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Introducere
Contabilitatea a luat naºtere cu circa
6.000 de ani în urmã, în Mesopotamia.
Doresc sã prezint istoria contabilitãþii,
dându-i un anume sens. De aceea, voi
vorbi despre o istorie „raþionalã”, o isto-
rie care nu se mulþumeºte sã facã
descrieri – de altfel, în mod necesar im-
perfecte, dar care are ambiþia de a ex-
plica cel puþin parþial o evoluþie. În mã-
sura în care aceastã muncã se sprijinã
pe o selecþie a faptelor ºi pe contextu-
alizarea lor, nu se poate pretinde obi-
ectivã, motiv pentru care onestitatea
ºtiinþei cere admiterea unei teorii subia-
cente.

Bazele teoretice ale
unei istorii raþionale

Istoria raþionalã a contabilitãþii, aºa cum
o prezint în cele ce urmeazã, se sprijinã
pe concepþia materialistã a istoriei. De-
sigur, acest lucru necesitã unele expli-
caþii, în mãsura în care sensul cuvântu-
lui „materialism” a fost degradat, pus în
opoziþie cu „idealismul” în limbajul de zi
cu zi ºi utilizat cu conotaþii politice.

Materialismul este un curent filozofic
nãscut în antichitatea greacã, pe vre-
mea lui Democrit, dar a cãrui dezvoltare
a continuat în special în secolul al XIX-
lea, prin operele lui Marx. Acesta pro-
punea o lecturã a istoriei potrivit cãreia
„a explica spiritul prin intermediul corpu-
lui înseamnã nu atât sã negi spiritul cât
sã explici cum îl produce sau îl inven-
teazã corpul. A explica ideile prin inter-
mediul societãþii materiale nu înseam-
nã atât sã negi importanþa acestora, cât
sã arãþi fecunditatea celei din urmã.
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A Reasonable History of Accounting
In this article, the author presents a brief history of accounting based on a mate-
rialistic concept designed to explain in a "reasonable" manner its development in
relation to economic and social phenomena. 

Based on the theoretical foundations of this approach, the author browse the
events that marked the birth and evolution of the accounting, starting with the
keeping of the records using "pebbles" in Sumerian times, through moments like
starting using the money, the birth of capitalism, taxation appearance, appear-
ance of providential state, domination of financial markets, until contemporary
issues of environmental crisis. In the context of economic and social changes, the
author predicts, therefore, new developments in accounting practices that will
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(…) Dacã viaþa poate fi explicatã prin
materia neînsufleþitã este pentru cã
materia produce viaþã, ca o noutate pe
care o determinã, cu certitudine, dar nu
o posedã. (…) Natura, în acest sens,
este creatoare ºi genereazã mereu
noutãþi.”1

Transpunând în domeniul nostru,
aceasta înseamnã cã diferitele etape
ale contabilitãþii, care este o construcþie
a spiritului, un artefact, se explicã prin
evoluþia relaþiilor de producþie ºi de
schimb, adicã prin evoluþia relaþiilor
economice în sânul societãþii. Contabi-
litatea este deci fructul unei evoluþii eco-
nomice ºi sociale, dar, introducând o
relaþie dialecticã între corp ºi spirit, se
poate spune la fel de bine cã este sursa
unei evoluþii economice ºi sociale.2

Materialismul istoric este o posturã filo-
zoficã pe care am adoptat-o fãrã a-i de-
monstra aici valoarea ºtiinþificã. Este
deci, în acest cadru, un postulat. Pe
aceastã bazã interpretãm faptele. Vali-
ditatea ipotezelor este verificatã de coe-
renþa concluziilor ºi de conformitatea
acestora cu observaþiile fãcute. Meto-
dologia folositã se leagã de construc-
tivism ºi interpretivism ºi nu de pozi-
tivism.

Apariþia unei 
relaþii de agent:

contabilitatea 
sumerianã

Odatã cu dezvoltarea unei economii
pastorale ºi cu practicarea transhuman-
þei, a apãrut separarea proprietãþii tur-
melor de „managementul” lor, adicã
conducerea lor a fost încredinþatã unui

cioban, în timp ce proprietarul rãmânea
în oraº. Astfel s-a nãscut ceea ce nu-
mim astãzi „o relaþie de agent” (de man-
dat) între proprietar (principalul) ºi ma-
nager (agentul), care presupune o în-
credere reciprocã ºi necesitatea, pentru
manager, de a da socotealã proprie-
tarului cu privire la gestiunea sa. Pentru
a instrumenta aceastã relaþie trebuia sã
se facã inventarul fizic al turmei înain-
tea plecãrii, sã se transcrie acest inven-
tar sub o formã nefalsificabilã, pentru a
pãstra o dovadã sau o însemnare, ºi sã
se realizeze inventarul la întoarcerea
turmei. 

Acest lucru se fãcea prin intermediul
unor pietricele sau al unor bulgãraºi de
argilã, care reprezentau diferite tipuri de
animale (capre, oi etc.) potrivit unui
cod3. Inventarul la plecare se fãcea se-
parând 10 pietre, care reprezentau oile,
dacã existau 10 oi ºi 15 pietre reprezen-
tând caprele, de exemplu. Aceste 25 de
pietre erau apoi încorporate într-un bul-
gãre de argilã, pentru a face dovada
nefalsificabilã. La întoarcerea turmei,
era de ajuns sã fie spart bulgãrele ºi sã
se compare turma cu numãrul de pietre

pentru a verifica îmbogãþirea sau sãrã-
cirea proprietarului ºi, eventual, pentru
a cere explicaþii pãstorului.

Acest procedeu permitea, deci, de-
scrierea unui patrimoniu fizic. Îl regãsim
în etimologia cuvântului „calcul”, care
vine din latinul „calculus” = „pietricicã”4.

Apariþia monedei: 
o unitate de mãsurã

universalã 
a patrimoniului

Dacã schimburile comerciale, bazate în
special pe troc, existã de milenii, apa-
riþia monedei semnaleazã venirea unei
noi dezvoltãri a civilizaþiei, bazatã pe
lãrgirea schimburilor comerciale ºi pe
avantajele „specializãrii internaþionale”
a producþiei. Naºterea monedei este
greu de datat, pentru cã înaintea pri-
melor piese de monedã metalicã, care
s-au fãcut în Grecia secolului al VII-lea
î. Chr., realizate din electrum (un aliaj
natural între aur ºi argint), existau
proto-monede, cum ar fi cochiliile,
sarea etc. Chiar ºi în zilele noastre, în
unele þãri, þigãrile reprezintã un mod de
platã pentru tranzacþiile mici ale vieþii
cotidiene ºi constituie o proto-monedã.
Dincolo de schimburile de bunuri, mo-
neda permite de asemenea circulaþia
capitalurilor ºi dã naºtere în Evul Mediu
unor instrumente de schimb ºi de credit,
precum scrisoarea de schimb (cambia). 

Moneda permite valorizarea unui patri-
moniu, traducând elementele într-o uni-
tate de mãsurã unicã. De atunci a apã-
rut posibilitatea de a face mult mai uºor
credit ºi necesitatea de a þine (a avea)
conturi de terþi ºi de trezorerie. Astfel 

4 Audit Financiar, anul IX

1 Auroux, Sylvain (sous la direction de), Encyclopédie philosophique universelle, Editura PUF, 1998, p. 1556.
2 Burlaud, Alain ºi Simon, Claude, Comptabilité de gestion, Editura Vuibert, 2003, p. 2 à 7. De asemenea, se poate vedea în limba românã : Burlaud,

Alain ºi Simon, Claude (traducere de Corina Lascu-Cilianu), Controlul de gestiune, Editura C.N.I. Coresi, 1999, 142 p.
3 Degos, Jean-Guy, Histoire de la comptabilité, Editura PUF, 1998, 127 p.
4 Rey, Alain (sous la direction de), Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaires Le Robert, 2000, p. 348.
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s-a nãscut, fãrã îndoialã în mod progre-
siv, practica partidei duble la comerci-
anþii ºi bancherii veneþieni, care a fost
teoretizatã de cãtre Luca Pacioli în anul
1494 ºi pe care încã o practicãm ºi noi
astãzi5. 

Apariþia 
capitalismului: 

necesitatea determi-
nãrii unui rezultat

Naºterea capitalismului, cu necesitatea
de a pune în comun capitalurile în ca-
drul unor companii pentru a finanþa ma-
rile descoperiri începând cu secolul al
XVI-lea, apoi în cadrul societãþilor ano-
nime din secolul XIX, genereazã nevoia
determinãrii unui rezultat care urmeazã
a fi distribuit. Separarea proprietãþii (re-
prezentatã de acþionari sau asociaþi) de
management (cãpitanul unei nave sau
directorul unei fabrici, al unei companii
de cãi ferate etc.) corespunde cu extin-
derea comerþului ºi industriei, similar
separãrii observate în agriculturã în
epoca sumerianã.

Pentru a determina rezultatul (profit sau
pierdere) unei campanii, al unei traver-
sãri sau al unei perioade de activitate
trebuia sã se þinã cont în special de
mijloacele de producþie ºi sã se reali-
zeze amortizarea acestora în scopul de
a conserva resursele în vederea reîn-
noirii lor6. Tehnica contabilã se rafinea-
zã, astfel, puþin câte puþin ºi nu se mai
limiteazã doar la înregistrarea tranzacþi-
ilor pentru a mãsura diverse tipuri de
rezultate: curente, excepþionale sau
distribuibile. Încrederea investitorilor ºi

remunerarea lor devin pârghii esenþiale
ale dezvoltãrii capitalismului ºi nece-
sitã, de asemenea, intervenþia unui terþ
independent pentru a certifica sinceri-
tatea conturilor. Astfel s-a nãscut audi-
torul financiar, odatã cu legea înfiinþãrii
societãþilor anonime, din anul 1867.7

Necesitãþile industriei merg dincolo de
determinarea unui rezultat global. Tre-
buia, de asemenea, analizat acesta din
urmã pentru a-i determina cauzele ºi
trebuia utilizatã contabilitatea la sfârºi-
tul perioadelor de gestiune. Marile între-
prinderi industriale din secolul XIX ºi în-
ceputul secolului XX au organizat siste-
me de contabilitate industrialã, analiticã
sau de gestiune – care astãzi sunt cel
mai adesea integrate într-un proces
contabil unic, cursiv – însoþite de indica-
tori, bazate pe o practicã dezvoltatã în
special dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial ºi anume controlul de gestiune.8

Apariþia unei 
fiscalitãþi asupra

profiturilor industri-
ale ºi comerciale: 

necesitatea reglemen-
tãrii contabilitãþii 

În Franþa, reglementarea contabilitãþii
începe prin ordonanþa lui Colbert, mi-
nistru de pe vremea lui Ludovic al XIV-
lea, ordonanþã publicatã în anul 1673 ºi
preluatã în codul de comerþ din anul
1807. Dar în acele vremuri contabilita-
tea nu avea drept scop decât protejarea
terþilor (clienþi, furnizori ºi alþi creditori)
ºi producerea unei probe în cazul unui

litigiu ajuns la tribunal. Regulile conta-
bile nu erau stricte. Tranzacþiile trebuiau
însemnate fãrã ºtersãturi, cu cernealã,
în jurnale numerotate ºi parafate, pen-
tru a nu se putea face modificãri ulteri-
oare în conturi fãrã a fi observate. Dar
nimic nu reglementa ceea ce numim
astãzi „þinerea” inventarului. Odatã cu
introducerea impozitelor pe profiturile
industriale ºi comerciale, în anul 1919,
pentru a finanþa efortul rãzboiului, a de-
butat o reglementare adevãratã a cal-
culãrii modului de aºezare a impozitului
pe cãi administrative. Criza economicã
ce a atins Franþa începând cu anul
1930, apoi cel de-al doilea rãzboi mon-
dial cu influenþa germanã au determinat
întãrirea rolului economic al statului ºi
adoptarea unui plan contabil în anul
1942, inspirat din planul contabil ger-
man al lui Eugen Schmalenbach ºi relu-
at în 1947, actualizat apoi în mod regu-
lat pânã în zilele noastre.

În prezent, legãtura dintre contabilitate
(în afarã de conturile consolidate ale
grupurilor cotate, care se supun unei
logici economice mai stricte) ºi fiscali-
tate rãmâne puternicã chiar în þãri care
se pretind a fi mai puþin intervenþioniste
decât Franþa, cum ar fi, de exemplu,
Statele Unite.

Apariþia unui stat
providenþial: 

contabilitatea în centrul
dialogului social

Excesele capitalismului secolului al
XIX-lea în principalele þãri industriali-
zate, împreunã cu mizeria muncitorilor
descrisã de Zola, Dickens, Chaplin ºi
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5 Pacioli, Luca, Traité des comptes et des écritures, Ordre des experts-comptables, 1995, 240 p., traducerea unui fragment din opera originalã:
Summa di arithmetica, proportioni, geometria et proportionalita

6 Lemarchand, Yannick, Du dépérissement à l’amortissement. Enquête sur l’histoire d’un concept et de sa traduction comptable, Ouest éditions, 1993,
p. 719

7 Zola, Emile, L’argent, Ed. Jean de Bonnot, 1984, p. 513
8 Colasse, Bernard (sous la direction de), Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Ed. Economica, 2009, p. 894 ºi urmãtoarele

O istorie raþionalã a contabilitãþii



mai târziu John Steinbeck, marele rãz-
boi, criza din anul 1929 au creat nevoia
unei intervenþii mai puternice a statului,
care se va concretiza în programele
economice „New Deal” în SUA, înce-
pând cu anul 1933, ºi miºcarea „Frontul
popular” în Franþa. Statul nu se mai limi-
teazã la unicele sale activitãþi de suve-
ran, ci ia asupra sa ºi protecþia socialã
ºi reglementarea economicã, pe care
mecanismele de piaþã s-au dovedit
incapabile sã le asigure. 

În Franþa a apãrut o contabilitate naþio-
nalã care permitea administrarea unei
þãri ca ºi cum ar fi un mare grup indus-
trial. Conturile întreprinderilor trebuie sã
aibã un format care sã permitã alimen-
tarea conturilor naþionale pe modelul
„raportãrii” fãcute de un ansamblu de
filiale cãtre compania-mamã. Astfel au
luat naºtere soldurile intermediare de
gestiune, în special calculul valorii adã-
ugate ºi repartizarea acesteia. În para-
lel, au evoluat teoriile cu privire la firme.
Juriºtii opun organizãrii contractuale a
relaþiilor de muncã o viziune instituþio-
nalã de dezvoltare a convenþiilor colec-
tive ºi a drepturilor salariaþilor garantate
de stat, inclusiv dreptul la informare prin
intermediul comitetelor de întreprinde-
re. Teoria instituþionalã pune în opoziþie
interesul proprietarului ºi cel al între-
prinderii, loc de întâlnire a diferitelor
pãrþi interesate. Aceastã teorie a fost
mobilizatã de dreptul procedurilor co-
lective, care protejeazã firma, chiar
aflatã în culpã, de creditorii sãi, pentru a
o sprijini sã supravieþuiascã. În econo-
mie, teoria costurilor de tranzacþionare
a lui Williamson demonstreazã, în anu-
mite condiþii, superioritatea performan-

þelor unei întreprinderi integrate (a unei
instituþii) asupra mecanismelor de piaþã
sau superioritatea uni cvasi-contract
asupra contractului9. 

Contabilitatea se focalizeazã, deci, pe
continuitatea exploatãrii mai mult decât
pe performanþele financiare. De aseme-
nea, ea trebuie sã informeze asupra
repartizãrii valorii adãugate între pãrþile
interesate. Astfel s-a nãscut tehnica
conturilor de surplus global de produc-
tivitate.10

Contrar IFRS, conturile se adreseazã
pãrþilor interesate, fãrã ca investitorii sã
fie privilegiaþi. Contul de rezultate pri-
meazã asupra bilanþului.11

Dominaþia pieþelor
financiare: 

cãtre o contabilitate
financiarã

Dezvoltarea ºi internaþionalizarea pieþe-
lor financiare au avut consecinþã dublã:
o nevoie de reglementare a contabilitãþii
la nivel internaþional ºi un conþinut al
informaþiei financiare orientat cãtre
nevoile investitorilor, care sunt mai mult
gestionari ai portofoliilor decât indus-
triaºi. Aceastã evoluþie este subliniatã
de schimbarea denumirii de Internatio-
nal Accounting Standards (IAS) –
Standarde Internaþionale de Contabi-
litate în International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) – Standarde In-
ternaþionale de Raportare Financiarã.

Internaþionalizarea a avut drept conse-
cinþã abandonarea sprijinirii contabili-

tãþii de cãtre drept. Astfel, bilanþul, care
descria un patrimoniu având la bazã
conceptul proprietãþii împrumutat din
codul civil, deci din dreptul naþional,
devine suma valorilor resurselor contro-
late de o entitate, fãrã ca acestea sã fie
în mod necesar posedate de acea între-
prindere. Noþiunea de control trimite la
o analizã economicã independentã de
orice drept naþional. Aceastã nouã evo-
luþie a contabilitãþii, puþin adaptatã ne-
voilor unui capitalism familial interesat
mai mult de continuitatea exploatãrii ºi
de pãstrarea unui patrimoniu care va fi
transmis urmaºilor, privilegiazã bilanþul
faþã de contul de rezultate, contrar a
ceea se observase în etapa preceden-
tã.

Fiind destinatã unui investitor nomad,
susceptibil de a-ºi vinde titlurile pe piaþã
în orice moment, informaþia financiarã –
aºa cum este definitã de IASB – trebuie
sã furnizeze o evaluare instantanee la
preþul pieþei, de unde ºi introducerea
conceptului de „valoare justã”, traduce-
re nesatisfãcãtoare a termenului englez
„fair value”. Dar astfel se mãreºte vo-
latilitatea rezultatului ºi riscul unei crize
sistemice12. Criza financiarã din 2008 ºi
criza economicã majorã care a urmat
au ridicat un val de proteste, care ar
putea anunþa o nouã schimbare a mo-
delului contabil. 

Criza mediului: 
naºterea unei 

contabilitãþi verzi
Lenta conºtientizare a constrângerilor
generate de mediu13 care a fost stimu-

6 Audit Financiar, anul IX

9 Cohen, Elie, Dictionnaire de gestion, Ed. La Découverte, 1994, p. 224 ºi urmãtoarele
10 Burlaud, Alain ºi Simon, Claude, op. cit., p. 310 ºi urmãtoarele ; Burlaud, Alain et Dahan, Lionel, Global Productivity Surplus Accounts, în

International Journal of Accounting Education and Research, volumul 21, nr.1, toamna 1985, pp. 159-169
11 Saghroun, Judith ºi Simon, Claude, Primauté du bilan ou du compte de résultat, le principe du pendule, Comptabilité, contrôle, audit, Vol. 5, nr.1,

martie 1999, pp 59-76.
12 Burlaud, Alain ºi Colasse, Bernard, Standardizarea contabilã internaþionalã: reîntoarcerea politicului?, Revista Audit Financiar, nr. 1/2010, p. 3-11

ºi nr. 2/2010, p. 10-15
13 Conform unui mare economist ºi demograf francez, Alfred Sauvy, Croissance zéro ?, Ed. Calmann-Levy, 1973, p. 329
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latã de ºocurile petroliere succesive,
catastrofele climatice ºi, de curând, dra-
ma centralei nucleare japoneze din
2011, pune sub semnul întrebãrii perti-
nenþa unei reglementãri abandonate
pieþelor ºi, prin aceasta, a modelului
nostru contabil. Deoarece nu se con-
tabilizeazã ºi administreazã decât ceea
ce se mãsoarã, acest model conduce la
ignorarea presiunii exercitate de activi-
tãþile industriale asupra mediului. În ace-
laºi timp, câþiva autori au început sã-ºi
punã întrebãri încã de acum 15 ani14. 

Iniþiativele în domeniul contabilitãþii
verzi ºi a raporturilor sociale ºi de me-
diu (RSE) au fost federalizate în cadrul
Global Reporting Initiative (GRI) –
Iniþiativa Globalã de Raportare, înce-
pând cu anul 1997, primele recoman-
dãri ale organizaþiei fiind realizate în
anul 2000. În prezent ne aflãm la versi-
unea 3.1. a acestora.15 La fel ca ºi
IFRS-urile ºi contrar abordãrii planurilor
contabile, aceste recomandãri nu tra-
teazã producerea de informaþii, ci publi-
carea de informaþii. În acest caz nu este
vorba cu adevãrat de contabilitate în
sensul înregistrãrii cronologice ºi anali-
tice a faptelor, ci de liste de indicatori
referitori la probleme economice, de
mediu, sociale (practici în materie de
angajare ºi condiþii de muncã), referi-
toare la drepturile omului, la societate ºi
la responsabilitate în privinþa produse-
lor realizate. O idee puternicã, mai mult
sau mai puþin implicitã, este cã aceste
probleme diferite sunt legate între ele ºi
chiar dacã se respectã de exemplu con-
strângerile mediului, suntem îngrijoraþi
în general de calitatea condiþiilor de
muncã.

Credibilitatea informaþiei furnizate re-
zultã, pe de o parte, din conformitatea
sa cu recomandãrile GRI (întreprin-
derea nu selecteazã singurii indicatori
care i-ar fi favorabili, de exemplu) ºi, pe
de altã parte, din certificarea acesteia
de cãtre auditorii financiari16. În paralel
cu producerea de raporturi sociale ºi de
mediu s-a dezvoltat o activitate de
notare, mai ales prin crearea în 2002 a
instituþiei CoreRatings la Paris ºi la
Londra, care evalueazã riscurile
sociale, societale, de mediu ºi etice17. 

Nemaiputând aduna valori monetare,
listele de indicatori trimit spre o conta-
bilitate care iese din câmpul sãu tradi-
þional pentru a corespunde mai mult
conceptului de „accountability” (rapor-
tare) decât aceluia de „accounting”
(contabilizare, numãrare). Dar aceste
douã concepte au la bazã elemente
comune: transparenþã, verificabilitatea
unei informaþii reglementate, credibilita-
tea unei informaþii auditate sau certifi-
cate, reducerea complexitãþii realitãþii
ca urmare a cuantificãrii. 

Concluzii
Aceastã panoramã rapidã a unei istorii a
contabilitãþii aratã cã în 6.000 de ani
contabilitatea a fost în mod constant în-
soþitã de evoluþiile economice ºi sociale.
Adesea, implicarea contabilitãþii în soci-
etate este de asemenea naturã cã este
dificil sã distingem cauza de efect. Ast-
fel, moneda a permis dezvoltarea co-
merþului, dar contabilitatea a permis cre-
ditul comercial, care, la rândul sãu, a sti-
mulat relaþiile comerciale. Capitalismul
nu ar fi cucerit planeta fãrã mecanisme-

le de apelare la economisire a popu-
laþiei, fãrã crearea persoanelor juridice,
precum societãþile comerciale, ºi fãrã
contabilitate pentru a controla ciclul de
investiþii ºi remunerarea sumelor inves-
tite. Dar a fost nevoie, de asemenea,
pentru a „hrãni” capitalismul, de progres
tehnic care a condus la revoluþia indus-
trialã. Contabilitatea s-a dezvoltat, de
asemenea, în relaþie cu impunerea pro-
fiturilor industriale ºi comerciale necesa-
re funcþionãrii statului providenþial sau în
relaþie cu o piaþã financiarã activã. Criza
mediului va determina noi dezvoltãri ale
practicilor contabile. În realitate, conta-
bilitatea va face apel la noi mecanisme
de reglementare ºi de gestiune, ceea ce
aratã nevoia de mãsuri fãrã de care
gestionarea nu este posibilã. 

În încheiere vreau sã precizez, în câte-
va cuvinte, statutul contabilitãþii în do-
meniul cunoaºterii18. Aceasta este în
primul rând o practicã, un mod de acþi-
une. Prin tatonãri succesive, ea s-a
nãscut din necesitãþile actorilor din viaþa
economicã. Dar aceastã practicã s-a
dezvoltat, dupã cum am arãtat, într-un
context social care i-a dat caracteristici
variabile de-a lungul timpului. Contabi-
litatea are o istorie ºi o geografie. A fost,
de asemenea, obiect ºtiinþific, dând naº-
tere unor teorii explicative care au per-
mis înþelegerea evoluþiei sale ºi i-au dat
coerenþa de care are nevoie, dar ºi unor
teorii normative, care au condus la im-
punerea unor alegeri practicienilor, aºa
cum fac astãzi IFRS-urile, de exemplu.

Pe scurt, contabilitatea este o oglindã a
societãþii19, dar o oglindã ce transmite
imagini deformate care, la rândul lor,
transformã realitatea.
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14 Christophe, Bernard, La comptabilité verte. De la politique environnementale à l’écobilan, Ed. De Boeck, 1995, p. 186
15 GRI, Sustainability Reporting Guidelines 2011, http://www.globalreporting.org
16 De exemplu, Raportul Saint-Gobain, http://www.saint-gobain.com/files/SAINT_GOBAIN_DD_2010.pdf
17 Burlaud, Alain ºi Zarlowski, Philippe, La notation sociale. Entretien avec Geneviève Férone, Revue française de gestion, nr. 147, noiembrie-decem-

brie 2003, p. 77-84. Geneviève Férone a fost una dintre creatoarele instituþiei CoreRatings, care a fost cumpãratã în 2004 de BMJ Ratings.
18 Colasse, Bernard, La comptabilité: un savoir d’action en quête de théories, în „Savoirs théoriques et savoirs d’action”, sub conducerea lui Jean-

Marie Barbier, Ed. PUF, 2004, p. 73 - 89
19 Burlaud, Alain, Contabilitatea este o oglindã a societãþii, Revista “Audit Financiar”, nr. 1/2008, p. 23-29
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Abstract

The quality of financial audit engagements largely
depends on how each stage of the mission is planned, on
the human and material resources involved, and on the
time allocated for carrying out the specific activities. In ful-
filling its mandate, the financial auditor must conduct a
proper planning of contracted customers, to identify the
key processes and the links between them to estimate the
resource consumption and the number of hours affected
for each activity and report the bottlenecks in the system.
This could be simplified by carrying out simulations based
on probabilistic models, which will estimate the time allo-
cated to each stage of the audit process, any delays
caused by congestion and not least the use of resources
for a number of clients in a certain period (from contract

signing until the report is issued). Performing simulations
in the planning of the mission increases the efficiency and
effectiveness of the audit firms' activity, with impact on
service quality. This study aims to substantiate a proba-
bilistic model to meet the needs of audit firms in Romania,
in accordance with the requirements of the profession.
Based on empirical evidence and working rules issued by
the Chamber of Financial Auditors in Romania, performing
simulations on the proposed model by using the special-
ized software ARENA, may increase audit quality and
adjust the noted deficiencies.

Key words: audit process, stochastic model, planning of
the audit engagement, queuing theory
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Introducere
Incidenþa crizelor economico-financiare
ºi a fraudelor asupra mediului economic
actual impune o continuã perfecþionare
ºi normalizare a procesului de audit, în
beneficiul ºi utilitatea stakeholder-ilor.
În acest context, rolul firmelor de audit
este fundamental în garantarea acu-
rateþei situaþiilor financiare auditate,
conform teoriei credibilitãþii acordate,
teoriei încrederii inspirate ºi a teoriei
agenþiei1. Astfel, slujirea intereselor
tuturor beneficiarilor raportului de audit
este posibilã prin menþinerea exigen-
þelor impuse de standardele de calitate
în auditul financiar. Aceste standarde
sunt completate de o serie de norme
profesionale privind stabilirea numãrului
minim de ore pentru finalizarea misiunii,
dar ºi de ghiduri practice privind buna
gestionare a activitãþilor de audit. 

Nu în ultimul rând, în cadrul planificãrii
misiunilor de audit, este necesarã o
bunã cunoaºtere a proceselor desfãºu-
rate, a timpilor acordaþi fiecãrei activitãþi
în parte, a eventualelor inadvertenþe ºi
blocaje din sistem, dar ºi a resurselor
utilizate pentru îndeplinirea misiunii.
Astfel, deºi planificarea misiunii de
audit financiar are la bazã un demers
de tip determinist, apariþia unor riscuri,
blocaje sau factori perturbatori stã sub
zodia hazardului (caracterizatã de o
anumitã probabilitate de apariþie). În
acest sens, recurgerea le scenarii de
lucru ºi simulãri poate conduce audito-
rul la o mai bunã cunoaºtere a mediului
de lucru, la o mai bunã gestionare a ac-
tivitãþilor ºi la îmbunãtãþirea calitãþii mi-
siunilor contractate. Pentru aceasta, se

impune fundamentarea unor modele
stohastice utile auditorilor în planifica-
rea misiunilor de audit financiar, cu
scopul realizãrii de simulãri cu privire la
numãrul de contracte semnate anual, la
timpii alocaþi fiecãrei activitãþi progra-
mate, la timpii de aºteptare dintre activi-
tãþi, la eventualele blocaje ºi la resurse-
le antrenate ºi gradul de utilizare al
acestora. 

1. Aspecte teoretice
privind planificarea

misiunii de audit
financiar 

Standardele Internaþionale de Audit
Financiar (ISA) definesc misiunea de
audit financiar ca pe un proces dinamic
ºi structurat în faze bine determinate, a
cãrui finalitate o constituie emiterea ra-
portului de audit. Scopul principal al
unei misiuni de audit financiar este
acela de a spori gradul de încredere al
utilizatorilor informaþiei financiar conta-
bile, prin exprimarea unei opinii de cãtre
auditor cu privire la faptul cã situaþiile
financiare sunt prezentate sub toate
aspectele semnificative în conformitate
cu un cadru de raportare financiar con-
tabil de referinþã2. 

Desfãºurarea unei misiuni de audit fi-
nanciar în conformitate cu ISA, precum
ºi respectarea cerinþelor de eticã din
Codul etic pentru auditori profesioniºti
(Partea A – Aplicarea generalã a codu-
lui), care prezintã în cadrul secþiunilor
sale principalele criterii ºi cerinþe pe

care trebuie sã le respecte auditorul fi-
nanciar pe parcursul misiunii: integrita-
te, obiectivitate, competenþã profesio-
nalã ºi atenþie cuvenitã, confidenþiali-
tate ºi comportament profesional), vor
permite auditorului sã îºi exprime opinia
cu privire la acurateþea situaþiilor finan-
ciare raportate de cãtre entitatea audi-
tatã3.

Demersul metodologic privind emiterea
opiniei de audit financiar are la bazã o
succesiune logicã de evenimente stan-
dardizate, prin care se doreºte planifi-
carea ºi definirea unei metode de audi-
tare, se efectueazã testele mecanis-
melor de control ºi testele substanþiale
ale operaþiunilor, se efectueazã proce-
durile analitice ºi testele detaliilor sol-
durilor, iar, ca punct terminus, finaliza-
rea misiunii are drept obiectiv principal
obþinerea raportului4.

În cadrul misiunii de audit financiar, au-
ditorul are responsabilitatea planificãrii
misiunilor, pentru atingerea obiectivelor
propuse. Potrivit ISA 300, Planificarea
unui audit al situaþiilor financiare, stabi-
lirea unei strategii generale ºi elabora-
rea unui plan de audit conduc la obþi-
nerea unor beneficii în cadrul misiunii:
orientarea auditorului cãtre domeniile
importante ale auditului, identificarea ºi
rezolvarea problemelor posibile la mo-
mentul oportun, organizarea ºi gestio-
narea corectã a misiunii în mod eficient
ºi eficace, selectarea membrilor echipei
misiunii în funcþie de capacitãþile ºi
competenþele acestora, coordonarea ºi
supervizarea membrilor echipei misiunii
ºi revizuirea activitãþii acestora ºi nu în
ultimul rând în îndrumarea activitãþii
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1 Hayes, R., Dassen Roger, Schilder, A., Wallage, P., Principles of Auditing. An Introduction to International Standards of Auditing, second edition, Ed.
Pearson Education, 2005, pp. 44-47.

2 Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC), Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate. Audit financiar 2009, coeditare
CAFR-Ed. Irecson, Bucureºti, 2009, p. 73.

3 IAFC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate. Audit financiar 2009, coeditare CAFR-Ed. Irecson, Bucureºti, 2009, pp. 73-
74.

4 Arens, A., Loebbecke, J., Audit- o abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinau, 2006, p. 437.



desfãºurate de auditori5. 

Potrivit uzanþelor practice, dar ºi stan-
dardelor de audit, activitãþile de planifi-
care presupun stabilirea unei strategii
generale de audit încadratã în timp ºi
spaþiu, conformã cu domeniul de apli-
care al misiunii. Mai mult decât atât, au-
ditorul trebuie sã identifice caracteristi-
cile fiecãrei misiuni ºi obiectivele de
raportare, sã stabileascã factorii care
pot influenþa în mod semnificativ direc-
þionarea eforturilor misiunii ºi sã preva-
dã natura, dispunerea în timp a resur-
selor necesare desfãºurãrii misiunii.

Nu în ultimul rând, auditorul trebuie sã
actualizeze ºi sã modifice strategia ge-
neralã ºi planul de audit, în funcþie de
apariþia unor factori (probabilistici) care
impun acest lucru. Pe baza acestora,
auditorul poate dispune o mai bunã
gestionare a resurselor utilizate ºi o
creºtere a eficientizãrii procesului de
audit financiar.

În cadrul profesiei, Ghidurile privind au-
ditul calitãþii urmãresc standardizarea
planificãrii misiunii de audit financiar,
prin propunerea de obiective ce trebuie
atinse ºi îndeplinite. Acestea vizeazã
stabilirea mijloacelor utilizate, alocarea
responsabilitãþilor fiecãrui membru al
echipei în funcþie de competenþele so-
licitate ºi pregãtirea dobânditã, evalu-
area riscului de audit ºi aprecierea ele-
mentelor semnificative menite a fi audi-
tate, iar la final evaluarea modului în
care s-a desfãºurat misiunea6.

La nivelul unei societãþi de audit, numã-
rul ºi mãrimea firmelor auditate pot con-
tribui semnificativ, în condiþiile unei pla-
nificãri insuficiente, la scãderea calitãþii
misiunilor de audit contractate7. Mai
mult decât atât, în lipsa planificãrilor pot
apare o serie de întârzieri în parcurge-
rea etapelor ce vizeazã emiterea rapor-
tului final, contribuind totodatã la
creºterea riscului de audit8, iar pe ter-
men lung chiar la pierderea portofoliului
de clienþi. În aceste condiþii, cercetãrile
recente din domeniu reliefeazã faptul
cã utilizarea modelelor de planificare a
auditului contribuie semnificativ la creº-
terea calitãþii misiunilor9. Astfel, propu-
nerea de modele de planificare pe baza
scenariilor/ simulãrilor are la bazã iden-
tificarea factorilor ºi a etapelor cheie din
cadrul auditului, cu scopul diminuãrii
riscului de audit10 ºi a componentelor
sale (în special a riscul de control ºi a
celui de nedetectare11). 

2. Rolul utilizãrii
simulãrilor în 

misiunea de audit
În sens larg, o simulare reprezintã iden-
tificarea probabilitãþii de producere a
unui eveniment, prin estimarea para-
metrilor variabilei rezultaþi din modelul
propus, corespunzãtor unui sistem
real12. Aplicarea metodelor de simulare
face apel, în mare mãsurã, la analiza

matematicã ºi statisticã, având la dis-
poziþie o serie de instrumente specifice
care pot imita operaþiile ºi caracteristi-
cile unui sistem.

Atunci când ne referim la maniera prac-
ticã de realizare a unei simulãri, avem
în vedere procesul de creare a unui mo-
del care sã imite un sistem real, cu sco-
pul de a identifica ºi analiza principalii
factorii determinanþi ai unui fenomen,
dar ºi modul de acþiune/interacþiune al
acestora. În cazul de faþã, simulãrile
ajutã auditorii în obþinerea unei imagini
de ansamblu asupra fenomenului anali-
zat13 (planificarea misiunilor).

Principalele avantaje ale simulãrilor au
în vedere capacitatea de a analiza mo-
dele complexe corespunzãtoare lumii
reale, costul redus al acestora în evalu-
area deciziilor (þinând cont de multitu-
dinea instrumentelor informatice pre-
zente pe piaþa de profil: Arena, SPSS,
SAS, Oracle Crystal Ball), timpul relativ
redus de obþinere a informaþiilor solici-
tate, indicarea elementelor critice/sensi-
bile ale unui sistem, fiabilitatea metode-
lor de simulare în promovarea schim-
bãrii la nivel de organizaþie (structuri ºi
procese) ºi uºurinþa cu care pot fi uti-
lizate (cu ajutorul programelor informa-
tice)14.

În ceea ce priveºte dezavantajele sau
limitele utilizãrii simulãrilor, se cuvine a
fi avut în vedere faptul cã informaþiile
obþinute nu sunt exacte, ci doar aproxi-
maþii ºi depind de acurateþea datelor
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5 IAFC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate. Audit financiar 2009, coeditare CAFR-Ed. Irecson, Bucureºti, 2009, p. 267.
6 Institutul Contabililor Autorizaþi din Scoþia (ICAS) ºi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Ghid privind auditul calitãþii, ed. Irecson,

Bucureºti, 2010, p.40. 
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10 Jagdish, P., A Model for Audit Engagement of E-Commerce, International Journal of Auditing, No. 7, 2003, pp.121-142.
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12 Charnes, J., Financial Modeling with Crystal Ball and Excel, Ed. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2007, p. 26.
13 Altiok, T., B. Melamed, B., Simulation Modeling and Analysis with Arena, Ed. Elsevier, London, 2007, pp.67-73.
14 Rubinstein, R., Kroese, D.P., Simulation and the Monte Carlo Method, Ed. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2008, pp. 32-48.



introduse în sistem. Astfel, realizarea
unei simulãri depinde de posibilitatea
modelãrii fenomenului analizat, iar si-
mularea nu rezolvã singurã o problemã,
ci ajutã la rezolvarea acesteia ºi nu
poate oferi rãspunsuri simple la prob-
leme complexe15.

2.1. MODELE PROBABILISTICE

PE BAZA TEORIEI FIRELOR

DE AºTEPTARE

În condiþiile în care ºi în cazul auditul
financiar, multe fenomene se desfãºoa-
rã de cele mai multe ori dupã legi pro-
babilistice, abordarea acestora prin
modelarea statistico-matematicã poate
avea o importanþã deosebitã în formula-
rea unor strategii care sã rãspundã ce-
rinþelor de eficienþã ºi optimizare. Unele
dintre aceste fenomene se fundamen-
teazã pe o serie de teorii probabilistice,
iar, dintre acestea, teoria firelor de aº-
teptare (a cozilor, a aºteptãrii) studiazã
ansamblul fenomenelor de aglomerare,
care apar din cauza unei populaþii/mase
insuficient controlate (în cazul de faþã,
firmele supuse auditului statutar)16.

Propusã iniþial de K.A. Erlang (1905) în
domeniul optimizãrii activitãþii cen-
tralelor telefonice, dezvoltãrile actuale
ale teoriei aºteptãrii se circumscriu ºi se
aplicã cu succes inclusiv în domeniul
economic. Astfel, având în vedere fap-
tul cã auditul financiar reprezintã un
serviciu prestat de cãtre o persoanã
abilitatã (în baza unor reglementãri le-
gale), sistemul în cadrul cãruia se exe-
cutã acest serviciu poartã denumirea

de sistem de servire, iar entitãþile
deservite, clienþi17. La nivelul unui sis-
tem de servire, pot exista una sau mai
multe staþii de servire, care pot opera
doar un singur client la un moment dat.

Conform acestei teorii, numim proces
de aºteptare situaþia în care, în cadrul
unui sistem de servire, fie clienþii, fie
staþiile de servire trebuie sã aºtepte, ge-
nerând apariþia unor cozi sau a unui fir
de aºteptare. Disciplina firului de aº-
teptare, pe baza cãreia se realizeazã
selectarea elementului ce urmeazã a fi
servit, funcþioneazã de regulã dupã cri-
teriul primul venit, primul servit (FIFO
– first in, first out)18. Mãrimile care gu-
verneazã acest sistem sunt de naturã
aleatoare: durata dintre sosirea a doi
clienþi consecutivi, numãrul de clienþi
care aºteaptã sã semneze contractele
ºi sã fie auditaþi, timpul cât un client
aºteaptã pânã sã fie supus unei activi-
tãþi din cadrul misiunii19.

În acest sens, teoria aºteptãrii utilizea-
zã ipoteze care încearcã simplificarea
fenomenului real ºi care privesc natura
sosirilor, mecanismul serviciului ºi disci-
plina firului de aºteptare. Modul în care
clienþii sosesc în sistem poate fi deo-
sebit de variat, sub forma: sosirilor pro-
gramate (la momente de timp cunos-
cute), sosirilor programate cu întârziere
(la momente de timp cunoscute, dar cu
întârzieri aleatoare), sosirilor în grup (la
momente de timp cunoscute, dar nu ºi
în intervale prestabilite) ºi sosirilor alea-
toare (atât momentele de sosire, întâr-
zierile, dar ºi intervalele în care nu au
loc sosiri nu se cunosc)20.

ªi la nivelul mecanismului de servire
pot fi întâlnite mai multe variante, cele
mai importante din punct de vedere al
modelãrii statistico-matematice fiind:
timp de servire constant (acelaºi pentru
fiecare client), timp de servire nesta-
þionar (diferit pentru fiecare client) ºi
timp de servire aleator (variabilã alea-
toare ce urmeazã anumite legi de dis-
tribuþie)21. Un lucru deosebit de impor-
tant care trebuie menþionat este faptul
cã un client, odatã intrat în sistem
(semnarea contractului), nu-l va putea
pãrãsi decât dupã ce a fost servit (emi-
terea opiniei din raportul de audit). Pe
baza acestei teorii, în vederea plani-
ficãrii misiunilor, auditorii vor putea esti-
ma: probabilitatea ca, la un moment
dat, un numãr de clienþi specificat sã fi
semnat deja contractele; numãrul me-
diu de clienþi din sistem; numãrul mediu
de clienþi din coadã; media timpului de
aºteptare la coadã; media timpului de
aºteptare în sistem. 

3. Metodologia
cercetãrii

Pornind de la utilitatea simulãrilor în es-
timarea probabilitãþii de apariþie a unui
fenomen, demersul profund normativ al
prezentului studiu are în vedere propu-
nerea unui model stohastic pentru pla-
nificarea misiunilor de audit financiar.
Bazat pe o serie de evidenþe de ordin
empiric (norme, rapoarte ºi tablouri ale
membrilor emise ºi publicate de Came-
ra Auditorilor din România – CAFR),
perspectivele studiului urmãresc valida-
rea modelului propus prin confruntarea
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acestuia cu exigenþele ºi uzanþele din
practica de specialitate. Scopul cerce-
tãrii este acela de identificare a unui
model probabilistic, util planificãrii misi-
unilor de audit financiar, pe baza cãruia
se pot semnala anumite disfuncþiona-
litãþi din sistem, gradul de utilizare al
resurselor ºi se pot face anumite co-
recþii ale sistemului. Abordarea de tip
normativ urmãreºte prezentarea unei
cãi de urmat, care va conduce la
îmbunãtãþirea calitãþii misiunilor presta-
te ºi implicit la creºterea performanþei
firmelor de audit22. Nu în ultimul rând,
planificarea unei misiuni de audit finan-
ciar trebuie sã fie corelatã cu celelalte
misiuni angajate ºi integratã în ansam-
blul programului de audit întocmit de
cãtre firma prestatoare. 

Mai mult decât atât, o planificare cores-
punzãtoare a unei misiuni de audit tre-

buie sã þinã cont ºi de experienþa ºi
cazuistica aferentã exerciþiilor financia-
re precedente, istoricul acestora con-
tribuind semnificativ la identificarea
punctelor critice, a necesarului de per-
sonal, a timpului alocat fiecãrei activitãþi
sau proces, dar ºi a eventualelor întâr-
zieri. Pentru aceasta se impune o anali-
zã a totalitãþii activitãþilor care conduc la
emiterea opiniei de audit, informaþiile
obþinute fiind utile auditorului în planifi-
carea misiunilor viitoare. 

3.1. SISTEMUL STUDIAT

La nivelul firmelor de audit din Româ-
nia, membre CAFR, sistemul de servire
asupra cãruia s-a efectuat prezentul
studiu este reprezentat de cãtre totali-
tatea proceselor care stau la baza emi-
terii opiniei de audit (de la semnarea
contractului ºi pânã la întocmirea rapor-

tului final). Schema conceptualã a sis-
temului analizat este reprezentatã în
figura nr. 1. 

Schema conceptualã a sistemului care
stã la baza obþinerii raportului de audit
cuprinde o serie de procese, bine bor-
nate ºi determinate, a cãror înºiruire
logicã conduce la emiterea opiniei de
audit. Primul proces este asociat totali-
tãþii activitãþilor de încheiere a contrac-
telor (firme supuse auditului statutar,
cotate la Bursa de Valori Bucureºti -
BVB), iar în partea finalã se urmãresc
activitãþile prin care se comunicã rezul-
tatele misiunii ºi conþinutul raportului
cãtre manageri ºi comitetul de audit. 

3.2. PROCESE ANALIZATE

Pornind de la literatura de specialitate23,
dar ºi de la Hotãrârea nr. 44 din 23 mar-
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tie 2005, pentru aprobarea Normelor
privind stabilirea numãrului mediu mi-
nim de ore pentru finalizarea unei misi-
uni de audit financiar (emisã de CAFR),
propunem în continuare o serie de ipo-
teze care vor sta la baza realizãrii si-

mulãrilor, în cadrul unei firme de audit
din România. Construirea scenariilor va
respecta însã întregul demers metodo-
logic al misiunii de audit (efectuatã de
cãtre o firmã membrã a CAFR) în ceea
ce priveºte numãrul ºi ordinea etapelor

planificate. Pentru fiecare proces în
parte se va specifica distribuþia timpului
dintre sosiri, distribuþia timpului de întâr-
ziere (întârzierea în sistem a unui client,
în ceea ce priveºte servirea acestuia,
are la bazã timpul de servire/prelucrare
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al predecesorului sãu), tipul ºi canti-
tatea resurselor utilizate (în cazul de
faþã, resursele umane: auditori seniori
ºi juniori), potrivit tabelului 1. 

Dimensionarea parametrilor ºi a resur-
selor utilizate în cadrul fiecãrui proces
în parte, precum ºi stabilirea ordinei de
desfãºurare a acestora vor permite
identificarea blocajelor din sistem, în
urma rulãrii a unui numãr de 40 de si-
mulãri asupra modelului propus. 

3.3. INSTRUMENTE SOFT

UTILIZATE

Arhitectura modelului ºi realizarea celor
40 de simulãri a fost posibilã cu ajutorul
softului dedicat aplicaþiilor pe baza
teoriei aºteptãrii, programul statistic
ARENA. Cu ajutorul unei interfeþe gra-
fice prietenoase, acest program permite
construirea modelului ºi definirea para-
metrilor de lucru, precum ºi rularea unui
numãr cerut de simulãri. 

4. Rezultate ºi 
discuþii

Pentru planificãrile viitoare, pornind de
la parametrii de desfãºurare ai misiuni-
lor precedente, se impune aplicarea
teoriei firelor de aºteptare asupra pro-
ceselor din cadrul misiunii de audit
financiar, cu ajutorul softului specializat
ARENA. Rezultatele obþinute prezintã o
serie de informaþii, privind: numãrul me-
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diu de firme cãrora li s-a efectuat un
audit statutar ºi li s-a emis raportul de
audit (în baza restricþiilor din sistem),
timpul de lucru ºi timpul de întârziere
(per total ºi pe fiecare proces în parte),
numãrul de clienþi pentru care au avut
loc întârzieri ºi gradul de utilizare a re-
surselor. Aceste rezultate pot fi observa-
te cu ajutorul figurilor, ce prezintã rezul-
tatele obþinute din out-put-urile ARENA.

În cadrul figurii 2 sunt evidenþiaþi timpii
de lucru, de întârziere ºi pe total (ca
sumã a primilor doi), în medie, la nivelul
unei misiuni de audit. Astfel, se poate
observa cã valoarea medie anualã a
timpului de lucru dedicat unei misiuni de
audit financiar, de la semnarea contrac-
tului ºi pânã la momentul emiterii rapor-
tului final, este de aproximativ 254,35
de ore/an, iar valoarea timpului total de
aºteptare/întârziere dintre procese este
în medie de 1758,66 ore. Cu titlu de
exemplu, luând în calcul tarifele minime
sugerate la vremea respectivã (martie
2005) de CAFR, în medie, o firmã de
audit poate obþine de pe urma unei sin-
gure misiuni de audit 29.489,33 lei
(254,35 h x 115,94 lei/h). Mai mult decât
atât, se observã cã organizarea defec-
tuoasã sau discontinuitatea proceselor

poate conduce la creºterea semnifica-
tivã a timpilor aferenþi întârzierilor ºi
aºteptãrilor. Pe baza simulãrilor, aceºtia
sunt de aproximativ 6,91 ori mai mari
faþã de timpii aferenþi misiunii, ceea ce
ilustreazã o serie de pierderi pe care le
suferã în timpul unui an o firmã de audit
(dacã nu la nivel de venituri încasate,
atunci la nivel de timpi pierduþi). 

Pentru identificarea proceselor la nive-
lul cãrora se produc cele mai semnifica-
tive întârzieri (numite noduri de aºtep-
tare), programul ARENA permite sem-
nalarea cozilor de aºteptare (figura 3).
În cadrul sistemul analizat, se poate
observa cã pentru o misiune de audit
financiar cele mai mari întârzieri au loc
la nivelul urmãtoarelor procese: confir-
marea creanþelor clienþi (292,42 h),
controlul conturilor – operaþiuni ºi sol-
duri (286,01 h), evaluarea sistemului de
control intern (311,35 h), inventarierea
mijloacelor bãneºti (481,34 h) ºi inven-
tarierea stocurilor (199,18 h), iar cele
mai mici întârzieri la nivelul procesului
de emitere raport de audit (34,84 h).
Aceste blocaje ºi întârzieri conduc la
consum suplimentar de resurse ºi pot fi
rezolvate fie printr-o mai bunã planifi-

care a misiunilor, fie prin angajarea de
resurse umane calificate suplimentare.

Analiza numãrului de entitãþi aflate în
procesul de auditare care formeazã
cozile de aºteptare se poate realiza pe
baza figurii 4. Pentru sistemul analizat
se pot observa cozi maxime de aproxi-
mativ 2 clienþi la nivelul procesului de
inventariere a mijloacelor bãneºti ºi cozi
de aproximativ un client în cadrul proce-
selor: confirmare creanþe clienþi (1,18
clienþi), controlul conturilor (1,15 clienþi),
iar cele mai mici cozi se înregistreazã
pentru procesele: planificarea misiunii
de audit (0,62 clienþi) ºi emiterea rapor-
tului de audit (0,14 clienþi). 

O bunã funcþionare a sistemului studiat
presupune ºi analiza gradului de uti-
lizare a resurselor antrenate în sistem
(cei doi auditori seniori ºi cei trei auditori
juniori, stabiliþi în conformitate cu sce-
nariul propus). În figura 5 se poate ob-
serva cã gradul cel mai înalt de ocupare
(%) îl are auditorul senior 2 (82,70%),
faþã de ceilalþi auditori angajaþi în misi-
une, iar cel mai redus grad de ocupare
îl au auditorii juniori 1 (60,44%) ºi 3
(60,40%). Acest fapt este cauzat de
numãrul limitat de activitãþi în care audi-
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torii cu un grad redus de ocupare sunt
implicaþi, cât ºi de dobândirea autoritãþii
de a participa în cadrul unor procese
sensibile misiunii (planificãri, evaluarea
sistemului de control intern, emitere
raport de audit). 

5. Concluzii
Analiza din punct de vedere al eficienþei
proceselor desfãºurate, în cadrul misiu-
nilor de audit financiar, este o activitate
complexã ºi trebuie sã aibã în vedere
influenþa unor factori cantitativi (resurse
implicate, timpi de procesare), dar ºi ca-
litativi (specializarea ºi competenþa
echipelor de auditori). Transpunerea
acestui sistem (desfãºurarea misiunilor
de audit financiar pe parcursul unui an
de activitate) conduce la obþinerea unor
informaþii cheie cu privire la perfor-
manþa sistemului studiat, la procesele
critice ºi timpii aferenþi cozilor de aºtep-
tare, dar ºi cu privire la gradul de utili-
zare a resurselor antrenate în sistem. 

Potrivit datelor obþinute în urma efec-
tuãrii simulãrilor în ARENA, se poate
trage concluzia cã, din punct de vedere
al funcþionalitãþii, sistemul analizat tinde

spre unul aproape eficient ºi eficace
(obiectivul principal al firmei de audit
este acela de a emite la timp un raport
de audit veridic ºi care sã corespundã
exigenþelor beneficiarilor: acþionari, in-
vestitori, manageri, salariaþi, stat, credi-
tori etc.). Astfel, se poate observa cum
toate intrãrile din sistem (contracte)
reuºesc sã fie procesate.

Principalele probleme ale sistemului
derivã din modalitatea de planificare a
misiunilor de audit, lipsa unor politici de
gestionare a tuturor misiunilor determi-
nând o serie de blocaje ºi întârzieri
semnificative la nivelul proceselor (eva-
luarea sistemului de control intern, con-
firmare creanþe, inventariere mijloace
bãneºti), dar ºi o suprautilizare a unor
auditori. Avantajele utilizãrii unor astfel
de instrumente derivã din simplitatea
modelãrii lumii reale, utilizarea datelor

cu caracter istoric pentru definirea dis-
tribuþiilor teoretice, identificarea puncte-
lor nevralgice din sistemul analizat,
analiza gradului de utilizare a resurselor
antrenate în sistem ºi nu în ultimul rând
din realizarea de prognoze pe intervale
de probabilitate, utile auditorilor în pla-
nificarea misiunilor viitoare.

Mai mult decât atât, ne menþinem opinia
cu privire la faptul cã utilizarea metode-
lor statistice în cadrul auditului financiar
ºi interconectarea acestuia cu analiza
financiarã ºi contabilitatea pot deschide
o direcþie nouã de cercetare. Acest do-
meniu nou îºi va propune analiza
fenomenelor economico-financiare din
cadrul auditului financiar pe baza unor
indicatori din analiza financiarã prin in-
termediul metodelor statistice ºi econo-
metrice avansate, fiind numit ipotetic
auditometrie (auditometrics).
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1. Introducere 
Utilizarea IFRS ca bazã a întocmirii situaþiilor financiare indi-
viduale ale instituþiilor de credit impune în planul raportãrii
pentru scopuri de supraveghere prudenþialã o serie de
ajustãri. Acestea sunt necesare pentru a asigura cã schim-
barea metodelor contabile nu va distorsiona modul de deter-
minare ºi implicit conþinutul ºi semnificaþia indicatorilor pru-
denþiali urmãriþi în supravegherea instituþiilor de credit. 

În acest context, obiectivul studiului este a de identifica
ajustãrile necesare în planul reglementãrii prudenþiale. Ca
metodã de cercetare, s-a pornit de la inventarierea dife-
renþelor de metodã contabilã între cadrul IFRS ºi cadrul actu-
al de reglementare la nivel naþional în domeniu. Aceastã
inventariere este urmatã de analiza impactului modificãrilor în
planul asumãrii ºi acoperirii cu fonduri proprii a riscurilor
specifice activitãþii instituþiilor de credit. Studiul îºi propune
astfel nu numai sã identifice ºi sã prezinte filtrele prudenþiale
necesare ca urmare a trecerii la IFRS, dar ºi sã particulari-
zeze, de la caz la caz, motivaþia economicã care a stat la
baza elaborãrii modalitãþilor tehnice de punere în practicã a
acestor filtre de naturã prudenþialã. 

2. Ajustãri prudenþiale în 
stabilirea provizioanelor 

specifice de risc de credit
Unul dintre domeniile esenþiale ale politicii prudenþiale este
reprezentat de reglementarea practicii de provizionare a
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pierderilor din credite. În acest domeniu trecerea la utilizarea
IFRS ca bazã a contabilitãþii impune o analizã detaliatã date
fiind diferenþele existente între modelele prudenþiale de
provizionare conturate la nivelul autoritãþilor de supraveghere
ºi politicile de provizionare utilizate în scopul întocmirii situaþi-
ilor financiare IFRS. Este de menþionat cã aceste diferenþe
rezultã ca efect al scopurilor diferite urmãrite în cadrul celor
douã seturi de raportãri.

Astfel, situaþiile financiare IFRS îºi propun satisfacerea în
primul rând a necesitãþilor informaþionale ale investitorilor, în
timp ce situaþiile întocmite în scop prudenþial servesc
autoritãþilor de supraveghere în urmãrirea modului în care
instituþiile de credit îºi asumã ºi îºi gestioneazã riscurile în
activitãþile pe care le desfãºoarã. 

2.1. PIERDEREA AºTEPTATÃ/PIERDEREA

NEAºTEPTATÃ ÎN ADMINISTRAREA

RISCULUI DE CREDIT

Interacþiunea dintre politica contabilã de provizionare ºi cea
prudenþialã rezidã din faptul cã ambele oferã o perspectivã
asupra pierderilor din credite. 

Din punct de vedere al administrãrii riscurilor în cadrul activi-
tãþii bancare, rolul bazei de capital reprezentate de nivelul
reglementat al fondurilor proprii este acela de a asigura o
protecþie faþã de pierderile neaºteptate, respectiv acele

pierderi care, deºi deosebit de importante prin mãrimea lor,
au o frecvenþã redusã de apariþie (a se vedea figura 1). 

Rolul cerinþelor de capital reglementate de autoritãþile de
supraveghere este tocmai acela de a asigura cã baza de
capital de care dispune o instituþie de credit este suficient de
solidã pentru a putea acoperi astfel de pierderi neaºteptate
dacã acestea s-ar produce în decursul unui orizont de timp
stabilit (de obicei de 1 an). 

În ceea ce priveºte pierderile aºteptate, acestea se produc
cu o oarecare regularitate, însã nivelul lor este mai redus.
Astfel, pe baza datelor statistice, se poate determina un nivel
mediu al acestora, nivel ce este rezonabil ca instituþia de
credit sã se aºtepte cã se va înregistra în perioada urmã-
toare. Dat fiind acest caracter previzibil al pierderilor aºtep-
tate, nivelul lor este asumat în activitatea bancarã, însã nu ca
un risc ce trebuie acoperit prin baza de capital, ci ca un cost
al creditãrii, al cãrui impact se reflectã în contul de profit ºi
pierderi. În consecinþã, acest cost urmeazã a fi acoperit prin
politica de stabilire a comisioanelor ºi marjelor de dobândã,
precum ºi prin provizioane. 

Aceastã perspectivã practicã este reflectatã în însuºi modul
de determinare al cerinþei de capital pentru riscul de credit în
cadrul utilizãrii abordãrii bazate pe modele interne de rating,
aºa cum aceasta a fost calibratã prin acordul Basel II. Astfel,
formula în baza cãreia se determinã ponderea de risc de cre-
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dit este calibratã pentru a reflecta doar nivelul pierderii neaº-
teptate. 

Aºadar, din punct de vedere prudenþial, în condiþiile în care
nivelul minim reglementat al fondurilor proprii asigurã aco-
perirea pierderilor neaºteptate, pentru o reflectare fidelã ºi un
management sãnãtos al riscului de credit este esenþialã
determinarea corectã a pierderilor aºteptate ºi acope-
rirea lor corespunzãtoare cu provizioane. Din aceste con-
siderente, în cadrul mãsurilor de supraveghere prudenþialã a
instituþiilor de credit unul din aspectele urmãrite este evitarea
subevaluãrii nivelului pierderii aºteptate ºi implicit consti-
tuirea unui nivel necorespunzãtor al provizioanelor pentru
pierderi din credite. 

2.2. ABORDÃRI ºI CRITERII DE DIFERENÞIERE ÎN

CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR

Având în vedere dublul interes, atât cel al reglementatorilor în
domeniul raportãrii financiare, cât ºi cel al supraveghetorilor
bancari, teoria ºi practica economicã au evidenþiat o serie de
abordãri diferite în constituirea provizioanelor. Rigurozitatea
necesarã pentru reglementarea ajustãrilor în vederea apro-
pierii perspectivelor contabile ºi a celor prudenþiale în ceea
ce priveºte nivelul considerat adecvat al provizioanelor pen-
tru pierderi din credite impune criterii de diferenþiere a abor-
dãrilor avute în vedere. 

2.2.1 Momentul recunoaºterii pierderii în funcþie de
ciclul economic

O primã diferenþiere are în vedere momentul recunoaºterii
pierderii prin provizioane în funcþie de ciclul economic.
Astfel, se disting modele de provizionare staticã în cadrul
cãrora provizioanele sunt constituite având în vedere pierde-
rile aºteptate la un anumit moment în timp. Nivelul pierderilor
aºteptate se determinã având în vedere estimãri pe termen
scurt (de obicei 1 an) ale comportamentului debitorilor. Spre
deosebire de acestea, modele de provizionare dinamicã se
bazeazã pe estimãri pe termen lung ale ratelor medii de ne-
rambursare, asigurând astfel o provizionare de-a lungul ciclu-
lui economic. Provizioanele dinamice se calculeazã pornind
de la formule reglementate de supraveghetori ºi calibrate uti-
lizând date istorice privind nivelul estimat al creditãrii ºi rata
medie de pierderi aºteptate în funcþie de fazele ciclului eco-
nomic. Avantajul acestor modele, comparativ cu alte sisteme
de provizionare, constã în caracterul lor anti-ciclic, con-
ducând la nivelarea fluctuaþiei veniturilor de-a lungul ciclului
economic, prin constituirea unor provizioane mai mari în
perioadele de avânt economic (practic, atunci când se

genereazã riscul de credit), dar care vor fi utilizate pentru
acoperirea pierderilor ce se vor înregistra ulterior în fazele de
declin economic când se va materializa riscul asumat în
perioada anterioarã. Existã însã ºi dificultãþi în aplicarea
provizionãrii dinamice care rezidã în principal din necesitatea
existenþei unei baze de date care sã acopere un întreg ciclu
economic. Totodatã, având în vedere cã ºi în determinarea
cerinþelor de capital se utilizeazã un orizont de timp relativ
scurt (de obicei un an), în provizionarea prudenþialã se reþine
modelul provizionãrii statice. 

2.2.2 Momentul recunoaºterii pierderii în funcþie de
durata creditului

În continuare, reþinând drept criteriu momentul recu-
noaºterii pierderii în funcþie de durata creditului, pentru
determinarea provizioanelor statice se disting douã modele
conceptuale, respectiv modelul pierderii materializate (aº-
teptate), dezvoltat în cadrul referenþialului IFRS ºi modelul
pierderii prognozate (neaºteptate) avut în vedere în cali-
brarea cerinþelor prudenþiale de capital Basel II. 

În cadrul modelului pierderii aºteptate, constituirea provizi-
oanelor pentru recunoaºterea pierderilor din credite intervine
doar la momentul în care aceste pierderi se materializeazã,
sau este probabil a se materializa (întrucât s-a produs un
eveniment declanºator în acest sens) ºi efectul producerii lor
poate fi mãsurat într-o manierã credibilã. În cadrul modelului
pierderii prognozate, pierderile sunt recunoscute ex-ante prin
constituirea provizioanelor pe întreaga perioadã în care ac-
tivele financiare genereazã venituri, fãrã a se aºtepta produ-
cerea unui eveniment declanºator în acest sens. 

În cadrul modelului pierderii aºteptate, pierderile nu sunt re-
cunoscute ex-ante prin constituirea provizioanelor pe baza
experienþei privind comportamentul debitorilor. Din punct de
vedere al managementului riscului, recunoaºterea acestor
pierderi este întârziatã pânã la momentul confirmãrii prin pro-
ducerea evenimentului declanºator. Din punct de vedere al
administrãrii riscului de credit, îndeosebi al caracterului sãu
preventiv ºi pro-activ, se poate afirma cã modelul pierderii
prognozate rezultã în reliefarea unei situaþii de fapt, neavând
meritul de a permite anticiparea unei pierderi viitoare. 

Spre deosebire de acesta, modelul pierderii prognozate im-
pune recunoaºterea existenþei unei pierderi aºteptate intrin-
seci activului, încã de la momentul generãrii acestuia, asi-
gurându-se astfel acoperirea cu anticipaþie a pierderilor vii-
toare. Un astfel de model de provizionare rãspunde unui
management sãnãtos al riscului de credit în cadrul cãruia,
aºa cum am arãtat anterior, pierderea aºteptatã trebuie con-
sideratã un cost al creditãrii. 
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În consecinþã, în cadrul unui astfel de model se porneºte de
la prezumþia cã nivelul prognozat mediu al pierderilor viitoare
face parte din determinarea iniþialã a ratei efective a dobânzii,
corespunzând astfel unor practici sãnãtoase de afaceri (care
ar impune costuri de creditare diferenþiate în funcþie de boni-
tatea ºi implicit riscul debitorului). 

Pe mãsurã ce estimãrile viitoare cu privire la nivelul pierderii
prognozate (determinatã pe baza parametrilor de risc stabiliþi
intern sau reglementaþi) se modificã, are loc o revizuire a
estimãrilor cu privire la posibilele venituri viitoare din credite.
Diferenþa dintre aceste nivele prognozate pentru douã
perioade succesive determinã nivelul efectiv al provizioanelor
ce trebuie constituite pentru pierderile aºteptate în viitor.
Practic, modelul se bazeazã pe o re-estimare continuã a
bonitãþii debitorilor, fãrã a se baza pe producerea unui eveni-
ment declanºator pentru recunoaºterea pierderii probabile
din credite. Este totuºi de menþionat faptul cã, odatã eveni-
mentul declanºator producându-se, cerinþa de estimare a
pierderii din credite este similarã în cadrul celor douã modele
(ºi de la acest punct începând sistemele implementate deja
în cadrul instituþiilor de credit pot fi utilizate pentru asigurarea
unei evidenþieri riguroase a pierderilor din credite). 

2.2.3 Criteriul alocãrii pierderii pe categorii 
de active

Din punct de vedere al metodologiei de evaluare a depre-
cierii, respectiv al procesului de alocare a pierderii pe cate-
gorii de active, modelul pierderii materializate IFRS distinge
între provizioane specifice de risc de credit ºi provizioane
colective. Provizioanele specifice de risc de credit se consti-
tuite pentru active semnificative individual ºi pentru care
existã dovezi obiective de depreciere (se poate identifica un
eveniment declanºator), aprecierea gradului de semnificaþie
al activelor trebuind sã aibã în vedere modalitatea în care
activul respectiv este tratat în administrarea riscurilor (ges-
tionat pe bazã individualã sau ca parte a unui portofoliu). În
continuare, activele care nu sunt semnificative luate fiecare
în parte, precum ºi cele semnificative pentru care nu existã
nici o dovadã obiectivã de depreciere a activului respectiv
evaluat individual, dar pentru care apariþia evenimentului
declanºator induce starea de nerambursare în cadrul unui
portofoliu de active omogene, se supun testului de depre-
ciere la nivel de portofoliu (constituite din active cu caracte-
ristici de risc similare).
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În cadrul modelului, posibile evenimente declanºatoare sunt:
dificultatea financiarã semnificativã a debitorului; încãlcarea
contractului, de exemplu, neîndeplinirea obligaþiei de platã a
dobânzii sau a principalului; acordarea de cãtre creditor debi-
torului a unei concesii pe care altminteri creditorul nu ar 
lua-o în considerare; devine probabil cã debitorul va intra în
faliment sau în altã formã de reorganizare financiarã, date
observabile indicã o scãdere cuantificabilã în viitoarele fluxuri
de trezorerie estimate la nivel de grup de active financiare
(chiar dacã scãderea nu poate fi încã identificatã ºi alocatã la
nivelul activelor financiare individuale din grup). 

În cadrul modelului pierderii prognozate, dat fiind cã
provizionarea începe încã din prima zi de recunoaºtere a
unui activ financiar, vorbim doar despre provizioane specifice
de risc de credit, constituite prin evaluarea pierderii aºteptate
folosind parametrii de risc determinaþi în acest sens prin
modele interne respectiv probabilitatea de nerambursare (PD
– probability of default), valoarea expunerii la momentul ne-
rambursãrii (EAD – exposure at default), pierderea la mo-
mentul nerambursãrii (LGD – loss given default).

2.3 PERSPECTIVA SUPRAVEGHETORILOR ASUPRA

MODELULUI PIERDERII MATERIALIZATE (IFRS)

2.3.1 Cadrul actual de reglementare 

În prezent, cadrul de reglementare prudenþial aplicabil insti-
tuþiilor de credit în ceea ce priveºte provizionarea pierderilor
din credite este reprezentat de Regulamentul BNR
nr.3/2009. Acesta prevede constituirea unor provizioane spe-
cifice de risc de credit încã de la data la care activul a fost ge-
nerat, având în vedere aplicarea concomitentã a trei criterii,
respectiv: performanþa financiarã, serviciul datoriei ºi iniþierea
procedurilor judiciare (acest ultim fapt atrage clasificarea în
categoria „pierdere” ºi provizionarea totalã a valorii negaran-
tate a creditului). Având în vedere cel puþin faptul cã, din per-
spectiva aplicãrii criteriului performanþei financiare, se consti-
tuie provizioane în mod progresiv pe mãsura deteriorãrii
acesteia, se poate afirma cã este un model care nu se ba-
zeazã pe apariþia unui eveniment declanºator, în cazul aces-
ta dificultatea financiarã semnificativã, prezentând un carac-
ter prospectiv. 

Cadrul de reglementare prudenþialã constituit de Regula-
mentul BNR nr. 3/ 2009 privind clasificarea creditelor ºi
plasamentelor, precum ºi constituirea, regularizarea ºi utiliza-
rea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificãrile
ulterioare, reprezintã totodatã ºi bazã pentru înregistrarea în
contabilitate a nivelului minim al provizioanelor specifice afe-

rent creditelor/ plasamentelor. Din aceastã perspectivã,
odatã cu trecerea la IFRS, provizioanele înregistrate în con-
tabilitatea instituþiilor de credit vor fi cele determinate potrivit
acestor standarde, utilizând aºadar modelul pierderii materi-
alizate, fãrã a se mai utiliza ca bazã nivelul determinat prin
reglementãrile prudenþiale. 

Dupã cum am precizat ºi în prima parte a lucrãrii, atâta timp
cât cerinþele de capital au rolul de a asigura acoperirea
pierderilor neaºteptate pentru menþinerea viabilitãþii unei
instituþii de credit este esenþial ca nivelul provizioanelor
constituite sã asigure o acoperire corespunzãtoare a
pierderilor aºteptate. Ori, aºa cum am arãtat anterior, din
punct de vedere al rigorilor de prudenþã bancarã, modelul
IFRS de provizionare a pierderii materializate nu este sufi-
cient în acest sens întrucât nu asigurã dimensionarea corec-
tã a riscului de credit, la nivelul la care acesta este de fapt
asumat ºi gestionat în administrarea instituþiilor de credit.
Prin modelul contabil IFRS, pierderile prognozate dincolo de
nivelul pierderii materializate sunt ignorate, deºi ele sunt
cunoscute managementului instituþiei de credit. În plus, ca
urmare a practicilor neuniforme în identificarea evenimentu-
lui declanºator, modelul lasã loc unor practici de arbitrajare
a rezultatelor aflate exclusiv la discreþia managerilor. Astfel,
perioadelor de avânt le sunt alocate exclusiv veniturile din
activitatea de creditare fãrã corectarea acestora cu efectul
riscurilor asumate în aceastã perioadã, iar pierderile, drept
consecinþã a riscurilor asumate în perioadele de avânt, sunt
recunoscute abia în perioadele de declin. 

2.3.2 Propuneri de filtru prudenþial în domeniul
provizioanelor ºi al indicatorului de solvabilitate

Având în vedere aspectele anterior arãtate, precum ºi nece-
sitatea ca indicatorii prudenþiali sã asigure o recunoaºtere
timpurie a riscurilor – ca precondiþie pentru asigurarea stabili-
tãþii financiare, la nivelul autoritãþii de supraveghere a existat
o preocupare permanentã pentru identificarea de soluþii care
sã asigure cã nivelul provizioanelor nu distorsioneazã calcu-
lul indicatorilor prudenþiali. 

În condiþiile angajamentelor asumate privind trecerea la IFRS
începând cu 1 ianuarie 2012, asigurarea concomitentã ºi a
obiectivelor prudenþiale impune reglementarea unui filtru
prudenþial stabilit în funcþie de ecartul dintre mãrimea
provizioanelor contabile IFRS ºi nivelul pierderii prog-
nozate în cadrul administrãrii riscurilor. 

Reglementarea filtrului prudenþial se diferenþiazã în funcþie
de abordarea utilizatã de instituþia de credit pentru calculul
cerinþelor minime de capital pentru riscul de credit, respectiv
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abordarea standard (bazatã pe ponderi de risc stabilite de
reglementator) sau abordarea bazatã pe modele interne de
rating (cu ponderi de risc determinate intern în funcþie de
parametrii de risc specifici fiecãrei expuneri pentru a reflecta
nivelul pierderii prognozate aferente). 

În cazul utilizãrii abordãrii bazate pe modele interne de rating,
nu se impune reglementarea unui filtru suplimentar. În acest
caz cerinþa de capital agreatã prin acordul Basel II1 este cali-
bratã astfel încât asigurã acoperirea pierderilor neaºteptate.
Totodatã, sistemele interne de rating permit determinarea în
orice moment a nivelului pierderii prognozate (EL = PD x
EAD x LGD), iar cadrul de reglementare include prevederi
care corecteazã nivelul fondurilor proprii de care trebuie sã
dispunã instituþia de credit, în vederea acoperii cerinþelor de
capital cu diferenþa între nivelul provizioanelor contabile
(IFRS) ºi nivelul pierderii prognozate. Aceastã metodologie
se constituie într-un stimulent pentru bãnci de a constitui
provizioane contabile cât mai apropiate de nivelul considerat
necesar din perspectiva administrãrii riscurilor (nivelul pier-
derii prognozate). Orice subevaluare a provizioanelor sub
acest nivel penalizeazã instituþia de credit întrucât conduce la
diminuarea nivelului fondurilor proprii. Diferenþele pozitive
(provizioane constituite suplimentar faþã de nivelul pierderii
prognozate) se admit ca elemente pozitive în determinarea
fondurilor proprii disponibile, într-o limitã de 0,6% din valorile
ponderate la risc ale expunerilor. 

Însã, în contextul utilizãrii abordãrii standard, întrucât mo-
delul de determinare al cerinþei minime de capital nu permite
diferenþierea nivelului pierderii aºteptate de cel al pierderilor
neaºteptate, se remarcã lipsa unui model unic agreat la nivel
european pentru realizarea unei corespondenþe între ponde-
rile de risc de credit specifice abordãrii standard ºi parametrii
de risc ce intrã în determinarea nivelului pierderii prognozate. 

În consecinþã, experienþa statelor membre în reconcilierea
provizionãrii contabile cu cea în scopuri de supraveghere
prudenþialã este diversã. La nivelul statelor din Uniunea Eu-
ropeanã sunt implementate atât mecanisme preponderent
calitative, care însã nu permit o verificare obiectivã a nivelu-
lui de adecvare al provizioanelor (Marea Britanie, Irlanda,
Cehia, Letonia, Lituania, Estonia), cât ºi mecanisme care
implicã utilizarea unei metodologii cantitative furnizate de
autoritatea competentã. Acestea din urmã se referã fie la
mecanisme prudenþiale ce înlocuiesc standardele contabile
în raportãrile întocmite în scopuri de supraveghere bancarã:
(Spania - modelul provizionãrii dinamice, Portugalia), fie la
mecanisme care se aplicã în paralel cu standardele contabile
prin suplimentarea nivelului de provizioane din contabilitate
(Malta, Slovacia) sau prin ajustarea extracontabilã, asupra
fondurilor proprii prudenþiale, în sensul diminuãrii lor (Grecia,
Slovenia, Bulgaria). 

Pentru sectorul bancar românesc, filtrul propus prevede de-
ducerea din fondurile proprii ale instituþiei de credit a dife-
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renþei pozitive dintre provizioanele determinate pe baza re-
gulamentului prudenþial de clasificare/provizionare ºi cele de-
terminate pe baza standardelor contabile. Filtrul are implicaþii
însã ºi asupra determinãrii cerinþelor de capital pentru riscul
de credit potrivit abordãrii standard ºi implicit asupra indica-
torului de solvabilitate. 

În prezent, la calcularea cerinþelor de capital pentru riscul de
credit potrivit abordãrii standard (determinate prin înmulþirea
valorii expunerii cu ponderea de risc aferentã expunerii
respective ºi cu procentul de 8%), provizioanele sunt deduse
la calcularea valorii expunerii. Aceastã deducere are rolul de
a evita dubla afectare a capitalului instituþiilor de credit:
întrucât fondurile proprii sunt deja influenþate în sensul dimi-
nuãrii cu valoarea provizioanelor ºi, prin urmare, nu mai este
necesarã calcularea de cerinþe de capital pentru porþiunea de
risc de credit deja provizionatã.

Deoarece filtrul prudenþial propus are în vedere diminuarea
fondurilor proprii cu deficitul de provizioane prudenþiale, este
necesarã luarea în calcul a respectivei diferenþe ºi la deter-
minarea valorii expunerii.

În acest sens, în scopul evitãrii dublei afectãri a capitalului
instituþiilor de credit, diferenþa pozitivã dintre provizioanele
determinate pe baza regulamentului de clasificare (RCP) ºi
cele determinate pe baza standardelor contabile urmeazã a
fi dedusã ºi la calculul valorii expunerii în contextul deter-
minãrii cerinþelor de capital pentru riscul de credit potrivit
abordãrii standard (figura 3).

3. Ajustãri prudenþiale în 
determinarea fondurilor proprii

Aplicarea la nivel individual a regulilor specifice IFRS poate
conduce la recunoaºterea, în capitalurile proprii ale instituþi-
ilor de credit, a unor sume care nu corespund din punct de
vedere prudenþial definiþiei ºi rigorilor specifice fondurilor pro-
prii (permanenþã, disponibilitate pentru acoperirea pier-
derilor, evaluare credibilã). În acest sens, pentru a asigura
menþinerea calitãþii fondurilor proprii se impune completarea
cadrului de reglementare cu o serie de filtre prudenþiale al
cãror rol este acela de a corecta valoarea fondurilor proprii în
sensul eliminãrii, în scopuri prudenþiale, a elementelor care,
în baza aplicãrii regulilor IFRS, pot majora capitalurile proprii
ale instituþiilor de credit la nivel individual, fãrã însã ca sub-
stanþa lor economicã sã corespundã perspectivei prudenþiale
a noþiunii de fonduri proprii. 

Menþionãm cã în prezent Regulamentul BNR-CNVM
nr.18/23/2006, republicat, prevede astfel de filtre pentru de-
terminarea fondurilor proprii la nivel consolidat, prevederile
respective fiind elaborate prin transpunerea prevederilor art.
64 (4) din cadrul Directivei nr.2006/48/CE ºi ale Ghidului
CEBS privind aplicarea filtrelor prudenþiale pentru deter-
minarea capitalului reglementat, emis în anul 2004. 

O datã cu trecerea la utilizarea IFRS ºi la nivel individual se
impune reglementarea aplicãrii unor filtre similare ºi la acest
nivel. 

3.1. În ceea ce priveºte filtrele prevãzute de Directivã, aces-
tea vizeazã urmãtoarele elemente:

a) Diferenþele de valoare justã aferente câºtigurilor ºi
pierderilor nerealizate în cadrul unor operaþiuni de
acoperire a fluxurilor de trezorerie a instrumentelor finan-
ciare evaluate la cost amortizat

Potrivit regulilor IFRS, câºtigurile ºi pierderile din modificarea
valorii juste a elementelor de acoperire în cadrul unei operaþi-
uni de acoperire a fluxurilor de trezorerie, în condiþiile în care
acoperirea este eficientã, se recunosc în capitalurile proprii,
aceasta reprezentând de fapt o amânare a recunoaºterii în
rezultatul perioadei curente a modificãrilor de valoare afe-
rente acestor instrumente pânã la momentul la care va inter-
veni o modificare similarã pe elementul acoperit.

Având în vedere cã rezervele respective au capacitatea de a
acoperi doar pierderile aferente tranzacþiilor respective, nefi-
ind disponibile în orice moment pentru acoperirea altor pier-
deri, filtrul prudenþial urmãreºte sã neutralizeze efectul asupra
fondurilor proprii a rezervelor din evaluarea la valoare justã,
pânã la momentul transferãrii acestor rezerve în contul de
profit ºi pierdere. Astfel, filtrul propus constã în deducerea din
fondurile proprii de nivel 1 a diferenþelor mai sus menþionate.

b) Câºtigurile ºi pierderile aferente evaluãrii datoriilor la va-
loarea justã determinate de modificarea anterioarã a
ratingului instituþiei de credit raportoare

În cazul deteriorãrii ratingului instituþiei de credit raportoare,
având în vedere posibilitatea acesteia de a-ºi rãscumpãra în
aceste condiþii respectivele instrumente de datorie la un preþ
mai mic, tratamentul contabil IFRS al acestor datorii conduce
la înregistrarea unui câºtig. Astfel, în lipsa aplicãrii unui filtru
prudenþial, instituþia de credit ar înregistra, în mod paradoxal,
o îmbunãtãþire a poziþiei de capital, deºi probabilitatea ca
aceasta sã nu îºi poatã onora la timp obligaþiile creºte. 

Având în vedere acest aspect, filtrul propus prevede dedu-
cerea din fondurile proprii de nivel 1 a câºtigurilor ºi pierderi-
lor aferente evaluãrii datoriilor la valoarea justã determinate
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de modificarea anterioarã a ratingului instituþiei de credit
raportoare. 

3.2, Deosebit de ajustãrile prudenþiale furnizate de Directiva
nr.48/CE/2006, modificarea cadrului de reglementare ca
urmare a trecerii la IFRS îºi propune preluarea ºi a celorlalte
filtre prevãzute de Ghidul CEBS emis în 2004 (ºi încorporate
totodatã ºi în cadrul de raportare prudenþialã COREP, elabo-
rat de Comitetul supraveghetorilor bancari europeni). Este de
menþionat cã, deºi aceste filtre nu se regãsesc în Directivã,
din analiza Raportului asupra filtrelor prudenþiale emis de
CEBS în septembrie 20092 reiese faptul cã majoritatea
statelor membre au preluat aceste filtre în legislaþia naþio-
nalã. Aºa cum am arãtat anterior, pentru România, ele sunt
deja incluse în cadrul COREP, fiind însã aplicabile în prezent
doar pentru raportarea la nivel consolidat. 

Potrivit prevederilor Ghidului CEBS, la determinarea fon-
durilor proprii la nivel individual se vor avea în vedere ajustãri
aferente urmãtoarelor elemente: 

Elemente de natura diferenþelor din reevaluarea imo-
bilizãrilor corporale

Potrivit regulilor IFRS, în cadrul capitalurilor proprii ajung sã
se regãseascã ºi elemente care sunt de natura unor rezerve/
diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corporale ºi investiþi-
ilor imobiliare, rezultate ca urmare a evaluãrii ulterioare la
valoarea justã a acestor elemente, dupã cum urmeazã:

a) Pentru investiþiile imobiliare, potrivit IFRS instituþiile de
credit pot opta ca evaluarea ulterioarã sã se realizeze la
valoarea justã, caz în care câºtigurile ºi pierderile nerea-
lizate rezultate din modificãri ale valorii juste aferente unei
astfel de investiþii sunt recunoscute direct în contul de
profit ºi pierdere al perioadei ºi implicit în fondurile proprii
(dacã sunt îndeplinite condiþiile prevãzute de art.6(1) din
Regulamentul BNR-CNVM nr.18/23/2006, republicat).

Aceste câºtiguri nerealizate, recunoscute în rezultatul pe-
rioadei, nu rãspund însã în totalitate criteriilor de eligibilitate
pentru includerea în capitalul reglementat, nefiind disponi-
bile imediat ºi în integralitatea lor pentru acoperirea
pierderilor, în special în situaþiile în care conducerea insti-
tuþiei de credit nu îºi propune cedarea respectivelor investiþii
într-un termen scurt. 

Având în vedere acest aspect, precum ºi volatilitatea care 
s-ar induce asupra fondurilor proprii ale instituþiilor de credit
ca urmare a regulilor contabile, aceste câºtiguri nu trebuie lu-

ate în considerare integral la determinarea fondurilor proprii.

În consecinþã, filtrul propus este ca impactul pierderilor nere-
alizate aferente investiþiilor imobiliare asupra rezultatului
perioadei sã se ia în considerare la determinarea fondurilor
proprii de nivel 1, în timp ce câºtigurile nerealizate sã fie eli-
minate din fondurile proprii de nivel 1 ºi sã se includã în fon-
durile proprii de nivel 1 în proporþie de 45%.

b) Raþionamentul prezentat în cazul elementelor de la lit.a)
este valabil ºi în ceea ce priveºte rezervele din reevalu-
area imobilizãrilor corporale, obþinute prin aplicarea
modelului reevaluãrii din IAS 16, impunându-se ºi în
acest caz aplicarea unui filtru similar.

Faþã de acest element este însã de menþionat cã în prezent,
potrivit art.15 alin.(2) lit.a) din Regulamentului BNR-CNVM
nr.18/23/2006, republicat (ce transpune prevederile art.57
lit.d) din Directiva nr. 2006/48/CE), în determinarea fondurilor
proprii de nivel individual rezervele din reevaluarea imobi-
lizãrilor corporale, ajustate cu obligaþiile fiscale aferente,
se pot include integral în fondurile proprii de nivel 2 cal-
culate la nivel individual.

Potrivit cadrului de raportare COREP, în cadrul poziþiei „Re-
zerve din reevaluare” (prevãzutã drept componentã a fon-
durilor proprii de nivel 2), se precizeazã însã cã la acest ele-
ment trebuie avute în vedere doar rezervele din reevaluare,
altele decât cele rezultate din aplicarea IFRS (ºi asupra cãro-
ra se aplicã filtru). Rezervele din reevaluare ca urmare a
aplicãrii IFRS sunt prevãzute distinct alãturi de celelalte ele-
mente asupra cãrora se aplicã filtre prudenþiale. 

Ca urmare, se are în vedere aplicarea filtrului în ceea ce
priveºte diferenþele din reevaluarea imobilizãrilor corporale,
respectiv deducerea din fondurile proprii de nivel 1 a câºtigu-
rilor nerealizate aferente evaluãrii ºi includerea acestora în
fondurile proprii de nivel 2 de bazã doar în proporþie de 45%
din valoarea netã de obligaþii fiscale, doar asupra sumelor
ce vor rezulta din aplicarea IFRS începând cu 01.01.2012.
Sumele existente în sold reprezentând „Rezerve din reevalu-
are” vor continua sã fie menþinute integral în fondurile proprii
de nivel 2 pânã la realizarea respectivelor sume.

Diferenþe din evaluarea la valoarea justã a instru-
mentelor financiare.

Tratamentul din punct de vedere prudenþial al acestor ele-
mente diferã în funcþie de clasificarea contabilã a instru-
mentelor evaluate, dupã cum urmeazã:
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Instrumente de capitaluri proprii clasificate ca active
financiare disponibile în vederea vânzãrii

Potrivit regulilor IFRS, câºtigurile ºi pierderile nerealizate
aferente evaluãrii la valoare justã a acestor instrumente se
recunosc direct în cadrul rezervelor, componente ale capi-
talurilor proprii. Ca ºi în cazul diferenþelor din evaluarea imo-
bilizãrilor corporale ºi a investiþiilor imobiliare câºtigurile nere-
alizate aferente acestor elemente nu sunt conforme în totali-
tate cu criteriile de eligibilitate pentru includerea în fondurile
proprii, în special din punct de vedere al disponibilitãþii de
acoperire a pierderilor. Aceste aspecte ce decurg din trata-
mentul contabil pot induce un grad de volatilitate ridicat
asupra fondurilor proprii ale instituþiilor de credit. În con-
secinþã, se urmãreºte filtrarea, prin eliminarea din fondurile
proprii de nivel 1, a câºtigurilor nerealizate aferente evaluãrii
la valoarea justã a instrumentelor de capitaluri proprii clasifi-
cate ca active financiare disponibile pentru vânzare ºi inclu-
derea acestora în fondurile proprii de nivel 2 în proporþie de
45% din valoarea netã de obligaþii fiscale. Pierderile nereali-
zate rãmân sã afecteze fondurile proprii de nivel 1. 

Creditele, creanþele, precum ºi instrumentele de dato-
rie clasificate ca active financiare disponibile pentru
vânzare

Potrivit regulilor IFRS câºtigurile ºi pierderile nerealizate
rezultate din evaluarea la valoarea justã a acestor instru-
mente se recunosc direct în cadrul rezervelor.

Ca ºi în cazul instrumentelor de capitaluri proprii, câºtigurile
nerealizate astfel recunoscute nu rãspund în totalitate criteri-
ului referitor la capacitatea de a participa integral ºi imediat la
acoperirea pierderilor, îndeosebi în situaþiile în care intenþia
conducerii instituþiei de credit nu este aceea de a le ceda într-
un termen scurt. Deºi aceste instrumente sunt disponibile în
vederea vânzãrii, câºtigurile/pierderile rãmân nerealizate,
fapt ce poate prejudicia calitatea fondurilor proprii.

Ca atare, se impune ca filtru prudenþial eliminarea din fon-
durile proprii de nivel 1 a câºtigurilor nerealizate aferente
evaluãrii la valoare justã a creditelor, creanþelor ºi instru-
mentelor de datorie clasificate ca active financiare disponibile
pentru vânzare. În ceea ce priveºte pierderile nerealizate,
pentru o abordare prudentã se prevede menþinerea efectului
acestora în fondurile proprii de nivel 1.

4. Concluzii
Trecerea la IFRS ca bazã a contabilitãþii instituþiilor de credit
creeazã o serie de provocãri în plan prudenþial, corecta ges-
tionare a acestora implicând ca prim pas o analizã detaliatã
a consecinþelor politicilor contabile asupra indicatorilor pru-
denþiali, urmatã de reglementarea prudenþialã a filtrelor nece-
sare în acest sens. Reglementarea are în vedere asigurarea
nedistorsionãrii indicatorilor prudenþiali ai instituþiilor de credit
ca urmare a utilizãrii IFRS, având în vedere totodatã con-
strângerile date de specificul naþional în contextul textelor
reglementate în materie la nivel european. 
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Privire de ansamblu
asupra fondurilor de

pensii private din
România

Sistemul de pensii private a apãrut ca
rãspuns la realitãþile economico-soci-
ale, din necesitatea asigurãrii sustena-
bilitãþii financiare pe termen lung a sis-
temului de pensii, având drept obiectiv
principal îmbunãtãþirea nivelului pensii-
lor, astfel încât acestea sã fie cât mai
aproape de cerinþele ºi nevoile pensio-
narilor. Cu alte cuvinte, crearea acestui
sistem urmãreºte acordarea unui supli-
ment la pensia acordatã public tuturor
participanþilor. În structura sa, sistemul
de pensii private are douã componente,
bazate pe modelul „defined contribu-
tion”1: o componentã obligatorie ºi o
componentã facultativã. Administrarea
fondurilor de pensii private2 cade în
competenþa societãþilor de pensii, re-
glementate, autorizate, supravegheate
ºi controlate de Comisia de Suprave-
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Prioritãþi, responsabilitãþi 
ºi riscuri în procesul de audit
financiar aplicabil fondurilor
de pensii private din România

* Drd. Mariana Bãdoi, Specialist Reglementãri contabile, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, e-mail: maria.badoi@csspp.ro
1 Planurile de contribuþii determinate sunt planurile de pensii în baza cãrora sumele ce urmeazã a fi plãtite ca pensii rezultã din contribuþii la un fond

ºi din câºtigurile în urma investirii acestor contribuþii.
2 Fondul de pensii administrat privat este fondul constituit prin contract de societate civilã, încheiat între participanþi, în conformitate cu prevederile

Codului civil referitoare la societatea civilã particularã ºi cu dispoziþiile Legii nr. 411/2004, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

Priorities, Responsibilities and Risks 
applicable to the Audit of Private Pension Funds
in Romania 

The present study is the result of a larger research activity which aims to develop
a comprehensive analysis of priorities, responsibilities and potential risks related in
audit process for privately administered pension funds in Romania. Research is
based on the analysis and interpretation of annual financial statements for the
financial years 2008 - 2010, in according with analysis of financial audit reports, the
legal framework applicable to them, operational and prudential reporting, function-
ality, operational characteristics of each pension schemes, internal procedures for
the management of privately administered pension funds, internal control, internal
audit, organization and management accounting. The theoretical concept is
accompanied by practical examples of specific audit procedures.
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Abstract



ghere a Sistemului de Pensii Private3

(CSSPP). 

Componenta obligatorie este repre-
zentatã de fondurile de pensii adminis-
trate privat (pilonul II)4. O persoanã de-
vine participant5 în pilonul II prin sem-
narea unui act de aderare individual, din
proprie iniþiativã sau în urma repartizãrii
sale de cãtre CNPP6. Participarea în
pilonul II este obligatorie pentru per-
soanele în vârstã de pânã la 35 de ani,
nou intrate în piaþa forþei de muncã ºi
facultativã pentru celelalte categorii de
persoane, în vârsta de pânã la 45 de
ani, care sunt deja asigurate ºi con-
tribuie la sistemul public de pensii.
Contribuþia unui participant din pilonul II
este parte din contribuþia individualã de
asigurãri sociale datoratã la sistemul pu-
blic de pensii. În luna iulie 2011, 5,34
milioane persoane participau la Pilonul
II, iar valoarea activelor nete înregistratã
de fondurile de pensii administrate pri-
vat a fost de 5.550,49 milioane lei7. 

Componenta facultativã este repre-
zentatã de fondurile de pensii faculta-
tive (pilonul III)8. O persoanã care ob-
þine venituri potrivit legii devine partici-
pant la un fond de pensii facultative prin
semnarea unui act de aderare indivi-
dual. Aderarea la un fond de pensii fa-
cultative este o opþiune individualã.
Contribuþiile la pilonul III se stabilesc
conform regulilor schemei de pensii fa-
cultative, se reþin ºi se vireazã de cãtre
angajator odatã cu contribuþiile de asi-
gurãri sociale obligatorii sau de cãtre
participant, lunar, în contul fondului de

pensii specificat în actul individual de
aderare. Contribuþia la un fond de pen-
sii facultative poate fi de pânã la 15%
din venitul salarial brut lunar sau din
venitul asimilat acestuia al persoanei
care aderã la un fond de pensii faculta-
tive. În luna iulie 2011, 243.757 per-
soane participau la Pilonul II, iar valoa-
rea activelor nete înregistratã de fon-
durile de pensii facultative a fost de
394,10 milioane lei9. 

Parametrizarea fondurilor de pensii
administrate privat este prezentatã
structurat în Figura 1.

Aspecte introductive 
Pornind de la dimensiunea, importanþa
ºi mai ales consecinþele generate de
auditarea situaþiilor financiare anuale
aplicabile fondurilor de pensii private
din România, în cele ce urmeazã vom
analiza pe larg prioritãþile, responsa-
bilitãþile ºi posibilele riscuri cores-
punzãtoare procesului de audit aferent.
În acest context, scopul prezentului arti-
col este de a atrage atenþia asupra fap-
tului cã, deºi auditorul nu este un garant
care oferã asigurare absolutã în ceea
ce priveºte corectitudinea informaþiilor
prezentate în situaþiile financiare, aces-
ta poartã o rãspundere considerabilã ºi
anume aceea de a-i informa pe utiliza-
tori dacã situaþiile financiare sunt sau
nu corect prezentate. Prin urmare, dacã
auditorul considerã cã situaþiile nu pre-
zintã o imagine fidelã sau dacã el nu

este în mãsurã sã ajungã la o concluzie
din cauza insuficienþei probelor sau a
unor circumstanþe cu caracter general,
atunci el poartã rãspunderea semna-
lãrii acestor fapte utilizatorilor prin inter-
mediul raportului sãu. Cu alte cuvinte,
impunerea exercitãrii raþionamentului
profesional ºi menþinerea unei atitudini
de scepticism profesional faþã de toate
aspectele angajamentului, pe tot par-
cursul procesului de audit aplicabil fon-
durilor de pensii private constituie
deziderate care pot genera teme de
analizã ºi dezbatere în rândul practicie-
nilor.

Referitor la procesul de audit financiar
aplicabil fondurilor de pensii private din
România, studiul de faþã abordeazã
prioritãþile acestuia, din perspectiva
rolului ºi competenþelor cu care este
investit auditorul financiar în protejarea
intereselor participanþilor ºi ale benefi-
ciarilor, sub toate aspectele. De aseme-
nea, articolul analizeazã responsabi-
litãþile care cad în sarcina administrato-
rilor fondurilor de pensii private, compa-
rativ cu responsabilitãþile ce revin, con-
form legii, auditorilor acestora, þinând
seama de principiul separãrii activitãþii
societãþii de pensii faþã de cel al fondu-
lui administrat, de evitarea conflictului
de interese ºi cu precãdere de obligaþi-
ile impuse cu titlu imperativ în sarcina
lor de legiuitor. Totodatã, analiza prezin-
tã posibilele riscuri ce ar putea apãrea
în procesul de auditare al fondurilor de
pensii private, având în vedere speci-
ficitatea ºi caracteristicile sistemului,
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3 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) este autoritatea administrativã autonomã, de specialitate, independentã, autofi-
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9 Sursa datelor http://www.csspp.ro/stiri/buletin-informativ-iulie-2011/137
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circumstanþele care þin de mediul eco-
nomic ºi de legislaþia în domeniul pensi-
ilor private, caracteristicile operaþionale
ºi stabilitatea financiarã, precum ºi me-
canismele de control concepute la
nivelul fiecãrei entitãþi. 

Cercetãrile cu privire la prioritãþile,
responsabilitãþile ºi posibilele riscuri
corespunzãtoare procesului de audit
aferente fondurilor de pensii private din
România au la bazã analiza ºi inter-
pretarea situaþiilor financiare anuale
aferente exerciþiilor financiare 2008 -
2010, coroborate cu analiza rapoartelor
de audit financiar, cadrul legal aplicabil
acestora, activitatea operaþionalã ºi
raportãrile prudenþiale, funcþionalitatea
operaþionalã, caracteristicile fiecãrei
scheme de pensii private, procedurile
interne privind activitatea de adminis-
trare a fondurilor de pensii private, con-
trolul intern, auditul intern, organizarea
ºi conducerea contabilitãþii. Precizãm
faptul cã, în perioada analizatã, piaþa
auditului fondurilor de pensii private din
România este acoperitã de aºa-numi-
tele firme Big Four10. 

Cerinþele imperative
dispuse de 

Legea nr. 411/200411

sub aspectul 
auditului financiar

Legiuitorul statueazã faptul cã fiecare
participant al fondului de pensii private

are un cont individual, în care sunt evi-
denþiate contribuþiile ºi transferurile de
disponibilitãþi ale participantului, pre-
cum ºi accesoriile aferente acestora.
Contribuþiile ºi transferul de lichiditãþi
bãneºti la un fond de pensii se con-
vertesc în unitãþi de fond în maximum
douã zile lucrãtoare de la data încasãrii
acestora. Valoarea activelor nete12 ºi
valoarea unitãþii de fond ale unui
fond de pensii13 se calculeazã atât de
cãtre administrator, cât ºi de depozitar
în fiecare zi lucrãtoare ºi se comunicã
CSSPP în aceeaºi zi ºi sunt supuse,
anual, auditãrii de cãtre un auditor
financiar, membru al Camerei Audi-
torilor Financiari din România, avizat de
CSSPP, care nu poate fi persoanã afili-
atã angajatorului, administratorului sau
depozitarului. 

Situaþiile financiar-contabile ale fon-
durilor de pensii private din România
sunt auditate de persoane fizice sau
juridice, persoane active, membre ale
Camerei Auditorilor Financiari din Ro-
mânia14. Aceste situaþii financiare sunt
reglementate prin Norma CSSPP nr.
14/2007, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi cuprind bilanþul, contul de
profit ºi pierdere, fluxurile de trezorerie,
modificarea capitalurilor proprii ºi notele
explicative. Cheltuielile privind activita-
tea de audit financiar a fondului de pen-
sii sunt cheltuieli de exploatare, care se
suportã din fondul respectiv. Raportul
de audit financiar al fondului de pensii
este prevãzut prin Norma CSSPP nr.
11/2007 privind auditorul financiar pen-

tru fondurile de pensii administrate pri-
vat ºi administratorii acestora cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare ºi nu
poate fi întocmit de acelaºi auditor fi-
nanciar mai mult de 5 ani consecutivi.
Elementele componente ale raportului
de audit aferent situaþiilor financiare
anuale ale unui fond de pensii adminis-
trat privat au în vedere: 

a) auditarea anualã a valorii activului
net ºi a valorii unitãþii de fond, audi-
torul financiar având obligaþia de 
a-ºi exprima opinia în ceea ce pri-
veºte respectarea metodologiei de
calcul a indicatorilor financiari speci-
fici fondurilor de pensii administrate
privat; 

b) identificarea situaþiilor financiare
anuale care fac obiectul auditului
financiar, împreunã cu cadrul de
raportare financiarã care a fost apli-
cat la întocmirea acestora; 

c) descrierea ariei auditului financiar,
cu respectarea standardelor inter-
naþionale de audit conform cãrora a
fost efectuat auditul; 

d) opinia auditorului financiar care sã
exprime în mod clar punctul de ve-
dere potrivit cãruia situaþiile finan-
ciare anuale oferã o imagine fidelã a
activitãþii fondului de pensii ºi care
este conformã cadrului relevant de
raportare financiarã, cu respectarea
cerinþelor legale; opinia de audit
poate fi: fãrã rezerve, cu rezerve,
contrarã sau imposibil de exprimat,
dacã auditorul financiar nu a fost în
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10 Deloitte & Touche, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers ºi KPMG.
11 Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1033 din 09/11/2004, republicatã, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare
12 activ net al fondului de pensii administrat privat la o anumitã datã - valoarea care se obþine prin deducerea valorii obligaþiilor fondului din valoarea

activelor acestuia la acea datã;
13 valoarea unitãþii de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumitã datã ºi numãrul total de unitãþi ale fondului la

aceeaºi datã.
14 Art. 105 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1033 din 09/11/2004, repu-

blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi art. 13 din Norma CSSPP nr. 11/2007 privind auditul financiar pentru fondurile de pensii admi-
nistrate privat ºi administratorii acestora, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 02/05/2007, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;



mãsurã sã exprime o opinie de au-
dit; 

e) o referire privind aspectele asupra
cãrora auditorii financiari atrag aten-
þia printr-un paragraf distinct, fãrã ca
opinia de audit sã fie cu rezerve; 

f) o referire privind gradul de conformi-
tate a raportului administratorului
referitor la administrarea fondului de
pensii cu situaþiile financiare anuale
pentru acelaºi exerciþiu financiar; 

g) o referire cu privire la respectarea
prevederilor legale privind metodo-
logia de calcul ºi evidenþã a pro-
vizioanelor tehnice ale fondului de
pensii administrate privat constituite
de cãtre administrator, precum ºi a
categoriilor de active care acoperã
aceste provizioane tehnice; 

h) o referire despre practicile ºi proce-
durile controlului ºi auditului intern
al administratorului cu privire la fon-
dul de pensii administrat privat, pre-
cum ºi eventualele deficienþe con-
statate ºi recomandãrile fãcute pen-
tru remedierea acestora. 

Auditorul financiar nu poate delega rãs-
punderea privind activitatea specificã.

Conform art. 114. din Legea nr. 411/
2004, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, administratorul
fondului de pensii este obligat sã ela-
boreze ºi sã transmitã CSSPP pânã la
data de 15 aprilie un raport anual, care
oferã o imagine realã ºi corectã a fon-
durilor de pensii administrate, care sã
cuprindã: situaþiile activelor ºi pasivelor,

ale veniturilor15 ºi cheltuielilor pentru
fiecare fond de pensii; contul de profit ºi
pierdere privind activitatea proprie; situ-
aþia comisioanelor plãtite pentru depo-
zitar, administrator ºi alte situaþii privind
cheltuielile; numãrul de participanþi la
fiecare schemã de pensii administratã
privat. Ca urmare a acestei cerinþe de
lege, raportul anual este aprobat de un
auditor avizat de CSSPP, care va pre-
zenta inclusiv concluzii privind respec-
tarea strategiei investiþionale prezen-
tate de administrator. 

Prioritãþi în procesul
de audit financiar

aplicabil fondurilor
de pensii private 

din România
Având în vedere faptul cã auditarea fi-
nanciarã este relativ o noutate în ma-
terie de audit financiar pentru România
ºi mai ales þinând seama de particulari-
tãþile sistemului de pensii naþional, se
cuvine sã avem în vedere câteva aspec-
te, la care ne vom referi în continuare. 

Familiarizarea cu fondul de pensii
private cuprinde: 

a) înþelegerea la un nivel înalt a ac-
telor juridice care identificã ºi pa-
rametrizeazã un fond de pensii
privat: contractul de administrare
încheiat între administrator ºi parti-
cipant, care are ca obiect adminis-

trarea fondului de pensii; contractul
de depozitare încheiat între admi-
nistrator, ca reprezentant al fondului
de pensii administrat privat în relaþi-
ile cu terþii, ºi depozitar16, având ca
obiect depozitarea activelor finan-
ciare ale fondului de pensii; schema
de pensii private ca un sistem de
termene, condiþii ºi reguli pe baza
cãrora administratorul investeºte
activele fondului de pensii în scopul
dobândirii de cãtre participanþi a
unei pensii private; actele indivi-
duale de aderare prin care per-
soanele îºi manifestã actul de vo-
inþã de a fi parte la contractul de
societate civilã ºi la prospectul
schemei de pensii private; prospec-
tul schemei de pensii private, ca
document care cuprinde termenii
contractului de administrare ºi ai
schemei de pensii; 

b) cunoaºterea la un nivel înalt a re-
gulilor de funcþionare ale fondu-
rilor de pensii private: metodo-
logia operaþionalã de aderare a par-
ticipanþilor, colectarea contribuþiilor,
identificarea participanþilor, comi-
sionarea contribuþiilor brute, con-
vertirea contribuþiilor în unitãþi de
fond, calculul zilnic al unitãþii de
fond, alocarea de unitãþi de fond în
numele ºi în contul participantului,
regulile de investire ale activelor
fondurilor de pensii private, transfe-
rul participanþilor, plata activului per-
sonal al participantului, regulile
referitoare la tranzacþiile permise
prin contul colector17, contul opera-
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15 Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din: contribuþiile nete convertite în unitãþi de fond; drepturile cuvenite beneficiarilor ºi
nerevendicate în termenul general de prescripþie; dobânzile ºi penalitãþile de întârziere aferente contribuþiilor nevirate în termen; sumele provenite
din investirea veniturilor obþinute.

16 Depozitar - instituþia de credit din România, autorizatã de Banca Naþionalã a României, în conformitate cu legislaþia bancarã, ori sucursala din
România a unei instituþii de credit, autorizatã într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparþinând Spaþiului Economic European, avizatã de
Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, cãreia îi sunt încredinþate spre pãstrare, în condiþii de siguranþã, toate activele fiecãrui fond
de pensii administrat privat.

17 contul colector - contul bancar al fondului de pensii, deschis la banca depozitar pentru efectuarea încasãrilor contravalorii contribuþiilor individuale
brute ale participanþilor



tional18, contul de transferuri19 ºi
contul de plãþi20, regimul de comi-
sionare ºi regimul de taxare fiscal
aplicabil pensiilor private, trata-
mentele contabile specifice fon-
durilor de pensii private, gestiunea
conturilor individuale ale partici-
panþilor, registrul participanþilor.

Un auditor al fondurilor de pensii private
trebuie sã-ºi desfãºoare activitatea la
un nivel înalt al calitãþii în ceea ce pri-
veºte urmãtoarele dimensiuni: semnifi-
caþia ºi valoarea subiectelor tratate; obi-
ectivitatea ºi echitatea evaluãrilor fã-
cute ºi opiniilor exprimate; sfera de cu-
prindere ºi caracterul complet al plani-
ficãrii ºi performanþa auditurilor efectu-
ate; corectitudinea ºi validitatea opini-
ilor, sau a constatãrilor ºi concluziilor;
adecvarea recomandãrilor; relevanþa
altor aspecte prezentate în rapoartele
de audit ºi alte produse; punctualitatea
emiterii rapoartelor de audit ºi a altor
produse raportatã la termenele statu-
tare ºi nevoile utilizatorilor anticipaþi;
claritatea prezentãrii rapoartelor de au-
dit ºi a altor produse; eficienþa efectuãrii
auditurilor ºi altor activitãþi conexe; efi-
cacitatea din punct de vedere al rezul-
tatelor ºi impacturilor obþinute.

Plecând de la faptul cã auditorul fon-
durilor de pensii private nu este un
garant al corectitudinii situaþiilor finan-
ciare21, acesta trebuie sã se asigure cã:
toþi cei implicaþi în audit înþeleg planul în
integralitatea sa ºi sarcinile care le sunt

încredinþate; fiecare persoanã implicatã
în audit are abilitãþile necesare pentru a
îndeplini sarcinile ce i-au fost încre-
dinþate; ºi nici un conflict de interese ºi
nici un alt factor nu ar putea împiedica
vreo persoanã implicatã în audit de a
îndeplini sarcinile ce i-au fost încre-
dinþate într-o manierã competentã ºi
obiectivã. Prin urmare, sunt primordiale
urmãrirea unor prioritãþi, precum: cali-
tatea personalului, calitatea procesului
ºi calitatea rezultatelor. 

Responsabilitãþile
administratorilor ºi

auditorilor fondurilor
de pensii private 

Responsabilitatea adoptãrii unor politici
contabile corespunzãtoare, a menþinerii
unui control intern adecvat ºi a efec-
tuãrii unor prezentãri corecte în situaþi-
ile financiare îi revine managementului
ºi nu auditorului. Dat fiind faptul cã soci-
etãþile de pensii22 gestioneazã întreaga
activitate de administrate a fonduri-
lor de pensii23, managerii sunt informaþi
mult mai bine decât auditorii despre
operaþiunile fondului de pensii ºi despre
activele, datoriile ºi capitalurile proprii
aferente. Activitatea de administrare a
unui fond de pensii24 cuprinde în princi-
pal: administrarea ºi investirea activelor
fondului de pensii; convertirea con-

tribuþiilor în unitãþi de fond; plata drep-
turilor cuvenite participanþilor ºi benefi-
ciarilor, conform legii; calculul zilnic al
activului net al fondului de pensii ºi al
unitãþii de fond; evidenþa conturilor indi-
viduale ºi actualizarea acestora, pre-
cum ºi furnizarea documentelor privind
participarea, notificarea, informarea pe-
riodicã sau transferul; gestionarea ope-
raþiunilor zilnice ale fondului de pensii;
dispunerea efectuãrii plãþilor datorate
entitãþilor implicate; mandatarea ºi
monitorizarea agenþilor de marketing ai
fondului de pensii; gestionarea relaþiilor
cu instituþiile implicate; elaborarea,
prezentarea, depunerea, publicarea ºi
distribuirea cãtre CSSPP ºi participanþi
a situaþiilor financiare ºi a rapoartelor
solicitate conform cadrului legal aplica-
bil; gestionarea, pãstrarea ºi arhivarea
documentelor privind fondul de pensii,
participanþii ºi beneficiarii sãi etc. De
asemenea, activitatea de administrare
a unui fond de pensii presupune obli-
gaþia societãþii de pensii de a organiza,
evidenþia ºi administra distinct activele
ºi pasivele fiecãrui fond de pensii admi-
nistrat privat, separat de celelalte fon-
duri de pensii facultative pe care le ges-
tioneazã acelaºi administrator ºi de con-
tabilitatea proprie a administratorului,
fãrã posibilitatea transferului între fon-
duri sau între fonduri ºi administrator. 

Spre deosebire de administratorii fon-
durilor de pensii, cunoºtinþele auditorilor
despre operaþiunile fondurilor de pensii
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18 contul operaþional - unul sau mai multe conturi ale fondului de pensii, deschis/deschise la instituþii de credit, utilizat/utilizate pentru efectuarea de
investiþii ºi pentru stingerea obligaþiilor fondului de pensii

19 contul de transfer - contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar pentru operaþiuni de virament a contravalorii activelor personale
transferate ale participanþilor

20 contul pentru plata contravalorii activelor personale ale participanþilor fondului de pensii în caz de deces, invaliditate ºi deschidere a dreptului la
pensie, denumit ºi contul DIP - contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar pentru plata contravalorii activului personal net al
participantului la fond în caz de invaliditate, în caz de deces ºi în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie

21 Arens, Alvin; Loebbecke, James, Audit: o abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinãu, Ediþia a 8-a, 2003, p. 173
22 administratorul fondului de pensii private - societatea comercialã pe acþiuni constituitã în conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 411/2004 republicatã,

cu modicãrile ºi completãrile ulterioare, denumitã societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii ºi,
opþional, furnizarea de pensii private;

23 Administratorul nu poate delega rãspunderea privind administrarea fondului de pensii. 
24 temeiul legal: art. 57 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1033

din 09/11/2004, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.



private, sub toate aceste aspecte men-
þionate mai sus ºi referitoare la controlul
intern, sunt limitate la informaþiile colec-
tate în cursul realizãrii auditului.

Rãspunderea pe care o poartã mana-
gementul în ceea ce priveºte corecti-
tudinea aserþiunilor din situaþiile finan-
ciare ale fondurilor de pensii private
este intrinsec legatã de privilegiul de a
decide asupra dezvãluirilor de informaþii
considerate necesare. Deºi manage-
mentul este direct rãspunzãtor pentru
întocmirea situaþiilor financiare anuale
ºi a notelor informative însoþitoare ale
acestora, nu este interzis ca auditorul
sã schiþeze situaþiile financiare în nu-
mele sãu sau sã facã anumite sugestii
pentru rezolvarea unor probleme. În
contextul în care administratorul fondu-
lui de pensii insistã asupra unei prezen-
tãri a situaþiilor financiare pe care audi-
torul o considerã inacceptabilã, audi-
torul are douã opþiuni: fie sã emitã o
opinie nefavorabilã sau o opinie cu re-
zerve, fie sã se retragã din angajamen-
tul de audit.

Auditorul poartã rãspunderea de a pla-
nifica auditul fondului de pensii private
astfel încât sã se obþinã o asigurare re-
zonabilã privind prezenþa sau absenþa
unor prezentãri eronate semnificative25

în situaþiile financiare, indiferent dacã
aceste prezentãri eronate sunt cauzate
de greºeli sau de fraude. Ar fi extrem de
costisitor ºi probabil imposibil sã se im-
punã auditorilor obligaþia de a desco-
peri toate erorile ºi fraudele nesemni-
ficative26. Plecând de la faptul cã cea
mai mare parte a probelor de audit re-

zultã din testarea unui eºantion dintr-o
bazã de date, eºantionarea presupune
astfel în mod inevitabil un grad de risc
de a nu descoperi o eroare semnifica-
tivã. Chiar dacã dau dovadã de bunã-
credinþã, auditorii pot face greºeli ºi
inexactitãþi de raþionament. Pe de altã
parte, dacã auditorul ar purta rãspun-
derea de a ajunge la o convingere
absolutã cã toate informaþiile prezen-
tate în situaþiile financiare ale fondului
de pensii sunt corecte, volumul probelor
ºi respectiv, costul funcþiei de audit ar
creºte într-o asemenea mãsurã încât
auditul nu ar mai putea fi justificat din
punct de vedere economic. Prin redu-
cere la absurd, în contextul în care s-ar
aplica aceastã soluþie, auditorii se vor
afla în imposibilitatea de a demasca
toate erorile semnificative în cursul
fiecãrui audit. Cea mai bunã apãrare pe
care o poate adopta un auditor, în situ-
aþia în care erorile semnificative nu au
fost identificate în cursul auditului, este
cã auditul a fost realizat în conformitate
cu standardele de audit ºi cu normele
profesionale emise de Camera Audito-
rilor Financiari din România27 ºi, totoda-
tã, trebuie sã informeze CSSPP de în-
datã ce, în exercitarea atribuþiilor sale, a
luat cunoºtinþã de acte sau fapte ale
administratorului care: (a) reprezintã în-
cãlcãri ale prevederilor legii ºi/sau ale
reglementãrilor ori normelor emise de
CSSPP în aplicarea acesteia, prin care
sunt stabilite condiþiile de autorizare ºi
de desfãºurare a activitãþii fondului de
pensii administrat privat; (b) sunt de
naturã sã afecteze semnificativ situaþia
patrimonialã a fondului de pensii admi-
nistrat privat sau buna sa funcþionare.

De asemenea, este esenþial ca planu-
rile auditului fondului de pensii private
sã fie pregãtite ºi ca membrii personalu-
lui sã aibã calificãrile necesare pentru a
realiza sarcina auditului, sub toate as-
pectele sale. Scopul asigurãrii calitãþii
este de a evalua în ce mãsurã sunt
urmate politicile ºi procedurile stipulate
ºi de a stabili dacã acestea au avut im-
pactul dorit asupra auditului. Rapoarte-
le de audit ar trebui sã fie clare, punc-
tuale, concise ºi obiective. Ele ar trebui
sã furnizeze un rezumat corect al tutu-
ror faptelor relevante. Toate constatãrile
ºi concluziile trebuie susþinute de probe
adecvate, corecte ºi echitabile în proce-
sele verbale. Problemele raportate tre-
buie sã fie corect analizate ºi calificate.
Punctele de vedere ale entitãþilor audi-
tate cu privire la chestiunile semnifica-
tive pe parcursul auditului legate de
problemele ridicate de auditori ar trebui
menþionate ºi discutate în raport.

Identificarea 
principalelor riscuri

asociate structurii 
de portofoliu

investiþional al 
fondurilor de pensii

private 
Dacã realizãm o trecere prin literatura
de specialitate28 ºi dãm o rundã de „eva-
luare la rece” prin auditurile financiare

33

Auditul fondurilor de pensii private 

11/2011

25 Prezentãrile eronate sunt, în general, considerate semnificative dacã efectul combinat al erorilor ºi al fraudelor necorectate din situaþiile financia-
re anuale ar fi putut schimba sau influenþa deciziile unei persoane rezonabile care utilizeazã respectivele situaþii financiare.

26 Arens, Alvin; Loebbecke, James, Audit: o abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinãu, Ediþia a 8-a, 2003, p. 172
27 Art. 106 din  Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1033 din 09/11/2004,

republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
28 Ernst & Young, International GAAP 2010, Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards, vol. I, II, Ed.

Wiley John & Sons Ltd, 2010, pag. 2611- 2692; IFRS 7 FINANCIAL INSTRUMENTS: (http://www.iasplus.com/standard/ifrs07.htm,
http://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/A-practical-guide-to-IFRS7-publication.jhtml, http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Derecog-
nition/amendments+to+IFRS+7/amendments+to+IFRS+7.htm)



ale fondurilor de pensii private, regãsim
douã categorii principale de riscuri aso-
ciate structurii de portofoliu propuse:
riscuri financiare ºi riscuri operaþionale.

RISCURI FINANCIARE

Riscul specific instrumentelor financiare
este riscul asociat emitenþilor ºi instru-
mentelor financiare emise de cãtre
aceºtia. Evenimentele care pot afecta
un emitent pot afecta ºi valoarea instru-
mentelor emise de acesta. Printr-o
bunã diversificare a portofoliului ºi o
abordare prudenþialã se poate reduce
semnificativ riscul specific, însã acesta
nu poate fi eliminat în totalitate.

Riscul de piaþã cuprinde trei tipuri de
risc: 

- riscul valutar este riscul ca valoarea
unui instrument financiar sã fluctu-
eze din cauza variaþiilor cursului de
schimb valutar; 

- riscul ratei de dobândã este riscul
ca valoarea unui instrument finan-
ciar sã fluctueze din cauza variaþiilor
ratelor de piaþã ale dobânzii; 

- riscul de preþ este riscul ca valoarea
unui instrument financiar sã fluctu-
eze ca rezultat al schimbãrii preþu-
rilor din piaþã, chiar dacã aceste
schimbãri sunt cauzate de factori
specifici instrumentelor individuale
sau emitentului acestora sau factori
care afecteazã toate instrumentele
tranzacþionate pe piaþã. 

Termenul „risc de piaþã” încorporeazã
nu numai potenþialul de pierdere, dar ºi
cel de câºtig. Fluctuaþia pieþei poate
conduce atât la pierderi, cât ºi la câºti-
guri în favoarea fondului de pensii pri-
vate.

Riscul de credit este riscul care derivã
din capacitatea emitentului unui instru-

ment financiar de a-ºi onora la timp ºi în
totalitate obligaþiile de platã care îi revin
(plata de cupoane, principal, dividende
etc.).

Riscul de lichiditate este riscul rezultat
din incapacitatea de a vinde într-un timp
scurt un activ financiar la o valoare
apropiatã de valoarea sa justã. 

Riscul de reinvestire este riscul ca flu-
xurile de trezorerie viitoare sã fie rein-
vestite la un randament diferit de cel
estimat iniþial. 

RISCURI OPERAÞIONALE

Riscuri asociate contribuþiilor plãtite la
fondul de pensii private

- Riscul de neîncasare a contribuþiei
este riscul ca plata contribuþiilor
plãtite la fondul de pensii private sã
nu fie efectuatã la timp sau deloc,
din cauza unor factori externi socie-
tãþii de pensii. Aceastã situaþie
poate afecta valoarea activului net
individual ºi a acumulãrilor obþinute
de participant.

- Riscul de nealocare a contribuþiei
este riscul ca sumele virate cu titlu
de contribuþii în contul Fondului sã
fie alocate eronat sau sã nu fie alo-
cate în termen. Riscul de nealocare
depinde atât de factori externi soci-
etãþii de pensii (sisteme informatice
de distribuþie a contribuþiilor, erori/
lipsã de date de identificare a parti-
cipanþilor), cât ºi de factori interni
(erori de operare, indisponibilitate
aplicaþii, nerespectare a normelor ºi
procedurilor).

Pentru a reduce riscul de audit la un
nivel acceptabil scãzut, auditorul tre-
buie sã determine reacþiile generale
la riscurile evaluate la nivelul situaþi-
ilor financiare ale fondului de pensii

private ºi trebuie sã proiecteze ºi sã
aplice alte proceduri de audit pentru
a reacþiona la riscurile evaluate la
nivelul afirmaþiilor29.

Recomandãri 
practice

Din experienþa practicã prezentãm în
continuare anumite proceduri practice
utile în identificarea riscurilor ce pot
apãrea în procesul de audit financiar
aplicabil fondurilor de pensii private din
România. 

Analiza identificãrii contribuþiilor
brute, comisionarea acestora, con-
vertirea ºi alocarea unitãþilor de
fond în conturile individuale ale par-
ticipanþilor în maximum douã zile
lucrãtoare de la data încasãrii aces-
tora ºi modul cum au fost soluþio-
nate erorile identificate la nivelul
gestiunii operaþionale a conturilor
participanþilor;

Analiza tratamentului investiþional,
având în vedere prevederile pros-
pectului schemei de pensii, strate-
gia investiþionalã a fondului de pen-
sii, circuitul documentelor justifica-
tive, impactul erorilor operaþionale
asupra valorii unitãþii de fond ºi mo-
dul cum au fost soluþionate erorile
identificate la nivelul portofoliului de
investiþii;

Analiza operaþiunilor privind vira-
mentele contribuþiilor individuale ale
participanþilor la fondurile de pensii
ce se efectueazã prin intermediul
contului colector, deschis la depozi-
tar:

- încasarea contribuþiilor individu-
ale ale participanþilor la fondurile
de pensii, conform listei de vira-

34

Cercetare

Audit Financiar, anul IX

29 ISA 330 “Procedurile auditorului ca rãspuns la riscurile evaluate”, http://web.ifac.org/clarity-center/isa-330



mente emise de CNPP ºi ordi-
nului de platã; 

- plata comisionului de adminis-
trare din contribuþii brute, con-
form ordinului de platã; 

- plata sumelor care se regãsesc
în contul colector al fondului, vi-
rate eronat ºi necuvenite aces-
tuia, conform ordinului de platã; 

- bonificarea dobânzilor aferente
disponibilitãþilor existente în
contul colector la un moment
dat, conform extrasului de cont; 

- transferul dobânzilor bonificate
asupra disponibilitãþilor existen-
te în contul colector la un mo-
ment dat, din contul colector în
contul operaþional, conform ordi-
nului de platã. 

Analiza operaþiunilor privind tran-
zacþiile desfãºurate prin contul ope-
raþional al fondului de pensii: 

- operaþiuni privind încasarea su-
melor aferente activelor perso-
nale ale participanþilor, din con-
tul colector al fondului de pensii,
conform ordinului de platã; 

- operaþiuni privind investirea în
active financiare, conform ordi-
nului de platã; 

- operaþiuni privind stingerea obli-
gaþiilor fondului de pensii, pre-
cum plata taxei de audit ºi a
comisioanelor de administrare
din activul net al fondului de
pensii, conform ordinului de
platã; 

- operaþiuni privind viramentul
contravalorii activelor personale
transferate ale participanþilor în
contul de transfer, conform
ordinului de platã; 

- operaþiuni privind viramentul
contravalorii activelor personale

transferate ale participanþilor din
contul de transfer, conform or-
dinului de platã; 

- operaþiuni privind plata con-
travalorii activului personal net
al participantului la un fond de
pensii administrat privat în caz
de invaliditate, în caz de deces
ºi în caz de deschidere a dreptu-
lui acestuia la pensie, în contul
DIP al fondului de pensii, con-
form ordinului de platã; 

- bonificarea dobânzilor aferente
disponibilitãþilor existente în
contul operaþional la un moment
dat, conform extrasului de cont; 

- transferul dobânzilor bonificate
asupra disponibilitãþilor existen-
te în contul colector la un mo-
ment dat, în contul operaþional
din contul colector, conform
ordinului de platã; 

- transferul dobânzilor bonificate
asupra disponibilitãþilor exis-
tente în contul de transfer la un
moment dat în contul operaþio-
nal din contul de transfer, con-
form ordinului de platã; 

- transferul dobânzilor bonificate
asupra disponibilitãþilor exis-
tente în contul DIP la un moment
dat în contul operaþional din con-
tul DIP, conform ordinului de
platã. 

Analiza operaþiunilor privind tran-
zacþiile desfãºurate prin contul de
transfer al fondului de pensii des-
chis la banca depozitar se desfã-
ºoarã pe urmãtoarele categorii de
operaþiuni: 

- operaþiuni privind viramentul
contravalorii activelor personale
transferate ale participanþilor din
contul operaþional, conform or-
dinului de platã; 

- operaþiuni privind viramentul
contravalorii activelor personale
transferate ale participanþilor în
contul operaþional, conform or-
dinului de platã; 

- operaþiuni privind plata penali-
tãþilor, în caz de transfer al par-
ticipantului mai devreme de 2
ani de la data aderãrii sale, con-
form prevederilor prospectului
schemei de pensii ºi al normelor
în vigoare, din contul de transfer
al fondului în contul bancar al
administratorului, conform ordi-
nului de platã; 

- operaþiuni privind încasarea pro-
vizionului tehnic din contul ban-
car al administratorului fondului
de pensii de la care se transferã,
conform prevederilor prospectu-
lui schemei de pensii ºi al nor-
melor în vigoare, în contul de
transfer al noului fond, în nume-
le participantului transferat, în
aceeaºi zi în care se efectueazã
transferul contravalorii activului
personal al respectivului partici-
pant, conform ordinului de platã; 

- bonificarea dobânzilor aferente
disponibilitãþilor existente în
contul de transfer la un moment
dat, conform extrasului de cont; 

- transferul dobânzilor bonificate
asupra disponibilitãþilor existen-
te în contul de transfer la un mo-
ment dat din contul de transfer
în contul operaþional, conform
ordinului de platã. 

Analiza operaþiunilor privind tranzac-
þiile desfãºurate prin contul DIP al
fondului deschis la banca depozitar: 

- operaþiuni privind viramentul
contravalorii activului personal
net al participantului la un fond
de pensii în caz de invaliditate,
în caz de deces ºi în caz de
deschidere a dreptului acestuia
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la pensie din contul de operaþiu-
ni în contul DIP al fondului de
pensii, conform ordinului de
platã; 

- operaþiuni privind plata activului
personal net al participantului la
un fond de pensii în caz de inva-
liditate, în caz de deces ºi în caz
de deschidere a dreptului aces-
tuia la pensie, conform ordinului
de platã; 

- operaþiuni privind plata comisi-
oanelor, conform ordinului de
platã; 

- bonificarea dobânzilor aferente
disponibilitãþilor existente în
contul DIP la un moment dat,
conform extrasului de cont; 

- transferul dobânzilor bonificate
asupra disponibilitãþilor existen-
te în contul DIP la un moment
dat din contul DIP în contul ope-
raþional, conform ordinului de
platã.

Concluzii
Observãm cã dimensionarea riscurilor
ce pot apãrea în procesul de audit
financiar aplicabil fondurilor de pensii
private din România exercitã o presiune
majorã în rândurile auditorilor, susþinutã
mai ales de contextul economic defa-
vorabil al crizei financiare. Acest fapt
genereazã la rândul lui, ca efect de
domino, creºterea gradului de scepti-
cism profesional, coroborat cu întãrirea
mecanismelor de control. Un alt aspect
demn de subliniat este importanþa
strategiei auditorului unui fond de pensii
private sub aspectul înþelegerii structurii
entitãþii auditate, a componentelor sale
ºi a funcþionalitãþii sale practice. Toate
acestea sunt utile de înþeles ºi respec-
tiv de pus în practicã atât societãþilor de
pensii, cât mai ales auditorilor care

auditeazã fondurile de pensii private.

În condiþiile actuale, pe fondul crizei
financiare, auditorilor le revine sarcina
de a contribui în mod substanþial la
asigurarea unei pieþe de audit de înaltã
calitate, precum ºi pentru a preveni
fenomenul de malpraxis în materie de
audit. Astfel, practic, executând rolul
principal de „câine de pazã”, auditorilor
le revine sarcina de a îmbunãtãþi în per-
manenþã metodele ºi practicile de veri-
ficare aplicate ºi de a explora cãile cele
mai bune de urmat. De aceea, în
condiþiile de crizã, este foarte important

a se urmãri evoluþia riscului sistemic,
nivelul de siguranþã ºi încredere în sec-
torul auditului, a arãta greºelile ºi a
completa lacunele acolo unde ele
existã, a preciza concepþiile ºi a face
posibilã ºi eficace, prin mijloace potri-
vite, aplicarea celor mai eficiente soluþii. 

Încheiem prin a preciza faptul cã rolul
societãþii de pensii se interfereazã cu
rolul ºi funcþiile auditorului fondului de
pensii private, într-o modalitate de per-
cepere complexã a finalitãþii auditului, a
exigenþelor necesare realizãrii procesu-
lui de audit.
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Introducere
Graþie caracterului sãu sistematic, omogen ºi diversitãþii
informaþiilor pe care le oferã, contabilitatea apare ca principal
furnizor de informaþii necesare procesului decizional. 

Obiectivul sãu este de a prezenta informaþii despre poziþia
financiarã, performanþele ºi modificãrile poziþiei financiare ale
unei entitãþi economice. Însã aceste informaþii sunt utile par-
tenerilor companiei în procesul decizional numai dacã satis-
fac anumite caracteristici care asigurã calitatea raportãrii. 
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Abstract

Handling the behavior of the accounting information
users by providing them, through the financial state-
ments, a company's image that its managers want, does
not mean necessarily breach accounting rules and regu-
lations, but it can be done well within the law. It is the so-
called creative accounting. This can be facilitated by
gaps in accounting rules or sometimes accountants are
oriented towards certain professional subjective judg-
ments by the accounting norms. Creative accounting
may serve different purposes depending on the interests
that the company management has and its practice
diminishes the credibility of accounting information,

because it is made a distorted representation of the firm
reality. The objective of this paper is to identify the main
creative accounting techniques and how they influence
the information in annual financial statements, affecting
their quality and reliability. To investigate the issue, the
authors examined several definitions of the term, pre-
sented the main techniques for handling information and
tried to offer some solutions for limiting the phenomenon.

Key words: creative accounting, accounting rules, annu-
al financial statements, credibility, detection
method
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Organismul american de normalizare, Financial Accounting
Standard Board (FASB), în al sãu SFAC no. 2: Qualitative
Characteristics of Accounting Information, recunoºtea o
paletã largã de caracteristici calitative: utilitatea informaþiilor
pentru luarea deciziilor, relevanþa (pertinenþa), fiabilitatea
(obiectivitatea sau credibilitatea), oportunitatea (respectarea
termenelor), valoarea predictivã, valoarea retrospectivã, veri-
ficabilitatea, neutralitatea, fidelitatea, prudenþa, continuitatea,
importanþa semnificativã, echilibrul între avantaje ºi costuri,
caracterul complet (integralitatea, exhaustivitatea), absenþa
elementelor care sã conducã la interpretãri eronate, inteligi-
bilitatea, comparabilitatea1.

Potrivit Cadrului de întocmire ºi de prezentare a situaþiilor
financiare al IASB2, analiza caracteristicilor calitative ale
informaþiilor contabile se desfãºura în jurul a patru vectori de
calitate: inteligibilitatea, relevanþa, fiabilitatea ºi comparabili-
tatea. Aceste caracteristici considerate a fi principale erau
susþinute de o serie de calitãþi anexe: importanþa relativã,
imaginea fidelã, primordialitatea conþinutului economic
asupra naturii juridice, neutralitate, prudenþã ºi exhaustivitate
(integralitate, caracter complet)3.

În cadrul procesului de convergenþã iniþiat de IASB ºi FASB,
s-a elaborat proiectul unui document conceptual comun:
Cadrul conceptual pentru raportarea financiarã, valabil de
la 1 ianuarie 2011. În capitolul 3 al aceste reglementãri, inti-
tulat „Caracteristici calitative ale informaþiei financiare utile”,
caracteristicile calitative au fost împãrþite în douã categorii4:
caracteristici fundamentale (relevanþa ºi reprezentarea
fidelã) ºi caracteristici auxiliare (comparabilitatea, verificabili-
tatea, oportunitatea, inteligibilitatea).

O informaþie relevantã (relevant), care atunci când este uti-
lizatã poate face diferenþa între deciziile utilizatorilor, trebuie
sã aibã valoare predictivã ºi/sau retrospectivã. De aseme-
nea, ea este semnificativã dacã omiterea ei ar putea influenþa
deciziile pe care utilizatorii le iau pe baza informaþiei financia-
re ale unei entitãþi specifice.

Pentru a reprezenta fidel (faithful representation) realitatea
fenomenelor economice, informaþia financiarã trebuie sã fie
completã (complete), neutrã (neutral) ºi lipsitã de erori (free
from error). Totuºi, conform noului cadru conceptual, aceste
caracteristici nu trebuie absolutizate.

Atunci când existã douã sau mai multe modalitãþi, considera-
te la fel de relevante ºi de fidele, pentru a descrie un fenomen
economic, caracteristicile auxiliare sunt cele care ajutã la
alegerea uneia dintre ele. Aºadar, comparabilitatea (compa-
rability), verificabilitatea (verifiability), oportunitatea (timeli-
ness) ºi inteligibilitatea (understandability) sporesc utilitatea
unei informaþii care îndeplineºte deja caracteristicile funda-
mentale.

Raportarea financiarã impune costuri, de aceea este impor-
tant ca acestea sã fie justificate de beneficiile determinate de
publicarea informaþiilor.

Dar în ciuda creºterii importanþei documentelor de sintezã în
cadrul procesului decizional ºi a intensificãrii activitãþii dez-
voltate de organismele de normalizare, informaþia contabilã
nu reuºeºte sã-ºi îndeplineascã decât parþial obiectivul de a
oferi o imagine cât mai aproape de realitate asupra averii ºi
afacerii unei entitãþi. La începutul secolului al XXI-lea, cali-
tatea ºi credibilitatea informaþiilor financiar-contabile prezen-
tate în principalele documente contabile de sintezã au fost
puse la îndoialã de criza economicã generalizatã manifestatã
pe plan mondial ºi de scandalurile financiare înregistrate la
nivelul unor mari companii (Enron, Parmalat etc.). Acestea au
la bazã fie descoperirea unor falsuri, fie a unor tehnici de disi-
mulare a situaþiei reale, fenomene cunoscute sub denumirea
de contabilitate creativã.

Prima menþiune cu privire la contabilitatea creativã a fost fã-
cutã acum mai bine de jumãtate de secol ºi îi aparþine pãrin-
telui contabilitãþii, Luca Paciolo5. În celebrul sãu tratat, Sum-
ma de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita,
acesta a prezentat câteva tehnici de contabilitate creativã. În
Veneþia, în condiþiile unui comerþ exterior foarte bine dez-
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voltat, relaþiile dintre comercianþi erau înregistrate în baza
principiilor contabilitãþii în partidã dublã ºi înscrise cu
cernealã în registre principale ºi secundare. Când apãreau
discrepanþe între acestea, adesea cãlimara de cernealã era
vãrsatã peste registre – ºi nu din întâmplare de fiecare datã
– pentru a face ilizibile înregistrãrile.

În ultimii patruzeci de ani, contabilitatea creativã a fãcut obi-
ectul a numeroase articole ºi lucrãri, diferiþi autori încercând
sã ofere o definiþie pentru aceastã noþiune. De exemplu,
Lainez ºi Callao6 considerã contabilitatea creativã drept uti-
lizarea posibilitãþilor (acestea sunt: existenþa opþiunilor,
subiectivismul ºi lacunele în norme) oferite de legislaþia con-
tabilã de a prezenta situaþii financiare care sã reflecte o ima-
gine doritã ºi nu una obiectivã a realitãþii. De aceeaºi pãrere
sunt ºi Gowthorpe ºi Amat7 care menþioneazã: „cei care ela-
boreazã situaþiile financiare pot manipula imaginea realitãþii
economice prezentate celor interesaþi prin intermediul aces-
tor documente”. Conform altei opinii8 “contabilii îºi pot utiliza
cunoºtinþele de specialitate pentru a manipula cifrele publi-
cate în conturile anuale ale întreprinderii”. Altã definiþie, mai
precisã, afirmã: „contabilitatea creativã constituie procedeul
prin care conducerea profitã de lipsurile sau neclaritãþile exis-
tente în normele contabile pentru a prezenta o imagine modi-
ficatã a performanþei financiare. Ea respectã litera, dar, evi-
dent, nu ºi spiritul legii”9. Raffournier înþelege prin „contabili-
tate creativã” utilizarea flexibilitãþii ºi a lacunelor din regle-
mentãrile contabile pentru a prezenta situaþia financiarã a
întreprinderii într-o manierã diferitã de cea care ar rezulta din
aplicarea obiºnuitã a normelor existente10.

Cea mai complexã definiþie a contabilitãþii creative îi aparþine
însã lui Naser11, în opinia cãruia contabilitatea creativã este:
„1) procesul prin care, datã fiind existenþa unor breºe în re-
guli, se manipuleazã cifrele contabile ºi, profitând de flexibili-
tate, se aleg acele practici de mãsurare ºi divulgare ce per-
mit transformarea documentelor de sintezã din ceea ce ele ar
trebui sã fie în ceea ce managerii doresc; 2) procesul prin
care tranzacþiile sunt structurate de asemenea manierã încât

sã permitã producerea rezultatului contabil dorit”.

Stolowy defineºte contabilitatea creativã plecând de la douã
aspecte: obiectivele urmãrite ºi procedeele utilizate pentru
manipularea informaþiilor12. Obiectivul contabilitãþii creative
are în vedere modificarea conturilor, de regulã în sensul ame-
liorãrii lor, dar uneori ºi în scopul „deteriorãrii”, mai ales atun-
ci când se doreºte minimizarea rezultatului pentru reducerea
impozitului sau a sumei aferente participãrii salariaþilor la
profit. De asemenea, autorul menþionat considerã cã utiliza-
rea tehnicilor de contabilitate creativã se poate realiza ºi fãrã
un obiectiv precis, de exemplu atunci când regulile contabile
nu prevãd soluþii pentru diferite situaþii apãrute în practicã. 

O descriere a principalelor procedee de contabilitate creativã
ºi a efectelor pe care utilizarea lor le are asupra informaþiilor
din situaþiile financiare vom realiza în primele douã pãrþi ale
materialului nostru.

În concluzie, contabilitatea creativã se referã la practicile de
contabilitate care derivã din uzanþele contabile standard, ca-
racterizate prin anumite tehnici mai mult sau mai puþin com-
plexe de creaþie contabilã, scopul final fiind modificarea de
cãtre producãtorii de informaþii contabile în sensul dorit a
poziþiei financiare ºi a performanþelor entitãþii reflectate de
situaþiile financiare.

Metodologia de cercetare
Aceastã lucrare îºi propune sã identifice ºi sã analizeze prin-
cipalele tehnici de contabilitate creativã ºi modul în care ele
influenþeazã informaþiile prezentate în situaþiile financiare
anuale, afectându-le calitatea ºi credibilitatea. Þinând seama
de specificul fiecãrui procedeu, am prezentat modalitãþile prin
care poate fi detectatã prezenþa acestora. De asemenea, în
partea finalã a lucrãrii, am încercat sã oferim câteva soluþii
pentru reducerea posibilitãþilor de acþiune ale contabilului
creativ.
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12 Stolowy, Herve, Comptabilité créative, în Colasse, Bernard (coord.), Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit, Editions

Economica, Paris, 2009, pp. 188-189



Metodologia de cercetare utilizatã pentru elaborarea articolu-
lui vizeazã exclusiv metode de tip calitativ. Documentarea
(revederea literaturii de specialitate) ºi analiza comparativã
sunt completate în abordarea noastrã prin recursul la exami-
narea criticã ºi raþionamentele de tip inductiv ºi deductiv.

Câteva tehnici 
de contabilitate creativã13

Pentru a îndeplini obiectivele menþionate anterior, entitãþile
economice ºi conducãtorii lor dispun de diferite tehnici de
manipulare a informaþiilor prezentate în conturile anuale, fie
pentru a influenþa nivelul rezultatului, fie pentru a modifica
poziþia financiarã a companiei.

Uneori, reglementãrile contabile permit ca aceeaºi tranzacþie
sã poatã fi reflectatã în contabilitate în diverse moduri. Este
vorba, în principal, de criteriile de evaluare a activelor, de
tratamentul veniturilor ºi cheltuielilor, de amortizãri ºi ajustãri,
de cheltuielile de cercetare ºi dezvoltare, de planurile de pen-
sii, de operaþiunile în valutã ºi de regulile de consolidare. În
aceste cazuri, normele contabile permit alegerea unor criterii
mai conservatoare (care reduc beneficiul) sau mai puþin con-
servatoare (care sporesc beneficiul) în funcþie de interesele
existente. De asemenea, existã operaþiuni care nu sunt în
totalitate reglementate. Astfel, în cazul unor inovaþii juridice,
economice ºi financiare al cãror tratament contabil nu este
prevãzut în norme, sunt apelate diferite tehnici creative pen-
tru gãsirea unor soluþii adecvate.

Pentru a se contabiliza anumite operaþiuni care sunt influ-
enþate de evenimente viitoare se pot efectua estimãri pesi-
miste sau optimiste ale viitorului. Acest lucru afecteazã, de
exemplu, ajustãrile pentru depreciere ºi amortizarea. În unele
cazuri, cum ar fi determinarea duratei de viaþã a activelor
pentru a se calcula amortizarea lor, este normal ca aceste
estimãri sã fie fãcute în cadrul companiei, iar contabilul cre-
ativ are, astfel, oportunitatea sau posibilitatea de a fi mai mult
sau mai puþin precaut sau optimist în estimare. În alte cazuri,
se angajeazã un profesionist extern pentru a efectua aceste
estimãri, iar contabilul creativ poate manipula evaluarea

alegând un evaluator cunoscut pentru pesimismul sau opti-
mismul sãu. 

Se pot crea tranzacþii artificiale atât pentru a manipula valo-
rile din bilanþ, cât ºi pentru a transfera profiturile între diferite
perioade contabile. Acest lucru se realizeazã prin înregis-
trarea a douã sau mai multe tranzacþii care implicã o terþã
parte, de obicei o bancã. 

Unele tranzacþii cu caracter extraordinar pot fi efectuate ºi
înregistrate în aºa fel încât sã se ofere imaginea contabilã
doritã. De exemplu, dacã o companie deþine un imobil evalu-
at la cost istoric, în valoare de un milion de euro, care poate fi
uºor vândut, în prezent, pentru trei milioane de euro, manage-
rii companiei au libertatea de a alege în ce an sã vândã pro-
prietatea ºi, prin urmare, exerciþiul cãruia îi vor spori profitul.

În unele cazuri, pot fi modificate de un an la altul metodele
contabile utilizate. Totuºi, în Româna principiul contabil al
permanenþei metodelor solicitã ca metodele de evaluare ºi
politicile contabile sã fie aplicate în mod consecvent de la un
exerciþiu financiar la altul. Modificarea acestora se poate face
doar în situaþii excepþionale ºi trebuie menþionatã ºi justificatã
în notele explicative la situaþiile financiare anuale.

Situaþiile prezentate mai sus explicã de ce companiile pot
manipula situaþiile lor financiare, fãrã sã fie nevoie sã se
abatã de la reglementãrile contabile în vigoare. Acest lucru
este valabil pentru normele contabile din orice þarã, inclusiv
pentru þãrile cu un numãr mare de standarde cum este cazul
Statelor Unite, unde „lacunele ºi flexibilitatea U. S. GAAP
permite o mare varietate de rezultate contabile”14.

Efectele utilizãrii tehnicilor 
de contabilitate creativã asupra

informaþiilor oferite 
de situaþiile financiare

În literatura de specialitate15 sunt identificate numeroase efec-
te pe care utilizarea tehnicilor de contabilitate creativã le poa-
te avea asupra prezentãrii informaþiilor din conturile anuale:
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- Modificarea valorii ºi structurii cheltuielilor. Normele con-
tabile lasã o anumitã marjã de manevrã în cuantificarea
cheltuielilor care aparþin unui exerciþiu. De exemplu, pen-
tru anumite active se indicã doar numãrul maxim de ani
în care trebuie amortizate. O duratã mai mare sau mai
micã de amortizare afecteazã mãrimea rezultatului. În
mod similar pot fi analizate provizioanele ºi posibilitatea
activãrii unor cheltuieli;

- Modificarea valorii ºi structurii veniturilor. În anumite ca-
zuri, se poate grãbi sau încetini recunoaºterea veniturilor
prin aplicarea principiului prudenþei sau a principiului
conectãrii cheltuielilor la venituri;

- Modificarea valorii activelor. Existenþa unei flexibilitãþi în
ceea ce priveºte calculul amortizãrii ºi provizioanelor cre-
eazã posibilitatea majorãrii sau diminuãrii valorii nete a
activelor. De asemenea, stocurile se pot evalua prin di-
ferite metode ºi, drept urmare, valoarea lor poate fi diferi-
tã, cu efecte corespunzãtoare asupra contului de profit ºi
pierdere. Modificãrile respective afecteazã mãrimea
activelor curente ºi necurente, precum ºi indicatorii calcu-
laþi pe baza acestora;

- Modificarea valorii ºi structurii capitalurilor proprii.
Modificarea veniturilor ºi cheltuielilor afecteazã mãrimea
rezultatului ºi, în consecinþã, mãrimea rezervelor. Se mo-
dificã, astfel, valoarea capitalurilor proprii ºi toate ratele
calculate pe baza acestora;

- Modificarea valorii datoriilor. În unele þãri, normele conta-
bile permit regularizarea anumitor datorii, precum cele le-
gate de pensionare, pe un interval de timp. Ca urmare, o
întreprindere interesatã în majorarea rezultatului va proce-
da la repartizarea datoriei pe o perioadã maxim permisã;

- Reclasificarea activelor sau datoriilor. Uneori, pot exista
dubii în ceea ce priveºte încadrarea unui element într-o
categorie sau alta. Este cazul titlurilor care, în funcþie de
intenþia întreprinderii, trebuie înscrise în activele curente
sau în activele necurente, ceea ce afecteazã ratele calcu-
late pe seama acestora;

- Manipularea informaþiilor prezentate în anexã. Existã pãr-
þi în anexã în care se pot include mai multe sau mai puþine
informaþii. Lipsa unor informaþii relevante poate afecta
deciziile utilizatorilor externi;

Identificarea 
tehnicilor de contabilitate 

creativã
Þinând seama de semnificaþia ºi efectele utilizãrii tehnicilor
de contabilitate creativã, putem afirma cã este destul de difi-
cil sã se identifice ºi sã se corecteze situaþiile financiare care
au fost întocmite în mod creativ, în vederea luãrii unor decizii
relevante. 

O sintezã a rezultatelor cercetãrilor noastre este prezentatã
în tabelul nr. 1 

Existã practici de contabilitate creativã care pot fi detectate în
conturile anuale ale companiei. Prin urmare, ar fi oportun sã
se analizeze politicile contabile utilizate, care sunt prezentate
în anexe. 

Pentru a se identifica eventualele lor modificãri, este necesar
sã se compare aceste politici cu cele utilizate de între-
prindere în anii precedenþi, precum ºi cu cele (mai mult sau
mai puþin) conservatoare aplicate de concurenþii sãi.

De asemenea, este necesar sã se revizuiascã raportul de
audit, dacã auditorul îºi exprimã o opinie modificatã16.
Aceastã situaþie poate apãrea atunci când au loc schimbãri
ale politicilor contabile de la un an la altul sau când existã ele-
mente care nu sunt incluse în situaþiile financiare.

O altã tehnicã ce poate fi folositã este analiza rezultatelor
extraordinare ºi a rezultatelor din anii anteriori, deoarece
acestea pot încerca sã ascundã o variaþie a profitului exerciþi-
ului care nu se doreºte sã aparã în rezultatele ordinare.
Analiza evoluþiei vitezei de rotaþie a creanþelor clienþi, a
stocurilor ºi a furnizorilor este, de asemenea, recomandatã,
pentru detectarea manipulãrilor care ar putea afecta aceste
elemente contabile.

Uneori, manipularea conturilor se face prin intermediul unor
societãþi din grup, cu care se efectueazã tranzacþii fictive la
preþuri diferite de cele de pe piaþã. Prin urmare, este impor-
tant sã se analizeze ºi operaþiunile cu societãþile din grup.

Existã alte manipulãri ale conturilor care nu pot fi detectate
prin analizarea situaþiilor financiare anuale. În aceste cazuri,
este esenþial sã se revizuiascã registrele contabile. Acest tip
de control este efectuat de cãtre auditori.
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Câteva propuneri pentru 
a îmbunãtãþi credibilitatea 

situaþiilor financiare
Utilizatorii se aºteaptã ca situaþiile financiare ale întreprinderii
sã ofere informaþii fiabile, obiective, pertinente ºi care sã fie
comparabile cu ale altor companii de la nivel naþional ºi inter-
naþional. Dar se pare cã tehnicile de contabilitate creativã,
care reduc fiabilitatea informaþiei contabile, sunt din ce în ce
mai des utilizate de cãtre entitãþile economice ºi sunt facili-
tate de actualele reglementãri contabile. Principiul prudenþei
ºi cel al costului istoric, împreunã cu lipsa de informaþii des-
pre activele necorporale, determinã pierderea multor infor-
maþii contabile relevante. De asemenea, diferenþele între
standardele de contabilitate din fiecare þarã determinã lipsa
de comparabilitate a informaþiilor contabile la nivel inter-
naþional.

Prin urmare, sunt necesare schimbãri importante atât la ni-
velul reglementãrilor, cât ºi al supravegherii contabilitãþii pen-
tru a satisface aºteptãrile utilizatorilor informaþiei contabile.

În opinia noastrã, pentru ca informaþia contabilã sã fie credi-
bilã ºi de calitate trebuie sã se reducã posibilitãþile de acþiune
ale contabilului creativ. Prin urmare, normalizatorii trebuie sã
elimine din standardele de contabilitate alternativele care
permit contabilizarea în diferite moduri a aceleiaºi tranzacþii.
În acelaºi sens, este necesarã limitarea posibilitãþilor de
realizare a estimãrilor. Aceste mãsuri vor reduce domeniul de
aplicare pentru cosmetizãrile „legale”. 

De asemenea, ar trebui limitate posibilitãþile de a folosi rezul-
tatul extraordinar ºi rezultatul reportat. Indicatã ar fi ºi intro-
ducerea, în mod obligatoriu, cel puþin de cãtre societãþile
cotate la bursã, în situaþiile lor financiare, a rezervelor audito-
rilor, atunci când acestea pot fi cuantificate. În plus, este
necesar sã se înãspreascã sancþiunile împotriva directorilor
care „cosmetizeazã” informaþiile contabile, dupã exemplul
Statelor Unite ale Americii. 

Pe de altã parte, nu este suficient sã se amelioreze cadrul
contabil. Este important sã se asigure independenþa profesiei
contabile, iar organismele de supraveghere ºi sistemul judi-
ciar sã garanteze respectarea legislaþiei în vigoare. Auditorii
trebuie sã ia o poziþie clarã ºi fermã atunci când existã semne
de creativitate.

Pentru a împiedica dezvoltarea contabilitãþii creative ar trebui
sã se acorde o mai mare importanþã principiului contabil al
permanenþei metodelor, care „este o balustradã ºi, dacã este
urmat în mod eficient, previne alunecarea”17.

În ceea ce priveºte problema diferenþelor contabile inter-
naþionale, este necesar ca organismele de reglementare ºi
organismele profesiei contabile sã accelereze procesul de
adoptare cât mai curând posibil la nivel naþional a Stan-
dardelor Internaþionale de Raportare Financiarã, cel puþin de
cãtre societãþile care depãºesc o anumitã dimensiune ºi nu
numai de cãtre cele cotate la bursã.

În cele din urmã, pânã ce toate aceste recomandãri vor fi
puse în aplicare, este de dorit ca analiºtii financiari sã includã
în rapoartele lor informaþii cu privire la practicile contabile cre-
ative pentru a ajuta investitorii sã ia cele mai bune decizii de
investiþii. 

De exemplu, atunci când utilizeazã datele contabile ar trebui
sã þinã cont ºi de rezervele incluse în rapoartele de audit.

Concluzii
Insuficienþa normelor contabile, eterogenitatea lor ºi procesul
de armonizare aflat în desfãºurare, care, în final, se traduc
printr-o libertate de decizie permisã de fiecare organism nor-
malizator, constituie o serie de factori care permit proliferarea
creativitãþii contabile. 

Contabilitatea creativã presupune cã întreprinderea în cauzã
profitã de lipsurile existente în norme ºi de flexibilitatea aces-
tora în vederea distorsionãrii informaþiilor publicate, manage-
mentul întreprinderii având posibilitatea ca, în funcþie de
interesele urmãrite, fie sã „netezeascã” rezultatul, fie sã ofere
o imagine favorabilã asupra acestuia.

Deºi existã o diferenþã clarã între contabilitatea creativã ºi
încãlcarea deliberatã a legii (frauda), ambele fenomene apar
în condiþii de dificultate financiarã a întreprinderilor ºi au la
bazã intenþia de a înºela. În consecinþã, chiar dacã utilizarea
contabilitãþii creative nu este întotdeauna ilegalã, ea aratã
faptul cã managerii, aflaþi sub presiune financiarã, cautã
soluþii fãrã a-ºi mai pune problema respectãrii unor standarde
etice. Cu alte cuvinte, adevãrul spus pe jumãtate ºi minciuna
pot fi considerate ca susceptibile de posibile fraude.

Practicile de contabilitate creativã nu vor dispãrea decât
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odatã cu dispariþia cauzelor care le-au generat, astfel cã do-
rinþa normalizatorilor contabili de limitare a contabilitãþii cre-
ative trebuie sã aibã în vedere circumstanþele ce permit ma-
nifestarea acesteia. 

Însã experienþa aratã cã, de fiecare datã când apare o normã
nouã, entitãþile gãsesc o cale sã-i minimizeze impactul. 
Astfel încât, oricât de multe reguli ar implementa profesia,
întotdeauna vor fi unii care vor gãsi o cale de a „bate” sis-
temul. 

Ca urmare, misiunea normalizatorilor ºi profesioniºtilor con-
tabili nu este una simplã: imaginaþiei trebuie sã i se rãspundã
cu imaginaþie.
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Evaluarea 
societãþilor 

comerciale care 
se reorganizeazã în

vederea determinãrii
raportului de schimb.

Metode de evaluare 
a societãþilor 

comerciale care 
se reorganizeazã

Fuziunea, divizarea ºi desprinderea so-
cietãþilor comerciale reprezintã modali-
tãþi de reorganizare juridicã a societã-
þilor comerciale, prin intermediul cãrora
se realizeazã, din punct de vedere eco-
nomic, o serie de opþiuni strategice de
dezvoltare ºi restructurare a întreprin-
derilor.

În România, din punct de vedere juridic,
operaþiunile de fuziune ºi divizare sunt
reglementate de Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale1, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Fuziunea ºi divizarea societãþilor co-
merciale sunt, potrivit cadrului legal în
vigoare, operaþiuni care presupun par-
curgerea unor etape specifice. 

Ordinul ministrului finanþelor publice nr.
1376/2004 pentru aprobarea normelor
metodologice privind reflectarea în con-
tabilitate a principalelor operaþiuni de
fuziune, divizare, dizolvare ºi lichidare a
societãþilor comerciale, precum ºi retra-

Cercetare
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unele aspecte 
practice 
ale operaþiunilor 
de reorganizare
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gerea sau excluderea unor asociaþi din
cadrul societãþilor comerciale ºi trata-
mentul fiscal al acestora2 prevede cã
pentru evaluarea societãþilor intrate în
fuziune se poate folosi una dintre urmã-
toarele metode: metoda patrimonialã
sau metoda activului net, metoda bur-
sierã, metoda bazatã pe rezultate (va-
loarea de rentabilitate, valoarea de ran-
dament, valoarea de supraprofit), me-
tode mixte ºi metoda bazatã pe fluxul
financiar sau cash-flow. Astfel, metode-
le de evaluare adaptate specificitãþii fir-
melor ce urmeazã a fuziona sau diviza
pornesc fie de la o abordare patrimoni-
alã, în termeni de evaluare a elemen-
telor de natura activelor, datoriilor ºi
capitalurilor proprii, fie de la o abordare
financiarã în termeni de fluxuri mone-
tare (profit, plusvaloare bursierã etc.). 

Valoarea globalã determinatã potrivit
metodelor de evaluare a fiecãrei socie-
tãþi participante reprezintã valoarea
aportului net al fiecãrei societãþi în parte
ºi poate fi diferitã sau nu de activul net
contabil în funcþie de metoda convenitã
de cãtre pãrþi.

Valoarea activului net contabil este
egalã cu valoarea aportului net numai
în cazul în care s-a folosit metoda patri-
monialã sau activul net de evaluare
globalã a societãþii.

În legislaþia naþionalã, utilizarea uneia
dintre cele douã metode (pe baza valo-
rilor evaluate ale societãþilor sau pe
baza activului net contabil) este o opþi-
une la latitudinea adunãrii generale a
acþionarilor/asociaþilor.

Valoarea aportului net stã la baza cal-
culãrii raportului de schimb al acþiunilor

sau pãrþilor sociale, prin compararea
valorii contabile a unei acþiuni ori pãrþi
sociale a societãþii absorbite cu valoa-
rea contabilã a unei acþiuni sau pãrþi
sociale a societãþii absorbante, raport
verificat de experþi în conformitate cu
prevederile legii societãþilor comerciale.
Valoarea contabilã a unei acþiuni/pãrþi
sociale a societãþii participante la ope-
raþiunile de fuziune reprezintã raportul
între activul net/aportul net al fiecãrei
societãþi participante ºi numãrul de acþi-
uni care compun capitalul social al
acestora.

Într-o operaþiune de fuziune, divizare
sau divizare parþialã nu trebuie confun-
datã valoarea financiarã reþinutã la data
de referinþã pentru determinarea pari-
tãþii de schimb cu valoarea la care se
realizeazã transferul din punct de ve-
dere contabil al elementelor de natura
activelor, datoriilor ºi capitalurilor proprii
care se regãsesc în evidenþele conta-
bile ale societãþii cedente cãtre socie-
tatea beneficiarã.

Determinarea paritãþii are ca singur
scop stabilirea unei valori echitabile de
schimb între acþionarii societãþilor par-
ticipante. 

În practica internaþionalã existã situaþii
în care acest raport de schimb stabilit
prin calcule financiare nu corespunde
raportului de schimb rezultat din nego-
cierea între societãþile implicate. Aceas-
ta deoarece, þinând seama de anumite
criterii de apreciere, se considerã cã
paritatea respectivã este mai echita-
bilã.3

Prevederi privind transferul din punct de
vedere contabil al aportului pentru ast-

fel de operaþiuni sunt cuprinse în Ordi-
nul ministrului finanþelor publice nr.
1376/2004 pentru aprobarea normelor
metodologice privind reflectarea în con-
tabilitate a principalelor operaþiuni de
fuziune, divizare, dizolvare ºi lichidare a
societãþilor comerciale, precum ºi retra-
gerea sau excluderea unor asociaþi din
cadrul societãþilor comerciale ºi trata-
mentul fiscal al acestora. Potrivit Capi-
tolului 4 din normele metodologice
menþionate, în situaþia când societatea
care a preluat afacerea continuã activi-
tatea comercialã a întreprinderii care ºi-
a cedat bunurile, la operaþiunile de fuzi-
une se poate folosi metoda valorii nete
contabile, care presupune preluarea
tuturor activelor bilanþiere. Aceasta este
singura prevedere contabilã legatã de
modalitatea de transfer a patrimoniului
ºi nu este o regulã imperativã. Alegerea
modalitãþii de transmitere din punct de
vedere contabil a patrimoniului, respec-
tiv la valoarea activului net contabil sau
la valoarea evaluatã, este opþiunea so-
cietãþilor care fuzioneazã sau care se
divizeazã.

Prin comparaþie, potrivit legislaþiei fran-
ceze, înainte de 2004, pentru determi-
narea valorii luate în considerare la
contabilizarea aportului în cazul fuziu-
nilor sau divizãrilor, societãþile erau li-
bere sã aleagã între douã modalitãþi de
evaluare a aportului (pe baza valorilor
activului net contabil sau pe baza valo-
rilor reale).4

Începând cu 1 ianuarie 2005, pentru de-
terminarea valorii de transfer din punct
de vedere contabil trebuie respectate
reguli contabile imperative, conform
cãrora utilizarea valorii reale sau a valo-

2 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor ope-
raþiuni de fuziune, divizare, dizolvare ºi lichidare a societãþilor comerciale, precum ºi retragerea sau excluderea unor asociaþi din cadrul societãþilor
comerciale ºi tratamentul fiscal al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1012 din 3 noiembrie 2004, iar anexa la ordin a
fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1012bis din 3 noiembrie 2004;

3 Ristea, Mihai; Olimid, Lavinia; Stoian, Ana; Niºulescu, Ileana; Rãileanu,Vasile, Contabilitatea societãþilor comerciale, vol II, Editura CECCAR, 1996, p.64.
4 PricewaterhouseCoopers, Fusions et óperations assimilées, Editions Francis Lefebvre, 2006, p.57 
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rii activului net contabil este obligatorie
numai în anumite situaþii.5

Pentru a determina care regulã trebuie
aplicatã pentru transmiterea din punct
de vedere contabil a aportului, potrivit
reglementãrilor franceze, trebuie com-
binate douã criterii: modalitatea de con-
trol existentã între societãþile partici-
pante în momentul realizãrii operaþiunii
ºi sensul în care se realizeazã operaþi-
unea.

Ca urmare, am considerat utilã efectu-
area unui studiu în vederea analizãrii
modalitãþii practice de aplicare a regle-
mentãrilor contabile naþionale, de sta-
bilire a unei legãturi între metodele fo-
losite pentru determinarea raportului de
schimb ºi pentru transferul din punct de
vedere contabil al aportului, în raport de
tipul de control existent între societãþile
participante la operaþiunile de fuziune,
divizare ºi aport parþial de active.

Tipul de control cuprins în prezentul
studiu se referã la:

- control comun - evidenþiazã rapor-
tul dintre societãþile participante
înainte de fuziune în care una din
societãþi o controleazã pe cealaltã
sau ambele societãþi sunt controlate
de o societate mamã; 

- control distinct - situaþia în care
între societãþi nu existã o relaþie de
control comun.

Scopul, obiectivele
ºi metodologia

cercetãrii
Cercetarea a avut ca scop analiza mo-
dului de aplicare a reglementãrilor ºi le-
gislaþiei actuale, în vederea identificãrii

posibilitãþilor de îmbunãtãþire a regle-
mentãrilor contabile specifice acestor
operaþiuni, stabilirea unor reguli clare ºi
suficient de detaliate, astfel încât sã
rãspundã cerinþelor specialiºtilor impli-
caþi în astfel de operaþiuni.

Obiectivele cercetãrii propuse au vizat
o laturã calitativã orientatã în scopul
aprecierii stadiului efectiv de aplicare a
reglementãrilor ºi legislaþiei specifice
acestor operaþiuni.

Prezentul studiu aduce în atenþie opþiu-
nile privind elementele luate în consi-
derare pentru calculul paritãþii ºi trans-
punerea contabilã a unor operaþiuni de
fuziune, divizare ºi divizare parþialã, în
funcþie de modalitatea concretã de
realizare a reorganizãrii.

Metodologia cercetãrii a avut în vedere
o cercetare calitativã de tip exploratoriu
ºi o cercetare cantitativã de tip descrip-
tiv.

Prin cercetarea calitativã de tip explo-
ratoriu s-a urmãrit elaborarea unor
ipoteze pe baza cãrora s-au stabilit
obiectivele ulterioare ale cercetãrii.

Metodele utilizate în aceastã cercetare
preliminarã au constat în analiza date-
lor disponibile din diferite surse oficiale,
cu scopul stabilirii unei legãturi între
modalitatea de determinare a raportului
de schimb, modalitatea de transfer din
punct de vedere contabil de la socie-
tatea absorbitã sau care se divizeazã la
societatea absorbantã sau beneficiarã
ºi tipul de control.

Pentru stabilirea eºantionului s-a proce-
dat la alegerea aleatoare a unei peri-
oade în care au avut loc reorganizãri ºi
analiza tuturor operaþiunilor de fuziune,
divizare ºi divizare parþialã din acea pe-
rioadã. În acest sens, s-au analizat pu-

blicaþiile Monitorului Oficial al României,
Partea IV, în perioada 1 ianuarie 2011 –
31 iulie 2011, eºantionul fiind format din
26 de operaþiuni de fuziune ºi divizare
din care 20 operaþiuni de fuziune, 5
operaþiuni de divizare parþialã ºi o ope-
raþiune de divizare prin transmiterea în
totalitate a patrimoniului . 

Dorim sã subliniem cã aceastã cerce-
tare ar putea fi extinsã pe un eºantion
care sã acopere o perioadã mai în-
delungatã. Totuºi, apreciem cã infor-
maþiile ºi rezultatele obþinute pot consti-
tui un real punct de pornire în acest
sens.

Rezultatul cercetãrii este centralizat în
tabelul nr. 1.

Sinteza 
rezultatelor 

cercetãrii
Raportat la anumite criterii de analizã,
situaþia se prezintã astfel:

a) în funcþie de modalitatea con-
cretã de realizare a operaþiunilor
de reorganizare

Din totalul de 26 de operaþiuni, 20 de
operaþiuni sunt de fuziune prin absorb-
þie (în proporþie de 76,93%), 5 operaþi-
uni de divizare parþialã (în proporþie de
19,23%) ºi o operaþiune de divizare prin
transmiterea în totalitate a patrimoniului
(în proporþie de 3,84% )- Figura 1.

b) în funcþie de tipul de control care
existã între societãþile partici-
pante (figura 2), din 26 de operaþi-
uni:

1) din 20 de operaþiuni de fuziune
prin absorbþie, 17 operaþiuni

Operaþiunile de reorganizare

5 Règlement CRC n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, publié le 8 juin 2004 au Journal
Officiel http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/ | 21/12/2004
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sunt realizate între societãþi
aflate sub control comun ºi 3
operaþiuni sunt realizate între
societãþi aflate sub control dis-
tinct;

2) din 5 operaþiuni de divizare par-
þialã, 2 operaþiuni implicã socie-
tãþi aflate sub control comun ºi 3
operaþiuni implicã societãþi nou
constituite;

3) o operaþiune de divizare are ca
rezultat transmiterea în totalitate
a patrimoniului la douã societãþi
nou constituite.

c) în funcþie de modalitatea de cal-
cul al paritãþii (la valoarea activu-
lui net contabil sau la valoarea
evaluatã a societãþilor participan-
te):

Din 26 de operaþiuni (figura 3), pentru
15 operaþiuni raportul de schimb este
determinat în funcþie de activul net con-
tabil; pentru o operaþiune nu se calcu-
leazã paritatea întrucât capitalurile pro-
prii ale societãþii absorbite sunt nega-
tive; pentru 5 operaþiuni determinarea
modului de remunerare a aportului a
fost stabilitã de cãtre adunarea gene-
ralã a acþionarilor -asociaþilor deoarece
au implicat constituirea de societãþi noi;
pentru 4 operaþiuni calculul paritãþii este
efectuat þinând cont de valoarea aportu-
lui determinat pe baza evaluãrii globale
a societãþilor; pentru o operaþiune nu se
precizeazã calculul raportului de
schimb care a stat la baza determinãrii
paritãþii, noul capital social al societãþii
absorbante fiind rezultatul unei însu-
mãri algebrice dintre capitalul social
iniþial al societãþii absorbante, capitalul
social al societãþii absorbite ºi încã o
sumã neidentificabilã.

d) în funcþie de legãtura dintre tipul
operaþiunii (fuziune, divizare,
divizare parþialã), modalitatea de
calcul al paritãþii ºi tipul de con-

Operaþiunile de reorganizare
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trol existent între societãþile par-
ticipante (figura 4):

1) din 17 operaþiuni de fuziune prin
absorbþie realizate între societãþi
aflate sub control comun, la 14
operaþiuni raportul de schimb este
determinat în funcþie de activul net
contabil; la o operaþiune nu se cal-
culeazã paritatea întrucât capita-
lurile proprii ale societãþii absorbite
sunt negative; la o operaþiune nu
se precizeazã calculul care a stat
la baza determinãrii raportului de
schimb; la o operaþiune calculul pa-
ritãþii este efectuat þinând cont de
valoarea aportului determinat pe
baza evaluãrii globale a societãþilor;

2) din 3 operaþiuni de fuziune prin ab-
sorbþie realizate între societãþi
aflate sub control distinct, pentru o
operaþiune calculul raportului de
schimb s-a determinat pe baza ac-
tivului net contabil, pentru o ope-
raþiune s-a calculat pe baza apor-
tului determinat pe baza evaluãrii
globale a societãþilor ºi pentru o
operaþiune nu s-a precizat modali-
tatea în care s-a calculat raportul
de schimb;

3) din douã operaþiuni de divizare
parþialã realizatã între societãþi
sub control comun, ambele socie-
tãþi au determinat paritatea în
funcþie de activul net contabil;

4) la 3 operaþiuni de divizare parþialã
care implicã constituirea de noi
societãþi, determinarea modului de
remunerare a aportului a fost sta-
bilitã de cãtre adunarea generalã a
acþionarilor/asociaþilor;

5) la operaþiunea de divizare prin
transmiterea în totalitate a patri-
moniului, modalitatea de remune-
rare de cãtre societãþile nou înfi-
inþate a aportului primit de la soci-
etatea care se divizeazã a fost
hotãrâtã de adunarea generalã a
acþionarilor/asociaþilor.

e) în funcþie de modalitatea de tran-
sfer din punct de vedere contabil
al patrimoniului aportat (la valoa-
rea activului net sau la valoarea de
evaluare globalã a societãþii) de la
societatea absorbitã/care se divi-
zeazã la societatea absorbantã
/societãþile beneficiare (figura 5).

Din 26 operaþiuni, pentru 20 de operaþi-
uni transferul din punct de vedere con-
tabil al patrimoniului aportat se reali-
zeazã la valoarea activului net contabil;
pentru 5 operaþiuni transferul este efec-
tuat la valoarea de evaluare globalã a
societãþii; pentru o operaþiune nu se
precizeazã valoarea de transfer.

f) în funcþie de modalitatea de
transfer din punct de vedere con-
tabil al patrimoniului aportat, co-
relatã cu modalitatea de realizare
a operaþiunilor de reorganizare
(fuziune, divizare, divizare parþia-
lã) ºi tipul de control existent între
societãþile participante (Figura 6):

1) din 17 operaþiuni de fuziune prin
absorbþie între societãþi sub con-
trol comun, pentru 15 operaþiuni,
transferul din punct de vedere con-
tabil al aportului se efectueazã la
valoarea activului net contabil;
pentru o operaþiune se realizeazã
la valoarea de evaluare globalã ºi
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pentru o operaþiune nu se pre-
cizeazã valoarea de transfer; 

2) din 3 operaþiuni de fuziune prin
absorbþie între societãþi aflate sub
control distinct, pentru douã ope-
raþiuni transferul patrimoniului se
realizeazã la valoarea activului net
contabil ºi numai pentru o operaþi-
une la valoarea de evaluare glo-
balã a societãþii;

3) din douã operaþiuni de divizare
parþialã efectuate între societãþi
sub control comun, pentru o ope-
raþiune transferul patrimoniului se
realizeazã la valoarea de evaluare
globalã ºi pentru o operaþiune
transferul patrimoniului se reali-
zeazã la valoarea activului net
contabil ;

4) din 3 operaþiuni de divizare par-
þialã cu înfiinþarea de noi societãþi,
pentru douã operaþiuni transferul
aportului se realizeazã la valoarea
activului net contabil ºi pentru o
operaþiune se realizeazã la valoa-
rea de evaluare globalã;

5) pentru operaþiunea de divizare cu
transmiterea în totalitate a patri-
moniului unor societãþi nou consti-
tuite, transferul aportului se reali-
zeazã la valoarea de evaluare
globalã.

g) în ceea ce priveºte legãtura între
modalitãþile de determinare a pa-
ritãþii ºi de transfer din punct de
vedere contabil a patrimoniului
(Figura 7), din 26 de operaþiuni:

1) pentru 15 operaþiuni atât pentru
determinarea paritãþii, cât ºi pentru
transferul din punct de vedere con-
tabil al aportului s-au folosit valo-
rile activului net al societãþilor par-
ticipante;

2) pentru 3 operaþiuni, atât pentru de-
terminarea paritãþii, cât ºi pentru
transferul din punct de vedere con-
tabil al aportului s-au folosit valo-

Operaþiunile de reorganizare
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rile de evaluare globalã a societã-
þilor participante;

3) pentru o operaþiune pentru calculul
paritãþii s-au folosit valorile potrivit
evaluãrii globale ºi valoarea acti-
vului net contabil pentru transferul
din punct de vedere contabil al a-
portului;

4) pentru douã operaþiuni modali-
tatea de remunerare a aportului a
fost hotãrâtã de AGA, iar transferul
s-a realizat la valoarea activului
net contabil;

5) pentru o operaþiune nu s-a calculat
raport de schimb, iar transferul a
fost efectuat la valoarea activului
net contabil;

6) pentru douã operaþiuni modalita-
tea de remunerare a aportului a
fost hotãrâtã de AGA, iar transferul
s-a efectuat la valoarea globalã;

7) pentru o operaþiune nu s-a remu-
nerat aportul negativ, iar transferul
din punct de vedere contabil al
aportului a fost fãcutã la valoarea
activului net contabil;

8) pentru o operaþiune remunerarea
aportului este hotãrâtã de cãtre
AGA, iar modalitatea de transfer
din punct de vedere contabil nu se
precizeazã.

h) în ceea ce priveºte data de la care
tranzacþiile societãþii absorbite
sau divizate sunt considerate din
punct de vedere contabil ca apar-
þinând societãþii absorbante sau
oricãreia dintre societãþile benefi-
ciare (Figura 8), din totalul de 26
operaþiuni:

1) pentru 12 operaþiuni data la care
operaþiunea produce efecte conta-
bile este aceeaºi cu data la care o-
peraþiunea produce efecte juridice;

2) o operaþiune în care data la care
reorganizarea produce efecte con-

tabile este stabilitã la data proto-
colului de predare primire;

3) pentru 6 operaþiuni data la care
operaþiunea produce efecte con-
tabile nu este precizatã;

4) pentru 3 operaþiuni data la care
operaþiunea produce efecte con-
tabile are efect retroactiv;

5) pentru 3 operaþiuni data la care
operaþiunea produce efecte con-
tabile este o datã ulterioarã datei
la care operaþiunea produce efec-
te juridice, stabilitã în prima zi a
lunii urmãtoare în care s-a majorat
capitalul societãþii absorbante ca
efect al fuziunii;

6) pentru o operaþiune sunt menþio-
nate douã date la care operaþiu-
nea produce efecte contabile ºi
anume data la care operaþiunea
produce efecte juridice dacã ope-
raþiunea este realizatã într-un
interval stabilit ºi o datã ulterioarã
datei la care operaþiunea produce
efecte juridice, stabilitã în prima zi
a lunii urmãtoare în care s-a majo-
rat capitalul societãþii absorbante
ca efect al fuziunii, dacã operaþi-
unea se efectueazã dupã interva-
lul stabilit.

Concluzii 
generale

Rezultatele cercetãrii au scos în evi-
denþã urmãtoarele aspecte:

- preponderenþa operaþiunilor de fuzi-
une prin absorbþie în raport cu cele-
lalte tipuri de operaþiuni (divizare,
divizare parþialã). De asemenea, se
constatã absenþa operaþiunilor de
fuziune prin contopire, iar în cazul
operaþiunilor de divizare opþiunea
pentru divizarea parþialã faþã de
divizarea prin transmiterea în totali-
tate a patrimoniului unor societãþi
beneficiare;

- realizarea practicã a operaþiunilor
de reorganizare prin fuziune, divi-
zare ºi divizare parþialã vizeazã în
special societãþile aflate sub control
comun, aspect care evidenþiazã
motivaþiile economico-financiare ale
participanþilor la aceste operaþiuni,
orientate mai mult spre o reorgani-
zare internã decât spre o dezvoltare
externã;

- determinarea raportului de schimb,
pentru mai mult de jumãtate din si-
tuaþiile analizate, în funcþie de valo-
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rile activului net contabil ale socie-
tãþilor participante la operaþiunile de
reorganizare;

- cele mai multe operaþiuni realizate
sunt operaþiuni de fuziune prin ab-
sorbþie realizate între societãþi aflate
sub control comun, care au determi-
nat raportul de schimb în funcþie de
valorile activului net contabil ale
societãþilor participante la operaþiu-
nile de reorganizare. Determinarea
raportului de schimb în funcþie de
valoarea globalã a societãþii este
foarte puþin utilizatã atât în cazul
operaþiunilor de fuziune prin absorb-
þie între societãþi aflate sub control
comun, cât ºi sub control distinct.
De asemenea, pentru operaþiunile
de divizare ºi divizare parþialã în
care patrimoniul societãþii divizate
sau o parte din acesta este transmis
uneia sau mai multor societãþi nou
înfiinþate, modalitatea de remune-
rare a acþionarilor societãþii divizate
este determinatã potrivit deciziei
adunãrii generale a acþionarilor/aso-
ciaþilor în funcþie de condiþiile de înfi-
inþare a noilor societãþi;

- în majoritatea operaþiunilor de reor-
ganizare s-a ales ca transferul din
punct de vedere contabil al aportului
de la societatea absorbitã/socie-
tatea comercialã care se divizeazã
la societatea absorbantã, respectiv
beneficiarã, sã fie realizat la valoa-
rea activului net contabil;

- de asemenea, cele mai multe ope-
raþiuni realizate sunt operaþiuni de
fuziune prin absorbþie realizate între
societãþi aflate sub control comun ºi
care au ales ca transferul din punct
de vedere contabil al aportului so-
cietãþii absorbite/societatea comer-
cialã care se divizeazã la societatea
absorbantã, respectiv beneficiarã,
sã fie realizat la valoarea activului
net contabil;

- în general, existã o corelaþie între
modalitatea de determinare a rapor-
tului de schimb ºi transfer din punct
de vedere contabil al aportului so-
cietãþii absorbite sau care se divi-
zeazã (dacã raportul de schimb este
determinat în funcþie de activul net
contabil, transferul din punct de ve-
dere contabil al aportului societãþii
absorbite sau care se divizeazã
este efectuat la valoarea activului
net contabil al acesteia; aceeaºi
situaþie ºi pentru valoarea de evalu-
are globalã a societãþilor partici-
pante). Existã puþine situaþii în care
determinarea raportului de schimb
ºi transferul din punct de vedere
contabil al aportului societãþii absor-
bite sau care se divizeazã nu utili-
zeazã aceleaºi valori (în studiul nos-
tru, a existat situaþia în care deter-
minarea raportului de schimb s-a
realizat în funcþie de valorile evalu-
ate globale ºi transferul din punct de
vedere contabil la valoarea activului
net contabil);

- pentru cea mai mare parte a opera-
þiunilor, data la care operaþiunea îºi
produce efectele contabile este sta-
bilitã la data la care operaþiunea îºi
produce efectele juridice. 

Ca urmare, modalitatea de reali-
zare a operaþiunilor de reorgani-
zare este diversã, opþiunile privind
alegerea modalitãþilor de determi-
nare a raportului de schimb sau
de transcriere contabilã a valorii
de aport transferate sunt la lati-
tudinea conducerii societãþilor im-
plicate, neputându-se stabili o
legãtura între aceste opþiuni ºi ti-
pul de control existent între socie-
tãþile participante.

Alte observaþii rezultate din analiza
datelor înscrise în proiectele de fuziune/
divizare:

a) existã confuzii în ceea ce priveºte
terminologia prevãzutã de legislaþie
ºi cea utilizatã în documentaþiile de
reorganizare (de exemplu: „aport net
contabil ajustat” sau „valoarea con-
tabilã netã ajustatã a unei acþiuni”);

b) sunt situaþii în care evaluarea glo-
balã a societãþilor participante la
operaþiunile de divizare/fuziune este
calculatã de cãtre evaluatori autori-
zaþi sau situaþii în care evaluarea
globalã este determinatã ca rezultat
al calculelor interne ale societãþilor
implicate. Nu existã prevederi legale
exprese (nici în Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale, nici în
Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 1376/2004) referitoare la persoa-
nele care determinã valoarea glo-
balã a societãþii; 

c) se constatã nerespectarea preve-
derilor legale privind determinarea
capitalul social la societatea comer-
cialã absorbantã. Potrivit Ordinului
ministrului finanþelor publice nr.
1376/2004, calculul valorii cu care
se majoreazã capitalul social la
societatea absorbantã þine cont de
raportul de schimb, determinat ºi
aprobat în funcþie de valorile de
aport ale societãþilor implicate. S-au
constatat situaþii în care capitalul
social al societãþii absorbante rezul-
tat dupã fuziune este determinat ca
suma aritmeticã a capitalului social
iniþial al societãþii absorbante ºi al
societãþii absorbite. Determinarea
majorãrii capitalului social în urma
unei operaþiuni de fuziune prin ab-
sorbþie, prin simpla însumare arit-
meticã a capitalurilor sociale ale so-
cietãþilor participante nu este nici
legalã ºi nici corectã din punct de
vedere al echitãþii faþã de acþionarii
implicaþi, decât dacã operaþiunea
are alte motivaþii decât cele eco-
nomice;

Operaþiunile de reorganizare
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d) nu se cunoaºte cadrul legal ºi regle-
mentãrile contabile aplicabile. În do-
cumentaþiile analizate existã referin-
þe la activ ºi pasiv (potrivit regle-
mentãrilor contabile în vigoare, a-
probate de Ordinul ministrului finan-
þelor publice nr. 3055/20096, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare,
situaþiile financiare anuale cuprind
informaþii despre elementele de
natura activelor, datoriilor ºi capita-
lurilor proprii). De asemenea, existã
confuzii privind reglementãrile con-
tabile aplicabile (de exemplu, întoc-
mirea bilanþurilor de fuziune/divizare
în unele situaþii se efectueazã po-
trivit „reglementãrilor contabile ar-
monizate cu Directiva a IV-a a
Comunitãþilor Economice Europene
ºi cu Standardele de Contabilitate,
aprobate prin Ordinul ministrului fi-
nanþelor publice nr. 3055/2009” sau
în alte situaþii se face referire la „re-
glementãrile contabile armonizate
cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor
Economice Europene ºi cu Standar-
dele de Contabilitate, aprobate prin
Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 1376/2004”);

e) existã mai multe modalitãþi de deter-
minare a numãrului de pãrþi sociale/
acþiuni ce trebuie emise de societã-
þile nou înfiinþate într-o operaþiune
de divizare parþialã, ºi anume: 

- prin aplicarea unui procent co-
respunzãtor patrimoniului des-
prins la capitalul social al socie-
tãþii care se divizeazã, sau 

- capitalul social al societãþii care
se divizeazã rãmâne neschim-
bat, iar pentru societãþile nou
constituite AGA hotãrãºte un alt
capital social, proporþional cu
cotele de participare ale acþiona-
rilor/asociaþilor la societatea
care se divizeazã;

f) nu toate societãþile cuprind în pro-
iectul de fuziune/divizare situaþiile
financiare întocmite la data stabilitã
pentru determinarea raportului de
schimb. În studiul efectuat au exis-
tat 7 proiecte de fuziune/divizare în
care s-au prezentat doar câteva ele-
mente din situaþiile financiare întoc-
mite pentru a stabili condiþiile fuziu-
nii ºi anume: total active, total da-
torii, activ net contabil. În unele ca-
zuri, situaþiile financiare întocmite în
vederea determinãrii raportului de
schimb cuprind bilanþul al cãrui for-
mat este diferit ºi neconform cu
reglementãrile contabile în vigoare
de la momentul întocmirii acestora
sau cu prevederile cuprinse în
Ordinul ministrului finanþelor publice

nr. 1376/2004. De asemenea, date-
le cuprinse în bilanþul întocmit pen-
tru determinarea condiþiilor fuziunii
nu sunt verificate ºi valoarea activu-
lui net contabil este diferitã de va-
loarea capitalurilor proprii. În unele
situaþii, termenul de active curente
este folosit pentru active circulante;

g) o parte din bilanþurile cuprinse în
proiectele de fuziune au informaþii
financiare din douã perioade (pentru
perioada cuprinsã între începutul
exerciþiului financiar ºi data la care
se întocmesc situaþiile financiare ºi
perioada aferentã exerciþiului finan-
ciar precedent), iar o parte au infor-
maþii referitoare doar la perioada
aferentã exerciþiului financiar în care
se realizeazã operaþiunile.

Ristea, Mihai; Olimid, Lavinia; Stoian, Ana; Niºulescu, Ileana; Rãileanu, Vasile,
Contabilitatea societãþilor comerciale, vol II, Editura CECCAR, 1996, p. 64;

PricewaterhouseCoopers, Fusions et óperations assimilées, Editions Francis
Lefebvre, 2006, p.57;

Legea nr. 31/1990 privind societaþile comerciale, republicatã, cu completãrile ºi
modificãrile ulterioare, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

Monitorul Oficial al României, Partea IV, perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2011

Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea normelor
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaþiuni de fu-
ziune, divizare, dizolvare ºi lichidare a societãþilor comerciale, precum ºi
retragerea sau excluderea unor asociaþi din cadrul societãþilor comerciale ºi
tratamentul fiscal al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1012 din 3 noiembrie 2004, iar anexa la ordin a fost publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1012bis din 3 noiembrie 2004 ;

Règlement CRC n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des
fusions et opérations assimilées, publié le 8 juin 2004 au Journal Officiel
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/ | 21/12/2004;

Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 766 din 10 noiembrie 2009, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare.
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6 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 766 din 10 noiembrie 2009;
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Un numãr mai mare de membri
- iunie 2009 – 3.744 auditori financiari
- octombrie 2011 – 4.068 auditori finan-

ciari

O nouã conducere, aleasã în cadrul
Conferinþei din 2011, pentru o perioa-
dã de 3 ani:

- Horia Neamþu, preºedinte
- Carmen Mataragiu – prim-vicepreºe-

dinte
- Ana Morariu – vicepreºedinte
- Georgeta Petre – vicepreºedinte
- Ana Dincã - vicepreºedinte
- Elena Iordache – membru
- Mircea Bozga – membru
- Scarlat Orzescu – membru
- Tatiana Dãnescu – membru
- Pavel Nãstase – membru
- Daniel Botez – membru

A. Activitãþi în sprijinul 
membrilor Camerei

Deschiderea primei reprezentanþe
regionale a Camerei Auditorilor Fi-
nanciari din România în zona de
Nord-Est la Iaºi, la data de 26 noiem-
brie 2010, cuprinzând judeþele Bacãu,
Iaºi, Neamþ, Suceava ºi Vaslui.

O nouã arhitecturã a website-ului
CAFR, care oferã un volum mai mare
de informaþii de larg interes cu privire
la activitatea Camerei, inclusiv în
limba englezã.

Publicarea pe site-ul Camerei a unor
serii de informaþii ºi alte materiale
de interes pentru membrii CAFR.

Îmbunãtãþirea procedurilor privind
controlul calitãþii.

A fost editat Ghidul privind auditul
calitãþii, material publicat în urma
dreptului de copyright acordat de Insti-
tutul Contabililor Autorizaþi din Scoþia.

Conferinþe ºi simpozioane
- Conferinþa anualã a Camerei Audito-

rilor Financiari din România, Cluj-Na-
poca 2009, Bucureºti 2010 ºi 2011;

- Ziua Naþionalã a Auditorului Financiar,
Timiºoara – 2009 ºi Bucureºti – 2010

- Participarea CAFR, în calitate de
expozant, la conferinþa „Insolvenþa –
Soluþii financiare, soluþii juridice”

Seminarii profesionale
- seminarii tehnice pe tema aplicãrii

IFRS ºi ISA, organizate cu sprijinul
ACCA - Satu Mare ºi Constanþa.

- seminarii profesionale cu tema „A-
bordãri ale auditului financiar”, organi-

Camera Camera Auditorilor FinanciariAuditorilor Financiari
între cel de-al 2-lea ºi al 3-lea 

Congres al auditorilor financiari
2009 - 2011

În aceastã lunã, un important eveniment profesional marcheazã activitatea Camerei Auditorilor Financiari din România:
"Congresul al 3-lea al auditorilor financiari". Cum se cunoaºte, manifestarea este prevãzutã a se desfãºura pe durata a
douã zile - 3-4 noiembrie 2011 - la Hotel Marriott din Capitalã, sub genericul "Profesia de audit - pentru încrederea investi-
torilor ºi protejarea interesului public". În agenda Congresului este prevãzut ºi un moment festiv, care va marca Ziua
Naþionalã a Auditorului Financiar. Reuniunea a numeroºi specialiºti din þarã ºi din strãinãtate, reprezentând organizaþii pro-
fesionale internaþionale de prestigiu - IFAC,FEE, FIDEF, ACCA, instituþii publice - Preºedinþie, Guvern, Banca Naþionalã a
României, ministere, organizaþii profesionale din þarã cu care Camera are protocoale de colaborare, precum CECCAR,
ANEVAR, Camera Consultaþilor Fiscali, Uniunea Profesiilor Liberale, UNPIR, Sistemul Camerelor de Comerþ - vor dezbate
probleme de o deosebitã actualitate ale profesiei atât în plen, cât ºi în cadrul celor ºase ateliere: "Interesul public - misi-
une fundamentalã a auditorului", "Profesia de audit, provocãri ºi probleme regionale", "Recunoaºterea rolului societal al
auditului", "Consolidarea încrederii în profesia de audit", "Dezbateri cu privire la documentul emis de Comisia Europeanã
intitulat «Cartea Verde - politica de audit: lecþiile crizei»"; "Dinamizarea pieþei auditului - auditurile mixte".

În preajma Congresului, oferim cititorilor noºtri un documentar în care sunt jalonate principalele activitãþi desfãºurate de
Camera Auditorilor Financiari din România în perioada care a trecut de la precedentul Congres care a avut loc în iunie
2009. Sunt repere ale progresului remarcabil obþinut de organizaþia profesionalã pe drumul afirmãrii dezvoltãrii profesiei
în România ºi al creºterii prestigiului sãu pe plan internaþional.

Din activitatea CAFR



zate pe regiuni de dezvoltare la Pi-
teºti, Bucureºti, Braºov, Timiºoara ºi
Iaºi.

- seminar de pregãtire profesionalã, or-
ganizat cu sprijinul Institutului Conta-
bililor Autorizaþi din Scoþia, la Bucu-
reºti.

- seminar internaþional privind controlul
calitãþii activitãþii de audit financiar,
organizat cu sprijinul Institutului
Contabililor Autorizaþi din Anglia ºi
Þara Galilor, la Baia Mare.

- masa rotundã privind „Asigurarea
controlului calitãþii”, organizatã cu
sprijinul Institutului Contabililor Autori-
zaþi din Anglia ºi Þara Galilor, Bucu-
reºti 

- seminar profesional internaþional cu
tema „Auditul financiar – necesitate a
guvernanþei corporative”, Bucureºti,
Camera de Comerþ ºi Industrie a
României

- seminarii de instruire pe tema de
combatere a spãlãrii banilor, organi-
zate de CAFR în colaborare cu Oficiul
Naþional de Prevenire ºi Combatere a
Spãlãrii Banilor, la care au participat
auditori financiari din Bucureºti, Con-
stanþa, Galaþi, Tulcea, Braºov, Buzãu,
Ilfov, Giurgiu, Iaºi, Bacãu, Timiº,
Sibiu, Covasna, Prahova ºi Argeº.

B. Pregãtire profesionalã ºi
acces la profesie

organizarea programului anual de pre-
gãtire profesionalã, pentru auditorii
financiari, membri ai Camerei ºi sta-
giarii în activitatea de audit financiar,
organizat anual în cadrul centrelor te-
ritoriale de pregãtire profesionalã;

pregãtirea profesionalã a lectorilor
formatori care susþin cursuri în cadrul
programului anual de pregãtire profe-
sionalã, prin participarea acestora la
mese rotunde privind tematica cursu-
rilor;

organizarea anualã a testului de veri-
ficare a cunoºtinþelor în domeniul fi-
nanciar-contabil, pentru accesul la
stagiu ºi a examenului de competenþã
profesionalã pentru atribuirea calitãþii
de auditor financiar  

C. Reglementãri legale care
vizeazã activitatea Camerei ºi
a auditorilor financiari

CAFR a adoptat Standardele Interna-
þionale de Audit clarificate – 2009,
emise de IAASB, care au fost tradude
ºi editate sub forma de „Manual”;

CAFR a adoptat Codul Etic al Profe-
sioniºtilor Contabili emis de IFAC,
care a fost publicat în limba românã
sub copyright IFAC;

S-a publicat în M.O. al României Le-
gea nr.26/2010 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului nr. 75/ 1999;

S-a publicat în M.O. al României
nr.345, Hotãrârea Guvernului Româ-
niei nr.433/27 aprilie 2011 privind
adoptarea Regulamentului de organi-
zare ºi funcþionare a CAFR

CAFR a publicat „Ghidul privind unele
reglementãri ale profesiei de auditor”,
ediþia a IV-a, revizuitã ºi completatã;

Prin Hotãrârea Consiliului CAFR nr.
239/15.06.2011, s-au modificat formu-
larele de raport anual, conform cererii
auditorilor financiari. 

D. Activitatea la nivel naþional
Protocoale de colaborare cu CEC-
CAR:

- privind cooperarea în domeniul orga-
nizãrii ºi monitorizãrii stagiului

- privind recunoaºterea cursurilor de
pregãtire profesionalã

CAFR a devenit membru al Asociaþiei
Facultãþilor de Economie din Româ-
nia

Protocol de colaborare între CAFR ºi
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tine-
retului ºi Sportului, având ca obiectiv
principal crearea unui sistem funcþio-
nal la nivel naþional – Sistemul IMI PQ
NET – „Reþeaua Autoritãþilor Compe-
tente pentru Calificãrile Profesionale
din România”. Protocol între CAFR ºi
CNRD

Participarea CAFR la consultãrile pu-
blice privind diferite proiecte legisla-
tive care vizeazã activitatea de audit

financiar: proiectul de Lege pentru
modificarea OUG 90/2008 privind
auditul statutar al situaþiilor financiare
anuale consolidate ºi proiectul de
Lege privind organizarea ºi funcþiona-
rea sistemului de platã a pensiilor pri-
vate 

Colaborare permanentã cu organis-
mul de supraveghere publicã a activi-
tãþii de audit statutar

E. Activitatea la nivel internaþional
CAFR a devenit membru cu drepturi
depline FEE (decembrie 2010).

CAFR a devenit membru instituþional
al Asociaþiei Internaþionale pentru
Educaþie Contabilã ºi Cercetare

Un membru al Consiliului CAFR (Dna
Carmen Mataragiu) devine membru
în cadrul Comitetului pentru Naþiuni în
Curs de dezvoltare din cadrul IFAC.

Participarea CAFR la consultãrile
Comisiei Europene privind:

- Cartea Verde cu privire la „Politica de
audit”,

- Cartea Verde cu privire la „Moderni-
zarea Directivei referitoare la cali-
ficãrile profesionale”

- Cartea Verde cu privire la „Cadrul de
guvernanþã”

Participarea activã a reprezentanþilor
Consiliului CAFR la diferite eveni-
mente internaþionale

Acorduri de cooperare ºi protocoale
semnate cu organizaþii profesionale
din strãinãtate: acord de cooperare
ACCA privind recunoaºterea profe-
sionalã reciprocã a membrilor celor
douã organisme profesionale; acord
de cooperare cu  Institutul Contabililor
Autorizaþi din Scoþia (ICAS); acord de
cooperare cu Institutul Contabililor
Publici Autorizaþi din Bulgaria; acord
de cooperare cu Institutul Contabililor
Autorizaþi din Anglia ºi Þara Galilor
(ICAEW); acorduri de cooperare cu
Camera Auditorilor din Ungaria, cu
Uniunea Auditorilor din Ucraina, cu
Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor
Profesioniºti din Republica Moldova,
cu Camera Auditorilor din Lituania.

56 Audit Financiar, anul IX

Din activitatea CAFR






