eficientizarea
muncii desfăşurate.

Referitor la implicarea organizaţiilor
profesionale în formarea profesionişti-
lor în domeniul preţurilor de transfer,
majoritatea respondenţilor (aproximativ
90% din cadrul fiecărei camere) consi-
deră că organizaţiile profesionale ar tre-
bui să joace un rol activ în această arie.
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profiturile impozabile ale
unor entităţi afiliate
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c. Informaţii referitoare la
aspecte de ordin tehnic 
specifice preţurilor de 
transfer (întrebările 8-16):

Majoritatea specialiştilor care au com-
pletat chestionarul (53% CCF, 49%
CAFR, 63% CECCAR) consideră că
preţurile de transfer sunt importante în
cadrul strategiei globale de afaceri, iar o
parte însemnată dintre respondenţi
(43% CCF, 48% CAFR, 35% CEC-
CAR) consideră că aceste preţuri repre-
zintă un aspect foarte important al stra-
tegiei globale. Doar un număr foarte
mic dintre cei chestionaţi (4% CCF, 3%
CAFR, 2% CECCAR) au opinat că pre-
ţurile de transfer nu sunt deloc impor-
tante pentru strategia globală de afaceri.

Pe de altă parte, cea mai mare parte
dintre respondenţi (71% CCF, 84%
CAFR, 65% CECCAR) sunt de părere
că preţurile de transfer reprezintă un
instrument propice manipulării rezulta-
tului fiscal. În acest sens, respondenţii
consideră că factorul cel mai important
care descurajează utilizarea preţurilor de
transfer drept un mecanism de manipu-
lare fiscală este legislaţia, după care
urmează transparenţa practicilor conta-
bile şi fiscale şi un sistem bun de guver-
nanţă corporativă.

Printre cei mai importanţi factori ex -
terni care cauzează dificultatea procesu-
lui de determinare a preţurilor de trans-
fer se numără, în opinia celor chestio-
naţi, lipsa unui ghid detaliat şi lipsa
cunoştinţelor tehnice necesare, iar cei
mai importanţi factori interni care cau-
zează dificultatea procesului de deter-
minare a unor preţuri de transfer care
respectă valoarea de piaţă sunt inexis-
tenţa tranzacţiilor comparabile şi carac-
teristicile mediului de afaceri.

În ceea ce priveşte calitatea persoanelor
implicate în procesul de pregătire a
documentaţiei (dosarului) de preţuri de
transfer, în vederea realizării unei docu-
mentaţii complete, în procesul de pre-
gătire al acesteia ar trebui să fie impli-

caţi atât specialişti din departamentul
financiar – contabil, cât şi specialişti din
departamentele operaţionale (pentru că
numai astfel se obţine o privire de
ansamblu asupra operaţiunilor derulate
de compania / grupul pentru care se
realizează respectiva documentaţie).

În legătură cu atenţia pe care societăţile
din România o acordă aspectelor referi-
toare la preţuri de transfer, aproape toţi
specialiştii care au completat chestiona-
rul (90% CCF, CAFR şi 100% CEC-
CAR) consideră că acestea nu le tratea-
ză cu suficientă atenţie.

Referitor la capacitatea companiilor
româneşti de a furniza informaţii clare
şi complete în ceea ce priveşte preţurile
de transfer pe care le practică, majorita-
tea specialiştilor consideră că acestea nu
sunt în măsură să furnizeze asemenea
informaţii.

Pe de altă parte, specialiştii chestionaţi
consideră că factorul cel mai important
care determină companiile din România
să acorde totuşi importanţă aspectelor
referitoare la preţuri de transfer este
reprezentat de reglementările legislative
(scor majoritar 5), urmat de politicile de
grup (scor majoritar 4).

d. Informaţii referitoare la 
legislaţia fiscală românească
din aria preţurilor de transfer
(întrebările 17-19):

În ceea ce priveşte caracterizarea formei
actuale a legislaţiei româneşti din dome-
niul preţurilor de transfer, conform spe -
cialiştilor chestionaţi, aceasta este perce-
pută drept ambiguă şi mult prea sumară.

Pe de altă parte, specialiştii care au
completat chestionarul consideră că, în
ceea ce priveşte aspectele specifice pre-
ţurilor de transfer, autorităţile din
România nu au suficiente cunoştinţe
tehnice, au o atitudine abuzivă şi aplică
forma legii, nu substanţa sa.

În ceea ce priveşte modificarea legisla-
ţiei româneşti în materie prin introduce-
rea obligaţiei de pregătire a unor rapor-

tări fiscale anuale referitoare la preţurile
de transfer practicate (care să fie trans-
mise autorităţilor, eventual odată cu
depunerea declaraţiei 101 privind impo-
zitul pe profit), părerile specialiştilor
sunt împărţite. Astfel, majoritatea mem-
brilor CCF şi CECCAR nu consideră
benefică introducerea unei astfel de
obligaţii, însă cea mai mare parte a
membrilor CAFR o consideră utilă. Pe
de altă parte, referitor la stabilirea unui
prag minim privind valoarea tranzacţii-
lor derulate cu părţi afiliate sub care
pregătirea documentaţiei (dosarului) de
preţuri de transfer să nu fie necesară,
specialiştii chestionaţi sunt (aproape
unanim) de acord că o astfel de regle-
mentare ar fi benefică.

e. Sugestii primite 
(întrebarea 20):

Aşa cum a fost deja specificat mai sus,
întrebarea cu numărul 20 a fost de fapt
o rubrică în care respondenţii au avut
posibilitatea să ofere anumite sugestii /
comentarii referitoare la tematica preţu-
rilor de transfer. Prin urmare, au fost
primite comentarii care fac referire la
aspecte precum: costurile mari pe care
le implică pregătirea unui dosar de pre-
ţuri de transfer; carenţa legislaţiei; insu-
ficienţa cunoştinţelor inspectorilor fis-
cali în acest domeniu; imprudenţa cu
care societăţile abordează aspectele
referitoare la preţuri de transfer (preţuri
impuse de grup, insuficient fundamen-
tate şi imposibil de susţinut în cazul
inspecţiilor fiscale); dificultatea găsirii
unor tranzacţii comparabile; utilitatea
implicării mediului academic şi a orga-
nizaţiilor profesionale în procesul de
pregătire a unor specialişti în acest
domeniu etc.

Concluzii
În cadrul acestui studiu a fost realizată
o cercetare empirică (prin aplicarea unui
chestionar) asupra specialiştilor din
România din domeniul financiar - con-
tabil (membrii CCF, CAFR, CECCAR),
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cu scopul de a evalua percepţia acestora
privind aria preţurilor de transfer.
Chestionarul a fost construit folosind
tehnica pâlniei (care presupune trecerea
de la general la particular), iar cele 19
întrebări au fost grupate în patru cate-
gorii de informaţii distincte (informaţii
generale despre respondenţi, informaţii
privind cunoştinţele în domeniu, infor-
maţii referitoare la aspecte tehnice ale
preţurilor de transfer, informaţii privind
legislaţia românească în domeniu). 

În urma interpretării răspunsurilor obţi-
nute, a reieşit faptul că majoritatea res-
pondenţilor activează în aria serviciilor
de consultanţă financiară / fiscală /
contabilitate şi au o experienţă în mun -
că de peste 15 ani, aspecte care ne asi-
gură de calitatea răspunsurilor acordate. 

În ceea ce priveşte nivelul personal de
cunoştinţe referitoare la preţuri de
transfer, majoritatea respondenţilor se
autoevaluează ca având cunoştinţe
medii în acest domeniu, în timp ce
cunoştinţele în context naţional sunt
considerate ca fiind de un nivel slab.
Totodată, conform răspunsurilor primi-
te, urmarea unor cursuri / seminarii pe
tematica preţurilor de transfer depinde
de organizaţia profesională din care res-
pondenţii fac parte (majoritatea mem-
brilor CCF au urmat stagii de pregătire
la iniţiativa camerei respective, în timp
ce majoritatea membrilor CAFR şi
CECCAR nu au urmat cursuri în do -
meniu, iar cei care au urmat au făcut-o
din iniţiativă proprie). În acelaşi timp,
respondenţii sunt de părere că, în vede-
rea dezvoltării lor profesionale, este util
să participe la stagii de pregătire şi că
organizaţiile profesionale ar trebui să se
implice în formarea specialiştilor în aria
preţurilor de transfer.

Totodată, persoanele chestionate consi-
deră că preţurile de transfer sunt
importante în cadrul strategiei globale
de afaceri, dar că, în acelaşi timp, aceste
preţuri pot fi utilizate drept instrumente
de manipulare a rezultatului fiscal. În
opinia lor, cei mai importanţi factori
care au capacitatea de a contracara utili-

zarea preţurilor de transfer pentru sco-
puri de manipulare fiscală sunt regle-
mentările legislative şi transparenţa
practicilor financiar - contabile. Cei mai
importanţi factori extrinseci care cau-
zează dificultatea procesului de stabilire
a preţurilor de transfer sunt lipsa unui
ghid detaliat şi a cunoştinţelor tehnice
necesare, iar printre factorii intrinseci se
numără inexistenţa tranzacţiilor compa-
rabile şi caracteristicile mediului de afa-
ceri. Respondenţii consideră că, în
vederea realizării unei documentaţii de
preţuri de transfer complete, în proce-
sul de pregătire al acesteia ar trebui să
fie implicaţi atât specialişti din departa-
mentul financiar, cât şi specialişti din
departamentele operaţionale. În ceea ce
priveşte societăţile din România, profe-
sioniştii chestionaţi consideră că acestea
nu tratează cu suficientă atenţie aspec-
tele referitoare la preţuri de transfer şi
că, totodată, nu sunt în măsură să furni-
zeze informaţii clare şi suficiente pri-
vind preţurile pe care le practică în rela-
ţiile cu afiliaţii. Pe de altă parte, cei mai
importanţi factori care determină com-

paniile din România să acorde o oareca-
re importanţă aspectelor referitoare la
preţurile de transfer sunt reglementările
legislative urmate de politicile de grup.

În ceea ce priveşte legislaţia românească
din domeniu, majoritatea respondenţilor
consideră că, în forma actuală, aceasta
este ambiguă şi mult prea sumară.
Totodată, persoanele chestionate sunt
de părere că autorităţile din România nu
au suficiente cunoştinţe tehnice în aria
preţurilor de transfer, au o atitudine
abuzivă şi aplică forma legii, nu substan-
ţa sa. Majoritatea respondenţilor care
fac parte din CCF şi CECCAR sunt de
părere că introducerea obligaţiei de a
pregăti raportări fiscale anuale referitoa-
re la preţurile de transfer nu ar fi benefi-
că, în timp ce majoritatea respondenţilor
CAFR consideră benefică o astfel de
măsură. Pe de altă parte, aproape toţi
respondenţii sunt de părere că stabilirea
unui prag minim privind valoarea tran-
zacţiilor sub care existenţa dosarului de
preţuri de transfer să nu fie necesară ar
fi o măsură legislativă eficientă. l
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The main objective of this study consisted in the assessment of
compliance magnitude of information disclosed in English lan-
guage, regarding the transparency and accountability of the work
conducted by the Supreme Audit Institutions from the European
Union, as stated in the requirements of International Standards of
Supreme Audit Institutions (hereunder ISSAI 20). Using as a
measurement tool the Disclosure Index, the authors found that
the level of compliance was high. The highest level of compliance
with the requirements of ISSAI 20 was obtained in the United

Kingdom and Denmark while France comprised the lowest rates.
The countries` level of development did not had an impact on the
level of compliance of disclosure according to the requirements of
ISSAI 20, while the status of the governing body of Supreme
Audit Institutions impacted positively.
Key words: public external audit, Supreme Audit Institutions,

International Standards of Supreme Audit Institutions,
transparency, accountability
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Introducere 
Auditul public extern exercitat de către
Instituţiile Supreme de Audit (ISA)
reprezintă un demers important şi de
impact asupra încrederii societăţii în
sectorul public, dat fiind faptul că uti-
lizarea resurselor publice face o diferenţă
în viaţa cetăţenilor (ISSAI X: Preamble).
Maniera în care acesta se desfăşoară
poate avea un impact pozitiv sau nega-
tiv (Dees, 2011). În favoarea
argumentului ce sprijină impactul
pozitiv putem aduce în atenţie interesul
vizavi de modul în care sunt utilizate
resursele publice. Un alt argument se
sprijină pe recursul la mecanismele de
responsabilizare care stau la baza
utilizării de resurse publice.

Analizând misiunea ISA, putem deduce
facil faptul că acest organism
promovează trei piloni importanţi
precum: eficienţa, responsabilitatea şi
transparenţa administraţiei publice. Nu
întâmplător am ales în cadrul studiului
de faţă să analizăm doi dintre cei trei
piloni ai misiunii ISA. Transparenţa şi
responsabilitatea reprezintă două
instrumente fundamentale ale unei
bune guvernări, iar ISA este una dintre
acele instituţii cheie ce le poate asigura.
Mai mult, recursul la standardul ISSAI
20 este şi el argumentat astfel: din
ansamblul standardelor internaţionale
ce reglementează activitatea de audit
public extern, standardul ISSAI 20 este
unanim acceptat pe plan internaţional.
În lumina marilor scandaluri financiare
nu demult apuse, considerăm acest stu-
diu atât oportun, cât şi relevant, triada
propusă (ISSAI 20, transparenţă, res-
ponsabilitate) fiind una ce cade sub

interesul unei largi categorii de utiliza-
tori.

Potrivit lui Akyel (2011:1), transparenţa
şi responsabilitatea reprezintă două
instrumente fundamentale ale unui
guvern modern şi ale unei bune
guvernări. Drept urmare, transparenţa
şi responsabilitatea, în contextul auditu-
lui extern exercitat de ISA, nu trebuie
privite separat, ambele cuprinzând
multe din aceleaşi acţiuni, cum ar fi
raportarea publică (ISSAI 20). Trans -
parenţa, atunci când este aplicată în
mod consecvent, poate ajuta la comba -
terea corupţiei, îmbunătăţirea guver -
nanţei şi la promovarea responsabilităţii
(Leeuw, 2011). Conceptul de respon -
sabilitate se referă la cadrul legal şi de
raportare, structura organizatorică,
strategia, procedurile şi diferitele acţiuni
ale ISA şi este indubitabil legat de buna
funcţionare a unui mediu economic. 

INTOSAI tratează acest două concepte
făcând uz de unul dintre standardele
sale, aprobat la sfârşitul anului 2009 -
ISSAI 20, care analizează nouă principii
ce privesc transparenţa şi responsabili-
tatea. Potrivit acestuia, ISA face parte
dintr-un sistem legal şi constituţional
fiind responsabilă în faţa diferitelor
părţi, organelor legislative sau chiar a
publicului. În acelaşi timp aceasta
trebuie să-şi planifice şi să-şi conducă
activitatea utilizând metodologii şi
standarde adecvate prin care să pro mo -
veze responsabilitatea şi transparenţa
asupra activităţilor publice într-o ma -
nieră completă şi obiectivă (ISSAI 20).

Aşa cum am afirmat anterior, principiile
standardului ISSAI 20 sunt unanim
acceptate pe plan internaţional, având
menirea de a trasa obiective comune
pentru toate instituţiile ce le aplică,
chiar în condiţiile în care ISA îşi condu-
ce activitatea sub mandate şi modele
eterogene. În acest sens, prin studiul
nostru cantitativ urmărim ca în cadrul
statelor membre ale Uniunii Europene,
mai precis pe site-urile ISA, să identifi-
căm în ce măsură acestea îşi prezintă

informaţiile cu privire la principiile de
transparenţă şi responsabilitate în limba
engleză (limbă de circulaţie internaţio-
nală), ţinând cont de faptul că ţările din
cadrul Uniunii Europene au aderat în
perioade diferite de timp şi activitatea
ISA la nivel naţional este diferită şi
diversificată (Stuiveling, 2010). 

Dată fiind disponibilitatea ridicată de a
transmite un cumul mai larg de infor-
maţii atunci când nivelul de dezvoltare
a unei ţări este ridicat (Dees, 2011), am
ales să testăm empiric în ce măsură
nivelul de dezvoltare a unei ţări este
asociat cu disponibilitatea de a transmi-
te informaţii ce ţin de cerinţele ISSAI
20. O ultimă asociere testată a evaluat
statutul managementului ISA şi confor-
mitatea cu cerinţele ISSAI 20. 

În cele ce urmează vom prezenta meto-
dologia de cercetare, rezultatele studiu-
lui întreprins, finalizând cu segmentul
destinat concluziilor, limitelor şi premi-
selor pentru viitoare cercetări.  

Metodologia de 
cercetare
Acest studiu este unul cantitativ. Prin
urmare a presupus folosirea de metode
specifice acestui tip de cercetare, printre
care amintim: culegerea de date, analiză
şi evaluare, limitare a incidenţei erorilor
asupra datelor culese, verificare a calită-
ţii datelor. Întrucât sub incidenţa anali-
zei au fost luate în considerare toate
ţările Uniunii Europene, eşantionul
nostru nefiind unul probabilistic nu
avem asociate erori ataşate acestui tip
de eşantionare. Datele cuprinse în eşan-
tion au fost colectate manual de pe site-
urile web ale ISA din ţări ce aparţin
Uniunii Europene, până la data de
01.07.2013. Ţările analizate sunt pre-
zentate în cadrul tabelului cu numărul
2. Croaţia a fost exclusă din cadrul ana-
lizei dat fiind faptul că prezintă pe site-
ul web al ISA informaţii ce cad sub
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incidenţa interesului acestui studiu doar
în limba naţională. În ceea ce priveşte
managementul datelor, acestea au fost
centralizate electronic, iar verificarea lor
a fost realizată de către toţi autorii
implicaţi în acest demers ştiinţific atât
în momentul culegerii, cât şi în momen-
tul analizării lor. SPSS 11.0 a fost uzitat
în analiza datelor, intervalul de încrede-
re cu care am lucrat fiind de 95%. 

Având în vedere obiectivul urmărit, ana-
liza nivelului de transparenţă şi responsabili-
tate în prezentarea informaţiilor în limba
engleză de către Instituţiile Supreme de Audit
din ţările membre UE, ipotezele de cerce-
tare au fost formulate în acord cu direc-
ţia de cercetare. Pentru o facilă prezen-
tare, cele trei ipoteze de cercetare ela-
borate se regăsesc în Tabelul 1. De ase-
menea, am comprimat în acest segment
şi metoda de testare de care am făcut
uz pentru fiecare ipoteză de cercetare
elaborată. 

Aşa cum am afirmat anterior, pentru
măsurarea nivelului de conformitate al
informaţiilor cu cerinţele ISSAI 20 am
folosit indicele prezentărilor de infor-
maţii (engl. Disclosure Index). Acest indi-
ce are rolul de a măsura şi compara
informaţiile efectiv divulgate cu prezen-
tările posibile totale. În cazul nostru
numărul prezentărilor posibile totale a
fost calculat în baza recomandărilor
ISSAI 20. Conform standardului ISSAI
20, recomandările privind principiile de
transparenţă şi responsabilitate sunt

dezvoltate în baza respectării următori-
lor itemi: îndeplinirea sarcinilor în
temeiul unui cadru juridic; publicarea
mandatului, responsabilităţilor, misiunii
şi strategiei ISA; adoptarea de standarde
de audit, procese şi metode; aplicarea
standardelor ridicate de integritate şi
etică; asigurarea necompromiterii prin-
cipiilor; gestionarea de către ISA a ope-
raţiunilor sale în mod economic, efi-
cient şi efectiv; publicarea de către ISA
a rezultatelor controalelor de audit şi a
concluziilor acestora cu privire la activi-
tăţile guvernamentale; comunicarea în
timp util a informaţiilor cu privire la
activităţile şi rezultatele auditului. 

Pentru construcţia indicelui şi pentru
validarea ipotezelor sub aspect empiric,
am comparat în cadrul ţărilor din
Uniunea Europeană principiile din stan-
dardul ISSAI 20 cu informaţiile pre-
zentate de Instituţiile Supreme de
Audit în limba engleză (prima varia-
bilă luată în considerare alături de cele-
lalte principii din cadrul standardului).
În urma analizei standardului ISSAI 20
am căutat 9 variabile în toate Instituţiile
Supreme de Audit din statele membre
ale UE. În acest sens au fost analizate
243 de elemente. În urma analizei site-
urilor web ale Instituţiilor Supreme de
Audit, pentru fiecare informaţie regăsită
în limba engleză, relevantă pentru varia-
bilele noastre, am acordat valoarea 1.
Pentru a putea construi indicele de
divulgare, am realizat suma acestora,

sumă care a fost raportată la numărul
maxim de informaţii posibil de prezen-
tat.

Din punct de vedere matematic, indice-
le de divulgare se calculează astfel:

(1)

unde: DI = indicele prezentărilor de
informaţii;

di = 1, dacă informaţia există şi 0, în
caz contrar;

m = numărul de elemente prezentate
efectiv;

n = numărul maxim de elemente posi-
bil de prezentat.

Indicele de divulgare poate lua valori
între 0 şi 1, iar cu cât rezultatul este mai
apropiat de 1 cu atât mai multe infor-
maţii au fost prezentate de către ISA în
limba engleză, interpretând nivelul de
conformitate ca fiind unul din ce în ce
mai satisfăcător. Conformitatea totală
este atinsă doar atunci când DI are
valoarea 1. 

Atunci când am testat ipotezele H2 şi
H3, adică influenţa factorilor: nivelul de
dezvoltare al ţărilor şi statutul organului de
conducere în gradul de prezentare al
informaţiilor, am folosit coeficientul de
corelaţie al lui Pearson. Nivelul de dez-
voltare al ţărilor, ca factor de influenţă,
a fost măsurat prin valoarea PIB-ului
estimat pentru anul 2012, prezentat de
Fondul Monetar Internaţional prin
World Economic Outlook Database. În
acest sens am dorit să vedem dacă ţările
mai dezvoltate prezintă mai multe
informaţii decât ţările mai puţin dezvol-
tate din cadrul Uniunii Europene. 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea fac-
tor de influenţă testat, este cunoscut
faptul că deciziile luate la nivelul
Instituţiilor Supreme de Audit se împart
în două categorii (National Audit
Office, 2005):

v Decizii luate de un auditor general
sau de un preşedinte: Letonia,
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Cipru, Irlanda, Suedia, Finlanda,
Marea Britanie, Austria,
Danemarca, Lituania, Estonia,
Ungaria, Malta, Bulgaria, Slovacia,
Slovenia;

v Decizii luate în mod colectiv:
Republica Cehă, Franţa, Belgia,
Spania, Portugalia, Germania,
Grecia, Luxemburg, Olanda, Italia,
Polonia, România.

Ultima ipoteză de cercetare testată a
urmărit să identifice care statut al orga-
nului de conducere oferă un nivel de
prezentare al informaţiilor mai mare.
Pentru ţările în care deciziile sunt luate
de auditorul general am acordat valoa-
rea 1, iar pentru cele în care deciziile
sunt luate în mod colectiv am acordat
valoarea 0. 

Rezultatele studiului,
discuţii şi interpretare
Aşa cum am afirmat anterior, trei ipote-
ze de cercetare au fost testate în cadrul
acestui studiu empiric. Focalizându-ne
asupra primei ipoteze de cercetare tes-
tate şi anume evaluarea nivelului de
conformitate al prezentării de informa-
ţii privind transparenţa şi conformitatea
cu cerinţele ISSAI 20, am inclus în
Tabelul 2 valorile indicelui de divulgare
obţinute în urma analizei.

În urma rezultatelor obţinute se poate
observa că există discrepanţe între
Instituţiile Supreme de Audit din ţările
membre ale Uniunii Europene în ceea
ce priveşte nivelul de divulgare a infor-
maţiilor privitoare la transparenţă şi res-
ponsabilitate în conformitate cu cerin-
ţele ISSAI 20. Franţa, cu a sa Cour de
Comptes, este singura ţară care nu are
prezentate informaţii în limba engleză,
doar în limba franceză; drept urmare nu
am putut calcula nivelul de conformita-
te al acesteia în raport cu cerinţele
ISSAI 20, ţinând cont de prima noastră
variabilă luată în considerare. 

Pentru celelalte ISA valoarea indicelui
variază între 0,1111 (Spania) şi 1,0000
(Danemarca şi Marea Britanie).
Instituţiile de audit care înregistrează cel
mai mare nivel al conformităţii prezen-
tării informaţiilor în limba engleză pri-
vind transparenţa şi responsabilitatea cu
cerinţele standardului ISSAI 20 sunt
Danemarca şi Marea Britanie. Acestea
prezintă toate informaţiile posibile şi
urmărite de noi în limba engleză şi în
detaliu. Am putea considera National
Audit Office al Marii Britanii ca nefiind
relevant din punct de vedere al prezen-
tării informaţiilor, deoarece limba ofi-
cială a ţării este engleza, însă acelaşi
lucru se poate regăsi şi în Irlanda, iar,
din punct de vedere al conformităţii,

aceasta atinge pragul de 0,6667 - drept
urmare, considerăm nivelul de confor-
mitate al National Audit Office relevant
pentru studiul nostru.

La nivel de eşantion se poate observa
că majoritatea Instituţiilor Supreme de
Audit prezintă datele referitoare la înde-
plinirea sarcinilor în temeiul unui cadru
juridic care prevede responsabilitatea şi
transparenţa (24 de instituţii) şi îşi fac
publice mandatul, responsabilităţile,
misiunea şi strategia (25 de instituţii).
De asemenea, 20 de instituţii raportează
în mod public rezultatele controalelor
de audit şi concluziile acestora cu privi-
re la activităţile guvernamentale. La
polul opus interesul este foarte slab
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pentru prezentarea în limba engleză a
standardelor de audit adoptate, procese-
le şi metodele care sunt obiective şi
transparente, precum şi pentru standar-
dele de integritate şi etică privind perso-
nalul (8 instituţii). În acest caz informa-
ţiile sunt prezentate parţial în limba
engleză, parţial în limba naţională.

La nivelul întregului eşantion valoarea
medie a gradului de conformitate este
0,6461 – ceea ce sugerează faptul că
nivelul de conformitate al prezentării
informaţiilor privind transparenţa şi
responsabilitatea în limba engleză cu
cerinţele ISSAI 20, în ISA din ţările
membre ale Uniunii Europene este ridi-
cat. Drept urmare, ipoteza H1 se vali-
dează.

Interesant de observat sunt rezultatele
obţinute în urma grupării instituţiilor
(prezentate în Tabelul nr. 3) în funcţie
de momentul aderării ţărilor la Uniunea
Europeană, înainte de anul 2004 şi
după acest an. Mai jos sunt centralizate
valorile indicelui de divulgare ataşat
ţărilor care au aderat în primul val res-
pectiv în cel de-al doilea val, astfel:

În urma grupării rezultatelor se poate
observa că nivelul de conformitate al
instituţiilor ce fac parte din primul val
de aderare (U-15) este de 0,5630, iar cel
pentru instituţiile din al doilea val de
aderare (U-12) este de 0,7500. Drept
urmare, se poate afirma faptul că ţările
din ultimul val de aderare au fost mult
mai interesate de prezentarea informa-
ţiilor pe site-urile web ale  ISA compa-
rativ cu cele care au aderat în primul val
şi, de asemenea, au acordat mai multă
atenţie cerinţelor privind transparenţa şi
responsabilitatea din cadrul standardu-
lui ISSAI 20. O posibilă explicaţie ar
putea fi condiţiile de aderare la Uniunea
Europeană, aflate în permanentă schim-
bare. Este cunoscut faptul că pe măsură
ce procesul de aderare la Uniunea
Europeană s-a extins şi condiţiile de
aderare s-au înăsprit. Din acest trend nu
a fost exclus nici capitolul care face
referire la domeniul auditului public
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extern, astfel că ţările care au aderat
ulterior au fost nevoite conform Acquis-
ului comunitar să prezinte mai multe
informaţii cu privire la activitatea ISA.

În ceea ce priveşte ipoteza de cercetare
secundă, Nivelul de dezvoltare al ţărilor 
este pozitiv asociat cu nivelul de conformitate
al prezentării informaţiilor cu cerinţele 
ISSAI 20, în urma aplicării coefici -
entului de corelaţie al lui Pearson
s-au obţinut rezultatele prezentate 
în Tabelul 4.

Aşa cum se poate observa din Tabelul
nr. 4, valoarea coeficientului de corela-
ţie este de 0.155. Corelaţia este una
pozitivă însă destul de slabă, astfel că,
din punct de vedere statistic, acest
coeficient nu diferă semnificativ de 0,
fapt garantat cu probabilitatea de 95%,
motiv pentru care ipoteza H2 nu se
validează. Drept urmare, conform
rezultatelor obţinute putem documenta
empiric faptul că nivelul de dezvoltare
nu influenţează semnificativ modul de
prezentare al informaţiilor. 

În cazul ultimei ipoteze de cercetare,
Statutul organului de conducere al ISA este
pozitiv asociat cu nivelul de conformitate al
prezentării informaţiilor cu cerinţele ISSAI
20, în ţările din Uniunea Europeană, s-a
aplicat acelaşi coeficient de corelaţie a
lui Pearson, iar rezultatele sunt compri-
mate în Tabelul 5.

Rezultatele obţinute documentează
valoarea pozitivă de 0.540 a coeficientu-
lui de corelaţie, ceea ce semnifică o
corelaţie directă destul de puternică la
nivelul datelor analizate. Drept urmare,
ipoteza H3 se validează. Practic,
rezultatul obţinut documentează empi-
ric faptul că Instituţiile Supreme de
Audit ale căror decizii sunt luate de
către auditorul general sau de
preşedinte, prezintă informaţii mai
ample în limba engleză cu privire la
transparenţa şi responsabilitatea
activităţii desfăşurate, comparativ cu
cele ce iau deciziile în mod colectiv.  

Concluzii, limite 
şi premise pentru 
viitoare cercetări
Auditul extern în sectorul public joacă
un rol important în promovarea res -
ponsabilităţii, eficienţei şi transparenţei
administraţiei publice, iar Instituţiile
Supreme de Audit sunt sau ar trebui să
fie mandatate să acţioneze în interesul
public şi „să se asigure că entităţile
guvernamentale şi publice sunt trase la
răspundere pentru modul de adminis -
trare şi utilizare a resurselor publice”
(ISSAI X: 2). Pentru atingerea acestui
obiectiv, ISA trebuie să ofere informaţii
complete, să desfăşoare activităţi res-
ponsabile şi cât mai transparente. Un
pilon ce poate evalua concret cele de
mai sus este cel testat în studiul empiric
prezent. 

În urma calculării indicelui de prezenta-
re a informaţiilor pentru fiecare ISA
din cadrul Uniunii Europene, concluzia
este una pozitivă. Astfel, se poate docu-
menta empiric faptul că, la nivelul
Uniunii Europene, ISA prezintă infor-

maţiile în limba engleză cerute de stan-
dardul ISSAI 20, privind transparenţa şi
responsabilitatea. Rezultatele obţinute
sunt în concordanţă cu aşteptările noas-
tre, situaţie deloc surprinzătoare ţinând
cont de faptul că INTOSAI depune
eforturi permanente şi solicită ISA să-şi
sporească eficienţa şi să-şi dezvolte acti-
vitatea. Cu toate acestea, surprinzător a
fost rezultatul obţinut în urma grupării
instituţiilor în funcţie de momentul ade-
rării la Uniunea Europeană a ţării de
apartenenţă. În urma acestui rezultat se
poate observa faptul că ţările care au
aderat odată cu ultimul val U-15 mani-
festă un interes mult mai mare vizavi de
prezentarea informaţiilor în limba
engleză, comparativ cu cele care au ade-
rat în primul val U-12. 

În ceea ce priveşte factorii de influenţă,
se pare că nivelul de dezvoltare al ţărilor nu
are un impact semnificativ asupra pre-
zentării informaţiilor de către ISA, re -
zultat aflat în opoziţie cu aşteptările
noastre. Din punct de vedere al celui de
al doilea factor, statutul organului de condu-
cere, rezultatele obţinute documentează
că acesta are o influenţă directă şi pu -
ter nică asupra nivelului de prezentare al
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informaţiilor. Practic ISA ale căror deci-
zii sunt luate de către o singură persoa-
nă (ex. auditorul general) prezintă mult
mai multe informaţii în limba engleză
comparativ cu instituţiile unde deciziile
se iau în mod colectiv. O limită impor-

tantă care trebuie amintită vizează mo -
dul de colectare a datelor. Dat fiind fap-
tul că datele analizate au fost colectate
manual, potenţiale li mite pot fi regăsite
sub forma erorilor de colectare şi cen-
tralizare. Pe de altă parte, verificările rea-

lizate atât în perioada de culegere a da -
te lor, cât şi în cea de analiză nu au re le -
vat diferenţe. Având în vedere nu mă rul
redus de studii privind evaluarea per for -
manţei auditului public extern, vii toare
cercetări pot aborda acest segment. l
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1. Introducere 
Nevoia de a furniza informaţii relevante
şi de încredere tuturor părţilor interesa-
te de situaţiile financiare publicate de
către o companie sau instituţie legiti-
mează existenţa auditorului financiar.
Pentru a evita o diseminare oportunistă
a informaţiilor financiare, auditorul
intervine pentru a credibiliza aceste
informaţii, prin capacitatea cu care este
investit - de atestare a acestora.

Auditorul are o responsabilitate de a
acţiona în interes public, ceea ce presu-
pune că, pe lângă profesionalismul şi
confidenţialitatea pe care le pune în
slujba clientului, auditorul va căuta să
respecte şi să-şi însuşească valorile
morale descrise de către normele de
etică1. Mai mult, onestitatea şi integrita-
tea auditorului sunt transpuse în per-
cepţia publicului prin nivelul de încre-
dere al acestuia. În acest sens, Codul
Etic emis de către IFAC descrie cele
cinci principii de etică şi anume integri-
tatea, obiectivitatea, competenţa profe-
sională şi atenţia cuvenită, confidenţiali-
tatea şi comportamentul profesional.
Aceste principii fundamentale sunt în
mod optim aplicate de către auditori
pentru identificarea acelor ameninţări
susceptibile să compromită conformita-
tea unui proces de audit în scopul evită-
rii lor. De asemenea, Codul Etic al
IFAC descrie câteva situaţii specifice
care ilustrează cadrul susceptibil să
genereze ameninţări la adresa auditori-
lor. 

Importanţa independenţei auditorului a
fost încercată şi în contextul recentei
crize financiare, existând voci care au
pus sub semnul întrebării integritatea
auditorilor externi şi posibila lor com-
plicitate în a emite rapoarte susceptibile
să inducă în eroare (în cazul băncii
Lehman Brothers avem în vedere

raportarea unor tranzacţii legate de cre-
dite, cunoscută ca Repo 1052). Înainte
de acest moment, o serie de scandaluri
contabile de la începutul anilor 2000 au
determinat adoptarea de măsuri pentru
a păstra independenţa auditorilor şi
facem referire la legea Sarbanes-Oxley
din Statele Unite, adoptată în 2002,
reprezentativă pentru reglementările
adoptate ulterior în diferite ţări. De ase-
menea, Directiva 2006/43/EC întăreşte
cerinţele de independenţă a auditorilor
şi specifică nevoia unei bune reputaţii
privind competenţa profesională, pre-
cum şi necesitatea ca auditorul să nu fie
implicat în activităţi incompatibile cu
misiunea de audit.

În mod evident, scandaluri financiare
care au implicat şi auditorii au drept
consecinţă deteriorarea reputaţiei profe-
siei. Mai mult, calitatea auditului este
pusă în discuţie de fiecare dată când o
companie mare intră în procedură de
faliment, iar independenţa auditorilor
este percepută ca fiind compromisă
într-un fel sau altul. Aşa cum am enun-
ţat mai sus, percepţia publicului asupra
independenţei auditorului se traduce
prin nivelul de încredere pe care comu-
nitatea îl atribuie unui raport de audit.
În vederea păstrării unui nivel ridicat de
încredere, auditorii trebuie să fie inde-
pendenţi atât în fapt, cât şi în aparenţă.
Deşi există o serie de factori care vin să
perturbe independenţa şi obiectivitatea
acestora în cadrul misiunii de audit,
prin măsurile adoptate în mod concer-
tat la nivel internaţional se doreşte
neutralizarea şi chiar eliminarea acestor
factori de risc sau provocări. De cele
mai multe ori, menţinerea independen-
ţei auditorului trebuie să treacă testul
relaţiei pe care auditorul o întreţine cu
managementul clientului, în contextul
în care acesta numeşte auditorul şi îi
plăteşte onorariile. 

Apare evident faptul că
o compromitere a inde-
pendenţei poate avea
urmări grave pentru pro-
fesie şi se doreşte o bună
identificare de către audi-
tori a posibilelor amenin-
ţări care ar putea interfera
cu desfăşurarea corectă a
unui audit. De aceea, s-au
luat şi continuă să fie luate
măsuri la nivel internaţional
care să protejeze buna repu-
taţie şi credibilitate a auditori-
lor, barometru al încrederii
manifestate de public.

1.1. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA
CERCETĂRII

Dacă în ultima vreme am asistat la dife-
rite scandaluri în care au fost implicaţi
şi auditorii, criza financiară a favorizat
conjunctura pentru dezbaterea unor
aspecte privind potenţiale riscuri la
adresa activităţii auditorilor. Discuţii

ARDELEAN  l

1 Cheffers M., Pakaluk M. (2007), Understanding Accounting Ethics, Sutton: Allen David Press  
2 Hines C., Kreuze J., Langsam S. (2011), An analysis of  Lehman Brothers bankruptcy and Repo 105 transactions, American Journal of

Business, Vol. 26 Iss: 1, pp.40 - 49



mai mult sau mai puţin
aprofundate în cadrul
literaturii de specialitate
ne-au determinat să pro-
cedăm la a aborda dintr-o
altă perspectivă presiunile
şi provocările care îi vizea-
ză pe auditori. În acest
context, obiectivul propus a
fost acela de a determina
posibila legătură dintre intere-
sul pentru ameninţările asupra
profesiei de auditor şi influenţa
perioadei de post criză financiară
în mediul academic şi profe-

sional din ţara noastră, examinând
abordările şi ideile exprimate pe margi-
nea acestui subiect. În acest scop, am
urmărit confirmarea ipotezei nule sau a
celei alternative. Mai mult, am dorit şi
determinarea impactului pe care provo-
cările la adresa auditorilor sunt suscepti-
bile să îl aibă asupra calităţii auditului
efectuat, unele consecinţe fiind eviden-
te.

Metodologia de cercetare din cadrul
prezentului studiu este atât calitativă –
întrucât lucrarea explorează problemati-
ca provocărilor care vin să perturbe

într-o anume măsură obiectivitatea şi
independenţa auditorilor – cât şi cantita-
tivă întrucât, în sprijinul argumentaţiei
noastre privind interesul academic şi
profesional relativ la presiuni asupra
auditorilor, am efectuat o analiză statis-
tică. 

Totodată, demersul este de natură anali-
tică întrucât pentru fiecare categorie de
provocări identificate am prezentat
aspecte descriptive privind ameninţările
la adresa auditorilor, precum şi măsurile
de siguranţă care pot fi adoptate pentru
a le contracara. De asemenea, pe par-
cursul lucrării am adoptat o structură
argumentativă, împletind concepte pre-
cum ‘independenţă’ şi ‘interes personal’
cu noţiunea de ‘interes public’ şi ‘încre-
dere’ într-un tot unitar, în final argu-
mentând că prezervarea normelor etice
este necesară rolului auditorilor de a
servi interesele tuturor beneficiarilor
unui raport de audit.

Mai departe, în vederea determinării
interesului pentru ameninţările cu care
auditorii financiari se confruntă am
efectuat un studiu empiric, mai precis
am procedat la analiza cantitativă a
datelor selectate utilizând funcţia regre-
sională. În mod concret, folosind pro-
gramul statistic SPSS v.19, am analizat
recurenţa cu care apar articole ştiinţifice
în cea mai reprezentativă publicaţie de
audit din ţara noastră, şi anume „Audit
Financiar”, revistă editată de Camera
Auditorilor Financiari din România.
Perioada pentru care am efectuat anali-
za este ianuarie 2009 - decembrie 2012,
aşadar intervalul de timp luat în consi-
derare este de 4 ani. Astfel, am căutat
determinarea corelaţiei dintre variabilele
independente şi variabila dependentă cu
ajutorul coeficientului lui Pearson. 

Scopul acestei analize a fost de a stabili
intensitatea interesului printre practi-
cieni şi în mediul academic în perioada
ulterioară manifestării crizei financiare
privitor la ameninţările cu care auditorii
se confruntă în cadrul procesului de
audit. 

Structura lucrării de faţă se compune
din patru părţi. În prima secţiune am
arătat importanţa menţinerii indepen-
denţei şi obiectivităţii de către auditor,
în ciuda unor factori care creează ame-
ninţări asupra modului în care auditorul
este perceput şi chiar asupra desfăşură-
rii misiunii de audit, amintind totodată
unele dezbateri din cadrul literaturii de
specialitate relativ la acest subiect.
Partea a doua prezintă o clasificare a
acestor presiuni, iar în cadrul acestei
secţiuni am detaliat riscul potenţial cu
care auditorul se poate confrunta pe
parcursul unui audit, propunând de ase-
menea câteva măsuri care anulează
efectul ameninţător al factorilor de risc
amintiţi. În cea de-a treia parte am rea-
lizat o analiză regresională pentru a
determina interesul pe care îl suscită
provocările la adresa auditorilor, analiză
urmată de concluziile proprii care deri-
vă din aceasta, pentru a continua în sec-
ţiunea a patra cu ilustrarea impactului
pe care aceste provocări îl au asupra
calităţii auditului şi încheind cu secţiu-
nea de concluzii.

1.2. UNELE DEZBATERI ÎN
LITERATURĂ

Discuţiile relativ la independenţa audi-
torilor se învârt în jurul a două forme:
independenţa în fapt – ca fiind exprima-
rea obiectivă a opiniei de audit (Arens
et al., 2002) şi independenţa în aparenţă,
înţeleasă ca evitarea situaţiilor care par a
compromite raţionamentul de audit
(Porter et al., 2003). 

Auditorii trebuie să fie percepuţi ca
acţionând independent în raport cu
clienţii lor (DeAngelo, 1981; Umar and
Anandarajan, 2004), însă se vehiculează
că interesele auditorilor sunt divizate
(Öhman et al., 2006). Cei care se ocupă
cu reglementarea, precum şi academi-
cienii susţin că, pentru ca încrederea
publicului să fie restaurată, este nevoie
de consolidarea independenţei auditori-
lor (Dopuch et al. 2003; Mayhew and
Pike 2004). 
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2. O clasificare a 
ameninţărilor la adresa

auditorilor financiari
În cadrul misiunilor de audit, auditorii
financiari se confruntă cu o serie de
potenţiale ameninţări care afectează
calitatea auditului în curs sau care pot
duce la denaturarea raportului de audit.
Aceste presiuni care afectează munca
auditorilor au făcut obiectul mai multor
studii în cadrul literaturii de specialitate
atât din România, cât şi la nivel interna-
ţional.

Auditorii, în funcţie de conjunctura
specifică, sunt susceptibili să se con-
frunte cu diferiţi factori de risc care
conduc la o divagare de la principiile
fundamentale ale profesiei. Pe parcursul
desfăşurării unui audit, aceşti factori de
risc sunt relativ greu de definit şi de
identificat cu privire la amploarea con-
secinţelor, iar măsurile care pot fi adop-
tate în vederea diminuării efectelor
negative generate este necesar să fie
atent selectate şi cumpănite în prealabil.

Codul Etic emis de IFAC, organism
profesional care are drept scop proteja-
rea interesului public, prezintă cadrul

pentru ameninţările care vin să perturbe
buna desfăşurare a activităţii profesio-
niştilor contabili şi a auditorilor. 

În Tabelul 1 am realizat o grupare a
riscurilor în cinci categorii de presiuni
care sunt susceptibile să marcheze
negativ activitatea auditorilor. Astfel,
circumstanţele care pot genera situaţii
ameninţătoare la adresa auditorilor au la
bază factori interni şi factori externi
care impactează negativ cu precădere
independenţa şi obiectivitatea acestora.
Dacă provocările sunt de natură internă
atunci sunt influenţate de percepţia
auditorilor asupra propriei munci, iar
dacă sunt de natură externă, atunci este
implicat managementul clientului audi-
tat, care are interesul de a prezenta
situaţiile financiare în lumina cea mai
favorabilă. 

Codul Etic al IFAC face referire la cele
mai frecvente provocări care vizează
auditorii, prezentând o clasificare a
ameninţărilor. Astfel, ameninţările determi-
nate de interesul personal sunt declanşate
atunci când auditorul are un interes
financiar sau material direct faţă de
compania pe care o auditează, pe când
ameninţările legate de evaluarea propriei munci
intervin atunci când auditorul este de

asemenea implicat în pregătirea situaţii-
lor contabile şi financiare ale clientului
auditat, fiind susceptibil să evalueze
munca pe care el a efectuat-o. Mai
departe, ameninţările legate de asistenţa acor-
dată clientului intervin atunci când audi-
torului i se cere să promoveze sau să
reprezinte clientul. În cazul ameninţărilor
determinate de familiaritate este vorba des-
pre situaţia în care firma de audit păs-
trează o legătură de colaborare îndelun-
gată cu clientul auditat, de natură să
influenţeze raţionamentul profesional al
auditorului cu privire la misiunea de
audit. Familiaritatea faţă de client se
manifestă prin faptul că auditorul
încearcă simpatie sau încredere excesivă
care diminuează scepticismul profesio-
nal şi luarea în considerare cu prompti-
tudine a semnalelor de alarmă3.
Evident că unele ameninţări pot fi
socotite a fi de fapt avantaje, în acest
sens familiaritatea poate fi apreciată ca
element contributiv la realizarea unui
audit calitativ datorită unei foarte bune
cunoaşteri a clientului4. Pe aceeaşi linie
de idei, ameninţările determinate de intimida-
re apar în situaţia în care clientul face
presiuni asupra auditorului pentru a-i
acorda o opinie de audit fără rezerve,
punându-i în vedere că, în caz contrar,
nu va reînnoi colaborarea cu acesta. 
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Aşadar, auditorul nu trebuie să-şi com-
promită integritatea şi obiectivitatea
căci ar antrena o deteriorare a imaginii
şi reputaţiei profesiei în ansamblu. De
aceea, auditorul va evita să se apropie
de „linia roşie” prin prezervarea inde-
pendenţei în orice circumstanţe.
Conform Codului Etic al IFAC, integrita-
tea presupune onestitate din partea
auditorului în cadrul misiunii sale, în
timp ce obiectivitatea se referă la impar-
ţialitate şi la înlăturarea oricăror conflic-
te de interese care ar putea să-i afecteze
activitatea. Atât integritatea, cât şi
obiectivitatea auditorului sunt doi piloni
esenţiali pentru atestarea profesionalis-
mului acestuia şi sporirea credibilităţii
raportului de audit. Mai mult, dată fiind
importanţa integrităţii şi onestităţii
auditorului în percepţia publicului, audi-
torul va depune diligenţele necesare
pentru ca prestigiul şi imparţialitatea sa
să rămână intacte, iar în caz de identifi-
care a unor ameninţări perturbatoare va
aplica măsurile de protecţie aflate la dis-
poziţia sa. 

2.1. AMENINŢĂRI ASUPRA
INDEPENDENŢEI AUDITORILOR

Independenţa auditorului financiar este
unul dintre pilonii pe care se legitimea-
ză însăşi existenţa sa pe piaţă. Moore et
al. au afirmat că Independenţa este singura
justificare pentru existenţa firmelor de audit
care efectuează audituri externe; fără pretenţia
de independenţă existenţa auditorilor externi
nu se justifică5. În audit, independenţa
semnifică adoptarea unui punct de
vedere nepărtinitor pe tot parcursul
desfăşurării misiunii de audit6.

Definirea conceptului fundamental de
independenţă a auditorului, văzută ca
un summum al principiilor fundamenta-
le etice, a făcut obiectul mai multor stu-

dii. Printre acestea, Carey and Doherty7
au stabilit că independenţa auditorului
implică trei semnificaţii. Prima accepţie,
care comportă non-subordonarea audi-
torului, se referă la onestitate, integrita-
te, obiectivitate şi responsabilitate. A
doua accepţie, în sensul strict al desfă-
şurării unui audit şi al exprimării unei
opinii asupra unor situaţii financiare,
face referire la evitarea oricăror relaţii
susceptibile, chiar şi în mod subcon-
ştient, să altereze obiectivitatea audito-
rului. A treia accepţie a conceptului are
în vedere evitarea relaţiilor care ar putea
indica un conflict de interese unui
observator rezonabil. 

De asemenea, pentru protejarea intere-
sului public, întrucât auditorul financiar
exprimă o opinie avizată privind starea
de sănătate financiară a companiei
client, este fundamental ca acesta să fie
independent în fapt şi în aparenţă faţă
de clientul de audit. Ne-am oprit asupra
diferenţei între cele două tipuri de inde-
pendenţă, conform Codului de IFAC
(Tabelul 2).

Conform Tabelului 2, auditorul trebuie
să fie şi să apară a fi independent în faţa
unui observator rezonabil şi informat,
ceea ce implică evitarea situaţiilor care

ar altera obiectivitatea, integritatea şi
scepticismul profesional al acestuia.
Pentru menţinerea independenţei, audi-
torul nu permite ca raţionamentul său
profesional să fie influenţat de presiuni
venite din exterior şi evită relaţiile care
ar apărea terţilor că ar putea crea un
conflict de interese. Atât studiile pri-
vind independenţa auditorului, cât şi
practica în domeniu relevă importanţa
acestui principiu, văzut ca fundament
pe care se bazează activitatea de audit. 

Dat fiind că un auditor conferă asigu-
rări terţilor în privinţa fiabilităţii rapor-
tării financiare, acesta trebuie să fie şi să
apară a fi independent. Acest lucru este
subliniat atât în cadrul SAS nr. 1:
Auditorii independenţi trebuie să fie indepen-
denţi nu doar în fapt: aceştia trebuie să evite
situaţiile care ar putea determina un observa-
tor să se îndoiască de independenţa lor8, cât
şi în SAS Nr. 26, unde se semnalează
că, atunci când un auditor nu este inde-
pendent, procedurile efectuate de acesta
nu sunt în acord cu standardele de audit
general acceptate şi va fi împiedicat să
exprime o opinie asupra acestor situaţii.

Mai mult, independenţa implică abilita-
tea şi dorinţa auditorului de a identifica
o serie de deficienţe în cadrul procesu-
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lui de audit şi de a confrunta compania
auditată relativ la acelea care pot fi lega-
te de controlul intern, de politicile con-
tabile adoptate sau de o raportare
defectuoasă. Acest principiu al indepen-
denţei auditorului îl regăsim în codurile
de etică şi conduită, atât în cel emis de
IFAC, cât şi în Codul de Conduită
Profesională emis de ACCA sau în cel
emis de AICPA. Importanţa acestui
principiu fundamental constă în aceea
că auditorul poate argumenta respecta-
rea reglementărilor conform normelor
etice, inclusiv a obiectivităţii şi a integri-
tăţii care sunt mai dificil de evaluat.

În Figura 1 am identificat câteva do -
me nii de risc care favorizează ameninţă-
rile la adresa independenţei auditorilor,
determinate de: interese financiare, le -
gături familiale, legături strânse de cola-
borare cu clientul, împrumuturi, onora-
rii, furnizarea şi a altor servicii clientului
de audit, cadouri şi alte beneficii.

În continuare vom detalia aceste riscuri
care planează asupra profesiei auditori-
lor, efectuând o descriere a acestora,
precum şi eventuale măsuri de protec-
ţie, după cum urmează:

v Ameninţări legate de dependenţa finan-
ciară faţă de client: Dependenţa de
ordin financiar a unui auditor faţă
de client este susceptibilă să antre-
neze după sine diminuarea inde-
pendenţei şi a obiectivităţii acestuia.

Astfel, de teamă ca acel client care
aduce un venit semnificativ să nu
plece, există riscul ca auditorul să
nu noteze obiectiv un raport de
audit pentru a evita să-şi contrarie-
ze clientul. De altfel, legea
Sarbanes-Oxley adoptată în 2002 a
stabilit ca un client cotat să nu
depăşească 10% , iar un client care
nu este cotat să nu depăşească 15%
din veniturile pe care le generează
unei firme de audit.

è Măsuri de protecţie: Auditorul
poate să nu accepte anumite anga-
jamente sau să demisioneze pe par-
cursul misiunii de audit, iar onora-
riile plătite de către o companie sau
de grupul din care face parte să nu
depăşească pragul de 10% dacă este
vorba despre o companie cotată
sau de 15% pentru un client care
nu este cotat. 

v Ameninţări legate de relaţii familiale:
Dacă între auditor şi client există o
relaţie de familie, atunci vorbim
despre un conflict de interese în a
respecta, pe de o parte, standardele
profesionale şi, pe de altă parte, în
a menţine relaţiile familiale, ceea ce
favorizează riscul ca independenţa
şi obiectivitatea auditorului să fie
diminuate.

è Măsuri de protecţie: Se poate
decide retragerea sau rotaţia audito-

rului din cadrul misiunii de audit,
precum şi instaurarea unor proce-
duri care să încurajeze auditorul să
dezvăluie orice controverse suscep-
tibile să îi afecteze independenţa.
De asemenea, se poate proceda la
revizuirea întregii munci efectuate
de către auditor.

v Ameninţări legate de relaţii de afaceri:
Deţinerea de către un auditor de
interese în compania auditată, spre
exemplu acţiuni sau alte titluri, îl
poate influenţa pe acesta să-şi pro-
tejeze interesul propriu, obiectivita-
tea cerută de normele de audit
ajungând să fie trunchiată. De ase-
menea, dacă un auditor este angajat
să facă parte din managementul
clientului, atunci foştii săi colegi
pot fi refractari în a-i critica munca.
O altă îngrijorare este că acesta
cunoaşte deja dedesubturile unui
proces de audit şi poate să foloseas-
că aceste cunoştinţe specializate în
avantajul său. 

è Măsuri de protecţie: În primul
caz, se poate proceda la înlăturarea
sau rotaţia auditorului în vederea
evitării ca acesta să-şi urmărească
interesul personal. În a doua situa-
ţie, este necesar ca o perioadă de
cel puţin doi ani să treacă între
numirea auditorului şi contractarea
firmei de audit în cadrul căreia 
s-a aflat acesta anterior numirii 
sale. 

v Ameninţări legate de împrumuturi:
Acordarea de către auditor de
împrumuturi sau garanţii clientului
pe care urmează să-l auditeze creea-
ză un risc de protejare a propriului
interes; ameninţarea este ca opinia
de audit să nu fie acordată conform
situaţiei reale pentru că ar afecta
continuitatea companiei şi implicit
vorbim despre un risc de interes
propriu al auditorului. Astfel, inde-
pendenţa în aparenţă este afectată
în mod negativ. 
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è Măsuri de protecţie: Pentru ca
orice risc să fie îndepărtat, audito-
rul nu va acorda sau nu va accepta
garanţii sau împrumuturi către sau
de la client. 

v Ameninţări legate de cadouri şi de activi-
tatea de socializare: Auditorul finan-
ciar nu trebuie sub nici o formă să
accepte bunuri sau servicii de pro-
tocol decât dacă valorile acestora
sunt foarte modeste, întrucât acest
lucru duce la diminuarea obiectivi-
tăţii. De asemenea, activităţile de
socializare sau protocol pentru care
clientul alocă sume importante sunt
susceptibile să influenţeze negativ
reputaţia auditorului.

è Măsuri de protecţie: În acest caz
auditorul nu va accepta cadouri
decât dacă sunt nesemnificative şi
nu sunt menite să influenţeze audi-
torul, nici o ospitalitate excesivă.

v Ameninţări legate de onorariile practicate:
Dacă avem în vedere onorarii pres-
tate, dar încă neachitate integral, se
generează o ameninţare de interes
personal. Pe de altă parte, acest tip
de ameninţare provine şi din com-
petiţia de pe piaţa auditului care în
fapt este acerbă la toate nivelele,
atât printre marile firme de audit
din vârful piramidei (firmele parte a
Big 4), cât şi printre firmele de audit
care fac parte din segmentul de mid
tire. În consecinţă, şi onorariile
practicate sunt de multe ori de
natură să atragă clientul, însă acest
fapt poate presupune un volum de
muncă mai scăzut, cu repercusiuni
asupra raportului de audit.

è Măsuri de protecţie: Înainte de
acceptarea oricărei misiuni de audit,
onorariile restante vor fi achitate.
Totodată, se va considera alinierea
onorariilor practicate cu volumul de
muncă necesar efectuării unui audit
eficient.

v Ameninţări legate de practicarea de servi-
cii conexe: Preocupări legate de prac-
ticarea serviciilor conexe au la bază

faptul că astfel de servicii constituie
o sursă de venit extrem de lucrativă
care poate determina compromite-
rea activităţii de audit. Aceste servi-
cii includ diverse activităţi de con-
sultanţă (de management, de inves-
tiţii etc.), riscul fiind ca veniturile
generate de aceste servicii să fie
mai mari decât cele generate de
audit. Într-adevăr, în urma scanda-
lului Enron, practicarea serviciilor
conexe a fost reglementată, cumula-
rea celor două fiind interzisă. De
asemenea, auditorul nu trebuie să
se implice în managementul clien-
tului pentru că se creează o situaţie
de evaluare a propriei munci.

è Măsuri de protecţie: Se poate
opta pentru limitarea furnizării ser-
viciilor conexe dacă acestea interfe-
rează cu obiectivitatea şi indepen-
denţa auditorului, respectiv pentru
segregarea sarcinilor între diferitele
departamente ale unei firme de
audit.

În vederea promovării unei conduite
etice în cadrul profesiei, se vor adopta
măsurile de protecţie cele mai adecvate
pentru înlăturarea riscurilor de conflict
de interese care ar dăuna onorabilităţii
asociate cu această categorie profesio-
nală. Prin urmare, orice ameninţare care
ar discredita în orice fel profesia se cere
a fi neutralizată.

3. Analiza 
regresională

Dezbateri ample pe teme legate de etică
din literatura de specialitate de pe plan
internaţional s-au reflectat şi în proble-
maticile tratate în ţara noastră, printre
care cele care fac referire la presiunile
existente asupra auditorilor îşi au seg-
mentul lor de reprezentativitate. Astfel,
s-a putut remarca un interes vădit vizavi
de aria de tratare a acestui subiect.

Mai departe vom proceda la un studiu
empiric, care are drept scop determina-

rea intensităţii atenţiei pe care mediul
academic şi profesional o acordă pre-
siunilor direcţionate înspre auditori,
intensitate pe care am ales să o evaluăm
prin analiza frecvenţei articolelor de
profil din revista „Audit Financiar”.
Intervalul de timp considerat se situea-
ză între ianuarie 2009 şi decembrie
2012, suficient de exponenţial pentru
obiectivul evaluării. Justificarea acestui
orizont de timp îşi are motivaţia în fap-
tul că acesta corespunde efectiv perioa-
dei ulterioare desfăşurării crizei finan-
ciare care a avut loc între 2007 şi 2009,
aşadar anul 2009 reprezintă momentul
în care se resimte din plin criza finan-
ciară, iar cu începere din 2010 şi până
în 2012 putem evalua consecinţele aces-
teia, inclusiv asupra interesului generat
de ameninţările care vizează auditorii.
Mai mult, aceste ameninţări le regăsim
descrise în Codul  Etic emis de
Federaţia Internaţională a Contabililor
(IFAC), revizuit în 2009 şi care a intrat
în vigoare la 1 ianuarie 2011, ceea ce
permite şi o analiză legată de discuţiile
generate de presiunile prezentate în
noul Cod Etic în articolele revistei. 

Presiunile sau ameninţările care îi vizea-
ză pe auditori au vizat în cadrul literatu-
rii de specialitate aspecte diverse pre-
cum: independenţă sau obiectivitate,
reputaţie, presiuni, calitate în audit, per-
cepţii asupra auditului etc. Aceste
aspecte au fost repertoriate în selecţia
articolelor apărute în perioada indicată
în corpul revistei.  

Aşa cum am afirmat deja, obiectivul
prezentului studiu empiric îl reprezintă
determinarea intensităţii interesului
pentru problematicile legate de presiu-
nile şi ameninţările care planează asupra
auditorilor financiari, în perioada de
post criză financiară. Prin urmare, am
formulat următoarele ipoteze de cerce-
tare: 

H0: Interesul în mediul academic şi în cel pro-
fesional din România privind provocările
cărora auditorii trebuie să le facă faţă este
mai mare în perioada de post criză finan-
ciară.
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H1: Interesul în mediul academic şi în cel pro-
fesional din România privind provocările
cărora auditorii trebuie să le facă faţă este
mai mic în perioada de post criză finan-
ciară.

În vederea realizării scopului propus,
mai precis validarea uneia din cele două
ipoteze emise, am urmărit recurenţa
problematicii sub observaţie în orizon-
tul de timp menţionat în revista „Audit
Financiar”. Concret, în studiu am inclus
toate numerele revistei din intervalul de
timp 2009-2012, respectiv 48 de ediţii şi
am identificat 42 articole care cores-
pund din punct de vedere al tematicii
abordate cu subiectul aflat sub analiză,
respectiv ameninţările în audit. 

În continuare, am stabilit variabila
dependentă, astfel:

l P_post_criză = perioada corespun-
zătoare intervalului de timp ulterior
crizei financiare, care ia valori de 1
pentru anul 2009 – când se resimte
puternic criza financiară, de 2 pen-
tru anul 2010 – întrucât corespun-
de anului imediat următor crizei şi
consecinţele acesteia sunt foarte
prezente, de 3 pentru anul 2011 şi
de 4 pentru anul 2012, considerat
de noi ca reprezentând finalul
perioadei de post criză financiară,
deşi practic s-a suprapus cu criza
datoriilor suverane. Am alocat
valori crescătoare din 2009 până în
anul 2012, corespunzător finalului
crizei, întrucât presupunem că exis-
tă o intensă luare la cunoştinţă a
presiunilor asupra auditorilor, pre-

zentată şi ca o necesitate de a evoca
o cale de acţiune pentru găsirea de
soluţii viabile.

Variabilele independente selecţionate în
cadrul studiului sunt definite după cum
urmează:

l Presiuni = număr de articole cu
privire la presiuni asupra auditori-
lor;

l Indep = număr de articole cu privi-
re la independenţa auditorilor;

l Cod_IFAC = număr de articole cu
privire la Codul Etic elaborat de
IFAC;

l Reput = număr de articole cu privi-
re la reputaţia auditorilor:

l Calit = număr de articole cu privire
la calitate în audit;

l Percep_audit = număr de articole
cu privire la percepţii asupra audi-
tului;

l Amenin = număr total de articole
cu privire la ameninţări asupra
auditorilor;

Astfel, am determinat corelaţia dintre
variabila dependentă şi variabilele inde-
pendente, după cum apare în Tabelul 3.

Analiza corelaţiei bivariate dintre varia-
bile, pe baza coeficientului lui Pearson
care se situează ca valori între -1 şi 1,
indică faptul că între acestea există o
corelaţie directă, însă de intensitate rela-
tiv scăzută, cu excepţia variabilelor
‘Indep’ şi ‘Amenin’ care înregistrează o
corelaţie de intensitate mai mare.

Variabilele fiind cantitative, valorile
pozitive ne indică totuşi existenţa unei
legături între variabila dependentă
P_post_criză financiară şi variabilele
independente, precum ‘Presiuni’, ‘Indep’,
‘Cod_IFAC’, ‘Calit’, ‘Percep _audit’,
‘Amenin’, însă valoarea acestora aproape
de zero ne semnalează o asociere negli-
jabilă între acestea. 

Pe de altă parte, analiza efectuată indică
pentru variabila independentă ‘Amenin’
o valoare care reflectă probabilitatea
unei existenţe de 99%, Sig < 0.01, a
unei legături foarte puternice între cele
două variabile. Pe baza acesteia, accep-
tăm ipoteza nulă (H0), respectiv că inte-
resul în mediul academic şi în cel profesional
din România privind provocările cărora audi-
torii trebuie să le facă faţă este mai mare în
perioada de post criză financiară. 

Procedând la o interpretare a graficului
reprezentat în Figura 2, conchidem că
în perioada de vârf  a crizei financiare
(anul 2009), precum şi în perioada
următoare acesteia, s-a înregistrat un
interes vizibil pentru tematici legate de
presiuni, independenţă şi reputaţia audi-
torului, trendul fiind uşor descendent.
Aceasta coincide cu faptul că în perioa-
dă de criză, dar şi ulterior acesteia, se
încearcă găsirea de soluţii şi sunt aduse
în discuţie limitele unui audit prin pris-
ma presiunilor şi a provocărilor care
aşteaptă răspuns. 

Totodată, prin valorificarea principiilor
prezentate în Codul Etic, care au voca-
ţia de a ghida în sensul conformităţii
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misiunea de audit, ameninţările care pot
fi imputate auditorilor apar ca fiind
neutralizate în mod eficient, de unde şi
interesul pentru promovarea respectării
principiilor fundamentale. 

De asemenea, reputaţia auditorului
reprezintă o preocupare notabilă printre
practicieni şi în mediul academic, poate
şi datorită percepţiilor de audit care se
vor a fi consolidate. În Tabelul 4 am
efectuat repartizarea pe ani a eşantionu-

lui de articole supus evaluării, pentru a
determina sensul in tensităţii interesului
legat de ameninţări, pe măsură ce criza
îşi face simţite consecinţele. 

Astfel, în cei 4 ani analizaţi, constanţa
numărului de articole scrise relativ la
acest subiect a fost aproape egală, cu
valori mai mari în primii ani de evaluare.
Acest fapt relevă că profesia are privirile
îndreptate înspre propri ile performanţe
în scopul îmbunătăţirii lor.

3.1. CÂTEVA CONCLUZII PE BAZA
ANALIZEI REGRESIONALE

Unele aspecte se cer a fi punctate pri-
vind criza financiară şi rezonanţa aces-
teia asupra profesiei auditorilor. Astfel,
scandalurile financiare considerate cu
începere de la Enron şi Worldcom,
urmate de recenta criză financiară gene-
rată de boom-ul imobiliar şi extinsă în
sectorul bancar din 2007-2009, au gene-
rat cerinţe de transparenţă în privinţa
auditorilor. Perioada de post criză
financiară, respectiv intervalul de timp
supus observaţiei în cadrul analizei
efectuate mai sus (2009-2012) a repre-
zentat, din optica mediului academic şi
profesional din România, cadrul de
manifestare a unui interes crescând rela-
tiv la provocările pe care auditorii tre-
buie să le înfrunte şi să le depăşească
într-o manieră optimă.

În mod agreat, auditorii au un rol de a
crea încredere relativ la acurateţea situa-
ţiilor financiare prezentate. Pentru că
auditorii protejează interesul public,
aceştia trebuie să evite sub orice formă
urmărirea interesului propriu, precum şi
lezarea independenţei. Independenţa
reprezintă o calitate esenţială atât pen-
tru clientul direct al raportului de audit,
cât şi pentru ansamblul beneficiarilor,
în vederea menţinerii credibilităţii de
care auditorii se bucură în rândul publi-
cului larg. 

Astfel, interesul privind provocările care
se ivesc în cadrul unui proces de audit
se poate interpreta şi ca o nevoie de
menţinere şi îmbunătăţire a reputaţiei
auditorilor. Compromiterea reputaţiei
nu este o opţiune întrucât aceasta ar
clătina din temelii eşafodul autorităţii
lor şi chiar al raţiunii de a exista ca şi
profesie. Putem conchide că în spatele
interesului susţinut pentru provocările
care generează conflicte de interese
pentru auditori se află o preocupare
reală de a şlefui ţinuta morală a profe-
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siei în vederea oferirii unui gaj publicu-
lui beneficiar al opiniei de audit privind
adoptarea unei culturi etice în mod glo-
balizat. În acest sens, AICPA (2006)
leagă independenţa de etică şi de com-
petenţe profesionale9, susţinând că
independenţa este esenţială pentru a
promova un comportament etic şi o
raportare financiară fiabilă.

În mod coerent, studiul empiric de mai
sus demonstrează că în perioada ime-
diat următoare crizei, în cadrul literatu-
rii de specialitate în domeniu se mani-
festă un interes susţinut faţă de presiu-
nile cărora auditorii trebuie să le facă
faţă. Astfel, analiza corelaţiei dintre
variabile efectuată pe baza recenziei
asupra celor 42 articole selectate în
eşantion, reflectă faptul că există o legă-
tură puternică între interesul privind
ameninţările care planează asupra audi-
torilor şi perioada de post criză finan-
ciară. Impactul crizei se concretizează

în dorinţa de a căuta răspunsuri privind
elucidarea, dar şi soluţionarea presiuni-
lor din cadrul profesiei, parte a proce-
sului de reflecţie a profesiei asupra ei
înseşi. 

Această schimbare de percepţie a profe-
siei este de dată relativ recentă10 şi pro-
mite o evoluţie a modului de abordare a
acestor provocări în favoarea beneficia-
rilor raportului de audit, ţintind consoli-
darea credibilităţii acestuia.

4. Impactul 
ameninţărilor la adresa

auditorilor financiari
Auditorii, prin prisma angajamentului
asumat, sunt purtători ai garanţiei pri-
vind fiabilitatea şi conformitatea situa-
ţiilor financiare auditate. Calitatea de
atestare a informaţiilor financiare este

stabilită prin relaţia de agenţie care legi-
timează de altfel statutul auditorilor.
Aşa dar, dedicarea faţă de interesul pu -
blic trebuie să-i anime în cadrul proce-
durilor desfăşurate, iar nu propriile inte-
rese. A acţiona în mod obiectiv şi im -
par ţial imprimă credibilitatea pe care
auditorii sunt chemaţi să o confere 
în rândul beneficiarilor raportului 
de audit.

Orice abatere şi neconformitate îşi lasă
amprenta în mod negativ asupra repu-
taţiei auditorilor. Cu condiţia ca ame-
ninţările enunţate mai sus la adresa
auditorilor să fie evidente şi percepute
ca atare de către părţile interesate de
raportul de audit, impactul este unul
negativ şi etalat pe mai multe planuri.
Astfel, vorbim despre o calitate a audi-
tului redusă care se poate proba prin
performanţă scăzută, o percepţie nega-
tivă a auditului realizat din prisma sta-
keholderilor şi a publicului larg, o repu-

10 McPhail, K.; Walters, D. (2009), Accounting & Business Ethics: An introduction, Routledge Taylor & Francis Group, New York

Codul Etic emis de către
IFAC descrie cele cinci
principii de etică şi anume
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confidenţialitatea şi 
comportamentul profesional



taţie compromisă a auditorilor, despre
scăderea încrederii în performanţele
auditului şi astfel despre o decredibiliza-
re a raportului de audit.

În mod evident, ameninţările care pot
compromite desfăşurarea unui audit au
un impact negativ, iar efectele pe care le
generează pot fi considerate în lanţ, cul-
minând cu decredibilizarea raportului
de audit în raport cu beneficiarii 
acestuia. 

Pierderea credibilităţii şi prestigiului
auditorilor are consecinţe negative asu-
pra acestora, aşa cum am reflectat efec-
tele în Figura 3. 

Orice deviere de la normele etice şi de
calitate, prin permiterea unor amenin-
ţări de orice natură să obstrucţioneze
conformitatea şi transparenţa misiunii
de audit, duce nu doar la decredibiliza-
rea opiniei de audit, cu consecinţele
care pot fi intuite, ci chiar la compromi-
terea utilităţii sociale a auditului. 

Calitatea în audit se măsoară în ultimă
instanţă prin încredere. Un audit efi-
cient reflectă o creştere a încrederii
beneficiarilor unui raport de audit în
privinţa calităţii informaţiilor financiare
şi a celor non-financiare de a reflecta
performanţa reală a unei companii.
Astfel, credibilitatea raportului de audit
este determinată de percepţia publicului
privind acurateţea şi buna desfăşurare
în conformitate cu standardele a unei
misiuni de audit şi evident, de nivelul
de încredere acordată acesteia. Încrede-
rea publicului odată deteriorată este
dificil de restaurat, de aceea o reputaţie
ireproşabilă este de o importanţă capi-
tală pentru profesie. 

Implementarea diverselor măsuri de
protecţie contribuie la neutralizarea
acestor provocări, iar ameninţările reale
sau percepute de către beneficiarii unui
raport de audit sunt mult diminuate
prin aplicarea şi adoptarea acestora,
auditul regăsindu-şi calitatea de atestare
obiectivă a situaţiilor financiare 
prezentate de către managementul 
companiei.

Prin urmare, dacă zona conflictuală în
care auditorul îşi desfăşoară activitatea
îşi are rezonanţa în existenţa presiunilor
de ordin intern sau extern, totuşi prin
identificarea acestora şi neutralizarea
lor, acţiuni coroborate cu respectarea
ad litteram a principiilor de etică, se
poate asigura reuşita auditorului în a
contribui la binele întregii societăţi. 

5. Concluzii
Incontestabil, protejarea interesului
public este obiectivul inerent fiecărui
audit, motiv pentru care orice presiune
sau ameninţare care împiedică auditorul
să-şi îndeplinească această primă obliga-
ţie trebuie eliminată. Orice conflict de
interese trebuie îndepărtat, fiind asociat
cu un risc de  discreditare a profesiei,
lucru care se doreşte a fi evitat. În mod
evident, reglementările în domeniu
joacă un rol esenţial, însă şi componen-
ta umană care respectă principiile de
etică, cântăreşte la fel de greu în balanţă
când este vorba de a asigura calitatea
raţionamentului de audit şi a elimina
sau a reduce la un nivel acceptabil orice
factor care constituie o ameninţare pen-
tru buna desfăşurare a acestuia. 

Codul Etic emis de IFAC, precum şi
standardele profesionale cer respectarea
principiilor de etică şi de independenţă
a auditorilor, ca o premisă fundamenta-
lă de profesionalism în îndeplinirea
misiunilor de audit, iar orice disfuncţio-
nalitate generată de ameninţări se impu-
ne a fi înlăturată. Interesul la nivel
mondial legat de ameninţări care pot să
perturbe un audit eficient şi conform
este ilustrat prin descrierea acestora
precum şi a măsurilor de protecţie de
adoptat în cuprinsul Codului Etic. 

Preocuparea pentru ameninţările cu
care profesia este susceptibilă să se
confrunte şi încadrarea acestora în mod
reglementat la nivel internaţional atestă
faptul că există interes pentru restaura-
rea şi consolidarea încrederii publicului
mai ales din partea  profesiei. 
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Mai mult, corelarea între reglementare
şi etică este în opinia noastră modalita-
tea de a contracara ameninţările care
pot surveni la adresa conformităţii cu
principiile fundamentale.

Concluziile analizei efectuate în cadrul
prezentului studiu arată clar că amenin-
ţările asupra profesiei auditorilor pre-
zintă interes în rândul universitarilor şi

practicienilor din România atât în
perioada de apogeu a crizei financiare,
cât şi în perioada ulterioară. 

Rezultatele obţinute sunt concludente
pentru validarea ipotezei emise, însă ar
fi fost interesant de verificat dacă aceste
rezultate pot fi extinse şi asupra mediu-
lui academic şi a celui profesional la
nivel internaţional în vederea stabilirii

unui trend confirmat relativ la 
subiectul care a făcut obiectul cer-
cetării noastre. 

Prin urmare, efectuarea unei analize la
nivel internaţional pentru validarea inte-
resului pentru presiuni în audit ca o
consecinţă a efectelor crizei financiare,
poate constitui tema unei cercetări vii-
toare.
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Introducere
În contabilitate, termenul de capital
intangibil este confundat adesea cu
activele necorporale, chiar dacă aces-
tea reprezintă doar o parte din capita-
lul intangibil (Brannstrom şi  Giuliani,
2009). Într-adevăr, activele necorpora-
le sunt elemente ale capitalului intan-
gibil susceptibile să fie recunoscute ca
active dacă sunt îndeplinite criteriile
de recunoaştere impuse de Standar -
dele Internaţionale de Raportare
Financiară. OMFP 3055/2009 preci-
zează că activele necorporale sunt
active identificabile nemonetare, fără
suport material şi deţinute pentru a fi
utilizate în procesul de producţie, în
furnizarea de bunuri sau servicii, pen-
tru a fi închiriate terţilor sau pentru
scopuri administrative. 

Criteriile de recunoaştere (control,
beneficii economice viitoare, măsura-
rea credibilă a costului şi separarea de
fondul comercial) trebuie să fie satis-
făcute înainte ca o imobilizare necor-
porală să poată fi recunoscută. Din
acest motiv, activele necorporale pot fi
considerate ca elemente ale capitalului
intangibil, dar normele contabile nu
permit recunoaşterea şi măsurarea glo-
bală a acestuia. 

Conform prevederilor OMFP
3055/2009 privind aprobarea
Reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene, modificat şi
actualizat, activele necorporale se cla-
sifică în: cheltuieli de constituire, chel-
tuieli de dezvoltare, concesiuni, breve-
te, licenţe, mărci comerciale, drepturi

Considerations Regarding the Intangible
Capital of Romanian Companies
The objective of this paper was to test 3 research hypotheses concerning the factors
that influence the volume of information published by the Romanian companies quoted
in the Bucharest Stock Exchange, concerning intangible capital. 
The intangible capital is a complex concept, which includes both the intangible assets
acknowledged in the balance sheet and other elements, which, although they do not
meet the accounting criteria in order to be acknowledged in financial statements, bring
plus-value to the company, and they are presented in social responsibility reports or in
other annual reports. 
The study revealed direct connections, of low intensity, between the average dissemina-
tion ratio of the information on intangible capital and the dividend per share, respective-
ly the price earning ratio. Contrary to the expectations, there was no connection
between intangible capital and earning per share.
Key words: intangible capital, dividend per share, earning per share, price earning

ratio, intangible assets
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şi active similare, dacă acestea au fost
achiziţionate cu titlu oneros, fond
comercial, în măsura în care acesta a
fost achiziţionat cu titlu oneros, şi avan-
suri şi imobilizări necorporale în curs
de execuţie.  

În categoria imobilizărilor necorporale
apare şi o structură ceva mai greu de
explicat şi a cărei prezenţă în bilanţ este
rezultatul unei reguli contabile dificile -
conectarea veniturilor cu cheltuielile:
cheltuielile de dezvoltare. Atunci când
întreprinderea derulează proiecte de
dezvoltare a unor produse, procedee
etc. înregistrează cheltuieli, dar va obţi-
ne venituri abia după exploatarea
comercială a rezultatelor dezvoltării.
Imobilizarea cheltuielilor respective este
un procedeu de a amâna efectul lor asu-
pra rezultatului contabil până la apariţia
veniturilor corespunzătoare. Totuşi,
contabilizarea acestor cheltuieli de dez-
voltare ca imobilizări necorporale este
condiţionată de existenţa unor şanse de
reuşită comercială a proiectului (Istrate,
2009, p.62).

Cheltuielile de dezvoltare, concesiunile,
brevetele, licenţele, drepturile de autor
şi mărcile comerciale sunt active necor-
porale identificabile, beneficiind de o
anumită recunoaştere sau protecţie juri-
dică. 

Nu mai puţin importante sunt activele
necorporale neidentificabile, care

rămân ascunse cel puţin în sens conta-
bil, până când o anumită tranzacţie con-
duce la identificarea lor. Fondul comer-
cial are o semnificaţie contabilă specifi-
că, ce nu reflectă doar o acumulare de
fidelitate sau de satisfacţie a clienţilor,
afaceri repetate sau relaţii bune. Acesta
este rezultatul altor active, corporale şi
necorporale. De exemplu, un etaj foarte
bine organizat al unei fabrici ar putea
aduce o economisire de 6 procente din
costurile de producţie ale unei firme,
comparativ cu o firmă similară. Dacă
planul organizaţional ar putea fi breve-
tat, atunci am avea un activ necorporal
identificabil, însă o analiză cost-benefi-
ciu ar demonstra probabil că este mai
indicat ca acesta să rămână un secret
comercial (Cohen, 2005, pp.27-46).

Capitalul intangibil este definit, în gene-
ral, prin prisma componentelor sale:
capital uman, capital relaţional şi capital
structural (Wexler, 2002; Hunter,
Webster şi Wyatt, 2005; Choong, 2008).
Capitalul structural include tehnologiile
informaţionale şi de comunicare, proce-
sele de lucru, patentele şi sistemele de
gestiune (ERP, baze de date, instrumen-
te de gestiune economică). Prin capital
structural se înţelege cumulul
de cunoştinţe pe
care

organizaţia reuşeşte să le expliciteze,
sistematizeze şi internalizeze şi care, în
principiu, pot fi latente în angajaţi sau
echipamente. Capitalul relaţional vizează
calitatea şi sustenabilitatea bazei de
clienţi, potenţialul unei firme de a atra-
ge clienţi noi, cota de piaţă, relaţiile sta-
bilite cu furnizorii, tipologia acestora,
posibilitatea de substituire a creditorilor
comerciali, tipologia concurenţilor, con-
tractele de cooperare. Capitalul uman
este reprezentat de cunoştinţele explici-
te şi tacite ale angajaţilor. Elementele
care formează capitalul uman sunt:
politica de resurse umane, formarea
angajaţilor, comunicarea internă care
favorizează schimbul de idei, comporta-
mentul şi aptitudinile personalului etc.
(Sveiby, 1996; CEIN, 2004).

Literatura de specialitate cuprinde
numeroase studii cu privire la factorii
care influenţează capitalul intangibil. De
exemplu, într-un studiu efectuat între
2006 şi 2007 de Instituto de Capital
Intelectual in Mexico asupra a 12.000 de
companii din 140 de ţări şi 16 ramuri
de activitate se arată că
printre factorii
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contextuali care influenţează capitalul
intangibil, se numără regiunea geografi-
că, ramura de activitate, tipul de tran-
zacţii efectuate (naţionale sau interna-
ţionale) şi mărimea întreprinderii (Axtle
Ortiz, 2009), Lin et al. (2012) au de -
monstrat că există o legătură semnifica-
tivă între volumul de informaţii publica-
te cu privire la capitalul uman şi perfor-
manţa firmei, măsurată prin rentabilita-
tea activelor (ROA), iar Bozzolan et al.
(2003), în urma analizării rapoartelor
anuale ale companiilor italiene listate, au

concluzionat că domeniul de activitate
şi mărimea firmei nu influenţează în
mod semnificativ conţinutul informaţii-
lor publicate cu privire la capitalul
intangibil, dar reprezintă factori rele-
vanţi în explicarea volumului de infor-
maţii diseminate. O sinteză a studiilor
care au avut în centru relaţia dintre
capitalul intangibil şi performanţă este
prezentată în Tabelul 1.

În opinia noastră, capitalul intangibil
este un concept complex, care cuprinde

atât activele necorporale recunoscute în
bilanţul contabil, cât şi alte elemente
care, chiar dacă nu îndeplinesc criteriile
contabile de recunoaştere în situaţiile
financiare, aduc plusvaloare companiei,
fiind prezentate în rapoarte de respon-
sabilitate socială sau în alte rapoarte
anuale. 

Într-un studiu anterior am demonstrat
că volumul de informaţii publicate de
firmele româneşti cu privire la capitalul
intangibil este corelat direct cu cifra de
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afaceri, rentabilitatea activelor şi renta-
bilitatea capitalurilor proprii ale acestora
(Fădur, 2013b). În această lucrare, am
studiat informaţiile non-financiare pe
care companiile româneşti le publică cu
privire la capitalul intangibil şi am testat
legăturile dintre comportamentul adop-
tat de firme cu privire la diseminarea
informaţiilor non-financiare şi dividen-
dul pe acţiune, rezultatul net pe acţiune
şi coeficientul de capitalizare bursieră.

Metodologia 
cercetării

Studiul nostru este o cercetare deducti-
vă. Deducţia permite obţinerea de pro-
poziţii adevărate din alte enunţuri ade-
vărate, pe baze logice, fiind un sistem
metodologic cu ajutorul căruia sunt
obţinute ipoteze verosimile. Ipoteza
este un enunţ nu numai teoretic, dar
având iniţial un sens relativ şi anticipa-
tiv, cu caracter provizoriu, o supoziţie
consistentă, rezultată din raţionamente
logice sau pe baza unei intuiţii specifice
cercetătorului, o soluţie posibilă, susţi-
nută prin elemente legate ale unei teorii
sau sugerată de anumite fapte sau com-
portamente observate, constatate şi
considerate relevante şi semnificative
(Zaiţ şi Spalanzani, 2006). 

Populaţia ţintă este formată din firmele
listate la Bursa de Valori Bucureşti, sec-
ţiunea BVB. La data de 15.11.2012, la
secţiunea BVB figurau 106 firme, din
care 25 erau nelistate, iar 13 companii
erau bănci şi societăţi de investiţii finan-
ciare. De asemenea, nu am găsit date
disponibile pentru 5 companii (Comcm
SA Constanţa, Petrolexportimport S.A,
Rompetrol Well Services S.A, Siretul
Paşcani S.A şi Zimtub1), astfel că eşan-
tionul final este format din 63 de firme
româneşti, care îşi desfăşoară activitatea
în 7 ramuri de activitate: 44 de compa-

nii fac parte din industria prelucrătoare,
5 sunt firme de construcţii, 3 sunt
firme de transport şi depozitare, 2
firme au ca obiect de activitate produ-
cerea şi furnizarea de energie electrică şi
termică, 3 operează în comerţ, 2 în
industria extractivă şi 4 în ramura de
activitate „hoteluri şi restaurante”
(Figura 1).

În faza de culegere a datelor, am apelat
la tehnici de culegere mediată a datelor din
situaţiile financiare anuale şi diverse alte
rapoarte publicate de companii, iar în
faza de prelucrare şi analiză a datelor,
am utilizat: analiza conţinutului comunicării,
care constă în descrierea obiectivă, sis-
tematică, calitativă şi cantitativă a conţi-
nutului unei comunicări (Zaiţ şi
Spalanzani, 2006, p.179), studiul docu-
mentelor şi analiza cantitativă. Concret,
metoda analizei de conţinut se bazează
pe detectarea prezenţei sau absenţei
unor informaţii care acoperă diferite
arii tematice.  Pentru prelucrarea şi
interpretarea datelor am utilizat progra-
mul SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), versiunea 15.0.

Analiza descriptivă 
a variabilei 

dependente
Gradul mediu de diseminare a informa-
ţiilor privind capitalul intangibil (GmCi)
reprezintă, în fapt, media aritmetică a
valorilor obţinute pentru capitalul
uman, relaţional şi cel structural. Algo -
ritmul de determinare a unei valori esti-
mative a capitalului uman, capitalului
relaţional şi respectiv a celui structural
este următorul: dacă firma prezintă in -
formaţii complete cu privire la un crite-
riu este notată cu 1, dacă nu prezintă
informaţii primeşte 0 puncte, iar dacă
prezintă doar parţial anumite informaţii
este notată corespunzător: 0,25; 0,5 sau
0,75. În final, fiecare componentă a ca -
pitalului intangibil va fi egală cu media
aritmetică a punctajelor obţinute pentru
fiecare criteriu de exprimare considerat
(Fădur, 2013a; Fădur, 2013b; Fădur,
Ciotină, Mironiuc, 2013). Criteriile ana-
lizate pentru calcularea valorilor com-
ponentelor capitalului intangibil sunt
prezentate în Tabelul 2.
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1 Conform hotărârii AGEA din 19.10.2011, acţionarii SC ZIMTUB SA au aprobat retragerea de la tranzacţionare de pe piaţa reglementată, a
valorilor mobiliare emise de SC ZIMTUB SA Zimnicea şi radierea acestora din evidenţele CNVM.
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La nivelul companiilor studiate, variabi-
la analizată – gradul mediu de disemina-
re a informaţiilor privind capitalul
intangibil – ia valori cuprinse între 0.08
şi 0.73.  O primă analiză scoate în evi-
denţă faptul că 87.3% dintre firmele
incluse în eşantion se caracterizează

printr-un grad de diseminare a informa-
ţiilor privind capitalul intangibil inferior
valorii de 0.5. Doar 6 companii dintre
cele 63 analizate se caracterizează
printr-un grad mediu de diseminare a
informaţiilor privind capitalul intangibil
mai mare sau egal cu 0.6. Valoarea

maximă obţinută la nivelul eşantionului
este de 0.73, fiind înregistrată la nivelul
unei singure firme. Corelând aceste
date, putem concluziona că firmele
româneşti nu prezintă, în rapoartele
anuale sau pe site-ul propriu, informaţii
detaliate cu privire la capitalul intangibil
(Tabelul 3).

Se observă mari diferenţe în ceea ce
priveşte volumul de informaţii publicate
de firme cu privire la capitalul intangibil
la nivelul următoarelor ramuri de activi-
tate: industria prelucrătoare, producerea
şi furnizarea energiei electrice şi termice
şi transport şi depozitare. La nivelul fir-
melor din comerţ, hoteluri şi restauran-
te, construcţii şi industria extractivă
comportamentul de raportare al firme-
lor nu înregistrează fluctuaţii semnifica-
tive.
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Ipotezele de 
cercetare

Ratele de rentabilitate financiară, calcu-
late pe baza valorilor contabile, pot fi
sensibil diferite de ratele rentabilităţii
financiare care rezultă în urma cotării la
bursă a acţiunilor întreprinderii.
Acţionarii majoritari fac, de regulă, pla-
samente pe termen lung şi nu aşteaptă
o rentabilitate imediată sub formă de
dividende, fiind preocupaţi, în principal,
de un rezultat satisfăcător care, chiar
dacă este conservat în firmă, este sus-
ceptibil să genereze o creştere a valorii
acţiunilor. Pentru această categorie de
acţionari prezintă importanţă rentabili-
tatea netă pe acţiune sau a rezultatului
(profitului) pe acţiune (Earning per
Share). Acţionarii minoritari care, de
regulă, doresc să „joace un rol” direct
proporţional cu numărul acţiunilor deţi-
nute în managementul firmei, sunt
preocupaţi de obţinerea unei rentabili-
tăţi pe termen scurt, respectiv de un
dividend imediat (dividendul pe acţiu-
ne) (Mironiuc, 2006, pp.386-389). 

Conform teoriei dezvăluirii inevitabile
publicarea unor informaţii mai ample
duce la creşterea încrederii investitorilor
(Cohen, 2005, p.105). Pentru a aprecia
reacţia investitorilor la modificările ratei
rentabilităţii financiare a întreprinderii
cotate, analiştii bursieri monitorizează
coeficientul de capitalizare bursieră
(Price Earning Ratio –
PER)(Mironiuc,2006,p.387).

Plecând de la aceste considerente, 
ne-am propus să testăm dacă există
corelaţii, legături între volumul de infor-
maţii diseminate cu privire la capitalul
intangibil şi rezultatul net pe acţiune,
coeficientul de capitalizare bursieră şi
dividendul pe acţiune. 

Am avut în vedere următoarele ipoteze
de cercetare:

H1: Există o legătură directă între gradul
mediu de diseminare a informaţiilor pri-

vind capitalul intangibil (GmCi) şi divi-
dendul pe acţiune (div/acţ).

H2: Există o legătură directă între gradul
mediu de diseminare a informaţiilor pri-
vind capitalul intangibil (GmCi) şi
rezultatul net pe acţiune (EPS);

H3: Există o legătură directă între gradul
mediu de diseminare a informaţiilor pri-
vind capitalul intangibil (GmCi) şi coefi-
cientul de capitalizare bursieră (PER);

Rezultatele cercetării
Conform testului de normalitate
Kolmogorov-Smirnov, variabila „divi-
dendul pe acţiune” şi variabilele care
reflectă indicii bursieri nu au o distribu-
ţie normală. În lipsa îndeplinirii condi-
ţiei de normalitate a distribuţiei de către
variabilele analizate (exceptând GmCi),
am aplicat testul neparametric Kruskal
Wallis, operând, în prealabil, discretiza-
rea lor.

Pentru a testa prima ipoteză, am grupat
firmele din eşantion în trei clase, în
funcţie de valorile calculate pentru indi-
catorul dividend/acţiune, astfel:

è firme care au un dividend pe acţiu-
ne nesemnificativ - pentru valorile
variabilei „div” cuprinse între 0 şi
0.10;

è companii care se caracterizează
printr-un dividend pe acţiune redus,
în cazul în care variabila analizată ia
valori mai mari sau egale cu 0.10,
dar subunitare;

è firme care se caracterizează printr-
un dividend pe acţiune semnificativ
- pentru valori ale variabilei „div”
mai mari sau egale cu 1.

De asemenea, pentru validarea/invali-
darea celei de-a doua ipoteze, în funcţie
de valorile calculate pentru indicele bur-
sier EPS, am grupat companiile
analizate în următoarele trei clase:

è firme care se caracterizează printr-o
valoare mică a rezultatului net pe
acţiune, când EPS ia valori mai
mici de 1;

è firme care se caracterizează printr-o
valoare medie a rezultatului net pe
acţiune, când EPS ia valori mai
mari sau egale cu 1, dar mai mici
decât 10;
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è firme cu un EPS ridicat, când indi-
catorul bursier este mai mare sau
egal cu 10.

Având în vedere valorile indicatorului
PER, am structurat firmele analizate
care au înregistrat profit, în trei 
grupe:

è firme care se caracterizează printr-o
valoare mică a coeficientului de
capitalizare bursieră, când PER ia
valori mai mici de 5;

è firme care se caracterizează printr-o
valoare medie a coeficientului de
capitalizare bursieră, când PER ia
valori mai mari sau egale cu 5, dar
mai mici decât 10;

è firme cu un PER ridicat, când indi-
catorul bursier este mai mare sau
egal cu 10.

Rezultatele testului neparametric
Kruskal Wallis (Tabelul 4) evidenţiază
că există diferenţe între cele trei grupe
de firme, configurate după valorile înre-
gistrate de dividendul pe acţiune şi, res-
pectiv, valorile indicelui bursier PER, în
ceea ce priveşte gradul mediu de dise-
minare a informaţiilor referitoare la
capitalul intangibil. De asemenea, nu
există diferenţe cu privire la gradul
mediu de diseminare a informaţiilor
referitoare la capitalul intangibil între
cele 3 clase de firme obţinute după cri-
teriul rezultatului net pe acţiune
(asymp.sig.>0.05).

Coeficientul chi-square poate atesta pre-
zenţa asocierii, dar nu şi intensitatea sau
sensul acesteia, ceea ce impune calcula-
rea şi a altor coeficienţi. Testul Kruskal
Wallis a arătat că există o asociere între
indicele bursier PER şi volumul de

informaţii publicate cu privire la capita-
lul intangibil, iar conform testului de
corelaţie această asociere este de inten-
sitate redusă (Tabelul 5).

Cu o încredere de 95% putem afirma
că între gradul mediu de diseminare a
informaţiilor privind capitalul intangibil
şi dividendul pe acţiune există o legătu-
ră directă, de intensitate redusă. Între
volumul de informaţii publicate cu pri-
vire la capitalul intangibil şi coeficientul
de capitalizare bursieră există, de ase-
menea, o asociere directă, de intensitate
redusă. Testele statistice nu au eviden-
ţiat existenţa unor legături între rezulta-
tul net pe acţiune şi gradul mediu de
diseminare a informaţiilor privind capi-
talul intangibil.

În concluzie, testele statistice confirmă
ipotezele H1 şi H3. Ipoteza H2 nu a
fost validată la nivelul eşantionului ana-
lizat. Putem afirma însă că investitorii
şi-ar putea fundamenta deciziile şi pe
baza comportamentului adoptat de
firme în legătură cu publicarea informa-
ţiilor privind capitalul intangibil.

Concluzii
Problematica raportării financiare şi
non-financiare a capitalului intangibil a
suscitat interesul a numeroşi cercetători,
însă în literatura de specialitate există
foarte puţine preocupări cu privire la
raportarea financiară şi non-financiară a
capitalului imaterial de către firmele
româneşti. În acest studiu, ne-am pro-
pus să testăm trei ipoteze de cercetare
referitoare la corelaţiile dintre volumul
de informaţii publicate cu privire la
capitalul intangibil de către firmele
româneşti cotate la Bursa de Valori
Bucureşti şi unii indicatori economico-
financiari. Astfel, folosind analiza de
conţinut, am determinat variabila
dependentă „gradul mediu de disemina-
re a informaţiilor privind capitalul
intangibil”, calculată ca media aritmetică
a 10 criterii.
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Având în vedere că 87.3% din firmele
incluse în eşantion se caracterizează
printr-un grad de diseminare a informa-
ţiilor privind capitalul intangibil inferior
valorii de 0.5, testele statistice sunt
influenţate în sens negativ de lipsa
informaţiilor privind latura imaterială a
afacerilor. Prezentul studiu reprezintă
totuşi unul din eforturile dedicate iden-
tificării asocierilor dintre capitalul intan-
gibil şi indicatorii economico-financiari.
Inevitabil, există elemente care constitu-

ie limite ale cercetării noastre: dimen-
siunea eşantionului este redusă, iar
informaţiile colectate (punctajele oferite
celor 10 criterii de exprimare) pot fi
influenţate de subiectivism. În mod evi-
dent, acest aspect poate denatura, în
mică măsură, rezultatele cercetării.
Conform testelor statistice între volu-
mul de informaţii publicate de firmele
româneşti cotate la Bursa de Valori
Bucureşti şi dividendul pe acţiune, res-
pectiv coeficientul de capitalizare bur-

sieră, există legături directe, de intensi-
tate redusă. 

Direcţiile viitoare de cercetare vor putea
avea în vedere extinderea analizei la un
eşantion de dimensiuni mai mari şi
identificarea altor factori care influen-
ţează volumul de informaţii publicate
de firmele româneşti cu privire la capi-
talul intangibil: ramura de activitate a
firmei, apartenenţa auditorului la cate-
goria Big Four etc. l
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Introducere
Adoptarea IFRS pentru raportarea financiară atât de ţările din
Uniunea Europeană, cât şi de către alte ţări din afara Europei
este considerată una din schimbările semnificative ce a inter-
venit pe parcursul istoriei contabilităţii (Daske et al., 2008), dar
şi un mijloc de a se vorbi o singură limbă contabilă
(Hoogendoorn, 2006). IFRS, alături de USGAAP, sunt consi-
derate standarde internaţionale de înaltă calitate (Daske,
2006). Aprioric, aplicarea acestora ar trebui să conducă la

creşterea transparenţei şi comparabilităţii raportării financiare
(Jermakowicz&Gornik-Tomaszewski, 2006). Astfel, sunt faci-
litate accesul la capital (Jermakowicz& Gornik-Tomaszewski,
2006) şi atragerea de investiţii financiare din străinătate
(Tyrrall et al., 2007). 

Pe baza acestor premize, începând cu anul 2006, în România
asistăm la adoptarea succesivă a IFRS-urilor de mai multe
categorii de entităţi atât pentru situaţiile financiare consolida-
te, cât şi pentru situaţiile financiare individuale. Prin Ordinul
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Starting with the year 2012, non financial companies whose secu-
rities are listed on the Bucharest Stock Exchange have applied
International Financial Reporting Standards (IFRS) for the prepa-
ration of individual financial statements. Taking into account the
considerable challenges generated by such change, this study
aims to highlight the quantitative consequences of the first-time
adoption of IFRS on assets, equities, liabilities, net income, return
on equity, solvency and indebtedness of these companies. On the
macroeconomic level, the most affected structures of individual
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ministrului finanţelor publice nr. 907/20051 s-au stabilit enti-
tăţile care, pentru exerciţiul financiar al anului 2006, aveau
obligativitatea (instituţiile de credit) sau opţiunea (entităţile de
interes public, altele decât instituţiile de credit: societăţile de
asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţile
reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare, societăţile comerciale cu valori mobiliare
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, companiile
şi societăţile naţionale etc.) de a întocmi un set distinct de
situaţii financiare conforme cu IFRS, pentru necesităţi proprii
de informare ale utilizatorilor, alţii decât instituţiile statului,
fără ca acest ordin să menţioneze dacă este vorba de situaţii
financiare consolidate şi/sau situaţii financiare individuale.
Însă, începând cu anul 2007, aplicarea IFRS a fost restrânsă la
întocmirea situaţiilor consolidate de către bănci şi societăţile
comerciale cu valori mobiliare tranzacţionate la BVB2. De
asemenea, pentru exerciţiile financiare ale anilor 2009, 2010,
2011 instituţiile de credit au fost obligate să întocmească, pen-
tru nevoile proprii de informare, şi situaţii financiare indivi-
duale conforme cu IFRS3, iar începând cu anul 2012, aceste
entităţi aplică IFRS ca bază a contabilităţii pentru întocmirea
situaţiilor financiare individuale.

Societăţile autorizate, reglementate şi supravegheate de
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) au fost
obligate, începând cu anul 2011, să întocmească, în scop
informativ, situaţii financiare pe baza IFRS4. De asemenea,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) a decis ca
începând cu anul 2012, 11 societăţi de asigurări, simultan cu
reglementările contabile specifice conforme cu Directivele
Europene, să întocmească un al doilea set de situaţii financia-
re anuale, în conformitate cu IFRS. Aplicarea simultană este
propusă pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reducerii aces-
teia la 2 ani, în funcţie de rezultatele unei analize ce se va
efectua la sfârşitul celor 2 ani de aplicare a IFRS. În plus, tot
în anul 2012, societăţile comerciale nefinanciare ale căror tit-
luri sunt cotate la BVB au fost obligate să aplice IFRS şi la
întocmirea situaţiilor financiare individuale5.

Prin cercetarea efectuată urmărim să evidenţiem în ce măsură
aplicarea pentru prima dată a IFRS a influenţat anumite struc-
turi din situaţiile financiare individuale ale societăţilor nefinan-
ciare ale căror titluri sunt cotate la BVB (total active, total
capitaluri proprii, total datorii şi rezultatul net), dar şi anumiţi
indicatori determinaţi pe baza acestora: rentabilitatea financia-
ră, solvabilitatea şi îndatorarea. 
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1 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile
conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, publi-
cat în M.Of. din 11.07.20105

2 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în
M.Of. nr. 602 din 12.07.2006

3 Ordinul BNR nr. 15/2009 privind întocmirea de către instituţiile de credit, în scop informativ, de situaţii financiare anuale individuale con-
forme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în M.Of. nr. 913 din 24.12.2009;

4 Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare, publicat în M.Of. nr. 82 din 01.02.2012;

5 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la
tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în M.Of  nr. 424 din 26/06/2012;
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Acest studiu este asemănător cu studii efectuate în alte ţări
(Franţa, Belgia, Turcia, Finlanda, Germania, Spania, Marea
Britanie, Franţa, Cehia, Portugalia, Noua Zeelandă etc.), însă,
după cunoştinţele noastre, este printre puţinele de acest fel
din ţara noastră. Anterior, Păşcan şi Ţurcaş (2012) au efectuat
un studiu asemănător, însă au analizat doar consecinţele pe
care le-a avut aplicarea IFRS asupra rezultatului net consolidat
al unui număr restrâns de cinci grupuri de societăţi:
AlumilRom Industry, Azomureş, C.N.T.E.E. Transelectrica,
Impact Developer&Contractor S.A. şi Flamingo
Internaţional. KPMG România (2010, 2011) a efectuat unele
studii în care au fost prezentate diferenţele dintre reglementă-
rile contabile naţionale şi IFRS şi impactul pe care l-a avut
aplicarea IFRS asupra capitalului propriu şi rezultatul net, însă
acestea au vizat instituţiile financiare bancare şi nebancare. 

De asemenea, studiul de faţă se diferenţiază de cele efectuate
în ţara noastră atât prin abordarea macroeconomică, cât şi
prin analiza pe sectoare de activitate (industrie, comerţ, con-
strucţii, hoteluri şi restaurante şi transportul şi depozitarea de
bunuri). 

Studierea consecinţelor pe care le-a avut aplicarea IFRS asu-
pra indicatorilor de rentabilitate financiară, solvabilitate şi
îndatorare este importantă deoarece aceşti indicatori sunt uti-
lizaţi în luarea deciziilor atât de investitori (acţionari), cât şi de
împrumutători (băncile), care sunt principalii utilizatori ai
raportării financiare conform IFRS (Cadrul conceptual de
raportare financiară IASB, 2010, OB 2). De asemenea, studiul
este interesant în contextul internaţionalizării investiţiilor,
ponderea investitorilor străini în capitalul societăţilor cotate la
BVB fiind tot mai mare de la un an la altul.

Stadiul cunoaşterii
Atât la nivel internaţional, cât şi în ţara noastră există o multi-
tudine de cercetări care au investigat diferitele consecinţe ale
adoptării IFRS, însă cele care analizează impactul cantitativ pe
care l-a avut adoptarea pentru prima dată a IFRS asupra
structurilor din situaţiile financiare şi indicatorii financiari sunt
relativ puţine. 

Astfel, Jermakowicz (2004) a constatat că, în cazul companii-
lor belgiene Barco, Bekaert şi Solvay, trecerea de la reglemen-
tările belgiene la aplicarea voluntară a IFRS a avut un impact
semnificativ asupra capitalurilor proprii şi rezultatului net. 

În Turcia, trecerea la aplicarea pentru prima dată a IFRS, în
cazul societăţilor cotate la Bursa de la Istanbul (Istanbul Stock
Exchange), a avut o influenţă semnificativă asupra lichidităţii
şi vitezei de rotaţie a activelor (Aĝca&Actaş, 2007). La rândul

lor, Hung şi Subramanyam (2007) au observat că, în cazul
societăţilor germane, adoptarea IFRS a condus la o creştere
semnificativă a activelor totale şi a capitalurilor proprii. O cer-
cetare asemănătoare a fost efectuată de Lantto şi Sahlström
(2007) pentru companiile finlandeze. Ei au ajuns la concluzia
că, odată cu trecerea la IFRS, datorită evaluării la valoarea
justă, s-au modificat, în special, ratele de profitabilitate. 

Studiul efectuat de Institutul Experţilor Contabili din Scoţia
(2008) relevă faptul că implementarea IFRS a generat o creş-
tere semnificativă a rezultatului societăţilor din Irlanda, Italia
şi Marea Britanie, iar capitalurile proprii au crescut în cazul
societăţilor britanice şi irlandeze şi au scăzut în cazul societăţi-
lor italiene. Callao et al. (2010) au analizat efectele pe care le-a
avut trecerea pentru prima dată la aplicarea IFRS asupra
societăţilor cotate din Marea Britanie şi Spania. 

Astfel, pentru societăţile din Spania s-a remarcat o creştere a
activelor necurente şi totale, a datoriilor pe termen lung şi
scurt şi a îndatorării, în timp ce activele curente, lichiditatea şi
solvabilitatea au scăzut. În schimb, în cazul societăţilor din
Marea Britanie, s-a observat o creştere a activelor necurente şi
totale, a datoriilor pe termen lung şi scurt, a rezultatului net, a
îndatorării şi a rentabilităţii capitalurilor, iar activele curente,
capitalurile şi solvabilitatea au scăzut. Însă, pe ansamblu, auto-
rii concluzionează că impactul relativ al aplicării IFRS asupra
valorilor contabile şi ratelor a fost mai ridicat în cazul societă-
ţilor din UK. Pentru societăţile portugheze cotate, Ferreira
Silva et al. (2009) au constatat că aplicarea IFRS, în general, a
condus la variaţii ale activelor, capitalului, datoriilor şi rezulta-
tului net de 1,5%, 3,2%, 3,4% şi 14,7%. În cazul celor 56 de
companii neozeelandeze cotate pe care le-au studiat, Stent et
al. (2010) au remarcat că elementele din situaţiile financiare
cele mai afectate de trecerea la IFRS au fost datoriile (creşteri
pentru 75% dintre companii) şi capitalurile (diminuări pentru
57% dintre companii). În plus, s-a observat o influenţă consi-
derabilă asupra celor mai comune rate financiare: rentabilita-
tea financiară, rentabilitatea economică şi îndatorarea au cres-
cut, în timp ce viteza de rotaţie a activelor a scăzut. 

Boukari şi Richard (2007), în studiul efectuat cu privire la gru-
purile franceze nefinanciare cotate, au remarcat că trecerea la
IFRS avut un impact relativ moderat asupra capitalurilor pro-
prii şi îndatorării nete, dar o influenţă semnificativă asupra
rezultatului net, datorată eliminării amortizării fondului
comercial pozitiv. Tot în cazul societăţilor franceze, Schatt şi
Gross (2007) constată, pe ansamblu, o ameliorare a situaţiei
financiare, odată cu trecerea la aplicarea IFRS, în timp
Cazavan-Jeny şi Jeanjean (2009) precizează că, în cazul socie-
tăţilor ce intră în componenţa SBF 1206, trecerea la aplicarea
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6 SBF 120 (Société des Bourses Françaises 120 Index) este un indice bursier determinat pe baza celor mai tranzacţionate 120 acţiuni ale
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IFRS a avut o influenţă limitată asupra unora dintre agregate-
le financiare (totalul bilanţului s-a modificat puţin, iar structu-
ra acestuia a rămas aproape identică), în timp ce rezultatul a
avut o creştere semnificativă datorită încetării amortizării fon-
dului comercial pozitiv. Kubičkova şi Jindrikovska (2012) au
constatat că trecerea la aplicarea IFRS nu a condus la modifi-
cări semnificative ale indicatorilor financiari ai societăţilor
cehe.

Aşa cum se observă, la nivel internaţional, impactul cantitativ
pe care l-a avut aplicarea IFRS asupra structurilor din situaţii-
le financiare (active, capitaluri proprii, datorii şi rezultatului
net) şi indicatorilor determinaţi pe baza acestora (rentabilitate,
solvabilitate, îndatorare, lichiditate etc.) a fost diferit de la o
ţară la alta. Această situaţie se poate explica prin caracterul
diferit al aplicării IFRS, voluntar sau obligatoriu. În plus, nu
trebuie să fie neglijate motivaţiile adoptării IFRS şi capacitatea
de impunere şi urmărire a aplicării acestora, care, de aseme-
nea, diferă de la o ţară la alta. Astfel, datorită diversităţii
mediului economic, social şi politic în care se aplică IFRS,
este posibil ca, în cazul unor societăţi, adoptarea IFRS să fie
privită mai degrabă ca o „etichetă”, fără ca aceasta să fie
urmată de schimbări semnificative în politicile de raportare
financiară (Ball, 2006). În schimb, pentru cele mai multe din-
tre societăţi, datorită transparenţei şi comparabilităţii pe care
o aduce în raportarea financiară, aplicarea IFRS este privită ca
o posibilitate de reducere a costului capitalului şi de creştere a
lichidităţii propriilor titluri. 

În ţara noastră, Păşcan şi Ţurcaş (2012), în urma analizării a
cinci societăţi cotate la BVB, nu au identificat o tendinţă foar-
te clară cu privire la influenţa pe care a avut-o aplicarea pen-
tru prima dată a IFRS asupra rezultatului net prezentat în
situaţiile financiare consolidate ale acestor societăţi.

Metodologia de cercetare
În primul semestru al anului 2013, societăţile nefinanciare
cotate la BVB au comunicat primele raportări financiare
întocmite pe baza IFRS pentru anul 2012. Aceste societăţi,
aşa cum precizează IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a
Standardelor Internaţio nale de Raportare Financiară”, pentru 
1 ianuarie 2011 şi 31.12.2011, au fost obligate să prezinte şi
informaţii comparative întocmite pe baza reglementărilor
contabile conforme cu Directiva a IV-a C.E.E. Astfel, prezen-
tarea informaţiilor comparative ne-a oferit oportunitatea de a
evalua care a fost impactul pe care l-a avut trecerea la aplica-
rea IFRS atât asupra unora dintre elementele din situaţiile
financiare (active, capitaluri proprii, datorii şi rezultatul net),
cât şi asupra indicatorilor determinaţi pe baza acestora (renta-
bilitate financiară, solvabilitate şi îndatorare). 

În studiul nostru, din cele 67 de societăţi nefinanciare care, în
anul 2012, au fost obligate să treacă la aplicarea IFRS, au fost
analizate 56 de societăţi. Au fost excluse societăţile aflate în
insolvenţă, ale căror titluri sunt suspendate de la tranzacţiona-
re (patru societăţi), dar şi societăţile pentru care nu am identi-
ficat, în urma documentării, situaţiile poziţiei financiare de la
1 ianuarie 2011, întocmite pe baza IFRS. Datele pe care le-am
analizat au fost preluate din situaţiile financiare publicate pe
adresele web ale societăţilor, dar şi din raportările existente pe
adresa web a BVB.

În primul rând, am determinat impactul relativ (1) pe care l-a
avut aplicarea IFRS asupra activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor şi rezultatului net. 

Ulterior, a fost determinat impactul pe care l-a avut aplicarea
IFRS asupra indicatorilor determinaţi pe baza acestor struc-
turi din situaţiile financiare: rentabilitate financiară (2), solva-
bilitate (3), îndatorare (4).

Impactul trecerii la IFRS a fost analizat atât la nivel macroe-
conomic, pentru toate societăţile, cât şi pe fiecare societate în
parte. În funcţie de amploarea sa, pentru fiecare societate,
impactul asupra structurilor din situaţiile financiare şi indica-
torilor financiari a fost grupat în: nul, cuprins între 0 şi
+10%, mai mare de +10%, cuprins între 0 şi -10% şi sub -
10%.

De asemenea, impactul a fost determinat şi în funcţie de sec-
toarele de activitate. Astfel, cele 56 de societăţi au fost grupa-
te în următoarele cinci sectoare de activitate: industrial, con-
strucţii, comerţ, hoteluri şi restaurante şi transport şi depozi-
tarea de bunuri (Tabelul 1).

Rezultatele cercetării
Din punct de vedere macroeconomic, pe ansamblul celor 56
de societăţi, aşa cum rezultă din Tabelul 2, trecerea la aplica-
rea IFRS a avut un impact relativ moderat asupra principale-
lor structuri din situaţiile financiare (active, capitaluri proprii,
datorii şi rezultat net). Cele mai afectate structuri din situaţiile
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financiare au fost capitalurile proprii şi
rezultatul net, în timp ce indicatorul cel
mai afectat a fost cel al rentabilităţii
financiare. Astfel, au crescut activele (cu
3,68% la 01.01.2011 şi 3,75% la
31.12.2011) şi capitalurile proprii (cu
6,74% la 01.01.2011 şi 4,76% la
31.12.2011). De asemenea, datoriile au
scăzut cu 0,03% la 01.01.2011 şi au
crescut cu 2,34% la 31.12.2011, în timp
ce rezultatul net de la 31.12.2011 a scă-
zut cu 4,2%. În plus, datorită creşterii
capitalurilor proprii şi diminuării rezul-
tatului net, rentabilitatea financiară a
scăzut cu 8,55%, în timp ce solvabilita-
tea a crescut cu 2,95% la 01.01.2011 şi

0,98% la 31.12.2011, iar îndatorarea a
scăzut cu 3,58% la 01.01.2011 şi 1,35%
la 31.12.2011.

Pe sectoare de activitate, constatăm că
trecerea la IFRS a avut un impact sem-
nificativ asupra rezultatului net şi a ren-
tabilităţii financiare. Astfel, diminuări cu
mult peste medie s-au înregistrat în
cazul societăţilor din construcţii (rezul-
tatul net a scăzut cu 116,20%, iar renta-
bilitatea cu 90,10% - Tabelul 6),
comerţ (rezultatul net a scăzut cu
69,97%, iar rentabilitatea cu 69,18% -
Tabelul 4) şi sectorul hotelier şi al res-
taurantelor (rezultatul net a scăzut cu

32,64%, iar rentabilitatea financiară cu
30,48% - Tabelul 5). Singurul sector de
activitate în care se remarcă o creştere a
rezultatului net şi rentabilităţii financia-
re este cel al transporturilor şi depozită-
rii de bunuri (rezultatul net a crescut cu
2,01%, iar rentabilitatea financiară cu
9,48% - Tabelul 7). În schimb, impac-
tul în industrie se încadrează în medie
(cu excepţia rezultatului care a scăzut
doar cu 2,34% - Tabelul 3), situaţie
explicabilă prin ponderea predominantă
a societăţilor din acest sector de activi-
tate din totalul societăţilor analizate (32
de întreprinderi din 56).
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Într-o viziune microeconomică, aşa
cum rezultă din Tabelul 8, în care este
prezentată o repartizare a societăţilor în
funcţie de impactul pozitiv sau negativ
pe intervale procentuale, datorită trece-
rii la IFRS:

1. la 01.01.2011, activele au crescut
pentru 39,2% dintre societăţi, au
scăzut pentru 42,8% dintre societăţi
şi au rămas nemodificate pentru
18% dintre societăţi, în timp ce, la
31.12.2011, activele au crescut pen-
tru 33,8% dintre societăţi, au scăzut
pentru 48,2% dintre societăţi şi au
rămas nemodificate pentru 18%
dintre societăţi;

2. la 01.01.2011, capitalurile proprii au
crescut pentru 35,7% dintre socie-
tăţi, au scăzut pentru 48,3% dintre
societăţi şi au rămas nemodificate
pentru 16% dintre societăţi, în timp
ce, la 31.12.2011, capitalurile proprii
au crescut pentru 30,3% dintre
societăţi, au scăzut pentru 53,7%
dintre societăţi şi au rămas nemodi-
ficate pentru 16% dintre societăţi;

3. la 01.01.2011, datoriile au crescut
pentru 62,5% dintre societăţi, au
scăzut pentru 16% dintre societăţi şi
au rămas nemodificate pentru
21,5% dintre societăţi, în timp ce, la

31.12.2011, acestea au crescut pen-
tru 64,3 dintre societăţi, au scăzut
pentru 14,2% dintre societăţi şi au
rămas nemodificate pentru 21,5%
dintre societăţi;

4. la 31.12.2011, rezultatul net a cres-
cut pentru 32,1% dintre societăţi, a
scăzut pentru 35,7% dintre societăţi
şi a rămas nemodificat pentru
32,1% dintre societăţi;

5. la 31.12.2011, rentabilitatea a crescut
pentru 36,4% dintre societăţi, a scă-
zut pentru 47,6% dintre societăţi şi
a rămas nemodificată pentru 16%
dintre societăţi;

6. la 01.01.2011, solvabilitatea a cres-
cut pentru 40% dintre societăţi, a
scăzut pentru 52% dintre societăţi şi
a rămas nemodificată pentru 14%
dintre societăţi, în timp ce, la
31.12.2011, solvabilitatea a crescut
pentru 28,5% dintre societăţi, a scă-
zut pentru 60% dintre societăţi şi a
rămas nemodificată pentru 12,5%
dintre societăţi;

7. la 01.01.2011, îndatorarea a crescut
pentru 51,7% dintre societăţi, a scă-
zut pentru 34% dintre societăţi şi a
rămas nemodificată pentru 14,3%
dintre societăţi, în timp ce, la

31.12.2011, îndatorarea a crescut
pentru 59% dintre societăţi, a scăzut
pentru 28,6 dintre societăţi şi a
rămas nemodificată pentru 12,5%
dintre societăţi.

Aşa cum precizează IFRS 1 „Aplicarea
pentru prima dată a standardelor inter-
naţionale de raportare financiară”, so -
cietăţile analizate au prezentat în notele
explicative la situaţiile financiare de la
31.12.2012 întocmite pe baza IFRS atât
diferenţele dintre Reglementările conta-
bile conforme cu Directiva a IV-a a
CEE şi IFRS, cât şi influenţa pe care au
avut-o acestea asupra structurilor din
situaţiile financiare. Diferenţele prezen-
tate au fost printre cele mai diverse,
însă cele care au avut un impact semni-
ficativ au fost: evaluarea investiţilor
imobiliare la valoarea justă şi recunoaş-
terea de impozite amânate şi provizioa-
ne pentru pensii. 

Concluzii şi 
cercetări viitoare
Studiul efectuat ne permite să formu-
lăm următoarele concluzii. În primul
rând, din punct de vedere macroecono-
mic, influenţa trecerii la aplicarea IFRS
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a fost relativ moderată, cele mai afecta-
te structuri din situaţiile financiare fiind
capitalurile proprii. Datorită creşterii
capitalurilor proprii şi diminuării rezul-
tatului, rentabilitatea financiară la
31.12.2011 s-a diminuat cu 8,55% , în
timp ce solvabilitatea şi îndatorarea de
la 01.01.2011 şi 31.12.2011 nu s-au
modificat semnificativ. De asemenea,
este de remarcat că trecerea la IFRS nu
a generat modificări ale elementelor din
situaţiile financiare pentru mai multe
societăţi. De exemplu, aşa cum se
observă din tabelul 8, odată cu trecerea
la IFRS, rezultatul net a rămas acelaşi
pentru 18 societăţi. În opinia noastră,
impactul relativ moderat al trecerii la
IFRS se poate explica prin asimilarea, în
ultimii 12 ani, în reglementările contabi-
le din ţara noastră a mai multor trata-
mente contabile regăsite în IFRS.

În al doilea rând, sectorul de activitate
al cărui rezultat net şi rentabilitate au
fost cel mai afectate de trecerea la IFRS
este cel al construcţiilor. Această situa-
ţie este explicabilă prin faptul că în acti-

vele acestor societăţi se regăsesc investi-
ţii imobiliare şi active necurente dispo-
nibile pentru vânzare evaluate la valoa-
rea justă, care, în contextul actual, are o
tendinţă de scădere.

În al treilea rând, spre deosebire de alte
ţări în care rezultatul net a crescut,
Belgia (Jermakowicz, 2004), Franţa
(Boukari şi Richard, 2007; Cazavan-Jeny
şi Jeanjean, 2009), Irlanda, Italia şi
Marea Britanie (ICAES, 2008), în ţara
noastră, trecerea la aplicarea IFRS a
determinat o scădere a rezultatului net.
Această situaţie, diferită de cea din
Belgia (Jermakowicz, 2004), Franţa
(Boukari şi Richard, 2007), Cazavan-
Jeny şi Jeanjean, 2009), Irlanda, Italia şi
Marea Britanie (ICAES, 2008), se expli-
că prin faptul că studiile efectuate în
aceste ţări au analizat consecinţele pe
care le-a avut trecerea la IFRS asupra
situaţiilor financiare consolidate, în
timp ce studiul pe care l-am efectuat a
vizat situaţiile financiare individuale.
Creşterea rezultatului net al societăţilor
din aceste ţări, odată cu trecerea la

IFRS, a fost cauzată, în bună parte, de
renunţarea la amortizarea fondului
comercial pozitiv, în timp ce, în situaţii-
le financiare individuale ale societăţilor
comerciale din ţara noastră nu am iden-
tificat vreo ajustare care să vizeze fon-
dul comercial, care, de altfel, în aceste
situaţii financiare, se recunoaşte în
cazuri destul de rare (fuziuni şi achiziţii
de afaceri). 

Cercetarea efectuată a analizat doar
cantitativ consecinţele pe care le-a avut
aplicarea pentru prima dată a IFRS asu-
pra structurilor din situaţiile financiare
şi indicatorilor financiari de rentabilitate
financiară, solvabilitate şi îndatorare.
Însă, considerăm că, pe viitor, aceasta
ar trebui să fie completată cu o altă cer-
cetare care să releve, în detaliu, care au
fost diferenţele dintre Reglementările
contabile conforme cu Directiva a IV-a
a CEE şi IFRS, care, odată cu trecerea
la IFRS, au generat modificări ale struc-
turilor din situaţiile financiare şi ale
indicatorilor financiari analizaţi. l
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La 22 noiembrie 2013, Aula Magna a
Academiei de Studii Economice din
Bucureşti (ASE) a fost gazda principa-
lelor manifestări dedicate „Zilei
Economiştilor şi Zilei Profesorului de
Economie”.

În cuvântul său, prof. univ. dr. Pavel
Năstase, rectorul ASE, a relevat sem-
nificaţiile reuniunii, faptul că în această
zi sunt marcate două importante eveni-
mente istorice, împlinirea a 170 de ani
de învăţământ economic superior în
ţara noastră şi a 100 de ani de la iniţie-
rea primului Congres al economiştilor
români. Pe larg, vorbitorul a trecut în
revistă evoluţia învăţământului econo-
mic din România, insistând asupra
importanţei evenimentului de acum un
secol, înfiinţarea Academiei de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale.

În continuarea manifestării, au fost pre-
zentate mesaje din partea unor organi-
zaţii profesionale. În mesajul prof. univ.
dr. Horia Neamţu, preşedintele Ca -
merei Auditorilor Financiari din Româ -
nia – CAFR, se spune, printre altele:

„Evenimentul pe care îl marcăm astăzi are o
profundă semnificaţie pentru auditorii finan-
ciari din România, care împărtăşesc cu mân-
drie sentimentul că aparţin unei profesii cu
tradiţie, dar şi cu un remarcabil impact în
actualitate, pe deplin angajată în slujba bine-
lui şi a interesului public.

Inerent, pentru a răspunde cerinţelor economiei
şi societăţii, care au devenit tot mai complexe,
mai diversificate, am asistat la o specializare a
profilurilor profesionale ale economiştilor,
însăşi activitatea de audit înscriindu-se în con-
cept, cu funcţii, atribuţii şi rol social bine defi-
nit. După cum se cunoaşte, în esenţă auditorul
financiar este profesionistul, autorizat de către
CAFR, care preia informaţiile contabile din
raportările financiare ale entităţilor şi le anali-
zează în vederea formulării unui raport de
opinie asupra credibilităţii acestor raportări, de
natură să constituie un element de decizie pen-
tru o gamă largă de utilizatori, precum inves-
titori, creditori, acţionari.

Pentru auditorii financiari, consideraţi a repre-
zenta un grup profesional de elită, sunt esen-
ţiale o excelentă calificare, un comportament
etic ireproşabil şi o implicare totală, pe deplin
responsabilă în ducerea la bun sfârşit a misiu-
nilor pe care şi le asumă. Semnificativ pentru
activitatea auditorilor este faptul că impune o
pregătire profesională superioară, perseverentă
atât la acceptarea intrării în comunitatea pro-
fesională constituită în Camera Auditorilor
Financiari din România, cât şi pe tot parcur-
sul vieţii active. Înfăptuim acest deziderat
printr-o colaborare susţinută cu mediul acade-
mic universitar. Cadrele universitare şi cercetă-
torii din institutele de învăţământ superior
sunt colaboratorii noştri de nădejde, acordân-
du-ne un sprijin substanţial în organizarea şi
desfăşurarea programelor de pregătire profesio-
nală pentru membri şi stagiari. 

Ceea ce considerăm necesar să afirmăm aici
este că profesioniştii în audit sunt temeinic
racordaţi la cerinţele perioadei pe care o trăim,
sunt şi vor fi în continuare pregătiţi pentru a
răspunde cu exigenţă profesională, cu misiuni
de calitate scopului îmbunătăţirii climatului de
afaceri, întăririi încrederii în mecanismele pie-
ţei, atât de necesară pentru revitalizarea şi
relansarea economiei.”

În cadrul manifestării au fost acordate
Diplome de Excelenţă cu moneda oma-
gială de argint „Iniţierea Primului
Congres al Economiştilor – 1913”.
Printre cei distinşi s-au aflat şi membri
ai Colegiului Editorial Ştiinţific ai revis-
tei „Audit Financiar”: prof. univ. dr.
Iulian Văcărel, membru al Academiei
Române, prof. univ. dr. Ioan Talpoş,
preşedintele Asociaţiei Facultăţilor de
Economie din România, prof. univ. dr.
Dinu Airinei, decanul Facultăţii de
Economie şi Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, precum şi prof. univ. dr. Pavel
Năstase, rector al ASE – Bucureşti,
vicepreşedinte al Consiliului CAFR şi
director ştiinţific al revistei.

La iniţiativa Asociaţiei Generale a
Economiştilor din România – AGER,
s-a stabilit desfăşurarea, în primăvara
anului 2014, a primului Congres
Naţion al al Economiştilor din România.
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of the articles is performed in parallel by at least two
members of the Scientific Council of the „FinancialAudit" Journal,
a double-blind-review, which means that those who perform the
reviews do not know the names of the authors, and also the
authors do not know the names of the reviewers.

for articles: innovative input, actuality,
importance and the relevance for the subject matter of the review;
the quality of the research methodology; presentation and
argumentation clarity and pertinence; the relevance of the
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În editura „Universitaria” din Craiova a
apărut recent lucrarea

, autori fiind trei reputaţi
specialişti doljeni – ,

şi .

În prezentarea cărţii autorii îşi motivează
demersul pornind de la ideea că
informaţia contabilă influenţează în mod
relevant calitatea activităţilor corespun-
zătoare exercitării unui management
performant, care trebuie să utilizeze
evaluări şi documentări exigente pentru
adoptarea celor mai bune decizii sau,
altfel spus, să asigure valorificarea
oportunităţilor identificate şi, totodată,
diminuarea riscurilor pe care concurenţa
le poate genera. În acest context, se
apreciază că managementul entităţii

poate fi atenţionat în mod constant
asupra riscurilor sau dificultăţilor
financiare, utilizându-se, printre altele,
informaţiile furnizate de contabilitatea
retrospectivă, precum şi de previziunile
de natură financiar-contabilă atât de la
nivelul entităţii, cât şi din mediul de
afaceri în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea.

În context, lucrarea reprezintă o sursă
documentară utilă şi valoroasă pentru
toţi cei interesaţi de oferta informaţională
a contabilităţii afacerilor şi, implicit, de
tehnicile şi mecanismele utilizate pentru
realizarea acesteia, în principal stu-
denţii economişti şi masteranzii, dar
şi doctoranzii, practicienii, experţii con-
tabili şi alte persoane preocupate de
acest domeniu.

Cristian Drăgan
Magdalena Mihai Valeriu Brabete

Contabilitatea
Afacerilor în viziune europeană şi
internaţională




