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Manifestări profesionale
internaţionale la Lyon – Franţa

În perioada 7-10 octombrie, la Lyon – Franţa, s-au desfă
şurat două manifestări profesionale importante, la care
Camera Auditorilor Financiari din România  a fost
reprezentată de prof. univ. dr. , preşedinte
de onoare.

Primul eveniment l-a constituit Adunarea Generală a
Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni,
organizaţie profesională din care CAFR face parte ca
membru cu drepturi depline.

Cel de al doilea eveniment a fost reprezentat de Congresul
Ordinului Experţilor Contabili din Franţa, aflat la a 69-a ediţie.
În cadrul acestuia au fost supuse atenţiei şi dezbaterii câteva
teme de actualitate, formulate într-o manieră incitantă, de larg
interes pentru profesie, dar şi pentru societate în general,
precum: „Lumea se schimbă: evoluţie sau involuţie?”,
„Reglementarea: câmpul posibilităţilor, în practică şi fără
limbaj de lemn”, „Adaptarea cabinetelor noastre: locul
acţiunii!”. În ultima zi dezbaterile s-au desfăşurat sub
genericul: „Au îndrăznit, au acţionat, au cucerit!”, în cadrul
căreia s-a formulat concluzia că „În faţa actualelor provocări
ale profesiei, fiecare profesionist trebuie să se adapteze,
ceea ce nu este deloc uşor!”.
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Horia Neamţu

Conferinţa anuală
a Camerei Auditorilor

Financiari
din România

Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor
Financiari din România s-a desfăşurat la
27 septembrie 2014, la Hotel Ramada
Parc din Bucureşti.

La conferinţă au participat membri cu
drept de vot, desemnaţi conform
normelor de reprezentare aprobate de
Cameră, precum şi invitaţi. Au transmis
mesaje de salut: -
preşedintele Asociaţiei Naţionale a
Evaluatorilor Autorizaţi din România,

membru al Consiliului
Superior al Consiliului pentru Supra-
vegherea în Interes Public a Profesiei
Contabile, -
consilier la Curtea de Conturi a
României şi membru
al Consiliului Naţional al Uniunii
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă
din România.

Prezentarea documentelor Conferinţei:
Raportul de activitate al Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din
România pe anul 2013, Situaţiile
financiare anuale la 31 decembrie 2013,
Execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2013, Proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2014, precum şi Raportul
Comisiei de auditori statutari a fost
continuată prin dezbaterea şi aprobarea
acestora.

Au urmat alegerile pentru noile organe
de conducere ale Camerei.

În urma şedinţei Consiliului Camerei din
data de 2 octombrie a.c. au fost stabilite
următoarele funcţii în cadrul Consiliului
şi al Biroului Permanent:

preşedinte CAFR – ,

prim-vicepreşedinte al Consiliului –
,

vicepreşedinţi ai Consiliului –
,

, ,

membri – ,
, ,

, ,
.

Preşedintele, prim-vicepreşedintele şi
vicepreşedinţii formează Biroul
Permanent al Consiliului.

Adrian Vascu

Lazăr Balaj -

Marius Vorniceanu
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Gabriel Radu

Ciprian-Teodor Mihăilescu

Iosif
Cornel Kameniczki  Clemente
Kiss  Mirela Păunescu

Ana Dincă Daniel
Botez  Tatiana Dănescu  Elena
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Conform Wikipedia, cheia de boltă reprezintă piatra din 
vârful unui arc arhitectural, fiind simultan elementul de 
susţinere a întregii structuri, fără de care aceasta s-ar 

prăbuşi.
O tânără cercetătoare se asigură, argumentat, în primul articol al
revistei că a identificat, fără doar şi poate, cheia de boltă a profe-
siei de auditor şi aceasta se numeşte INTEGRITATEA. 
Pentru a-şi demonstra concepţia prelucrează prin metode statisti-
co-matematice un excelent studiu empiric întreprins de Federaţia
Europeană a Experţilor Contabili. Vă lăsăm plăcerea de a citi
acest articol, care are, credem, darul de a ne pune pe gânduri.
Vom etala câteva mostre despre cum definesc unii din specialiştii
investigaţi noţiunea de integritate. Aceasta ar reprezenta: funda-
mentul încrederii în profesie şi în profesionişti; primatul interesului
public şi al clientului asupra interesului firmei de audit; perseve-
renţa de a face ceea ce este corect, indiferent de obstacole; voin-
ţa de a exprima păreri sau a admite existenţa erorilor indiferent de
consecinţe; a demonstra caracter moral prin consistenţă între

cuvânt şi acţiune; auditorul să facă ceea ce trebuie şi să fie per-
ceput ca făcând ceea ce trebuie.
Pentru ca organizaţia noastră profesională - CAFR - să opineze:
onestitate, corectitudine şi justiţie, în contradicţie cu neglijenţa,
eroarea, falsitatea.
Ce ameninţări pot plana asupra integrităţii? Deosebit de cele enu-
merate în Codul Etic IFAC şi cu care toată lumea este de acord,
am notat câteva exprimări mai plastice: interesul personal, lăco-
mia, incompetenţa şi frica; intimidarea – marcată prin „influenţă
nepotrivită”; criza şi dumpingul – competiţie necinstită; educaţie
etică deficitară; acceptarea unor sarcini pentru care lipseşte pre-
gătirea adecvată.
Şi, în fine, cum poate fi implementată integritatea? Printr-un cod
etic, prin sesiuni – traininguri de formare şi încurajarea unei culturi
bazată pe etică; prin exemplul managementului; şi, nu în ultimul
rând, dacă altfel nu se poate, prin politici disciplinare – sancţiuni
ori recompense, după caz.
Cuantificarea acestor opinii – în articolul menţionat!
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Abstract

Cuvinte cheie: integritate, principii fundamentale, conduită etică, cod de conduită, ameninţări, proces disciplinar

The Importance of the Integrity of Financial Auditors 
- An Analysis Based on a FEE Study
An ethical behaviour defines the auditors whose activity is estab-
lished on a good reputation, especially considering that they rep-
resent and serve the society's interest. 
The foundation of such a behaviour embodies also the principle
of integrity on which the author conducted a statistical analysis of
frequencies. The support of the research carried was produced
by the responses received in a study conducted by The
Federation of European Accountants (FEE). The main goal aims
at highlighting the principle of integrity as core amongst the other
principles. 
The results obtained lead to an even definition for integrity based
on honesty and reliability, showing that integrity has a central role

within the professional behaviour and identifies the threats on an
ethical behaviour, as well as the methods, appreciated by the
rate of success of integrity implementation. 
The clarification of these aspects regarding integrity serves to
consolidate trust in the moral quality of auditors. Therefore, the
principle of integrity channels the other fundamental principles
with the aim of adopting a professional and ethical behaviour
according to the public's expectations of engagement and hon-
esty. 
Key words: integrity, fundamental principles, ethical behaviour,

ethics code, threats, disciplinary process 
JEL Classification: M14, M41, M 42, M53, M59, G02

Importanţa
integrităţii 
auditorilor
financiari
- analiză fundamentată pe
un studiu al FEE
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1. Introducere 
În cadrul prezentului studiu am efectuat
o investigaţie privind importanţa inte-
grităţii în activitatea auditorilor, dat
fiind că o conduită etică generează
încredere. Preocuparea pentru conduita
etică a auditorilor s-a intensificat în ulti-
mii ani pe fondul unui scepticism evi-
dent din partea publicului privind capa-
citatea auditului de a răspunde aşteptă-
rilor sale de transparenţă şi utilitate, dar
şi pe fondul schimbării de percepţie pe
care profesia a suferit-o asupra ei înseşi. 
În vederea exprimării opiniei de audit,
pe tot parcursul procesului de colectare
a probelor, de analiză a acestora şi de
consolidare a rezultatelor, auditorului
financiar i se cere să dea dovadă de
independenţă, obiectivitate, onestitate,
integritate, scepticism profesional şi
atenţie cuvenită, competenţă profesio-
nală - atribute care ilustrează principiile
fundamentale de audit şi care orientează
auditorul în raţionamentul profesional.
Dintre acestea, integritatea este legată
cel mai mult de conduita etică necesară
pentru a asigura temelia încrederii
publicului. Principiul integrităţii se află
la baza unei conduite etice şi, de aceea,
am dorit să dezbatem unele aspecte
legate de locul său printre celelalte prin-
cipii fundamentale de etică.
Federaţia Experţilor Contabili Europeni
(FEE), organism reprezentativ pentru
profesia contabilă la nivel european, a
lansat un studiu în 2010 spre a determi-
na locul şi importanţa integrităţii în
activitatea profesională a auditorilor,
precum şi spre a scoate la lumină diver-
se aspecte privind integritatea, mai ales
în raport cu celelalte principii funda-
mentale din cadrul Codului IFAC.

Analiza acestui studiu şi a răspunsurilor
primite permite o clarificare a unor ele-
mente referitoare la acest principiu fun-
damental, cu atât mai mult cu cât inte-
gritatea personală şi cea profesională nu
pot fi divizate. 
Evident, iniţiativa FEE de a lansa o
dezbatere asupra integrităţii a fost apre-
ciată în unanimitate ca fiind necesară,
într-un context în care impulsionarea
conduitei etice a auditorilor contribuie
la o mai mare credibilitate şi astfel la
sporirea încrederii în capacitatea auditu-
lui de a acţiona conform interesului
public. Integritatea primeşte valenţe de
etalon pentru asigurarea unei culturi
etice în cadrul unei organizaţii, fiind un
principiu fundamental în activitatea de
audit. 
Acest studiu este structurat în patru
secţiuni, respectiv: prima se referă la
introducerea şi metodologia cercetării, a
doua prezintă elemente cu privire la
integritate în viziunea FEE, precum şi
reflecţii ale respondenţilor, a treia
cuprinde analiza celor patru întrebări
adresate de FEE respondenţilor, iar în
final sunt prezentate concluziile care au
urmat analizei efectuate. 

1.1. UNELE DEZBATERI ÎN LITERA-
TURA DE SPECIALITATE

Diverse studii din literatura de speciali-
tate au avut drept obiect de cercetare
principiile universale sistematizate într-
un cod de etică şi impactul unui astfel
de cod asupra conduitei membrilor pro-
fesiei de audit. Astfel, Adam et al.
(2004) şi Stevens (2008) au determinat
că regulile de etică aferente unui nou
cod de conduită influenţează pozitiv
comportamentul auditorilor. Totodată,
Adam et al. (2004) au stabilit câteva
metode de implementare a unui cod de
conduită într-o organizaţie. De aseme-
nea, Schwartz (2005) a ajuns la conclu-
zia că prezenţa unor norme de etică
afectează pozitiv comportamentul etic
al practicienilor. 
Menţinerea încrederii este importantă
pentru că, aşa cum sublinia şi Schwartz

(2001), încrederea este cheia pe care se
fundamentează orice sistem etic, iar ac -
tivitatea auditorilor se întemeiază înain-
te de toate pe încredere. Armstrong
(2003) observă că o motivaţie etică
determină o conduită etică. Barnett et
al. (2000) subliniază că percepţiile mem-
brilor asupra climatului etic dintr-o
organizaţie influenţează conduita aces-
tora. Chiar dacă efectele unui cod etic
asupra climatului etic rămân ambigue
(Somers, 2001; Schwartz, 2001), totuşi
un asemenea cod are o mare importan-
ţă fiind un element esenţial în asigura-
rea unui climat etic în cadrul profesiei.
Sadowski et al. (2012) conduc o investi-
gaţie pentru a pune bazele unui cod de
etică la nivel internaţional, pornind de
la cel elaborat de IFAC.
De asemenea, Shafer (2001) a efectuat
un studiu privind impactul raţionamen-
tului etic asupra conduitei etice a audi-
torilor, al cărui rezultat este că între cele
două există o legătură direct proporţio-
nală, respectiv cu cât se ajunge la un
raţionament etic mai înalt cu atât con-
duita prezintă un caracter etic mai ridi-
cat. Aşadar, conform Shafer et al.
(2001) calităţile morale personale cântă-
resc în procesul de adoptare a unor
decizii etice. Evident, valori înalte din
cadrul organizaţiilor sunt susceptibile să
atragă persoane cu acelaşi nivel ridicat
de valori.

1.2. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA
CERCETĂRII

Integritatea apare în cadrul unei activi-
tăţi profesionale calitative reprezentând
motorul principiilor fundamentale ale
Codului IFAC. Drept urmare ne-am
propus o analiză de conţinut, dublată
de o analiză empirică în scop edificator
asupra unor aspecte diverse privind
principiul integrităţii. Prin analiza de
frecvenţe efectuată am urmărit să deter-
minăm poziţia centrală a integrităţii şi
raportul cu celelalte principii funda-
mentale, ţinând cont de ameninţările
asupra unei conduite etice şi de modali-
tăţile de implementare a integrităţii în
cadrul unei organizaţii. 

ARDELEAN  l



Metodologia utilizată are la bază un
demers de tip analitic întrucât realizăm o
investigaţie asupra principiului integrită-
ţii pornind de la un studiu al FEE pe
această temă. În primă instanţă am pre-
zentat conţinutul studiului FEE privind
integritatea şi în continuare am analizat
8 din cele 17 întrebări pe care FEE le-a
adresat respondenţilor. Astfel, pe par-
cursul acestei lucrări ne-am orientat
către 4 întrebări dintre cele selectate
vizând definiţia integrităţii, plasarea sa
în centrul conduitei profesionale, tipo-
logia ameninţărilor şi mijloacele de
implementare a integrităţii, urmând ca
în cadrul unui alt studiu să analizăm
următoarele 4 întrebări selectate, vizând
poziţia centrală a integrităţii printre
celelalte principii fundamentale, rapor-
tul cu acestea, influenţa percepţiei inte-
grităţii, precum şi necesitatea clarificării
valorilor etice. Am sistematizat răspun-
surile oferite de către respondenţi şi,
printr-o analiză empirică (preponderent
de frecvenţe), utilizând programul sta-
tistic SPSS v20, am confirmat ipotezele
de cercetare enunţate. În acest context
remarcăm o abordare metodică, care
îmbină elemente cantitative (prezente în

partea de analiză statistică) cu elemente
descriptive (prezente în partea interpre-
tativă a analizei efectuate). 
Pornind de la date empirice ajungem la
rezultate concludente referitoare la
locul şi importanţa principiului integri-
tăţii în cadrul unei conduite etice a pro-
fesiei, precum şi evaluarea raportului
acestuia cu celelalte principii fundamen-
tale de etică. Scopul cercetării îl consti-
tuie în principal determinarea rolului
central al integrităţii printre celelalte
principii fundamentale de etică. Un
rezultat pozitiv în acest sens ar avea
drept consecinţă o ierarhizare a princi-
piilor, de aceea considerăm că este
importantă o astfel de analiză. 
Aportul personal în cadrul acestui stu-
diu se regăseşte în analiza efectuată cu
ajutorul programului statistic SPSS v20,
în interpretarea datelor statistice obţinu-
te, precum şi în prezentarea propriei
viziuni asupra obiectului cercetării.
Metoda de lucru este una originală, fun-
damentată pe analiza statistică asupra
principiului integrităţii spre a determina
dacă poate fi evidenţiat drept principiu
central printre principiile fundamentale
de etică şi spre a determina raportul pe

care îl menţine cu acestea pe baza stu-
diului iniţiat de FEE. De asemenea,
importanţa acestei analize pentru profe-
sie este stabilirea unor parametri în
raport cu integritatea care să scoată în
evidenţă ponderea şi valoarea acesteia
printre celelalte principii fundamentale. 

2. Concepţia FEE 
despre integritate: 

problematici şi 
reflecţii adiacente

Respondenţii au apreciat în unanimitate
iniţiativa FEE de a supune dezbaterii o
demarcare a integrităţii drept nucleu al
conduitei etice, aceasta deşi scopul stu-
diului efectuat de FEE nu este determi-
nat explicit în cuprinsul său. Aşadar, au
fost respondenţi care au atras atenţia că
din această cauză s-a răspuns strict la
întrebările adresate. Studiul FEE conţi-
ne reflecţii legate de integritate, precum
şi trimiteri la concepte cum sunt cele de
încredere şi interes public în relaţie cu
acest principiu fundamental.

511/2014
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Integritatea profesională 
şi integritatea personală 

sunt interconectate, 
însă cea profesională 

este subordonată celei
personale şi ţine de registrul

unui cadru profesional.
Publicul aşteaptă o conduită

etică bazată pe integritate,
transparenţă şi competenţă

de la membrii profesiei
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Definiţia integrităţii, în viziunea FEE
este următoarea: A fi direct şi onest în
cadrul relaţiilor profesionale şi de afaceri;
corectitudine şi transparenţă; a nu fi asociat cu
informaţii care conţin afirmaţii false ori care
induc în eroare şi nici cu informaţii furnizate
în mod neglijent1. Această definiţie, deri-
vată după cea furnizată de Codul Etic al
IFAC, pune în valoare o atitudine
morală a auditorului bazată pe calităţi
precum onestitate, corectitudine şi
transparenţă. Aşadar, conform alegaţiei
FEE susţinute de ACCA, integritatea
presupune mai mult decât simpla res-
pectare a legii, deoarece FEE consideră
că acest principiu este motorul unei
conduite etice. În lipsa integrităţii, acti-
vitatea auditorilor nu poate primi încre-
derea necesară funcţionării sale, argu-
ment care propulsează importanţa inte-
grităţii ca principiu central pentru pro-
fesia auditorilor. 
Integritatea (integritas), concept de origi-
ne latină, înglobează standarde înalte de
morală, onestitate şi de relevare a ade-
vărului, care cumulate denotă virtutea
celui care o exercită. Conform unui
raport al ICAEW (Institute of  Chartered
Accountants in England and Wales) citat de
FEE, integritatea este asociată unor
valori morale, unor raţiuni motivante,
unui angajament, unor calităţi şi unei
acţiuni rapide. Pe de altă parte, integri-
tatea profesională şi integritatea perso-
nală sunt interconectate, însă cea profe-
sională este subordonată celei personale
şi ţine de registrul unui cadru profesio-
nal. Publicul aşteaptă o conduită etică
bazată pe integritate, transparenţă şi
competenţă de la membrii profesiei. 
Totodată, considerarea interesului
public de către profesie relevă asumarea
responsabilităţii care impun acesteia ali-
nierea performanţelor profesiei la
aşteptările societăţii, fiind astfel depăşit
cadrul potrivit căruia un audit serveşte
în principal beneficiarilor direcţi. Mai
mult, etica şi integritatea în audit au o
influenţă pozitivă asupra încrederii pe
care societatea o conferă. Percepţia asu-
pra integrităţii profesiei, de a acţiona cu

corectitudine şi onestitate, influenţează
în mod direct încrederea publicului faţă
de credibilitatea unui audit. 
Raportarea FEE la etică susţine teza
potrivit căreia o conduită etică generea-
ză încredere şi siguranţă vizavi de pro-
fesie, etica constituind un aspect esen-
ţial pentru auditori şi pentru părţile
interesate. De unde şi interesul pentru
o dezbatere asupra integrităţii drept principiu
central al eticii. Într-adevăr, profesia recu-
noaşte valoarea conduitei etice prin
adoptarea Codului Etic, care promovea-
ză principiile etice, precum şi prin edu-
caţia continuă în acest sens. 
De asemenea, FEE apreciază că priori-
tatea climatului etic din cadrul firmei de
audit, susţinut de un cod de conduită
etică, va influenţa conduita individuală a
auditorilor. Aceasta întrucât este mai
uşor a acţiona cu integritate într-un
mediu în care este avansată o astfel de
conduită. În acest sens, atât acţiunile de
promovare a integrităţii de către persoa-
nele aflate la conducerea firmei de
audit, cât şi acţiunile auditorilor indivi-
duali, precum şi percepţiile din interior
şi exterior determină nivelul de integri-
tate din cadrul organizaţiei. Integritatea
este construită în timp şi este influenţa-
tă de conduita tuturor persoanelor din
interiorul firmei de audit, deşi cei aflaţi
la un nivel de influenţă mai ridicat au
un impact mai mare. Promovarea unui
climat axat pe integritate se realizează,
conform FEE, prin conducere, strate-
gie, politici, informare şi nivel de cultu-
ră, elemente care prin interconectivitate
se susţin reciproc. Practic, acest climat
de integritate din interiorul unei firme
de audit, determinat de integritatea
individuală a auditorilor, contribuie în
mod esenţial la obţinerea nivelului de
integritate dorit la nivelul profesiei. 
De altfel, Codul IFAC cere profesioniş-
tilor contabili să încurajeze o cultură
bazată pe etică în cadrul organizaţiilor
din care fac parte, precum şi în relaţiile
cu clienţii. Chiar dacă auditorii nu atestă
nivelul de integritate al clienţilor, ci
oferă o atestare asupra situaţiilor finan-

ciare, totuşi poziţionarea clientului de
audit faţă de integritate poate fi consi-
derată drept probă de audit, dat fiind că
o conduită bazată pe integritate conferă
credibilitate informaţiilor furnizate, în
opinia FEE. 
Până la momentul actual, FEE estimea-
ză că accentul a fost pus preponderent
pe independenţă şi pe obiectivitate, pe
când menţiunile referitoare la integritate
au fost puţine şi fără detaliile care s-ar fi
impus, mai ales că aceasta poate fi
interpretată subiectiv într-un context
internaţional. Astfel, principiul integri-
tăţii în calitate de principiu fundamental
al Codului IFAC este subliniat de către
studiul FEE ca fiind superior celorlalte
principii, fiindu-i accentuată însemnăta-
tea şi valoarea. 

2.1. APROBARE, DAR ŞI SCEPTI-
CISM CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA
FEE ASUPRA PRINCIPIULUI
INTEGRITĂŢII

Respondenţii au oferit fie răspunsuri
structurate la întrebările adresate de
FEE, fie au făcut remarci de ordin
general privind integritatea în activitatea
profesională (Vezi Tabelul 1). Dintre
cele de ordin general, ACCA, la fel ca şi
CIPFA, subliniază faptul că FEE nu
specifică clar care este scopul discuţiei
decât că doreşte să lanseze o dezbatere,
motiv pentru care comentariile sunt
restricţionate la punctele conţinute de
studiul FEE. Totodată, APESB notează
că în cuprinsul studiului FEE au fost
emise o serie de aserţiuni şi consideră
că nu este evidentă măsura în care aces-
tea au la bază o cercetare demonstrati-
vă. O altă remarcă emisă de CIPFA
vizează faptul că exemplele oferite de
studiul FEE se referă în principal la
auditul statutar şi mai puţin la contabili-
tatea din sectorul privat ori public.
În acelaşi timp, respondenţii apreciază
în unanimitate iniţiativa FEE de a da
tonul unei dezbateri asupra unor pro-
blematici de natură etică, aceasta fiind
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considerată drept un punct de plecare
excelent pentru demararea discuţiei des-
pre integritate. Drept urmare, relatăm
în continuare remarcile formulate în
acest sens de către respondenţi. Astfel,
FSR atrage atenţia asupra sensibilizării
membrilor privind aspecte legate de
integritate şi etică. Ernst & Young aso-
ciază studiul FEE unei oportunităţi
pentru reflecţie într-un moment în care
etica şi integritatea prezintă un interes
sporit pentru participanţii din piaţă. În
opinia FSR, “integritatea şi etica trebuie să
se afle în centrul vieţii profesionale pentru a
obţine încrederea publicului”, conduita
mem brilor impunându-se a fi conformă
cu aşteptările publicului, de aceea clari-
ficări privind interpretarea practică a
integrităţii ar fi apreciate. Pornind de la
consideraţia că integritatea constituie un
gaj pentru respectarea interesului pu -
blic, IAA estimează că interesul public
reprezintă cauza pentru care etica şi in -
tegritatea au căpătat o importanţă atât
de mare pentru profesie. În mod ana-
log, GCAC remarcă dificultatea de a
defini conceptul de integritate, cu atât
mai mult cu cât aceasta este asociată
unei conduite etice. KPMG apreciază
că responsabilitatea aplicării integrităţii
ca valoare fundamentală aparţine tutu-
ror actorilor implicaţi cu scopul de a
inspira încredere. Grant Thornton pre-
cizează că este esenţial pentru profesie
de a acţiona şi de a fi percepută ca
acţionând cu integritate, aceasta fiind
“cheia de boltă a profesiei”. ICAEW esti-
mează că integritatea stă la baza con-
duitei etice şi a încrederii şi că FEE
abordează importanţa integrităţii 
dintr-o perspectivă care implică actori
ce acţionează la nivel global spre a obţi-
ne un consens care depăşeşte diferenţe-
le culturale. 
Printre cei care au emis opinii critice,
ECIIA remarcă faptul că lucrarea FEE
precizează definiţia integrităţii, impor-
tanţa acesteia şi ce înseamnă a acţiona
cu integritate, însă notează că lucrarea
nu reuşeşte să convingă de faptul că
integritatea este principiul central al
codului de etică. Tot în opinia ECIIA
stabilirea unei ierarhii a principiilor etice
şi plasarea integrităţii în vârful acesteia

reprezintă o complicaţie inutilă, care ar
diminua impactul ansamblului principii-
lor fundamentale. PwC remarcă însem-
nătatea primordială a integrităţii pentru
profesie, însă atrage atenţia că încerca-
rea unei definiţii a acesteia poate genera
consecinţe indezirabile prin minimiza-
rea acţiunii integre la un proces de con-
formitate, ceea ce este de evitat. O serie
de respondenţi şi-au manifestat îngrijo-
rarea că prin impunerea principiului
integrităţii drept principiu central, cele-
lalte principii ar cunoaşte o depreciere
care nu ar fi justificată atât timp cât
principiile sunt intercorelate şi au o
valoare egală. ICJCE este de părere că
lucrarea FEE nu ar fi trebuit să accen-
tueze riscurile care derivă din ameninţă-
rile asupra profesiei, ci să sublinieze
aspecte precum semnificaţia unei con-
duite etice, raportul cu independenţa
prin adoptarea măsurilor de protecţie,
precum şi redefinirea sancţiunilor. 
În continuare, vom trata în mod struc-
turat răspunsurile oferite de respon-
denţi la întrebările selectate de noi din-
tre cele adresate de FEE în cuprinsul

lucrării. Secvenţa următoare prezintă
rezultatele analizei statistice şi descripti-
ve, obţinute cu ajutorul programului
SPSS v20.

3. Analiza 
răspunsurilor oferite
de către respondenţi

cu privire la 
principiul integrităţii 

Studiul lansat de FEE are ca obiectiv
promovarea integrităţii drept principiu
călăuzitor pentru profesie, precum şi
angajarea unei dezbateri privind ceea ce
înseamnă integritatea şi ceea ce înseam-
nă a acţiona cu integritate într-un con-
text profesional. Respondenţii care au
oferit remarci şi comentarii privind
locul şi importanţa integrităţii au fost în
număr de 31, toţi membrii ai FEE,
printre care şi Camera Auditorilor Fi -
nanciari din România. Tabelul 1 reflec-
tă lista de acronime ale respondenţilor.
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Profilul respondenţilor acoperă atât
instituţii specializate, cât şi persoane
fizice, după cum am evidenţiat în
Tabelul 2.

Profilul respondenţilor este unul relativ
heteroclit, fiind compus din: organisme
de reglementare (3), persoane fizice (3),
organisme de reprezentare a profesio-
niştilor contabili (10), organisme de
reprezentare a auditorilor (13), precum
şi organisme de reprezentare a altor
profesii (2). Astfel, ponderea instituţii-
lor de contabilitate şi de audit reprezin-
tă cumulat 74% din totalul respondenţi-
lor. Această participare masivă vădeşte
un interes pregnant al profesiei pentru
chestiunile care privesc etica, integrita-
tea fiind considerată de profesionişti
drept nucleul unei conduite etice. Cu
deosebire prezenţa organismelor repre-
zentative ale auditorilor este grăitoare,
întrucât aceştia se află în vizorul publi-
cului, iar integritatea ilustrează confor-
mitate cu valorile societăţii şi cu aştep-
tările publicului. Însă problematica inte-
grităţii în activitatea profesională suscită
interes şi pentru alte categorii de res-
pondenţi, ceea ce este firesc dacă ţinem
cont de tematica studiului FEE. 

Tabelul 3 relevă o clasificare a respon-
denţilor în funcţie de aria geografică.

Apare evident că majoritatea covârşi-
toare a respondenţilor sunt organisme
sau persoane fizice rezidente în Europa,

acest fapt fiind explicabil prin aceea că
FEE – care a lansat dezbaterea – este
un organism european, iar respondenţii
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sunt în marea lor majoritate membri ai
acestuia, însă faptul că la dezbatere iau
parte şi instituţii cu arie de acoperire
internaţională marchează interesul la
nivel global al profesiei vizavi de tema
integrităţii în activitatea profesională. 
Dezbaterea asupra integrităţii a avut
drept fundament o serie de întrebări (în
număr de 17), care au fost divizate în
întrebări de ordin general privind inte-
gritatea (prima coloană) şi respectiv
întrebări privind codul de etică al profe-
siei şi aplicarea sa (a doua coloană),
după cum apare în Tabelul 4. 
În vederea efectuării analizei şi a validă-
rii ipotezelor de cercetare stabilite, din
totalul de şaptesprezece întrebări adre-
sate de către FEE respondenţilor, ne-
am oprit asupra a opt dintre acestea şi
anume: întrebarea unu [Î1] (Ce înseamnă
integritatea pentru dumneavoastră?), întreba-
rea doi [Î2] (Este integritatea principiul cen-
tral în cadrul conduitei profesionale? Dacă da,
de ce?), întrebarea trei [Î3] (Care sunt ame-
ninţările asupra conduitei etice?), întrebarea
cinci [Î5] (Cum este implementată integrita-
tea în firma dumneavoastră de audit sau în
organizaţia din care faceţi parte? Cum ar
putea fi îmbunătăţită?), întrebarea şase [Î6]
(Sunt cititorii de acord că integritatea este
principiul central şi ar trebui subliniată ca
atare, în comparaţie cu celelalte principii fun-
damentale? Dacă nu, de ce?), întrebarea
şapte [Î7] (Celelalte principii fundamentale
sunt derivate din principiul integrităţii sau
sunt complementare acestuia? Puteţi explica
raţionamentul?), întrebarea nouă [Î9]
(Cred cititorii că integritatea percepută a pro-
fesiei în general are o influenţă asupra integri-
tăţii indivizilor din cadrul acesteia? Din nou,
aceasta are consecinţe asupra procesului disci-
plinar?) şi întrebarea cincisprezece [Î15]
(Sunt cititorii de acord că organizaţiile ar tre-
bui să aibă valori etice clare şi că acest lucru
necesită, cu excepţia celor mai mici organizaţii,
un cod de conduită? Dacă nu, vă rugăm să
explicaţi raţionamentul.). 
Justificarea selecţiei celor opt întrebări
(pe care le-am prescurtat cu “Î”, urmate
de cifra corespunzătoare) din totalul de
şaptesprezece câte a adresat FEE mem-
brilor săi, constă în faptul că am dorit

să determinăm importanţa acordată de
respondenţi principiului integrităţii, locul
acestui principiu în raport cu celelalte
din Codul IFAC, dacă o ierarhizare este
de dorit, precum şi dacă percepţia asupra

integrităţii influenţează conduita etică,
printre altele. Dintre cele opt întrebări,
două privesc ameninţările asupra unei
conduite etice şi, respectiv, codul etic
care susţine un climat etic, iar celelalte
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şase întrebări privesc integritatea ca
principiu central, completată de rapor-
tul cu celelalte principii fundamentale şi
de influenţa percepţiei integrităţii profe-
siei asupra integrităţii membrilor. Mai
mult, considerentul pe baza căruia am
efectuat selecţia l-a constituit faptul că
aceasta permite ridicarea unor semne
de întrebare asupra unor chestiuni com-
plexe care sunt interconectate (de
exemplu, stabilirea unei legături între
centralitatea integrităţii şi raportul de
derivare sau complementaritate care se
stabileşte cu celelalte principii ori a unei
relaţii între integritatea percepută şi
procesul disciplinar). 
În continuare, vom trata în mod struc-
turat răspunsurile oferite de respon-
denţi la întrebările selectate de noi din-
tre cele adresate de FEE în cuprinsul
lucrării. Secvenţa următoare prezintă
rezultatele analizei statistice şi descripti-
ve, obţinute cu ajutorul programului
SPSS v20.

3.1. O DESCIFRARE A SEMNIFICA-
ŢIEI INTEGRITĂŢII

În această secvenţă vom efectua analiza
Î1 (Ce înseamnă integritatea pentru dumnea-
voastră?), spre a determina asocierile cele
mai frecvente cu acest concept şi, astfel,
spre a clarifica dacă definiţia integrităţii
reuneşte consens la nivelul profesiei.
Respondenţii apreciază că lucrarea este
utilă prin aceea că focalizează atenţia
asupra integrităţii, drept principiu fun-
damental. Astfel, un număr de 23 de
respondenţi (N=23) au acordat un răs-
puns care să definească integritatea, res-
pectiv 74% din totalul respondenţilor
au căutat să o determine. Ţinând cont
de aceste răspunsuri şi de asocierile
recurente în definiţia integrităţii, am
formulat următoarele ipoteze: 

H1a: Integritatea este asociată de
către majoritatea respondenţilor
cu onestitatea şi fiabilitatea

H1b: Integritatea este asociată de
către majoritatea respondenţilor
cu un principiu fundamental al
Codului IFAC 

Spre a efectua analiza empirică prin
intermediul căreia am urmărit să identi-
ficăm definiţia dată integrităţii în mod
sistematic de o majoritate a responden-
ţilor, am definit următoarele variabile:

è Integrit_respondenţi = Numărul res-
pondenţilor care au definit
integritatea 

è Integrit_onestit_fiabilit = Numărul
răspunsurilor care au asociat inte-
gritatea cu onestitatea şi/sau
fiabilitatea 

è Integrit_principiu_Cod_IFAC =
Numărul răspunsurilor care au aso-
ciat integritatea cu un principiu al
Codului IFAC

è Integrit_alta_definitie = Numărul res-
pondenţilor care au acordat o altă
definiţie integrităţii

Variabilele au fost determinate ca fiind
de tip ‘lanţ’ (Integrit_respondenti) şi de tip
‘numeric’ astfel: variabila Integrit_onestit_si
_fia bilitate a primit codul 1 dacă respon-
dentul a echivalat definiţia acordată
integrităţii cu onestitatea şi/sau fiabilita-
tea ca valori universale, variabila Integ -
rit_principiu_Cod_IFAC a primit codul 2
în cazul în care respondentul a făcut
referire la integritate ca principiu al
Codului IFAC, iar variabila Integrit_
alta_definitie a primit codul 3 în situaţia
în care respondentul a conferit o altă
definiţie integrităţii. Tabelul 5 reflectă
frecvenţele variabilelor determinate.
Tabelul 5 de frecvenţe arată valorile
cumulate şi în procent pentru fiecare

variabilă analizată pe coloana ‘Valid’,
precum şi valorile care lipsesc în raport
cu numărul total N pe coloana ‘Absent’.
Pe baza observaţiilor, conchidem că cea
mai mare parte a respondenţilor respec-
tiv 69,6% (în procent) şi 16 (în valoare
absolută) raportat la numărul total de
23 de respondenţi au asociat integrita-
tea cu onestitatea si/sau fiabilitatea şi,
în consecinţă, validăm ipoteza H1a
potrivit căreia ‘integritatea este asociată de
către majoritatea respondenţilor cu onestitatea
şi fiabilitatea’. 
Integritatea a fost definită de către
21,7% dintre respondenţi ca fiind un
principiu fundamental al Codului IFAC
şi de 8,7% ca având o altă definiţie
decât asocierea cu onestitatea ori pune-
rea sa în valoare ca principiu fundamen-
tal. Este interesant cum majoritatea res-
pondenţilor atribuie integrităţii valori
universale precum onestitate, corectitu-
dine, pertinenţă, fiabilitate ori obiectivi-
tate. Raportarea la astfel de valori relevă
asocierea integrităţii în cadrul activităţii
profesionale cu a face ceea ce este
corect şi conform cu aşteptările publi-
cului larg. 
În sensul determinării atenţiei cuvenite
de către respondenţi faţă de interesul
public şi a legăturii create în raport cu
integritatea, am dorit să verificăm pon-
derea răspunsurilor care conţin referinţe
la noţiunile de încredere a publicului şi
de interes public. 
Pentru aceasta am generat în SPSS v20
Tabelul 6. 
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Se observă că un număr de 5 răspun-
suri (respectiv 21,7%) conţin referinţe
la încrederea publicului, iar 2 răspunsuri
(respectiv 8,7%) la interesul public.
Punctarea legăturii dintre aceste noţiuni
în relaţie cu integritatea semnifică faptul
că există un interes, deşi într-o propor-
ţie mică, pentru a reflecta integritatea
prin încrederea pe care auditorii o
transmit publicului şi prin acţiunea
implicită în beneficiul interesului public.
A inspira încredere clientului şi publicu-
lui este un deziderat al profesiei, încre-
derea constituind fundamentul auditu-
lui, după cum punctează unii respon-
denţi, şi mai mult decât atât, încrederea
constituie fundamentul integrităţii.
Integritatea este emblematică în vederea
plasării activităţii de audit în centrul
interesului public mai ales că profesia
este una ancorată în societate, iar inte-
gritatea este o calitate probantă a mora-
lităţii membrilor acesteia. 
În secvenţa următoare am comprimat
răspunsurile celor 23 de organisme şi
persoane fizice care s-au pronunţat cu
privire la definiţia integrităţii, în studiul
FEE: 

è În concepţia ACCA, a acţiona cu
integritate înseamnă a face ceea ce
este considerat a fi corect, fapt care
presupune aplicarea valorilor perso-
nale şi a competenţelor în vederea
evaluării celor mai bune căi de
acţiune.

è APESB consideră că integritatea
este unul dintre principiile funda-

mentale cuprinse în Codul IFAC.

è Pentru CIMA, a acţiona cu integri-
tate înseamnă a aplica şi a respecta
principiile Codului IFAC.

è IPFA apreciază integritatea ca fiind
aderarea la un ansamblu de princi-
pii de natură personală, cu menţiu-
nea că într-un mediu profesional
acestea se cer a fi agreate de către
profesie.

è Clifford Moggs o asociază cu
onestitate, fiabilitate şi încredere,
excluzând că ar cuprinde valenţe
legate de competenţă.

è CNCC menţionează că în Codul
francez de etică integritatea este
asociată cu onestitate şi probitate,
iar membrii trebuie să se abţină de
la o conduită care contravine
acestor valori.

è În opinia CNDCEC integritatea
este asociată cu onestitatea şi corec-
titudinea aplicate în activitatea pro-
fesională şi personală a
profesionistului contabil.

è Deloitte este de părere că integrita-
tea combină onestitatea cu aderarea
la standarde etice de conduită pro-
fesională pe parcursul procesului 
de adoptare a deciziilor şi în vede-
rea însuşirii unei conduite care 
să îndeplinească aşteptările rezona-
bile ale clientului şi să-i inspire
încredere.

è ECIIA notează că integritatea este
fundamentul încrederii.

è EGIAN asociază integritatea cu
onestitate şi adevăr, cu adoptarea
unei linii drepte de conduită care
recunoaşte primatul interesului
public şi pe cel al clientului înaintea
interesului firmei de audit.

è Pentru Ernst & Young definiţia
integrităţii este legată de soliditate
morală, onestitate şi conduită etică,
aspecte puse în valoare de Codul
Etic în descrierea fundamentelor pe
care se sprijină activitatea profesiei
şi care nu ar trebui să fie doar
promovate, ci aplicate practic.

è Grant Thornton apreciază că inte-
gritatea este o stare de spirit care
presupune onestitate şi bună cre-
dinţă, care stă la baza acţiunii şi
ghidează membrii în a adopta în
mod constant standarde înalte spre
a menţine încrederea publicului.

è ICAEW ia în considerare în defini-
ţia pe care o conferă integrităţii, pe
lângă valori precum onestitate şi
veridicitate, şi aspecte precum
motivaţii, angajamente, rezistenţă la
presiuni, credinţa care îndeamnă
profesionistul contabil la perseve-
renţa de a face ceea ce este corect
indiferent de obstacole.

è ICJCE estimează că integritatea
reprezintă o emblemă pentru pro-
fesie, fiind un principiu care „deter-
mină existenţa unei conduite profesionale
reale”, activând în interesul public.

è Viziunea ICPAC asupra definiţiei
integrităţii concură cu cea
prezentată de FEE.

è Pentru ICPAI integritatea reprezin-
tă menţinerea competenţei în
cadrul serviciilor oferite, voinţa „de
a exprima păreri sau de a admite erorile
indiferent de consecinţe”, vigilenţa faţă
de conflicte potenţiale, adoptarea
măsurilor destinate să împiedice
impactul presiunilor de ordin eco-
nomic, precum şi aderarea la princi-
pii morale şi etice care pun în
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valoare onestitatea şi caracterul mo -
ral în cadrul relaţiilor profesionale.

è John Hudson situează evoluţia
integrităţii în raport cu societatea,
integritatea fiind capacitatea audito-
rului de a demonstra caracter moral
prin consistenţă între cuvânt şi
acţiune, prin aderarea la un cod de
valori intransigent, bazat pe
principii acceptate.

è KPMG evaluează integritatea ca pe
un termen abstract care însă încor-
porează noţiuni universal acceptate
precum onestitatea, iar din punct
de vedere profesional semnifică
respectarea celor mai înalte standar-
de şi menţinerea independenţei.

è Pentru LZRA integritatea
echivalează cu a fi onest. 

è MKVK remarcă faptul că integrita-
tea presupune onestitate, bună cre-
dinţă şi obiectivitate, valori care nu
permit influenţa nedorită a terţilor,
având prioritate asupra propriului
interes şi a obţinerii profitului.

è CAFR estimează că integritatea
este primul dintre principiile etice
pe care le cuprinde spre a susţine o
conduită profesională calitativă
orientată spre competenţă şi presu-
pune „onestitate, decizie, corectitudine şi
justiţie”, fiind în contradicţie cu
„neglijenţa, eroarea, falsitatea”. 

è SAO situează integritatea printre
cele cinci principii etice, Codul său
Etic fiind asemănător cu Codul
IFAC. 

è SOEL defineşte integritatea ca pe
un concept care combină valori
precum onestitate, fiabilitate, încre-
dere, transparenţă, întruchipând
aşteptările publicului de conduită
corectă. 

O definiţie a integrităţii în viziunea res-
pondenţilor presupune asocierea cu
concepte de onestitate, obiectivitate şi
probitate, fiind subliniată importanţa sa
în menţinerea încrederii publicului, în
calitate de factor care asigură servirea

interesului public de către profesie.
Astfel, atribuirea unei definiţii integrită-
ţii presupune reflecţie, iar ACCA averti-
zează asupra impresiei care poate să
transpară că integritatea poate fi uşor
definită sau măsurabilă prin asimilare cu
conceptul de corectitudine. Apare evi-
dent că o conduită corectă şi onestă
este atestată printr-un caracter moral şi
etic ilustrat prin integritate. 

3.2. PLASAREA INTEGRITĂŢII
ÎN CENTRUL CONDUITEI
PROFESIONALE

În această secvenţă vom efectua analiza
Î2 (Este integritatea principiul central în
cadrul conduitei profesionale?), cu scopul de
a stabili poziţia centrală a principiului
integrităţii în desfăşurarea activităţii
profesiei.
Astfel, în vederea determinării dacă
integritatea ocupă un loc esenţial şi deci
central în cadrul activităţii profesionale,
am stabilit următoarele ipoteze:

H2a: O majoritate a respondenţilor
estimează că integritatea este un
principiu central în definirea
unei conduite etice

H2b: O majoritate a respondenţilor
estimează integritatea într-o rela-
ţie de interdependenţă în raport
cu celelalte principii fundamen-
tale 

H2c: O majoritate a respondenţilor
estimează că integritatea nu este
un principiu central în definirea
unei conduite etice

De la început, o diferenţiere se impune
între integritate personală, integritate
profesională şi integritate organizaţio-
nală, baza constituind-o integritatea
personală pentru că în lipsa acesteia
suntem expuşi la ameninţări provocate
de interesul personal. FEE estimează că
activitatea profesională are drept etalon
integritatea care conferă viabilitate şi
credibilitate. Astfel, centralitatea integri-
tăţii a constituit obiectul unei viziuni
mai degrabă convergente printre res-
pondenţi, iar 24 de răspunsuri au fost
oferite (această cifră reprezintă numărul
total de respondenţi pe această temă,
deci N=24), ceea ce este ilustrat de
Tabelul 7.
Pentru efectuarea analizei statistice în
SPSS v20 am definit variabila “Integrit_
principiu_central” şi am atribuit valoarea
1 - pentru răspunsurile care au susţinut
în mod pozitiv centralitatea principiului
integrităţii, 2 - pentru răspunsurile care
au pledat pentru interdependenţa prin-
cipiilor fundamentale şi, respectiv, 3 -
pentru răspunsurile care nu au fost de
acord cu centralitatea principiului inte-
grităţii. 
Activitatea profesională este marcată de
integritate, iar propulsarea sa în centrul
conduitei etice este agreată de o majori-
tate a respondenţilor (62,5%), respectiv
un efectiv de 15 respondenţi consideră
că integritatea ar trebui subliniată ca
fiind centrală în raport cu celelalte prin-
cipii fundamentale. Pe de altă parte, răs-
punsurile care nu susţin centralitatea
integrităţii au înregistrat un procentaj
foarte mic (de 8,3%), iar opiniile care
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afirmă interdependenţa integrităţii în
raport cu celelalte principii au înregis-
trat o pondere de 29,2%. Această confi-
guraţie este reflectată de Figura 1, care
arată că o majoritate a respondenţilor
sunt de acord cu reflecţia IFAC asupra
centralităţii principiului integrităţii, care
este motorul unei activităţi profesionale
credibile. Aşadar, se confirmă ipoteza
H2a care precizează că o majoritate a res-
pondenţilor estimează că integritatea este un
principiu central în definirea unei conduite
etice.

În continuare, am reunit opiniile expri-
mate de către respondenţi în mod
tematic, în funcţie de poziţia adoptată
faţă de centralitatea integrităţii în cadrul
conduitei profesionale etice, respectiv
de susţinere, de negare sau de nuanţare
a punctului de vedere şi astfel de inter-
pretare înspre o interconectivitate a
principiilor fundamentale.

è Conform CIPFA, integritatea este
un element de caracter primordial,
necesar pentru ca celelalte principii
să funcţioneze, fiind o trăsătură de

boltă prin care este apreciată
conduita afişată.

è Clifford Moggs este de acord că
integritatea este principiul central
întrucât acţiunea presupune
coerenţă în timp.

è În opinia CNCC, integritatea este
unul dintre principiile centrale, ală-
turi de independenţă, precizând că
integritatea este înainte de toate o
calitate personală.

è CNDCEC atribuie integrităţii
valoare centrală în baza argumentu-
lui că celelalte principii sunt supuse
cerinţelor de integritate.

è Deloitte consideră că integritatea
este un principiu de boltă esenţial
pentru activitatea profesională, fără
de care nu poate exista încredere,
care este cheia unei activităţi fiabile.

è EGIAN acceptă întâietatea princi-
piului integrităţii în cadrul unei
conduite etice şi propulsarea sa
drept principiu central, specificând
că dezbaterea privind gradul de
importanţă a integrităţii pentru
diferite jurisdicţii nu trebuie să
creeze interpretări diferite ale
Codului.

è Similar, Grant Thornton acceptă
integritatea drept principiu central
pentru că aceasta este un etalon în
procesul de adoptare a deciziilor
care impune standarde ridicate.

è ICAEW convine că integritatea
este principiul central în cadrul
conduitei profesionale, iar celelalte
principii „susţin integritatea şi sunt
aplicaţii ale acesteia”, atrăgând atenţia
asupra legăturii complexe în raport
cu confidenţialitatea.

è ICJCE susţine FEE în intenţia de a
plasa integritatea în mod central
pentru impulsionarea conduitei
etice a auditorilor.

è ICPAC împărtăşeşte poziţia FEE
privind centralitatea integrităţii, prin
prisma faptului că fără integritate
nu poate exista activitate profesio-
nală viabilă, subliniind-o ca pe una
dintre cele mai importante virtuţi
care validează coerenţa acţiunilor şi
le credibilizează.

è KPMG afirmă că integritatea este
principiul central din cadrul codului
de conduită, situându-se în centrul
valorilor spre a crea identitate
comună.

è Din punctul de vedere al LZRA
integritatea este principiul central
întrucât o exclusivitate a competen-
ţelor tehnice nu corespunde
aşteptărilor clienţilor.

è MKVK este de acord că integrita-
tea este principiul central întrucât
prin aderarea la norme stricte de
etică şi morală se construieşte
încrederea publicului, iar integrita-
tea conferă valoare, precum şi o
asigurare că toate competenţele
sunt menţinute.

è CAFR opinează că „integritatea este
componenta principală a eticii profesiona-
le”, dat fiind faptul că îi atribuie
auditorului onestitate şi
corectitudine.

è SOEL afirmă că integritatea este
un principiu vital pentru profesie.

Păreri care susţin că integritatea
este un principiu central 

al conduitei etice
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è ACCA argumentează că şi alte
principii au un impact asupra secu-
rităţii celorlalte, precum competen-
ţa profesională şi atenţia cuvenită
necesare pentru a controla amenin-
ţările; ca urmare aplicarea principii-
lor trebuie să se facă interconectat,
spre a contribui ca auditorul să facă
ceea ce trebuie şi să fie perceput ca
făcând ceea ce trebuie, iar o ierarhizare
a acestora poate fi efectuată în
funcţie de circumstanţele
dominante.

è Aceeaşi linie de idei o urmează şi
APESB care susţine însemnătatea
partajată a fiecăruia dintre cele cinci
principii fundamentale, care trebuie
aplicate în mod combinat spre a
orienta etica profesională a
auditorilor.

è CIMA este de părere că o argu-
mentare privind rolul central al
integrităţii pe baza faptului că „fără
integritate nici o activitate profesională nu
poate fi fiabilă” are valoare rotativă
întrucât neconformitatea cu fiecare
dintre principiile fundamentale
indică practic o lipsă de integritate.

è Clifford Bygrave punctează că a fi
direct şi onest în cadrul activităţii
profesionale reprezintă o restricţie,
dat fiind că integritatea s-ar cuveni
să fie oglindită în toate aspectele
vieţii profesionistului contabil.

è Pentru Ernst & Young integritatea
nu este principiul central, ci este
unul dintre principiile fundamentale
necesare unei conduite etice, aces-
tea funcţionând de o manieră
concertată.

è PwC opinează că fiecare dintre
principiile fundamentale are o pon-
dere egală, interacţionând între ele.

è O atitudine mai nuanţată privind
centralitatea integrităţii adoptă
ICPAI prin estimarea integrităţii ca

fiind unul dintre principiile centrale
alături de răspundere, obiectivitate,
responsabilitate socială şi confiden-
ţialitate, datorită faptului că lipsa
acesteia generează neîncredere.

è SAO estimează că integritatea este
unul dintre principiile fundamentale
ale unei conduite profesionale, care
se cere a fi aplicat împreună cu
celelalte principii, nefiind
independent.

è ECIIA refuză teza întâietăţii princi-
piului integrităţii în baza argumen-
tului că toate principiile sunt com-
plementare şi se suprapun în mod
pregnant.

è Răspunsul FSR este negativ în a
plasa integritatea central în raport
cu celelalte principii.

Adepţii promovării integrităţii drept
principiu central în determinarea unei
conduite etice (CIFPA, Clifford Moggs,
CNCC, CNDCEC, Deloitte, EGIAN,
Grant Thornton, ICJCE, ICPAC,
KPMG, LZRA, MKVK, CAFR,
SOEL) estimează că integritatea este
principiul esenţial care alimentează
încrederea publicului prin prisma faptu-
lui că standardele sunt înalte şi compe-
tenţele - prioritare. De asemenea, inte-
gritatea reuneşte sub aceeaşi cupolă, a
eticii şi a moralei, celelalte principii fun-
damentale – acestea fiind „aplicaţii”
(ICAEW) ale integrităţii care le reuneş-
te şi le canalizează. Obiectivul promo-
vării integrităţii în centrul valorilor etice

îl constituie stimularea conduitei etice a
membrilor profesiei. 
Totodată, o parte dintre respondenţi
(ACCA, APESB, CIMA, Clifford
Bygrave, Ernst & Young, ICPAI, SAO)
pledează pentru interconectivitatea
principiilor fundamentale, valoarea fie-
căruia fiind echitabilă în determinarea
acţiunii etice. În acest caz, integritatea
este reflectată de fiecare principiu,
mecanismul ca un tot unitar fiind acţio-
nat într-un mod concertat.
Respondenţii care au emis o opinie
negativă privind centralitatea principiu-
lui integrităţii au fost ECCIA şi FSR.
Criticile cu privire la înălţarea unuia
dintre principiile fundamentale la rang
de principiu central în cadrul conduitei
etice sunt concentrate asupra riscului ca
celelalte principii să fie coborâte la un
nivel inferior. De asemenea, un alt argu-
ment se referă la faptul că integritatea
nu este singurul principiu care are o
influenţă certă asupra celorlalte, ci
întreg ansamblul principiilor fundamen-
tale, acţionând în complementaritate,
este în măsură să contrabalanseze ame-
ninţările asupra unei conduite etice. 

3.3. TIPOLOGIA AMENINŢĂRILOR
ASUPRA CONDUITEI ETICE

În această secvenţă vom efectua analiza
Î3 (Care sunt ameninţările asupra conduitei
etice?), spre a determina tipurile de ame-
ninţări citate de către respondenţii la
studiul FEE care sunt susceptibile să
ridice obstacole în faţa conduitei etice. 
Ameninţările la adresa unei conduite
etice cu efecte de durată asupra reputa-
ţiei membrilor profesiei au fost clasifi-
cate de Codul IFAC în cinci categorii
de ameninţări, respectiv: de interes pro-
priu, de autodepăşire, de reprezentare, de
familiaritate şi de intimidare. Diversele
organisme şi persoane fizice care au
oferit răspunsuri în această privinţă fie
le-au amintit pe acestea, fie au identifi-
cat alţi factori care generează amenin-
ţări. Pentru a afla care sunt tipurile de
ameninţări asupra conduitei etice cu cea
mai mare recurenţă printre respondenţi,
am enunţat următoarele ipoteze:

Păreri care susţin 
interconectivitatea integrităţii 

cu celelalte principii

Păreri care susţin că integritatea
nu este un principiu central 

al conduitei etice
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H3a: Ameninţările la care fac referire
majoritatea respondenţilor sunt
cele cinci categorii identificate de
Codul IFAC

H3b: Ameninţările la care fac referire
majoritatea respondenţilor au
legătură cu o educaţie etică defi-
citară

H3c: Ameninţările la care fac referire
majoritatea respondenţilor au
legătură cu urmărirea propriului
interes 

H3d: Ameninţările la care fac referire
majoritatea respondenţilor sunt
de altă natură

În acest sens, cu ajutorul programului
SPSS v20 am căutat să determinăm care
sunt ameninţările care revin cel mai
frecvent în răspunsurile celor 20 de res-
pondenţi care s-au pronunţat asupra
tipurilor de ameninţări (Tabelul 8). 
Pentru efectuarea analizei statistice în
SPSS v20 am definit variabila
“Amenin_etica” şi am atribuit valori de la
1 la 4 răspunsurilor exprimate, în func-
ţie de categoria de ameninţări la adresa
unei conduite etice care a fost identifi-
cată, fiecărui răspuns fiindu-i atribuită o
singură valoare. Astfel, am notat cu 1
răspunsurile pentru care ameninţările
sunt în acord cu cele definite de Codul
IFAC, cu 2 - răspunsurile care au rapor-
tat ameninţările la o educaţie etică defi-
citară, cu 3 - răspunsurile care au afir-
mat o legătură între ameninţări şi inte-
resul propriu şi respectiv cu 4 - răspun-
surile care au considerat că ameninţările
sunt de altă natură decât cele enunţate. 
Cei 20 de respondenţi (din totalul de
31, respectiv 65%) care s-au exprimat
asupra tipurilor de ameninţări suscepti-
bile să influenţeze negativ conduita
etică au apreciat majoritar că ameninţă-
rile definite de Codul IFAC acoperă aria
factorilor care conduc la încălcări ale
standardelor de etică şi morală. Acest
rezultat vine ca o confirmare a referin-
ţei pe care o reprezintă Codul IFAC, ca
urmare a aplicabilităţii şi a adoptării sale
la scară largă. Aşadar, se confirmă ipo-
teza H3a care formulează că „ameninţă-

rile la care fac referire majoritatea respondenţi-
lor sunt cele cinci categorii identificate de Codul
IFAC”.

Graficul din Figura 2, sub formă de
histogramă, reflectă avansul pe care l-au
înregistrat răspunsurile care asociază
ameninţările cu cele prezentate de
Codul IFAC faţă de răspunsurile care
asociază ameninţările cu o educaţie
etică deficitară ori cu urmărirea intere-

sului propriu, acestea din urmă fiind
citate drept ameninţări în mod uniform,
înregistrând o valoare procentuală de
25%. Faptul că pentru identificarea
ameninţărilor se face referire mai cu
seamă la o educaţie etică necorespunză-
toare şi la interesul propriu relevă impe-
rativul de conştientizare a dilemelor
etice şi a consecinţelor pe care le gene-
rează, precum şi a diferitelor presiuni

1511/2014

IMPORTANŢA INTEGRITĂŢII 



16 Audit financiar, anul XII

care influenţează adoptarea unor decizii
etice corecte. 
Mai departe, am centralizat răspunsurile
care au arătat interes pentru ameninţări-
le cu potenţial de a genera conduite
etice neadecvate: 
è ACCA constată că ameninţările la

care este expusă profesia sunt de
ordin financiar pe fondul competi-
ţiei şi a presiunii de a raporta rezul-
tate favorabile, ACCA recunoscând
că cele cinci categorii de ameninţări
din cadrul Codului IFAC acoperă
aria ameninţărilor asupra conduitei
etice.

è APESB este de părere că IFAC a
elaborat un cadru „robust”, care
acoperă cele mai semnificative ame-
ninţări asupra conformităţii cu
principiile fundamentale. 

è CIFPA arată că ameninţările la
adresa unei conduite etice sunt dis-
cutate pe larg în cuprinsul Codului
IFAC, cu trimitere la diverse situaţii
care implică etica. 

è Clifford Moggs a identificat drept
ameninţări efectuarea unei sarcini
pentru care pregătirea necesară lip-
seşte sau nu se dispune de toate
resursele, precum şi cerinţe care
depăşesc aria cunoştinţelor solici-
tantului, care le apreciază ca fiind
corecte. 

è Principalele ameninţări pentru
CNCC sunt interesul personal,
lăcomia, incompetenţa şi frica.

è CNDCEC subliniază că lipsa de
independenţă şi de prudenţă, căuta-
rea succesului cu orice preţ, limitele
unor raţionamente pertinente, frag-
mentarea muncii care împiedică
viziunea de ansamblu, educaţia
etică deficitară, precum şi lipsa
cunoaşterii suficiente a mediului
social şi economic constituie ame-
ninţări serioase pentru adoptarea
unei conduite etice.

è Deloitte precizează că ameninţările
asupra unei conduite etice sunt cele
definite de Codul IFAC şi „pot avea
un impact real şi semnificativ”, motiv

pentru care identificarea şi
neutralizarea lor este importantă.

è ECIIA recunoaşte drept amenin-
ţări conflictele de interes alimentate
de interesul propriu, presiunea con-
curenţei şi a promovării intereselor
organizaţiei, menţinerea încrederii
stakeholderilor, precum şi accepta-
rea conduitei contrare eticii cu sco-
pul de îndeplinire a obiectivelor.

è Pentru EGIAN interesul propriu
apare ca fiind ameninţarea care s-a
profilat cel mai recent pentru pro-
fesie şi care subliniază fragilitatea
reputaţiei, EGIAN adăugând că
intimidarea constituie un alt risc de
ameninţare care se conturează în
contextul economic actual.

è Ernst & Young a identificat inte-
resul propriu şi intimidarea drept
categorii largi de ameninţări la adre-
sa unei conduite etice, care pot veni
atât din interiorul, cât şi din exte-
riorul organizaţiei, ambele ipostaze
făcând referire la situaţii
conflictuale ori presiuni.

è Grant Thornton recunoaşte ca
ameninţări la adresa unei conduite
etice lacunele morale ale membri-
lor, lipsa integrităţii top manage-
mentului, impunerea unor obiective
nerealiste de către management,
lipsa angajamentului pentru proce-
duri etice sănătoase, precum şi pre-
siuni interne ori externe asupra
muncii de audit. 

è ICAEW se raliază structurii ame-
ninţărilor fundamentată de către
Codul IFAC, precizând că cele
două mari cauze ale ameninţărilor
sunt frica şi lăcomia, prin presiunile
pe care le generează. 

è ICPAC avansează trei categorii de
ameninţări la adresa conduitei etice
şi anume: conduita marcată de
corupţie a comunităţii, dificultăţile
financiare care pot împinge la
acţiuni contrare eticii spre a le
depăşi, precum şi un sistem educa-
ţional care nu promovează valori
etice corecte.

è ICPAI numeşte drept ameninţări
„interesul propriu, lăcomia la nivel corpo-
rativ, influenţa nepotrivită, schimbări
bruşte în mediul economic, absenţa unei
bune guvernanţe corporative, reglementare
insuficientă şi lipsa unei supravegheri
reglementatoare precum şi lipsa unei
competenţe susţinute”. 

è KPMG recunoaşte faptul că ame-
ninţările identificate de Codul IFAC
influenţează asupra conduitei etice
a auditorului, iar fiindcă integritatea
este plasată în centrul conduitei
profesionale, aceasta apare a fi mai
vulnerabilă la ameninţarea de inte-
res propriu, de aceea exemplul dat
de management, de propulsare a
valorilor, are vocaţia de a întări-o.

è LZRA califică drept ameninţări
pentru o conduită etică criza şi
dumping-ul. 

è MKVK identifică drept ameninţări
asupra eticii în afaceri conflictele de
interes, eşecul menţinerii obiectivi-
tăţii, deficienţe de conducere şi
lipsa unor culturi organizaţionale
solide, lipsa sensibilităţii etice, pre-
cum şi eşecul de a efectua raţiona-
mente profesionale pertinente, spe-
cificând că beneficiile obţinute de
management sunt estimate ca
reprezentând cea mai comună
cauză de ameninţare.

è CAFR apreciază că ameninţările
asupra integrităţii, obiectivităţii şi a
unei bune reputaţii sunt determina-
te de o serie de circumstanţe şi rela-
ţii, iar clasificarea acestora coincide
cu cea oferită de codul IFAC. 

è SAO estimează că cea mai impor-
tantă ameninţare asupra unei con-
duite etice o constituie propria
reprezentare şi înţelegere a princi-
piilor etice, riscul fiind evaluarea
diferită în funcţie de individ, iar
conformitatea cu normele accepta-
te de etică este dificil de cuantificat. 

è SOEL identifică lipsa unei suprave-
gheri adecvate, control intern şi
guvernanţă insuficiente, lipsa inde-
pendenţei, competiţie necinstită,

ARDELEAN  l



presiuni consecvente din partea
clienţilor, precum şi diferenţe cultu-
rale - drept ameninţări asupra unei
conduite etice. 

În general, respondenţii apreciază că
ameninţările care planează asupra unei
conduite etice sunt cele identificate de
Codul IFAC, care a pus bazele unui
cadru solid pentru neutralizarea lor iar,
dintre acestea, ameninţările de interes
personal sunt amintite în mod recurent.
Interesul propriu este socotit unul din-
tre factorii principali de care se leagă
presiunile ce generează acţiuni contrare
eticii, fiind angrenat de lăcomie sau
frică, după cum puncta ICAEW. Pe de
altă parte, educaţia etică deficitară şi o
înţelegere trunchiată a normelor de
etică favorizează cedarea în faţa presiu-
nilor interne sau externe, de ordin
financiar, de intimidare, de menţinere a
încrederii părţilor interesate ori presiuni
dictate de necesitatea de a face faţă
concurenţei, din pricina faptului că nu
asigură angajamentul la care publicul
larg este îndreptăţit să se aştepte. În
mod evident, aceste ameninţări riscă să
se repercuteze negativ asupra reputaţiei
profesiei şi, mai mult, evidenţiază fragi-
litatea acesteia. 
Totodată, respondenţii au amintit o
serie de ameninţări de altă natură decât
interesul personal sau etica deficitară.
Astfel, incompetenţa (CNDCC) sau
acceptarea unor sarcini pentru care lip-
seşte pregătirea adecvată (Clifford
Moggs) sunt factori ce alimentează
ameninţările asupra unei acţiuni etice.
În mod analog, intimidarea (EGIAN,
Ernest & Young), lipsa independenţei şi
a prudenţei (CNDCEC, SOEL), presiu-
nile de atingere a obiectivelor şi de pre-
zentare a rezultatelor (Grant
Thornton), criza (LZRA), eşecul unor
raţionamente profesionale adecvate
(CNDCEC, MKVK), diferenţele cultu-
rale (SOEL), lăcomia din cadrul compa-
niilor (ICPAI, MKVK) constituie ame-
ninţări serioase pentru promovarea
unor valori etice corecte. Toţi aceşti fac-
tori generează presiuni şi sunt respon-
sabili pentru conduite care contravin

normelor acceptate de etică, iar adopta-
rea unor proceduri etice sănătoase este
un imperativ. 

3.4. MODALITĂŢI DE IMPLEMENTA-
RE A INTEGRITĂŢII

În această secvenţă vom efectua analiza
Î5 (Cum este implementată integritatea în
firma dumneavoastră de audit sau în organi-
zaţia din care faceţi parte? Cum ar putea fi
îmbunătăţită?), spre a cuantifica cele mai
multe recomandări vizând maniera
adecvată de implementare a integrităţii
şi spre a evidenţia astfel cel mai potrivit
mijloc pentru implementarea acestei
valori în cadrul unei organizaţii (ex.
firma de audit). 

Fiecare organizaţie sau firmă de audit
trebuie să urmărească aplicarea integri-
tăţii în cadrul său de către membrii
acesteia. De aceea, o investigaţie asupra
modalităţii de realizare a acestui obiec-
tiv este utilă în a releva cea mai judi-
cioasă modalitate de abordare. În acest
scop, am centralizat într-un tabel răs-
punsurile celor 18 organisme care s-au
pronunţat asupra acestui subiect, le-am
analizat cu ajutorul programului statistic
SPSS v20 şi am urmărit să validăm una
dintre următoarele ipoteze de cercetare
formulate în continuare:

H4a : Integritatea este implementată
cu precădere prin diseminarea
unui cod etic

H4b : Integritatea este implementată
cu precădere prin sesiuni de for-
mare etică

H4c: Integritatea este implementată
cu precădere prin exemplul ofe-
rit de management

H4d: Integritatea este implementată
cu precădere prin politici disci-
plinare

Pornind de la faptul că respondenţii au
propus mai multe direcţii prin care se
poate realiza implementarea integrităţii
în cadrul unei organizaţii, în funcţie de
ipotezele enunţate am acordat valori de
la 1 la 4, iar pentru răspunsurile care au
raportat două sau mai multe metode de
implementare am luat în considerare
fiecare propunere. Cu titlu de exemplu,
dacă ACCA a indicat ca proceduri de
implementare a integrităţii atât difuza-
rea unui cod etic, cât şi aplicarea de
politici disciplinare, atunci variabila
“Integrit_implem” a primit valorile 1 şi 4.
Aşadar, dacă integrarea integrităţii se
face prin difuzarea unui cod etic răs-
punsului îi este atribuită valoarea 1,
dacă se face prin training-uri de etică
răspunsul ia valoarea 2, dacă se face
prin exemplul ierarhiei codul răspunsu-
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lui este 3, iar dacă se efectuează prin
politici disciplinare răspunsul este valo-
rizat cu codul 4. Tabelul 9 reflectă
frecvenţa răspunsurilor privind imple-
mentarea integrităţii.
Observaţia acestor rezultate relevă că o
majoritate a organismelor citează ca
modalităţi de implementare a integrităţii
în cadrul unei organizaţii în egală măsu-
ră diseminarea şi aplicarea unui Cod
etic precum şi sesiunile de formare şi
sensibilizare la problemele de etică,
ambele modalităţi însumând fiecare
50% dintre răspunsurile recenzate (în
număr de 18, deci N=18). Adică, pen-
tru fiecare dintre cele 2 categorii men-
ţionate, 50% dintre respondenţi amin-
tesc despre aceste mijloace de imple-
mentare a integrităţii. Drept urmare,
rezultatele investigaţiei ne determină să
validăm atât ipoteza H4a care indică
faptul că „integritatea este implementată cu
precădere prin diseminarea unui cod etic”, cât
şi ipoteza H4b care menţionează că

„integritatea este implementată cu precădere
prin sesiuni de formare etică”. Aceste rezul-
tate sunt ilustrate şi de reprezentarea
grafică din Figura 3. 
Ilustrarea grafică din Figura 3 arată că
cei 18 respondenţi instituţionali care 
s-au pronunţat asupra modalităţilor de
integrare şi aplicare a integrităţii au
enunţat în general mai multe posibili-
tăţi, diseminarea unui cod etic şi organi-
zarea de sesiuni de educaţie şi sensibili-
zare etică, fiind urmate îndeaproape de
exemplul şi angajamentul managemen-
tului pentru respectarea valorilor etice
(respondenţii au citat în proporţie de
44,4% exemplul ierarhiei). O proporţie
mai mică, de 27,8 % este reprezentată
de procedurile disciplinare ca modalita-
te de instituire a integrităţii. Ponderea
mai redusă a acţiunilor disciplinare în
raport cu training-urile de educaţie etică
ori cu difuzarea unui cod de conduită
relevă că se acordă prioritate unor prac-
tici de formare considerate mai eficien-

te în raport cu practici disciplinare. În
procesul de implementare a integrităţii
se conferă întâietate educaţiei în detri-
mentul sancţiunii din perspectiva efi-
cienţei scontate. 
Dintre organismele care au oferit un
răspuns cu privire la integrarea integri-
tăţii în cadrul unei organizaţii, am iden-
tificat că două dintre ele, respectiv
Deloitte şi KPMG, au menţionat toate
cele patru modalităţi asupra cărora ne-
am oprit în efectuarea investigaţiei asu-
pra modalităţilor care apar ca fiind cita-
te recurent. Faptul că este vorba de doi
actori mari pe piaţa de audit denotă că
integritatea este parte constitutivă a
preocupărilor pentru etică. Tabelul 10
arată că Deloitte şi KPMG au fost sin-
gurii respondenţi care au citat în cadrul
răspunsului oferit toate cele patru tipuri
de modalităţi de implementare a integri-
tăţii.
Mai departe, am structurat răspunsurile
tuturor organismelor care s-au pronun-
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ţat asupra modalităţilor de imple -
mentare a integrităţii în organizaţiile
proprii.
è ACCA declară că o acţiune integră

este una în acord cu conştiinţa per-
sonală şi deci dificil de influenţat,
iar în cadrul organizaţiei integritatea
creşte prin angajarea unor persoane
cu un nivel ridicat de etică, prin
difuzarea unui cod etic, prin consi-
derarea integrităţii drept atu pentru
promovare, precum şi prin diferite
sesiuni care abordează problematici
referitoare la etică.

è Promovarea integrităţii de către
CNCC se face de la vârful ierarhiei
prin sesiuni de formare pentru
membri, iar în caz de nerespectare
a prescripţiilor etice sunt luate
măsuri disciplinare.

è CNDCEC promovează integritatea
prin elaborarea Codului Etic şi apli-
carea principiilor etice adecvate.

è Motivarea şi susţinerea unei culturi
etice se face în cazul Deloitte prin:
angajamentul ierarhiei, mecanisme
de etică şi independenţă, principii
etice, cod de conduită, sesiuni de
educare şi sensibilizare, canale con-
fidenţiale în vederea raportării pro-
blemelor legate de etică, politică
disciplinară, supraveghere, evaluare
a eticii, includere a eticii în procesul

de recrutare şi promovare, precum
şi prin evaluarea riscului de etică.

è ECIIA atestă faptul că se promo-
vează integritatea în cadrul Codului
Etic, precum şi semnificaţia unei
conduite integre.

è EGIAN menţionează adoptarea
Codului de etică, care constituie un
imbold pentru respectarea angaja-
mentelor de integritate, precum şi a
celorlalte principii etice. 

è În cazul Ernst & Young integrita-
tea este ancorată în cadrul firmei
printr-un cadru de etică la care toţi
membrii trebuie să adere, format
din Codul de conduită, din declara-
ţia valorilor promovate de top ma -
nagement, precum şi din politici şi
proceduri care ajută la implemen -
tarea Codului de conduită. 

è Grant Thornton încurajează con-
formitatea cu iniţiative precum
„colaborarea la nivel global, leadership-ul,
angajamentul pentru excelenţă, agilitatea,
respectul pentru alţii şi responsabilita-
tea”, considerate a stimula conduita
etică în folosul interesului public. 

è IAA apreciază că organizaţiile au
responsabilitatea de a contribui
activ la crearea unei culturi bazate
pe etică şi integritate.

è ICAEW promovează valori pre-
cum integritatea prin proceduri care

permit denunţarea anomaliilor, dar
şi prin procese disciplinare şi de
recompense.

è ICPAC confirmă aplicarea integri-
tăţii prin tonul pe care îl dă vârful
ierarhiei, prin respectarea reglemen-
tărilor, prin training şi prin
promovarea unui cod de conduită.

è ICPAI susţine integritatea prin
aplicarea propriului cod etic al cărui
fundament este constituit de Codul
IFAC.

è KPMG susţine că integritatea este
întipărită prin tonul dat de manage-
ment şi cu toate că integritatea nu
poate fi măsurată în termeni abso-
luţi poate fi inculcată prin proce-
duri disciplinare, training, un cod
de conduită şi prin exemplul perso-
nal, astfel încât rezultatele să fie
vizibile. 

è LZRA convine că principiul central
de integritate este aplicat prin inter-
mediul seminariilor de comunicare
şi în ultimă instanţă de Comitetul
de Etică. 

è MKVK admite că educaţia eticii
este esenţială pentru restaurarea
imaginii profesiei şi are drept obiec-
tiv sensibilizarea membrilor în pri-
vinţa interesului public şi a aşteptă-
rilor acestuia prin aproprierea
cunoştinţelor dobândite prin trai-
ning, care le vor permite să formu-
leze judecăţi etice şi să gestioneze
ameninţările etice.

è CAFR indică faptul că integritatea
este un principiu central pentru toţi
actorii implicaţi în cadrul organi -
zaţiei. 

è SAO precizează că o conduită etică
trebuie să răzbată din activitatea de
audit, fiind puse în practică politici
şi strategii care să încurajeze
conduita onestă.

è SOEL specifică că integritatea este
implementată prin reguli privind
etica şi independenţa, prin politici
disciplinare ale comitetului respon-
sabil, precum şi prin supraveghere,
aceste măsuri fiind menite să îmbu-
nătăţească cultura etică a profesiei. 
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Pe lângă difuzarea şi aplicarea unui cod
de conduită etică, a training-urilor de
educare şi sensibilizare la dilemele etice,
a angajamentului pentru o conduită
etică a ierarhiei şi a procedurilor disci-
plinare, respondenţii au menţionat o
serie de alte iniţiative prin care integrita-
tea poate fi implementată. Încurajarea
unei culturi bazate pe etică (ACCA,
ECIIA, EGIAN, IAA, Ernst & Young),
asigurarea independenţei (Deloitte,
SOEL), angajarea persoanelor cu un
nivel ridicat de etică (ACCA), promova-
rea fundamentată pe etică (ACCA,
Deloitte, ICAEW), supraveghere efi-
cientă (Deloitte, SOEL), asigurarea unei
transmiteri confidenţiale a dilemelor
etice (Deloitte), evaluarea riscului de
etică (Deloitte), angajament pentru
excelenţă (Grant Thornton) sau respec-
tarea reglementărilor (ICPAC) sunt
modalităţi de creare a unui cadru etic în
folosul interesului public şi deci de
implementare a integrităţii.

Integritatea fiind o trăsătură de carac-
ter ataşată de latura personală de care
nu se poate disocia, după cum puncta
ACCA, din punct de vedere profesional
aceasta trebuie cultivată prin diferite
metode, iar prin analiza pe care am
efectuat-o am căutat să le evidenţiem
pe cele care sunt considerate mai perti-
nente. 

4. Concluzii în urma
analizei empirice 
privind principiul 

integrităţii
Ipotezele de lucru formulate au fost
validate prin teste empirice realizate cu
ajutorul programului SPSS v20, ipote-
zele cercetării găsindu-şi validarea con-
form Tabelului 11.
Analiza efectuată este destinată să evi-
denţieze locul şi importanţa integrităţii prin-
tre canoanele de conduită profesională.
Dezbaterea lansată de FEE a permis o
reflecţie asupra eticii şi a integrităţii
într-un moment în care, după cum
remarca PwC, există interes pentru pro-
movarea valorilor de integritate în
cadrul activităţii profesionale. 
O dezbatere pe tema integrităţii într-un
mediu profesional este agreată de res-
pondenţi chiar şi cu scopul de a aminti
de importanţa acestui principiu funda-
mental din cadrul Codului Etic
(CARB). Majoritatea răspunsurilor pri-
vind definiţia integrităţii atribuie aceste-
ia valori de corectitudine şi de probitate
drept rezonanţă a solidităţii morale şi
etice a auditorilor. Astfel de valenţe
sunt menite să inspire încredere în
competenţele şi calitatea morală pe care
activitatea profesională de audit le pro-

movează. Pe lângă acestea, integritatea
este determinată de aspecte precum
angajament, motivaţie, loialitate, rezis-
tenţă la presiuni, aspecte cuprinse în
răspunsul ICAEW, care converg înspre
o conduită morală, conformă cu aştep-
tările societăţii. De asemenea, integrita-
tea este echivalată şi cu respectarea
principiilor prevăzute de Codul IFAC
respectiv cu standarde înalte de condui-
tă, însă conceptul de integritate încap-
sulează practic aşteptările publicului de
conduită corectă, acest lucru fiind re -
marcat şi de SOEL. Totuşi, o definiţie a
integrităţii care să fie exhaustivă repre-
zintă o provocare în opinia GCAC.

A acţiona cu integritate presupune mai
mult decât a respecta nişte reguli,
înseamnă o conduită morală, conformă
cu aşteptările publicului de onestitate,
transparenţă şi toleranţă zero pentru
tăinuirea unor denaturări semnificative
descoperite pe parcursul unui audit. Cu
siguranţă, etica profesională este impor-
tantă pentru auditori, mai ales că publi-
cul îşi pune încrederea în cei care sunt
chemaţi să dea o asigurare asupra fiabi-
lităţii situaţiilor financiare (APESB).
Dintre cei care au afişat o atitudine
sceptică, PwC apreciază că integritatea
reflectă un raţionament fundamentat pe
factori precum independenţă, încredere,
reputaţie, profesionalism şi conduită
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etică, însă a furniza o definiţie a integri-
tăţii poate avea drept rezultat complexi-
tate şi confuzie privind ceea ce înseam-
nă o acţiune integră. ACCA estimează
că integritatea, deşi asociată adeseori cu
onestitate şi fiabilitate, este susceptibilă
să fie interpretată, aplicată şi măsurată
în mod diferit. Ţinând cont de aceste
puncte de vedere, considerăm că o
încadrare a integrităţii nu echivalează cu
o limitare, ci mai degrabă determină un
numitor comun, constituind eşafodul
pentru o conduită profesională etică
care inspiră încredere şi conferă fiabili-
tate unui audit.
Analiza efectuată a confirmat că majori-
tatea respondenţilor admit că principiul
integrităţii se situează în mod central în
cadrul unei conduite profesionale. O
asemenea poziţionare reflectă rolul de
susţinere pe care îl îndeplineşte, confe-
rind fiabilitatea necesară în audit.
Valoarea de nucleu a principiului inte-
grităţii şi avansarea sa în prima linie
apar ca primordiale în cadrul unei atitu-
dini etice pentru că prezintă potenţial
de canalizare a celorlalte principii. Chiar
dacă cei care nu recunosc centralitatea
integrităţii îşi întemeiază argumentaţia
pe interconectivitatea cu celelalte princi-
pii, promovarea în mod central a inte-
grităţii nu înseamnă că acestea nu vor
acţiona concertat şi în tandem, ci mai
degrabă va constitui un semnal trimis
tuturor părţilor interesate că activitatea
de audit este fundamentată pe moralita-
te şi obiectivitate spre a fi fiabilă şi a
genera încredere publicului.
Tentaţiile de a sacrifica etica pentru câş-
tiguri imediate reprezintă o ameninţare
care trebuie combătută prin promova-
rea importanţei eticii pentru toţi actorii
implicaţi, ceea ce conduce la un apel la
conştiinţă pentru membrii profesiei, de
la care se aşteaptă o conduită etică şi
morală ireproşabilă. Analiza efectuată
indică faptul că ameninţările prezentate
de Codul Etic acoperă aria presiunilor
la adresa integrităţii şi a unei conduite
etice, fiind amintite şi ameninţările lega-
te de interesul individual, de o educaţie
etică deficitară, de intimidare ori de

compromisuri pe fondul concurenţei.
Evident că aceste ameninţări se impun
a fi combătute şi neutralizate prin mă -
suri de protecţie, însă primul pas înspre
eliminarea acestora îl constituie conşti -
entizarea dilemei etice identificate într-
un cadru solid de etică, iar apoi adopta-
rea unor decizii corespunzătoare valori-
lor de corectitudine, dreptate, nepărtini-
re şi de angajament în interesul public. 
În consecinţă, auditorii trebuie să se
comporte cu integritate, precum şi să
fie percepuţi ca atare de o terţă parte
informată şi rezonabilă, drept urmare
nici interesul propriu, nici avantaje
financiare ori de altă natură nu trebuie
să exercite o influenţă asupra raţiona-
mentului de audit. De asemenea, audi-
torii nu trebuie să fie asociaţi cu rapoar-
te care conţin informaţii false, furnizate
în mod arbitrar ori care conţin omisiuni
ce ar induce în eroare. În vederea
implementării integrităţii în cadrul unei
organizaţii, cele mai potrivite mijloace
apar a fi diseminarea unui cod de con-

duită şi organizarea unor sesiuni de for-
mare etică, pe baza faptului că astfel
este promovată o cultură etică solidă. 
Repere asupra a ceea ce înseamnă a
acţiona cu integritate într-un context
profesional, precum cele furnizate prin
dezbaterea lansată de FEE, contribuie
activ la clarificarea conceptului şi la
apropierea auditorului de idealul de
onestitate, corectitudine şi transparenţă
cu care acesta este asociat. În mod evi-
dent, importanţa conformităţii cu
ansamblul celor cinci principii este de
netăgăduit pentru adoptarea unei con-
duite etice în cadrul profesiei, integrita-
tea îndeplinind rolul unui vector ampli-
ficator de valoare pentru celelalte prin-
cipii fundamentale. În concluzie, lucra-
rea FEE reprezintă un punct de plecare
pentru clarificarea unor aspecte privind
etica şi integritatea într-un moment cru-
cial pentru toate părţile interesate,
implicând actori cu rază de acţiune glo-
bală, în vederea obţinerii unui consens
care depăşeşte diferenţele culturale. l
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Introducere
În prezenta cercetare încercăm să simu-
lăm efectul multiplicator pe care l-ar
avea asupra economiei României o
absorbţie adecvată a fondurilor europe-
ne.

Analiza are în vedere modelul QUEST
3 (modelul macroeconomic global al
DGFIN), folosit pentru cercetare şi
analiză macroeconomică. Modelul
QUEST3 simulează şi efectul multipli-
cator al absorbţiei fondurilor europene
în 12 state care au aderat la Uniunea
Europeană (blocul noilor state membre
fără Croaţia) şi determină efectul reali-
zat în urma absorbţiei fondurilor aloca-
te pentru un exerciţiu bugetar (de 7
ani), cu multiplicare pentru următorii 7

* Drd., Academia de Studii Economice Bucureşti, e-mail: radu@soviani.com

Cuvinte cheie: convergenţă, impactul fondurilor europene, mixul de politici

An Analysis based on Hypothesis about the
Multiplier Effect of an Adequate Absorption of
the EU Funds. The Effects on the Real
Convergence in Romania
In this paper the author tries to identify the effects on the Romanian economy of a prop-
er absorption of the European Funds. The author selects the relevant studies for the
macroeconomic impact of the EU funds absorption as it is identified by using the IMF’s
GIMF (Global Integrated Monetary and fiscal model) and the EU Quest 3 model, and
adjusts the EU model to the economic reality of Romania. The institutional models find
that the EU funds need to be directed to investments rather toward consumption. The
author takes forward the research and takes into consideration the Romanian econo-
my’s characteristics in order to find a more exact effect on the Romanian economy.
Therefore he is developing an analysis based on the hypothesis that Poland’s economy
is the best performing state in terms of absorption of EU funds and he develops an
adjustment index for the Romanian Economy (based on the particularities of the econo-
my as they were presented in the World Economic Forum Competitiveness Report,
Ease of Doing Business - World Bank Report and the Report of Transparency
International). The model demonstrates that because of the internal mechanism,
Romanian economy is lagging to reach the real EU convergence and the author esti-
mates the monetary dimension of this lag as the difference between a proper EU fund
absorption and an inadequate one.
Key words: convergence, EU funds impact, policy mix
JEL Classification: C53, E17, E21, E22, E60, F15, F36

Abstract

O analiză bazată pe ipoteze privind 
efectul multiplicator al
unei absorbţii adecvate 
a fondurilor europene.
Efectele asupra convergenţei 
reale în România

Radu SOVIANI*
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ani de după absorbţie (fondurile euro-
pene au un mecanism întârziat de alo-
care, t+2, şi considerăm că efectele
multiplicatoare sunt relevante încă 5 ani
de la expirarea momentului t+2).

O simulare nu poate oferi cu precizie
un răspuns definitiv la întrebarea cu cât
vor accelera fondurile europene conver-
genţa economică a economiilor sărace,
mai ales că analiza o facem pornind de
la o ipoteză de lucru şi anume că
Polonia, o economie emergentă, a
absorbit optimal fondurile europene. 

În practică, absorbţia optimală nu există
pentru că ea este afectată de factori de
risc asociaţi nematerializării convergen-
ţei. La aceste performanţe generale care
reies din model (care au în vedere o
folosire optimală), încercăm să estimăm
efectul multiplicator asupra României
ţinând cont de particularităţile econo-
miei, care conduc la  o absorbţie sub-
optimală  a fondurilor europene.

Ajustarea se face în funcţie de un indice
propriu care ar trebui să reflecte modul
în care factori precum risipa de transfe-
ruri, costurile administrative mai ridica-
te, activităţile generatoare de rente şi
realocarea fondurilor către consum
diminuează capacitatea de absorbţie.
Astfel de factori sunt determinaţi de
elemente precum birocraţia, accesul la
finanţare, cât de repede se poate înfiinţa
o companie, obţinerea de cofinanţare,
respectarea contractelor, corupţie, com-
petitivitate.

Avem în vedere că, deşi există indici
pentru fiecare dintre aceste elemente,
putem crea un indice compozit, care să
reflecte şi competitivitatea şi uşurinţa
de a face afaceri şi cât de corupte sunt
instituţiile şi societatea din statul desti-
natar al fondurilor europene. Toate
aceste criterii le regăsim în clasamentele
mondiale de afaceri, respectiv World
Economic Forum, Transparency
International, Ease of  Doing Business
(Banca Mondială). Pe baza acestor cla-
samente construim un indice propriu,
care reflectă poziţia României vizavi de
cea a Poloniei în respectarea zecilor de

criterii care stau la baza indicilor res-
pectivi.

Calculăm un indicator propriu – indice
de risc – ca medie a poziţiilor din clasa-
mente pentru Polonia şi România.
Indicatorul pentru Polonia este 45,
indicatorul pentru România este 72,33
(pe baza datelor din 2013). Ipoteza
noastră este că Polonia a dovedit că
absoarbe optimal fondurile europene şi,
pornind de la acest fapt, încercăm să
determinăm ce ar însemna o absorbţie
mai realistă a fondurilor de către
România, calibrată pe performanţele
mai reduse din economia naţională.

Pe baza raportului dintre mediile arit-
metice pentru Polonia şi România (ale
celor 3 indici descrişi mai sus), avem un
indice de senzitivitate de 0,62 (perfor-
manţa României reprezintă 62% din
performanţa care reiese din modelul
Quest 3 - DGFIN). 

Prin urmare, simulăm efectele având în
vedere acest factor (0,62). Ajungem ast-
fel la o alternativă de calcul (utilizare
suboptimală, mai realistă), din care
rezultă efectele cu un grad mai ridicat
de precizie.

Vom analiza totodată şi alte modele uti-
lizate în simularea absorbţiei fondurilor
europene de către statele membre, fon-
duri care creează cadrul pentru transfe-
ruri fiscale semnificative dinspre statele
mai bogate spre statele şi regiunile care
se află mult în urma lor în ceea ce pri-
veşte venitul pe cap de locuitor.

Sinteza studiilor 
ştiinţifice privind 
efectul absorbţiei 
fondurilor europene
Literatura de specialitate consemnează
mai multe modele matematice care
încearcă să surprindă efectul de creştere
asupra economiilor beneficiare de fon-
duri europene.
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1. MODELUL QUEST III
Este folosit pentru a evalua impactul
potenţial al fondurilor structurale şi de
coeziune pentru statele membre în
perioada 2007-2013. Aşa cum am men-
ţionat, un model matematic nu poate
oferi cu precizie un răspuns definitiv la
întrebarea dacă fondurile europene vor
accelera convergenţa economică a
regiunilor mai sărace, dar o analiză
bazată pe modele care încorporează
canalele prin care aceste politici pot
conduce la creştere poate oferi, ceea ce
ne interesează şi pe noi, o estimare a
impactului potenţial, presupunând din
start o utilizare optimă a acestor fon-
duri.

Întrebarea cheie este în ce măsură aces-
te fonduri contribuie la o creştere a
capacităţilor de producţie în ţările 
destinaţie ale fluxurilor. Studiul lui
Herve & Holzmann (1998) surprinde
mai multe motive pentru care creş-
terea reală ar putea fi semnificativ mai
redusă decât reiese din modele econo-
mice. 

Aceste motive reprezintă şi factorii de
risc pentru care absorbţia fondurilor
europene pe proiecte ar putea să con-
ducă la rezultate mai mici decât reiese
din modelele econometrice. 

Factori de risc asociaţi nematerializării
convergenţei, aşa cum reiese din
Herve&Holzmann (1998) sunt:

a. Risipa de transferuri. Din cauza
unui mediu administrativ inadecvat,
transferurile ar putea fi folosite pen-
tru proiecte cu randament ZERO
sau chiar negativ.

b. Costuri administrative pentru a asi-
gura cea mai bună utilizare a fondu-
rilor. Este nevoie de resurse supli-
mentare pentru a asigura programa-
rea şi monitorizarea, resurse care nu
pot fi folosite pentru a creşte capa-
citatea productivă a economiei.
Aceste costuri ar trebui să limiteze
risipa de alocări (utilizarea sub-opti-
mală).

c. Activităţile generatoare de rente.
Transferurile oferă facilităţi agenţilor
economici din sectoarele public şi
privat pentru a investi resurse direct
în activităţi neproductive, tocmai
pentru a extrage o rentă în forma
unei părţi din fondurile absorbite.
Competiţia pentru resurse ar trebui
să absoarbă fondurile care nu mai
pot fi folosite productiv.

d. Realocarea fondurilor către consum.
Şocurile pozitive dinspre partea
ofertei (mai mulţi bani de cheltuit în
economie) şi creşterea posibilităţii
de consum viitoare vor conduce în
cele din urmă la un impact mai
mare pe consum, în detrimentul
investiţiilor.

În afară de aceşti factori există şi alţii
care pot conduce la o folosire sub-
optimală a fondurilor atrase:

è probleme legate de perioada lungă
de decontare (pentru că există
perioade semnificative de la
momentul efectuării investiţiei şi
până când se materializează
randamentele);

è costurile de oportunitate sunt ridi-
cate şi de aceea deciziile de
investiţii pot fi amânate;

è consideraţii subiective în ceea ce
priveşte alegerea proiectelor (adică
sprijinirea intenţionată a unor pro-
iecte suboptimale).

Fondurile structurale 
şi de coeziune 2007-2013
Pentru perioada 2007-2013, Fondurile
Structurale şi de Coeziune pentru noile
state membre au totalizat 173,9 miliarde
euro. Perioadele bugetare anterioare au
arătat însă că, deoarece există întârzieri
în plăţi de până la 2 ani, sumele alocate
sunt împărţite pe o perioada de până la
9 ani (practic până în 2015). În Tabelul 1
descriem profilul (alocările potenţiale)
raportate la PIB pe perioada 2007-2015.

Prin programarea bugetară observăm
trei mari domenii de alocare (principale-
le):

a. infrastructura: circa 60% din alocări
se îndreaptă spre cele mai multe noi
state membre;

b. investiţii în cercetare dezvoltare;

c. investiţii în resurse umane.

Modelul constă în patru regiuni:

è blocul noilor state membre;

è blocul statelor membre euro;
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è statele membre mai vechi care nu
sunt membre ale zonei euro;

è restul lumii;

Janos şi Jan (2009) descriu canalele
principale prin care modelul reflectă
impactul diferitelor tipuri de intervenţie
asupra creşterii. Modelul este construit
pe baza gospodăriilor, companiilor pro-
ducătoare de bunuri finale şi interme-
diare, industria de cercetare, comporta-
mentul autorităţilor monetare şi fiscale.
În sectorul bunurilor finale, companiile
produc diferite bunuri care reprezintă
substitute imperfecte pentru bunurile
produse în străinătate. 

Interconexiunile:
l Producătorii de bunuri finale folo-

sesc un mix de bunuri intermediare
produse autohton şi în străinătate,
dar şi trei tipuri de forţă de muncă
(necalificată, de calificare medie şi
înalt calificată)

l Gospodăriile cumpără bunurile care
reprezintă suma rezultatelor secto-
rului cercetare-dezvoltare transpusă
în licenţe pentru producerea de
bunuri intermediare.

l Sectorul bunurilor intermediare este
compus din companii competitive
care produc bunuri intermediare în
urma folosirii de capital obţinut din
vânzarea de bunuri către gospodării.

l Inovaţiile, ca rezultat al muncii de
cercetare-dezvoltare, sunt rezultatul
activităţilor din laboratoarele de cer-
cetare (care angajează personal de
înaltă calificare) şi folosesc „stocul”
de idei atât interne, cât şi din stră-
inătate (Janos şi Jan, 2009).

l Progresul tehnologic este modelat
prin creşterea varietăţii de produse.

Modelul face distincţie între două tipuri
de gospodării:

è primul tip are acces la pieţele finan-
ciare unde pot vinde şi cumpăra
active naţionale şi externe (titluri de
stat), acumulează capital fizic pe
care îl împrumută sectorului inter-

mediar. Ei cumpără de asemenea
bunuri rezultate în urma inovării
sectorului cercetare-dezvoltare care
sunt oferite producătorilor de
bunuri intermediare. Aceste gospo-
dării oferă forţă de muncă calificată
mediu şi cu calificare înaltă.

è al doilea tip de gospodării este cel
care întâmpină constrângeri de
lichiditate. Aceste gospodării nu
pot face schimb de active şi îşi con-
sumă integral venitul disponibil în
fiecare lună. Acest tip de gospodării
oferă forţă de muncă necalificată
(sau cu calificare redusă)

Rezultatele simulării prin
modelul QUEST 3 - Impactul
macroeconomic potenţial
Impactul intervenţiilor prin fondurile
structurale şi de coeziune este simulat
în modelul QUEST 3 (în privinţa noilor
state membre). Modelul observă:

a. o creştere semnificativă a cheltuieli-
lor guvernamentale (în special în
sectorul investiţiilor);

b. o acumulare graduală de capital
public.

Acestea conduc la o majorare de pro-
ductivitate, care conduce la rândul ei la
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o creştere a producţiei de bunuri finale.
Creşterea este de asemenea amplificată
de alte intervenţii:

è promovarea politicilor de cercetare
dezvoltare conduce la scăderea cos-
turilor şi reduce astfel profitul pro-
ducătorilor de bunuri intermediare,
încurajând în acest mod înfiinţarea
de noi companii;

è cererea mai mare pentru rezultatul
politicii de cercetare-dezvoltare
(idei, inovaţie) conduce la creşterea
cererii pentru lucrători cu calificare
înaltă care, la rândul ei,
impulsionează inovarea;

è investiţia în calificare/recalificare şi
educaţie impulsionează capitalul
uman şi conduce la o creştere supli-
mentară a producţiei.

Este însă necesară o perioadă îndelun-
gată până când aceste efecte de natura
ofertei să se consolideze (în primii ani
se văd în principal efectele creşterii
cererii). Dar, până în 2020, stocul de
„cunoştinţe” (idei) se majorează cu 2%.
Facilităţile conduc la transferarea lucră-
torilor cu înaltă calificare din sectorul
bunurilor finale în cel al cercetării şi
dezvoltării.

Pe termen scurt, cheltuielile suplimenta-
re pun presiune pe majorarea salariilor şi

a ratelor de dobândă (politică moneta-
ră), ceea ce conduce la un efect de evic -
ţiune (investiţiile private se majorează
într-un ritm inferior majorării PIB-ului). 

Prin urmare, în primii 2 ani, PIB-ul
creşte cu mai puţin decât impulsul
generat de cererea suplimentară.

Dar PIB-ul devine apoi din ce în ce mai
mare pe măsură ce iniţiativele care ţin
de ofertă devin mai puternice, iar până
în 2015 se majorează cu mai mult de
4% peste scenariul de bază. Aceste
efecte sunt permanente, lucru care este
observabil în efectele de după 2015,
când presupunem că programele sunt
încheiate şi nu mai există impulsuri din
partea cererii, în timp ce producţia este
permanent mai mare.

Rata de ocupare a forţei de muncă se
majorează în primii ani pe măsură ce
cererea creşte, dar efectul asupra ofertei
de forţă de muncă este uşor negativ
după aceea.

Politicile de amplificare a cercetării-dez-
voltării induc o creştere semnificativă a
ocupării în rândul persoanelor cu califi-
care înaltă în acest sector. Aceasta con-
duce la o relocare a angajaţilor dinspre
producţia finală spre cercetare-dezvolta-
re şi la o majorare a salariilor personalu-
lui cu calificare înaltă. 

Pe termen lung, efectul asupra ocupării
forţei de muncă rămâne negativ. Drept
compensare, investiţiile în forţa de
muncă majorează şansele de angajare a
populaţiei non-active, ceea ce ar putea
conduce totuşi la o rată de participare
mai mare (o ocupare mai mare a forţei
de muncă). Dar modelul QUEST 3
ignoră acest efect, prin urmare efectele
asupra ocupării forţei de muncă ar
putea fi subestimate.

Consumul gospodăriilor care nu au
constrângeri de lichiditate este impul-
sionat direct de aşteptările unor venituri
viitoare mai mari, iar cererea agregată
(atât pentru gospodăriile fără constrân-
geri de lichiditate, dar şi pentru cele cu
astfel de constrângeri) este deja mai
mare cu un punct procentual în primul
an.

Deşi sectorul privat primeşte sprijin
guvernamental direct, subvenţia are
doar un efect minor în primii ani pen-
tru că efectul de evicţiune (generat de
cheltuieli semnificativ mai mari din par-
tea guvernului în sectorul infrastructurii
şi al resurselor umane) pun presiune pe
ratele reale de dobândă. În economiile
mici şi deschise (cum e cazul Româ ni ei)
o parte semnificativă a creşterii de cere-
re se direcţionează spre exterior, prin
importuri mai mari. Impulsul cererii
conduce la o apreciere redusă a cursului
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de schimb pe termen scurt, dar pe
măsură ce productivitatea devine mai
puternică rata de schimb reală se depre-
ciază.

În cele din urmă, efectul asupra PIB-
ului pentru ţările donatoare este negativ,
în urma creşterii contribuţiei la bugetul
Uniunii Europene (o scădere uşoară de
-0,1% din PIB), dar această producţie
doar uşor mai redusă include un efect
de răsfrângere a cererii mai înalte din
noile state membre spre vechile state
membre (Tabelul 2).

Concluzii în urma
modelului QUEST 3
Modelul simulează impactul creşterii
investiţiilor în infrastructură publică şi
relevă efectele asupra productivităţii.
Modelul încorporează acumularea
endogenă de capital uman şi simulează
efectele politicilor care promovează
pregătirea vocaţională şi trainingul asu-
pra eficienţei capabilităţilor.

Modelul ne spune ceva despre impactul
potenţial al fondurilor europene, presu-
punând folosirea lor optimală şi eficien-
tă. În cazul României există însă moti-
vaţii puternice să bănuim că cel puţin o
parte din cheltuielile totale va fi transfe-
rată spre utilizare sub-optimală. Prin
urmare, modelul estimează rezultate
mai favorabile decât ar putea fi în reali-
tate şi decât sunt în realitate.

Modelul foloseşte ca procente de aloca-
re a investiţiilor ponderea pe sectoare
din Tabelul 3.

2. MODELUL FMI (GIMF)
O analiză completă a efectelor macroe-
conomice ale absorbţiei fondurilor eu -
ro pene ar trebui să conteze în procesul
de convergenţă al noilor state membre. 

Diferenţa semnificativă dintre acestea şi
media Uniunii Europene este în fapt
reflectarea productivităţii mai scăzute a
noilor state membre şi a stocului de
capital redus. Creşterea productivităţii şi

a stocului de capital pot impulsiona
procesul de recuperare faţă de media
Uniunii Europene, iar absorbţia fondu-
rilor ar trebui să sprijine convergenţa, în
sensul încurajării investiţiilor.

Totuşi, absorbţia fondurilor europene
poate descuraja convergenţa dacă efec-
tul asociat, de creştere a bunăstării, va
conduce la o creştere a cererii pentru
consum şi la o scădere a ofertei de
locuri de muncă. Modelul FMI (GIMF
- Global Integrated Monetary and
Fiscal model) este adaptat pentru a
reflecta procesul de convergenţă care
impulsionează noile state membre.
Acest model arată modul în care fluxu-
rile sporite de capital impulsionează
convergenţa şi consecinţele în privinţa
realocării resurselor.

3. MODELELE Comisiei Europene
(HERMES şi HERMIN) - evaluea-
ză modul în care Grecia, Portugalia,
Spania şi Irlanda, care au primit
între 1,5 şi 3 puncte procentuale din
PIB fonduri europene în fiecare an
în perioada 1995-2000, susţin că
impulsul asupra PIB-ului real a fost
iniţial între 1 şi 4,5%, dar la finalul
anului 2010 a fost proiectat a fi între
0,5% şi 2% pe an.

4. Modelul Pereira şi Gaspar (1999) –
calibrat pe Portugalia – a avut drept
concluzie faptul că un flux de fon-
duri europene de 3,5% din PIB pe
an (între 1989 şi 1993) impulsionea-

ză PIB pentru o creştere de 0,5
puncte procentuale pe an. Adică la
fiecare 7 euro atraşi în economie din
fonduri europene, PIB-ul creşte cu
1 euro în fiecare an. 

Potrivit acestui calcul, dacă proporţia se
păstrează, un flux anual de 3,5 miliarde
euro pentru România ar conduce la un
plus de produs intern brut de circa 500
de milioane de euro în fiecare an.

În modelul sus-menţionat, impactul
fondurilor europene a fost maxim
atunci când fondurile au fost cheltuite
în infrastructură (şi nu în investiţii pri-
vate sau acumulări de capital uman).

În paralel, un alt model dezvoltat de
Goybet şi Bartoldi a ajuns la concluzia
că impactul general al fondurilor euro-
pene rezultă într-o creştere anuală a
PIB-ului de 0,4 puncte procentuale.

5. Modelul GIMF modificat
(GIMFM):

Scenariul de bază avut în vedere de
acest model este cel al convergenţei.

Spre deosebire de modelul FMI stan-
dard (GIMF) – care are ca ipoteză de
lucru faptul că toate statele au acelaşi
nivel de dezvoltare – ipoteza modelului
GIMF modificat (GIMFM) este că
PIB/cap de locuitor în noile state
membre se va majora gradual de la 60%
din nivelul statelor membre euro (în
2003) până la circa 75% în 2023, 
printr-o creştere a productivităţii. 
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Drept consecinţă, prin convergenţă,
deficitul de productivitate se închide
gradual, iar raportul capital/muncă se
majorează, obţinând un trend de acu-
mulare de capital care totuşi s-ar întâm-
pla şi în absenţa absorbţiei fondurilor
europene.

O parte a producţiei se transferă spre
bunuri finale pe măsură ce sectorul
devine mai productiv. Totuşi, creşterea
cererii contribuie şi la o deteriorare a
balanţei de plăţi. 

Câştigurile de productivitate în sectorul
bunurilor finale se translatează şi la
majorări salariale în sectorul bunurilor
intermediare, ceea ce se transferă spre
consumatori. Ca urmare a acestui fapt
se majorează şi preţul bunurilor inter-
mediare faţă de cel al bunurilor finale,
ceea ce generează un trend de apreciere
a ratei de schimb reale.

Cea mai importantă influenţă asupra
efectului absorbţiei fondurilor europene
este identificată de Allard, Chouieri,
Schadler şi Van Elkan (2009) şi anume
cum se filtrează sumele în economie. În
mod efectiv, sunt trei modalităţi prin
care fondurile intră în economie:

a. în primul rând, prin majorarea veni-
turilor gospodăriilor;

b. în al doilea rând prin majorarea
investiţiilor publice;

c. în al treilea rând prin impulsionarea
investiţiilor private;

De fapt, fiecare stat foloseşte un mix al
celor trei canale menţionate mai sus,
dar modelul GIMF modificat face trei
simulări separate, fiecare urmărind efec-
tul utilizării întregului flux de fonduri
europene printr-un singur astfel de
canal.

În primul caz, fondurile europene s-ar
direcţiona doar spre gospodării, drept
granturi (fonduri nerambursabile).

În al doilea caz, transferurile se
îndreaptă spre bugetul naţional şi sunt
cheltuite integral prin investiţii publice.

În al treilea caz, toate fondurile s-ar
îndrepta către companii private, care le
folosesc pentru a-şi majora stocul de
capital.

Scopul acestor trei simulări este de a
clarifica efectele distincte al modurilor
diferite prin care aceste fonduri intră în
economie şi identificarea modificărilor
structurale în economie şi asupra
bunăstării populaţiei a transferului aces-
tor fonduri.

Allard, Chouieri, Schadler şi Van Elkan
(2009) presupun că politica fiscală este
neutră cu intervenţia stabilizatorilor
automaţi şi analizează influenţele asupra
indicatorilor economici pentru fiecare
situaţie în parte:

a) Transferurile de fonduri se
îndreaptă spre sprijinirea
veniturilor gospodăriilor

Una dintre cele trei posibilităţi de utili-
zare a fondurilor europene, cea a trans-
ferului direct în vederea sprijinirii veni-
turilor populaţiei, are cel mai mic efect
asupra convergenţei. 

Pe perioada transferurilor, combinaţia
dintre un consum mai ridicat şi evicţiu-
nea rezultând din investiţii conduce la o
situaţie temporară de „boală olandeză”
(o majorare a fluxurilor de capital exter-
ne va conduce la întărirea monedei
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Pe termen mediu, 
investiţia în sectorul
bunurilor finale 
şi intermediare beneficiază
de creşteri de productivitate
oferite de o mai bună
infrastructură publică şi, 
într-o măsură mai mică,
dintr-o creştere a ofertei 
de muncă. Efectul net este 
o creştere a investiţiilor
totale, condusă iniţial 
de creşterea în sectorul
bunurilor intermediare



naţionale faţă de cea a altor state –
manifestată prin rata de schimb – ceea
ce conduce la o scumpire a exporturilor
statului respectiv, prin urmare la o scă-
dere de competitivitate). Dar atunci
când aceste transferuri se încheie, eco-
nomia se întoarce la starea de dinainte
de debutul transferurilor.

Transferurile directe către populaţie au
efect imediat asupra consumului privat
şi asupra economisirii. Gospodăriile îşi
maximizează utilitatea prin aceste trans-
feruri (despre care cunosc că sunt tem-
porare) pentru a îşi facilita consumul: ei
cheltuie imediat o parte a acestor sume
pe bunuri şi după ce îşi reduc oferta de
muncă şi, prin urmare, încasările din
salarii, economisesc restul de bani.
Plusul de economisire este cheltuit în
străinătate (importuri) pentru că nu
există un impact pozitiv asupra deciziei
de investiţii a firmelor (şi, prin urmare,
nu apar oportunităţi suplimentare de
investiţii în ţară).

Majorarea relativă a preţurilor în urma
creşterii consumului conduce la un pro-
ces de „boală olandeză”. Creşterea cere-
rii pentru bunuri finale pune presiune
pe preţurile acestora, ceea ce conduce la
majorarea importurilor. Aceasta condu-
ce la o translatare a investiţiilor firmelor
spre bunuri intermediare. Dar cu o
ofertă mai scăzută de forţă de muncă şi
cu preţuri pentru bunuri intermediare
mai mari, companiile nu pot să acopere
întreaga cerere, aşa că preţul bunurilor
intermediare continuă să crească, iar
cererea se îndreaptă şi mai mult către
importuri. 

Balanţa comercială şi competitivitatea
se deteriorează, urmând ca ele să înce-
teze acest proces atunci când fondurile
europene încetează să mai vină sau se
diminuează. Aşadar, după impulsiona-
rea iniţială a consumului privat dema-
rează procesul de majorare a preţurilor
relative şi se deteriorează exporturile. 

O producţie mai mare de bunuri inter-
mediare şi o creştere moderată a consu-
mului de bunuri intermediare anulează
şi inversează treptat impactul asupra

preţurilor relative, ceea ce alterează
competitivitatea externă.

Pare paradoxal, dar investiţiile în econo-
mie de fapt scad faţă de scenariul non-
absorbţiei fondurilor europene. Deşi se
majorează investiţia în producţia de
bunuri intermediare, oferta mai scăzută
de forţă de muncă (ceea ce conduce la
salarii mai ridicate) şi preţurile mai mari
pentru bunuri intermediare reduc pro-
ductivitatea marginală a capitalului în
sectorul bunurilor finale, depresând
investiţiile totale faţă de scenariul de
bază. 

De ce cantitatea suplimentară de eco-
nomisire nu reduce ratele de dobândă
suficient pentru a compensa aceste
efecte negative asupra economiei? Pen -
tru că, atunci când cursul de schimb
este relativ fix (nu este permisă o de -
pre ciere, precum în cazul României),
rata nominală de dobândă este menţi-
nută la nivelul ratei din zona din care
vin transferurile. În cazul explicit al Ro -
mâniei (unde avem un regim de ţintire a
inflaţiei şi declarat o neţintire a cursului
de schimb), majorarea inflaţiei este ur -
mată de măsuri care să comensureze
creşterea ratelor de dobândă nominale
naţionale, conducând la acelaşi efect de
păstrare a ratelor de dobândă.

Întregul efect al transferurilor dispare
pe termen lung, iar convergenţa este
doar marginal afectată. Pe măsură ce
efectele asupra preţurilor şi a ofertei de
forţă de muncă se estompează, facilită-
ţile companiilor se întorc la nivelul de
dinaintea absorbţiei fondurilor europe-
ne şi productivitatea rămâne neschim-
bată. 

În consecinţă, creşterea iniţială de PIB,
generată de un plus al cererii, dispare
integral pe măsură ce nu mai vin fon-
duri europene, iar PIB-ul pe cap de
locuitor rămâne practic neschimbat.

b) Direcţionarea fondurilor
europene în investiţii publi-
ce de infrastructură

Această direcţionare conduce la cea mai
mare convergenţă dintre cele trei moda-

lităţi analizate. Deşi consumul (la fel ca
în scenariul subvenţionării veniturilor)
creşte în raport cu scenariul în care nu
sunt absorbite fonduri europene, efec-
tele pozitive asupra investiţiilor, produc-
tivităţii şi ofertei de locuri de muncă
majorează producţia şi veniturile la rit-
muri care susţin un PIB mai mare / cap
de locuitor. Apare efectul „bolii olande-
ze”, dar, spre deosebire de scenariul
anterior, acesta este mai mult decât
inversat în timp (creşte competitivita-
tea).

Ca şi în celelalte scenarii, consumul pri-
vat răspunde cel mai rapid la fluxurile
de capital, deşi răspunsul este parte a
unei creşteri mai susţinute. Populaţia
integrează în decizia de consum aştep-
tarea că venitul permanent va fi majorat
de câştigurile de productivitate. De
aceea, populaţia, cu aşteptări certe de
venit, îşi creşte consumul din reducerea
economisirii şi creşterea ofertei de
muncă - două diferenţieri majore faţă
de primul scenariu.

Creşterea imediată a consumului privat
şi a cheltuielilor de infrastructură con-
duce la creşterea preţurilor bunurilor
intermediare, în timp ce cererea pentru
bunuri finale care fac obiectul schimbu-
rilor este alimentată prin importuri.

Dar, în timp, pe măsură ce companiile
răspund cererii suplimentare prin inves-
tiţii în producţia mai multor bunuri
intermediare, presiunea de creştere a
preţurilor dispare şi preţul bunurilor
finale în raport cu cel al bunurilor inter-
mediare se întoarce aproape la nivelul
celui de dinainte de debut al absorbţiei
până la finalul simulării. 

Diferenţa finală este o reflecţie a con-
vergenţei mai bune a veniturilor atinsă
în scenariul investiţiilor faţă de scenariul
convergenţei fără fonduri europene.

Implicaţiile acestor dezvoltări ale preţu-
rilor, diferit faţă de scenariul subvenţio-
nării veniturilor, constau în faptul că
fondurile europene direcţionate spre
infrastructură oferă facilităţi pentru
companii de a investi mai mult. 
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Pe termen scurt, creşterea consumului
şi a cererii sectorului public pentru
bunuri necesare producţiei de infras-
tructură are un efect de evicţiune asu-
pra investiţiei în producerea de bunuri
finale. Investiţia în sectorul bunurilor
intermediare, prin contrast, beneficiază
de o scădere a ratei de dobândă reale 
în termeni de bunuri intermediare, ceea
ce compensează creşterea preţului aces-
tora. 

Chiar şi mai important, pe termen
mediu, investiţia în sectorul bunurilor
finale şi intermediare beneficiază de
creşteri de productivitate oferite de o
mai bună infrastructură publică şi, 
într-o măsură mai mică, dintr-o creştere
a ofertei de muncă. Efectul net este o
creştere a investiţiilor totale, condusă
iniţial de creşterea în sectorul bunurilor
intermediare. 

În timp, pe măsură ce producţia de
bunuri intermediare răspunde unui
nivel mai ridicat de investiţii publice şi
private, iar preţul bunurilor intermedia-
re scade comparativ cu cel al bunurilor
finale, investiţiile şi producţia se reflectă
din nou în sectorul bunurilor finale.

Ca efect final, după ce transferurile 
se epuizează, iar efectul lor este asimilat
în totalitate, atât stocul de capital
public, cât şi cel privat este mai mare
decât în scenariul de bază (cel al dez -
voltării fără absorbţie de fonduri euro-
pene).

Pe măsură ce investiţiile în infrastructu-
ră majorează productivitatea, efectul
real asupra PIB-ului trece dincolo de
fluxurile de capital şi oferă o conver-
genţă de durată. PIB-ul pe cap de locui-
tor faţă de situaţia din EU-15 se majo-
rează cu aproape 10 procente compara-
tiv cu scenariul în care nu se absorb
fonduri europene.

Rezultatele acestui scenariu depind însă
în mod critic de abilitatea guvernamen-
tală de a identifica investiţii de majorare
a productivităţii şi de a le implementa
eficient fără risipă în utilizarea resurse-
lor.

c) Direcţionarea fondurilor
europene spre investiţii 
private

Impactul asupra economiei în acest sce-
nariu se dezvoltă în paralel cu cel din
cazul direcţionării investiţiilor spre
infrastructură. 

Consumul privat se majorează, iar ofer-
ta de forţă de muncă creşte. Presupu -
nând că distribuţia investiţiilor este
făcută în proporţiile iniţiale ca parte din
investiţiile totale pentru sectoarele
bunurilor finale şi intermediare, efectul
asupra producţiei din investiţii finanţate
din fonduri bugetare urmează scenariul
investiţiilor publice. 

O scădere iniţială a ratei dintre preţurile
bunurilor finale raportat la preţurile
bunurilor intermediare şi o scădere a
ratei reale de dobândă pentru producă-
torii de bunuri intermediare conduce la
un debut de „boală olandeză”, iar
balanţa comercială se deteriorează. Dar
o creştere foarte rapidă a investiţiilor
impulsionează productivitatea şi creşte-
rea economică. 

Răspunsul ofertei permite îmbunătăţi-
rea competitivităţii: pentru că există 
o productivitate sporită, exportatorii
pot să îşi vândă bunurile pentru 
preţuri mai mici în termeni relativi, 
iar rata de schimb reală se depreciază.
În mod similar, deficitul balanţei
comerciale scade, iar convergenţa se
amplifică.

În ciuda acestor similarităţi, impactul
direcţionării fondurilor europene prin
investiţii private este mai puţin perma-
nent faţă de acela al direcţionării prin
infrastructură publică. Aceasta derivă
din faptul că, după cum se cunoaşte,
capitalul privat se depreciază mai rapid
decât infrastructura publică. Întrucât
modelul măsoară doar impactul transfe-
rului de fonduri europene (presupu-
nând că efortul investiţional nu este
susţinut dincolo de 2015), stocul de
capital privat scade mai mult după
aceea, reducând efectele pozitive pe ter-
men lung.

Totuşi, cheltuirea fondurilor europene
pe investiţii private, spre deosebire de
investiţiile publice compensează proce-
sul „bolii olandeze”. Câştigurile de pro-
ductivitate se răspândesc mai rapid în
economie, nu apare efect de evicţiune
în sectorul bunurilor finale. Efectul ar fi
chiar mai bun dacă fondurile ar fi direc-
ţionate integral spre producătorii de
bunuri finale.

Concluziile studiului Allard, Chouieri,
Schadler şi Van Elkan(2009): 

1. În fapt, în realitate se întâlneşte un
mix al celor trei moduri de direcţio-
nare a fondurilor europene (direct
spre populaţie, prin investiţii în
infrastructură, prin investiţii private).
Cel mai mare efect asupra conver-
genţei reale (creştere PIB/cap de
locuitor comparativ cu PIB/ cap de
locuitor din vechile state membre
ale Uniunii) este în cazul fondurilor
alocate integral pentru infrastructură
(o creştere a PIB/cap de locuitor cu
circa 10 puncte procentuale după o
perioadă de alocare de 7 ani, la care
se adaugă o perioadă de extindere a
decontărilor de doi ani, cu efecte şi
în următorii 5 ani), adică o creştere
de 10 puncte procentuale a PIB-ului
pe cap de locuitor pe o perioadă de
14 ani. Acesta este efectul maximal.
Considerând că jumătate din fon-
duri se îndreaptă spre investiţii în
infrastructură (public sau privat), iar
cealaltă jumătate se îndreaptă direct
spre alocări către populaţie, modelul
generează o estimare de creştere cu
5 puncte procentuale a PIB-ului pe
cap de locuitor într-o perioadă de 14
ani.

2. Fondurile europene ar trebui direc-
ţionate predominant spre investiţii,
în detrimentul sprijinirii directe a
veniturilor, în scopul majorării pro-
ductivităţii pentru accelerarea proce-
sului de convergenţă. Efectele în
scenariul de direcţionare spre sub-
venţionarea veniturilor vor fi pe ter-
men scurt şi nu vor aduce nimic în
privinţa convergenţei.
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3. Populaţia beneficiază cel mai mult în
termeni de bunăstare atunci când
fondurile sunt investite (nu în cazul
subvenţiei directe). Aceasta conduce
la decizii importante din partea fac-
torilor guvernamentali, care ar tre-
bui să caute sprijin pentru direcţio-
narea fondurilor spre investiţii, în
detrimentul grupurilor de interese
care ar câştiga cel mai mult din sub-
venţionarea directă a veniturilor
(spre exemplu, fermierii) şi din par-
tea cărora sunt aşteptate presiuni
pentru a direcţiona mai multe fon-
duri direct spre subvenţionarea veni-
turilor.

4. Cea mai bună contraparte pentru
fluxuri de fonduri europene este un
mix de politici economice care să
combine politica fiscală conserva-
toare şi contra-ciclică cu un angaja-
ment de menţinere a regimului
monetar. Nici o politică fiscală mai
laxă, nici o relaxare a politicii mone-
tare nu vor oferi sprijin suplimentar
pentru economia reală. Din contră,
o politică monetară pro-ciclică va
conduce la riscuri suplimentare de
creştere a cererii care se va translata
fie în presiuni inflaţioniste, fie în
presiuni monetare, ceea ce va con-
duce la stoparea procesului de con-
vergenţă. 

Aplicarea rezultatelor
modelului QUEST 3
asupra economiei
României
METODOLOGIA DE CERCETARE
Despre estimare: Estimarea este strict
ipotetică, are în vedere o perioadă de 7
ani de alocare (un exerciţiu bugetar eu -
ropean), încă 2 ani până la epuizarea
efectelor exerciţiului bugetar (9 ani) şi
efectele pe următorii 5 ani (în total 14
ani).

Modelul simulează impactul creşterii
investiţiilor în infrastructură publică 
şi relevă efectele asupra productivi-
tăţii. 

Modelul încorporează acumularea
endogenă de capital uman şi simulează
efectele politicilor care promovează
pregătirea vocaţională şi trainingul asu-
pra eficienţei capabilităţilor.

Modelul ne spune ceva despre impactul
potenţial al fondurilor europene, presu-
punând folosirea lor optimală şi eficien-
tă. 

În cazul României există însă motivaţii
puternice să bănuim că măcar o parte
din cheltuielile totale va fi transferată
spre utilizare sub-optimală, prin urma-
re, susţinem că modelul QUEST 3 esti-
mează rezultate mai favorabile decât ar
putea fi în realitate.

Pentru a calibra mai bine modelul pe
realitatea economică a României vom
încerca o estimare a rezultatelor mode-
lului în funcţie de trei elemente care
sumarizează distorsiunile care pot apă-
rea în economia românească.

Pentru aceasta vom crea un indice de
risc, care are la bază percepţia
României prin intermediul a trei seturi
de indicatori importanţi:

è Percepţia asupra uşurinţei de a face
afaceri în România (Clasamentul
Doing Business al Băncii
Mondiale);

è Percepţia asupra corupţiei
(Clasamentul Transparency
International);

è Percepţia asupra mediului econo-
mic (Clasamentul World Economic
Forum).

În metodologia de calcul a acestui indi-
ce vom raporta România la media
Poloniei, calculată în toate cele trei cla-
samente.

Potrivit celor 3 clasamente, România
faţă de media Uniunii Europene este
prezentată în Tabelul 4.

Scorul în cazul World Economic
Forum este pe o scară de la 1 la 7, în
clasamentul anului 2013 Elveţia fiind
considerată cea mai competitivă ţară, cu
un punctaj de 5,67 (faţă de 4,13
România şi 4,46 Polonia).

Clasamentul Băncii Mondiale - Doing
Business este realizat pentru 185 de ţări
( în privinţa uşurinţei de a face afaceri),
clasamentul Transparency International
are în vedere 177 de ţări (indicele de
percepţie a corupţiei) şi clasamentul
World Economic Forum cuprinde 148
de state măsurate prin prisma competi-
tivităţii.

Indicele percepţiei corupţiei clasifică
statele pe baza percepţiei asupra corup-
ţiei din sectorul public. Scorul ţării indi-
că nivelul perceput al corupţiei pe o
scară de la 0 la 100, unde zero înseam-
nă că o ţară este foarte coruptă, iar 100
înseamnă că o ţară este foarte „curată”. 
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Pentru anul 2013, indexul Transparency
International a cuprins 177 de ţări. Cea
mai puţin coruptă ţară a fost percepută
în 2013 ca fiind Danemarca (cu un scor
de 91 de puncte), iar cea mai coruptă -
Somalia (cu un scor de 8 puncte).

Definim indicele de risc drept media
aritmetică a poziţiilor din cele 3 clasa-
mente. Calculând indicele de risc pentru
România şi pentru media Uniunii
Europene, vom ajunge la următoarele
rezultate:

Cu cât indicele de risc este mai mare cu
atât posibilitatea de utilizare sub-opti-
mală a fondurilor europene creşte.
Observăm astfel că indicele de risc în
România este mai mare cu aproape
60% faţă de Polonia.

Pentru o calibrare suplimentară a rezul-
tatelor modelului asupra realităţilor eco-
nomice din România, vom folosi ca fac-
tor de ajustare a rezultatelor indicele de
risc calculat la 0,6 în cazul României.

Folosind acest indice de risc, putem cal-
cula rezultate mai apropiate decât cele
care reies din modelul economic, care
au în vedere înclinaţia României spre un
comportament de utilizare cel puţin al
unei părţi din cheltuielile totale într-o
modalitate sub-optimală. 

Prin calibrarea cu acest indice de risc
am putea să limităm înclinaţia modelu-
lui de a estima rezultate mai favorabile
decât cele din realitate.

Putem calcula, pe baza acestui indice de
risc, rezultate mai apropiate de ceea ce

s-ar putea întâmpla în realitate în ceea
ce priveşte:

è evoluţia PIB/cap de locuitor;

è evoluţia salariului mediu net;

è evoluţia investiţiilor nete;

Considerând perioada de efect a unui
exerciţiu bugetar european (de 7 ani) a
se extinde pentru o perioadă dublă de
14 ani, relevăm în continuare, pe baza
datelor din simulare prezentate în
Tabelul 5, efectul de la începutul
perioadei până la finalul perioadei.

Luăm ca referinţă anul 2010, iar primul
an de absorbţie este considerat anul
2011 şi avem:

Se constată astfel că în perioada 2011-
2024 o absorbţie fără risipă a fondurilor
europene în România, în special în sec-
torul investiţiilor în infrastructură, in -
dustrie şi servicii, cercetare-dezvoltare,
resurse umane, asistenţă tehnică, con-
duce la o convergenţă reală - creştere -
a PIB-ului pe cap de locuitor cu
2.377.16 euro, respectiv cu 41%
(Tabelul 6). 

Creşterea cu 41% a PIB-ului pe cap de
locuitor (şi implicit a bunăstării popula-
ţiei) la care ne referim este strict legată
de influenţa absorbţiei fondurilor euro-
pene. La ea se poate adăuga perfor -
manţa internă a economiei, supli-
mentar, prin alocări bugetare eficiente,
atragere de investiţii private, mix de
politici economice corecte. Nu conside-
răm în model influenţa subvenţiilor
directe, întrucât, aşa cum am arătat
anterior, efectele asupra convergenţei
sunt nule. 

Din simularea sintetizată în Tabelul 7
rezultă că:

a) în scenariul optim, al unui proces de
absorbţie al fondurilor europene cu
eficienţa înregistrată în Polonia,
PIB-ul/capita ar fi crescut la
8.181,55 euro, de la 5.804,39 euro
(mai mare cu 41%) sau cu +2377,16
euro (în termeni reali, neluând în
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considerare particularităţile econo-
miei României, care fac, în fapt, ca
alocarea şi transferul de fonduri
europene să fie diminuate faţă de
ipoteza avută în vedere de noi – ab -
sorbţia optimală în cazul Poloniei).

b) În scenariul suboptimal, mai realist,
care are în vedere absorbţia fonduri-
lor în contextul diferenţelor dintre
România şi Polonia din punct de
vedere al competitivităţii, a uşurinţei
de a face afaceri şi a percepţiei

corupţiei aşa cum reiese din indicele
de risc definit de noi, PIB-ul/capita
ar creşte de la 5.804,39 euro (în
2010) la 7140,73 euro (mai mare 
cu 23% sau +1336.33 euro), în 
14 ani.

Concluzii şi 
soluţii propuse
1. Modelul calibrat la realitatea econo-

mică a României arată că, în condi-
ţiile în care România nu îmbunătă-
ţeşte suplimentar condiţiile de com-
petitivitate, de uşurinţa de a face
afaceri şi de limitare a efectelor
corupţiei asupra mediului econo-
mic, absorbţia fondurilor europene
va fi sub-optimală. Prin urmare, în
termeni reali PIB-ul pe cap de
locuitor ar înregistra o pierdere faţă
de potenţialul de creştere de circa
1.040,82 euro/cap de locuitor sau,
raportat la nivelul de plecare,
România pierde o recuperare de
18% faţă de nivelul PIB-ului / capi-
ta înregistrat în anul 2010.
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Absorbţia în aceste condiţii îngreu-
nează convergenţa reală faţă de
PIB-ul/capita calculat ca medie în
Uniunea Europeană.

2. Un alt factor de risc în privinţa
limitării convergenţei reale prin
absorbţia fondurilor europene este
definit de lipsa de determinare în a
finanţa proiectele eligibile doar din
fonduri europene. În fapt, unele
proiecte eligibile se finanţează din
bugetul naţional, având ca efecte
două dimensiuni:

a) adâncirea deficitului bugetar
prin cheltuielile suplimentare
efectuate;

b) un grad mai redus de absorbţie
a fondurilor europene şi, prin
urmare, perspectiva unor alocări
mai mici în viitor;

De aceea, este strict necesar ca pro -
iectele eligibile pentru finanţarea 
din fonduri europene să nu mai fie
ordonanţate din credite bugetare, 
ci să aibă ca finanţare fondurile structu-
rale.

3. În privinţa alocării fondurilor euro-
pene, constatăm din simulări că
efectul maximal în privinţa conver-
genţei este atins atunci când fondu-
rile europene sunt direcţionate în
investiţii publice în infrastructură,
iar efectul minim este atins atunci
când fondurile europene sunt direc-
ţionate spre subvenţionarea venitu-
rilor gospodăriilor

4. Atunci când fondurile europene
sunt direcţionate spre investiţii pri-
vate, este urmat scenariul creşterii,
detaliat în cazul direcţionării spre
investiţiile publice, dar efectele sunt
mai puţin permanente. Aceasta
derivă din faptul că, după cum se
ştie, capitalul privat se depreciază
mai rapid decât infrastructura
publică.

Totuşi, cheltuirea fondurilor europene
pe investiţii private, spre deosebire de
investiţiile publice compensează proce-
sul „bolii olandeze”. Câştigurile de pro-
ductivitate se răspândesc mai rapid în
economie, nu apare efect de evicţiune
în sectorul bunurilor finale. Efectul ar fi

chiar mai bun dacă fondurile ar fi direc-
ţionate integral spre producătorii de
bunuri finale.

5. Explicaţiile implicaţiilor absorbţiei
de fonduri europene asupra meca-
nismului economic:

a) Gospodăriile privesc în avans şi
ştiu faptul că fluxurile de fon-
duri europene sunt temporare.
Membrii gospodăriilor primesc
venituri în urma muncii prestate
în companii, dobânzi pentru
activele financiare şi dividende
în urma acţiunilor deţinute la
companii autohtone. Ei îşi
maximizează utilitatea în funcţie
de nevoile de consum arbitrar
(nedestinat vieţii de zi cu zi) şi
de consum de bunuri compozi-
te (produse interne şi impor-
turi), în funcţie de constrângeri-
le bugetare, cu excepţia gospo-
dăriilor care nu au acces la pie-
ţele financiare (cele constrânse
de lichiditate). 

b) Companiile decid asupra consu-
mului de bunuri şi produc
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bunuri folosind munca, capita-
lul, consumul intermediar şi
infrastructura publică. Plătesc
impozite pe profit.

c) Guvernul urmează o atitudine
contraciclică. Veniturile din taxe
de la populaţie şi firme oferă
resurse pentru consum public şi
investiţii. Pe termen lung taxele
se ajustează pentru ca guvernele
să îşi atingă ţintele bugetare. Pe
termen scurt, sunt folosiţi stabi-
lizatorii automaţi (veniturile
temporare obţinute în urma
unor creşteri ciclice sunt folosi-
te pentru a reduce datoria publi-
că în timp ce deficitul bugetar
se poate duce la nivele mai înal-
te în perioadă de criză). 

d) Orice schimbare permanentă in
deficitul bugetar este corectată
totuşi prin ajustarea cotelor de
impozitare. Consumul guverna-
mental şi nivelul investiţiilor
sunt exogene şi impulsionate
de deciziile politice. 

6. Efectele cumulate ale surplusului
real PIB/capita faţă de anul de bază
(2010) este de 12.888,26 euro până
în anul 2024 (adică +220,4% ) în
timp în ce în scenariul calibrat,
efectele cumulate ale surplusului
real PIB/capita faţă de anul de bază
(2010) este de 7.406,35 euro
(+127,6%).

Acest lucru înseamnă că efectele unei
absorbţii adecvate pe un termen de 7
ani aduc un PIB suplimentar/capita în
următorii 14 ani echivalent al PIB-
ului/capita produs în 2 ani, 2 luni şi 2
săptămâni de PIB/capita la nivelul anu-
lui 2010) în timp ce în scenariul calibrat,
PIB-ul suplimentar/capita este cel echi-
valent al PIB-ului/ capita produs într-
un an, 3 luni şi 2 săptămâni.

Practic, în scenariul calibrat, din cauza
particularităţilor economice ale
României (diferite faţă de Polonia)
România pierde aproape echivalentul
unui PIB anual/capita (11 luni) în
perioada 2010-2024. l
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Introducere 
Evoluţia pieţelor şi a instrumentelor financiare, precum şi
posibilitatea de a plasa fondurile disponibile dincolo de grani-
ţele naţionale au impus acordarea de către investitori a unei
atenţii considerabile informaţiilor necesare în luarea deciziilor
de investiţie, indiferent de provenienţa acestora: situaţii şi
rapoarte financiare, indicatori macroeconomici, site-uri ale fir-
melor sau site-uri de profil financiar, ştiri în domeniu. Dintre
acestea, informaţiile furnizate de contabilitate constituie o
sursă fundamentală pentru investitori, ca urmare a reglemen-
tării acestui domeniu atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 

Odată cu procesul de armonizare contabilă, s-a urmărit obţi-
nerea unor informaţii financiare comparabile, de o calitate şi
o transparenţă superioară (Daske et al, 2008), prin intermediul
unui limbaj comun şi al unor reglementări coerente şi compa-
tibile. În 2002, Uniunea Europeană a aprobat
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 care impunea tuturor
companiilor listate pe pieţele reglementate să respecte
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
(IFRS), începând cu anul 2005. În ceea ce priveşte
România, armonizarea contabilităţii româneşti cu normele
internaţionale s-a realizat începând cu anul 1999, trecerea la
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară realizân-
du-se treptat de către firmele cotate la Bursa de Valori
Bucureşti. Începând cu exerciţiul financiar 2012, situaţiile
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Investors’ Perception Regarding
the Information Reported by
Romanian Listed Companies,
Before and After IFRS
On a financial market, investors need pertinent and relevant
information on which they can base their decisions. This is
achieved by adopting an accounting framework that ensures
transparency in financial reporting. This study aims to analyze
the influence of financial information, before and after the adop-
tion of IFRS, on the capital gains yield of a stock, measured as
relative difference of the stock price from one period to another.
The study was conducted on a sample of 55 companies listed
on the Bucharest Stock Exchange in the period 2011-2012. To
obtain the research results in the study were used ANOVA and
regression analysis method with ANCOVA models and data pro-
cessing was performed using SPSS 20.0. The results reflect the
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financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea
Europeană către toate firmele ale căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (Albu &
Albu, 2012). Prin această trecere la IFRS se aşteaptă ca situa-
ţiile financiare să influenţeze esenţial procesul decizional
reflectat prin intermediul preţului sau rentabilităţii unei
acţiuni. Mai mult, investitorii doresc să identifice nu numai
dacă informaţiile financiar-contabile sunt relevante, ci, mai
exact, care dintre acestea sunt considerate cele mai relevante
pentru procesul decizional şi care pot influenţa rentabilitatea
unei acţiuni.

Studiul de faţă vizează o analiză a informaţiei financiar-conta-
bile oferite, pe de o parte, de reglementările naţionale şi, pe de
altă parte, de IFRS-uri şi a modului în care aceste informaţii
influenţează rentabilitatea unei acţiuni, văzută ca o diferenţă
relativă a preţului acţiunii de la o perioadă la alta. Studiul s-a
realizat asupra unui eşantion format din 55 de firme cotate la
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) înainte şi după aplicarea
IFRS, utilizându-se metode statistice avansate de analiză a
datelor, ANOVA şi analiza de regresie de tip ANCOVA. Prin
rezultatele obţinute, existenţa unor diferenţe, însă nu semnifi-
cative, între cele două referenţiale contabile, studiul de faţă
contribuie la cunoaşterea în domeniul contabilităţii, prin înţe-
legerea modalităţii de reacţie a investitorilor în ceea ce priveş-
te trecerea la un nou referenţial contabil internaţional a firme-
lor cotate BVB.

Influenţa referenţialelor contabile
asupra deciziilor investitorilor 

Punctul de plecare în compararea a două referenţiale contabi-
le este reprezentat de influenţa semnificativă pe care informa-
ţiile financiar-contabile o au asupra rentabilităţii unei acţiuni
în momentul schimbării unor metode care au condus la obţi-
nerea acestora (Dumontier & Raffournier, 2002). Primele stu-
dii în acest domeniu s-au axat pe analiza de regresie (Beaver,
1972). Conform Holthausen & Watts (2001), aceste studii
analizează dacă indicatorii financiari obţinuţi conform regle-
mentărilor unui anumit referenţial contabil sunt corelaţi mai
bine cu rentabilitatea unui acţiuni decât prin utilizarea unui alt
referenţial contabil, utilizându-se coeficientul de determinaţie
R2 (R Square) obţinut prin intermediul analizei de regresie
(Holthausen & Watts, 2001; Beisland, 2009). 

Beaver (1972) a sugerat că existenţa corelaţiilor între indicato-
rii financiari-contabili şi performanţa bursieră poate fi folosită
în stabilirea unei ordini în tratamentele contabile alternative,
ca un mijloc de determinare a tratamentului contabil care ar
trebui să devină un standard. Cu toate acestea, Holthausen &
Watts (2001) au criticat această metodă pentru stabilirea nor-

melor şi practicilor contabile, considerând a nu fi necesară sau
suficientă în luarea deciziilor organismelor de standardizare,
pentru stabilirea standardelor. Această cercetare se axează
exclusiv pe utilitatea oferită investitorilor în detrimentul altor
categorii de utilizatori ai informaţiei financiar-contabile.
Principalele studii de acest tip s-au axat, pe de o parte, pe
compararea principalelor referenţiale contabile internaţionale
(IFRS şi US GAAP), iar, pe de altă parte, pe compararea unui
referenţial contabil internaţional cu reglementările naţionale
aplicate într-o ţară, pentru a identifica care dintre acestea
oferă informaţii utile investitorilor. Astfel, comparând cele
două seturi de referenţiale contabile internaţionale, Barth et al
(2012) a evidenţiat, utilizând un eşantion de firme din 27 de
ţări, că informaţia financiar-contabilă obţinută aplicând US
GAAP-urile are o influenţă mai mare asupra investitorilor
decât cea obţinută prin intermediul IFRS-urilor. Cu toate
acestea, diferenţele dintre coeficienţii funcţiilor de regresie
construite pentru a compara cele două standarde sunt mici.
Acest studiu demonstrează că eforturile organismelor norma-
lizatoare privind reducerea diferenţelor dintre cele două stan-
darde sunt favorabile. În ceea ce priveşte normele naţionale şi
cele internaţionale, Barth et al (2008) a demonstrat, pe baza
unei analize asupra unui eşantion de firme din 21 de ţări care
au adoptat IFRS-urile între 1994 şi 2003, că utilizarea acestor
standarde creşte calitatea informaţiei financiar-contabile. La
aceleaşi rezultate au ajuns şi Jermakowicz et al (2007), exami-
nând legătura existentă între rezultatele din situaţiile financiare
şi valorile de piaţă pentru cele mai performante 30 de firme
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de la bursa de valori din Germania, în perioada 1995-2004,
ale căror preţuri intră în componenţa indicelui DAX-30.
Utilizând analiza coeficientului de determinaţie, aceştia au
demonstrat că adoptarea IFRS sau a US GAAP creşte semni-
ficativ relevanţa informaţiilor privind rezultatele financiare în
relaţie cu piaţa de capital. Rezultatele privind relevanţa infor-
maţiei financiar-contabile nu au fost favorabile şi în ţări pre-
cum Spania, Portugalia sau Norvegia odată cu adoptarea
IFRS-urilor. Astfel, în Spania, Callao et al (2007) susţin că nu a
existat nicio îmbunătăţire privind relevanţa raportării financia-
re, considerând că decalajul dintre valorile contabile şi valorile
de piaţă sunt mai mari odată cu adoptarea IFRS-urilor. În
Portugalia, Morais & Curto (2008) demonstrează scăderea
relevanţei informaţiei financiar-contabile prin adoptarea
IFRS-urilor. În schimb, în Norvegia, Gjerde et al (2008) au
avut la dispoziţie puţine dovezi care să susţină creşterea rele-
vanţei informaţiei financiar-contabile. Deşi aceste studii sunt
considerate contradictorii, totuşi Barth et al (2008) explică
această situaţie prin faptul că legislaţia naţională trece printr-o
tranziţie, pregătindu-se pentru adoptarea reglementărilor.

Studiile existente privind situaţia României s-au axat în princi-
pal pe o analiză teoretică a diferenţelor existente între norme-
le naţionale şi IFRS-uri (Istrate, 2012). Studiile empirice pri-
vind modul în care informaţiile financiar-contabile influenţea-
ză deciziile investitorilor la nivelul României vizează în princi-
pal analiza de regresie, prin intermediul coeficientului de
determinaţie sau a coeficienţilor indicatorilor consideraţi sem-
nificativi (Filip & Raffournier, 2010) şi mai nou analiza de

panel, luându-se în considerare şi factorul timp (Tudor, 2012;
Jaba et al, 2013). Astfel, literatura de specialitate axată pe
cazuistica românească nu se axează pe identificarea diferenţe-
lor semnificative ale indicatorilor obţinuţi pe baza informaţii-
lor din situaţiile financiare conform unor referenţiale contabi-
le diferite.

Metodologia cercetării
Studiul urmăreşte analiza informaţiei financiar-contabile oferi-
te, pe de o parte, de reglementările naţionale şi, pe de altă
parte, de IFRS-uri, şi estimarea influenţei informaţiei finan-
ciar-contabile asupra rentabilităţii acţiunilor. Pentru a atinge
obiectivele cercetării, în studiu sunt propuse următoare ipote-
ze de lucru: 

H1: Există diferenţe între reglementările naţionale şi
IFRS privind valorile medii ale indicatorilor
financiar-contabili calculaţi pe baza informaţii-
lor furnizate de situaţiile financiare anuale.

H2: Există diferenţe între valorile medii ale rentabili-
tăţii acţiunilor în funcţie de performanţa şi pozi-
ţia financiară ale firmei, exprimate pe baza date-
lor contabile, şi de referenţialul contabil aplicat.

POPULAŢIA ŢINTĂ ŞI EŞANTIONUL ANALIZAT
Populaţia ţintă este reprezentată de firmele cotate la Bursa de
Valori Bucureşti, iar perioada analizată are în vedere exerciţiile
financiare aferente anilor 2011 şi 2012 (primul exerciţiu finan-
ciar în care situaţiile financiare ale firmelor cotate pe o piaţă
reglementată sunt întocmite conform IFRS). La sfârşitul exer-
ciţiului financiar 2012, la secţiunea BVB au fost tranzacţionate
78 de firme cotate la categoria I, II sau III. Din cadrul acestei
populaţii ţintă au fost eliminate 11 firme reprezentând inter-
mediarii financiari, intermediarii monetari, fondurile mutuale
şi alte entităţi financiare similare. Din cele 67 de firme rămase
în analiză, au mai fost excluse: patru firme suspendate şi afla-
te în procedură de insolvenţă la data realizării studiului, o
firmă tranzacţionată pe piaţa reglementată, categoria II, înce-
pând cu data de 26.02.2013, o firmă care a optat pentru
raportare într-un exerciţiu financiar diferit de anul calendaris-
tic începând cu 1 octombrie 2010 şi pentru care situaţiile
financiare sunt în conformitate cu Ordinul ministrului finan-
ţelor publice nr. 3055 din 29 octombrie 2009 cu modificările
şi completările ulterioare (de la 1 octombrie al anului calenda-
ristic curent la 30 septembrie al anului calendaristic următor)
şi două firme pentru care nu au fost găsite informaţii necesare
în vederea realizării analizei.

Din cele 59 de firme rămase, patru firme au fost excluse,
nefiind tranzacţionate la BVB în exerciţiul financiar 2011.
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Eşantionul final, format pe baza sondajului raţionat (nealea-
tor) (Jaba, 2002) este format din 55 de firme cotate la BVB
pentru care situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate
cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adopta-
te de Uniunea Europeană pentru exerciţiul financiar 2012 şi
cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu
modificările şi completările ulterioare pentru exerciţiul finan-
ciar 2011.

VARIABILE ANALIZATE ŞI SURSA DATELOR
Pentru obţinerea rezultatelor cercetării, în studiu s-au 
considerat variabilele prezentate în Tabelul 1, pe baza infor-
maţiilor furnizate de literatura de specialitate şi pe baza infor-
maţiilor cerute de către investitori în vederea realizării unui
diagnostic financiar. Variabilele independente considerate fac
parte din rândul ratelor de solvabilitate, lichiditate şi rentabili-
tate, obţinute pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pier-
dere. 

Ca variabilă dependentă, în studiu s-a considerat plusul de
valoare pe acţiune (Capital Gains Yield) sau rentabilitatea acţiunii,
calculat ca variaţie relativă a preţului unei acţiuni de la data
Adunării Generale a Acţionarilor când au fost aprobate situa-
ţiile financiare faţă de preţul de la sfârşitul exerciţiul financiar
2012, respectiv 2011. Analiza influenţei adoptării referenţialu-
lui contabil asupra rentabilităţii acţiunii (capital gains yield) a
determinat împărţirea eşantionului de firme în două categorii.
În prima categorie se regăsesc firmele pentru care situaţiile
financiare aferente exerciţiului 2011 au fost întocmite con-
form legislaţiei naţionale (OMFP 3055/2009) şi iar în cea de-a
doua categorie sunt cuprinse firmele pentru care situaţiile
financiare din anul 2012 au fost întocmite conform IFRS. În
studiu se utilizează o variabilă dummy (D), cu valorile {0; 1},
referenţialul IFRS fiind considerat categorie de referinţă.

Valoarea 0 arată că firma aplică OMFP 3055/2009, în timp ce
valoarea 1 indică aplicarea IFRS-urilor. 

Pentru calcularea ratelor implicate în analiză aferente fiecărei
firme, datele au fost culese din situaţiile financiare anuale
publicate pe site-urile Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro)
şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
(www.cnvmr.ro). Pentru calcularea plusului de valoare pe
acţiune s-a utilizat tot site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

Metode de analiză a datelor
Pentru testarea şi validarea ipotezelor de lucru considerate, în
studiu s-au utilizat următoarele metode de analiză a datelor:
ANOVA (One-Way ANOVA) şi analiza de regresie de tip
ANCOVA (Gujarati, 2003).

Rezultate şi discuţii
Primul pas pentru obţinerea rezultatelor cercetării vizează eli-
minarea valorilor extreme aferente fiecărei variabile implicate
în analiză pe fiecare categorie considerată în parte. Astfel, în
timp ce valorile mai mici decât percentila 5 sunt înlocuite cu
valoarea acesteia, valorile mai mari decât percentila 95 sunt
înlocuite cu valoarea acestei percentile. Al doilea pas constă în
normalizarea prin logaritmare a acelor variabile care nu sunt
distribuite după o lege normală. Variabilele astfel rezultate
sunt prezentate în Tabelul 2. Tot în cadrul acestui tabel sunt
prezentate şi rezultatele obţinute privind testarea ipotezei H1,
prin ANOVA. Aplicarea acestei metode este condiţionată de
testul Levene. Valorile Sig. aferente testului Levene mai mari
de 0,05 indică respectarea restricţiei de homoscedasticitate,
sugerându-se astfel că varianţele pe cele două regiuni sunt
egale. 
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Testul ANOVA prezentat în tabelul 2 prin valorile Sig. mai
mari de 0,05 indică faptul că nu există diferenţe semnificative
între valorile medii ale indicatorilor consideraţi, obţinuţi prin
aplicarea celor două referenţiale contabile. Această situaţie
poate fi observată şi prin valorile destul de apropiate ale
mediilor indicatorilor. Inexistenţa unor diferenţe între valorile
medii ale indicatorilor sugerează diferenţele minore existente
între referenţialul contabil românesc şi cel internaţional, 
datorate trecerii treptate şi pregătirii pentru legislaţia interna-
ţională. Valorile medii ale rentabilităţii acţiunilor şi a statisticii
Sig. = 0,724 demonstrează faptul că deciziile de investiţie ale
acţionarilor nu sunt influenţate de către trecerea la IFRS.

Ipoteza H2 privind obţinerea unui model determinist care
arată influenţa unor indicatori financiari şi a referenţialului
contabil asupra rentabilităţii acţiunii este testată utilizându-se
analiza de regresie liniară de tip ANCOVA. Principalele rezul-
tate obţinute privesc în primul rând coeficientul de determi-
naţie R2 de 23,70%. Valoarea acestui coeficient indică faptul
că modelul de regresie obţinut explică 23,70% din variaţia
rentabilităţii acţiunii, fie ca urmare a inexistenţei unei legături
liniare între variabile, fie ca urmare a necesităţii introducerii în
model a altor variabile micro sau macroeconomice, fie ca
urmare a efectelor crizei financiare, investitorii manifestând o
oarecare reticenţă faţă de investiţii şi o oarecare neîncredere în
situaţiile financiare care pot fi manipulate. 

Conform datelor prezentate în Tabelul 3, cu o încredere de
95%, atât rata îndatorării globale, cât şi interacţiunea dintre
variabila dummy şi rata rentabilităţii financiare, respectiv
marja netă, influenţează rentabilitatea unei acţiuni,  modelul
de regresie prezentând următoarea formă:

Ln (CGY) = 2.016RIG – 0.971D·Ln(ROE) + 
+ 0.997D·Ln(MN) – 2.687                                   (1)

Influenţa pozitivă a RIG este explicată prin investiţiile pe care
le realizează o firmă ca urmare a îndatorării, investiţii care vor
aduce prin activitatea de exploatare desfăşurată fie plus valoa-
re pe acţiune, fie dividende mai mari. În ceea ce priveşte tipul
de referenţial utilizat, după aplicarea IFRS-urilor, o creştere în
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logaritm a ROE va determina o scădere a CGY cu 0,971, în
timp ce o creştere în logaritm a MN determină o creştere în
logaritm a CGY cu 0,997. Astfel, după aplicarea IFRS-urilor
acţionarii acordă o atenţie considerabilă activităţii din exploa-
tare care poate duce la creşterea valorii unei acţiuni; în timp
rentabilitatea financiară exercită o influenţă negativă ca urma-
re a posibilităţii manipulării rezultatelor de către manageri
pentru atingerea anumitor obiective.

Concluzii
Rezultatele obţinute în urma prelucrării datelor au determinat
validarea ipotezelor propuse în studiu. Se poate observa că
există o serie de diferenţe între cele două referenţiale contabi-
le, cel naţional şi cel internaţional, însă aceste diferenţe nu
sunt semnificative ca urmare a pregătirii anterior a legislaţiei
naţionale pentru trecerea la IFRS. De asemenea, există o serie
de diferenţe între valorile medii ale rentabilităţii acţiunilor în
funcţie de performanţa şi poziţia financiară ale firmei, expri-
mate pe baza datelor contabile, şi de referenţialul contabil
aplicat. Acest studiu evidenţiază impactul IFRS-ului asupra
deciziilor de investiţie ale acţionarilor, accentuând importanţa
activităţii de exploatare. Totodată, trecerea la IFRS implică
starea de prudenţă a acţionarilor şi investitorilor privind renta-
bilitatea financiară, acordarea de dividende, pentru a evita ast-
fel situaţiile de manipulare a rezultatelor. Limitele studiului

sunt determinate de numărul relativ mic de firme cotate BVB
care au fost considerate în analiză, ceea ce va permite în viitor
realizarea unor studii comparative la nivel european. Perioada
analizată prezintă încă efectele crizei financiare, investitorii
manifestând în continuare reticenţă privind plasarea fonduri-
lor disponibile. Prin urmare, direcţiile viitoare ale cercetării
urmăresc extinderea perioadei analizate, luându-se în conside-
rare factorul timp, precum şi interacţiunea dintre specificul
firmelor şi perioadele de raportare. l
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Introducere
Cercetarea de faţă îşi propune să inves-
tigheze utilitatea procesului bugetar şi
aspectele motivaţionale care condiţio-
nează desfăşurarea acestuia în compa-
niile care acţionează în România.
Identificarea factorilor care asigură
motivarea angajaţilor, precum şi analiza
relaţiei dintre angajaţi şi manageri au
suscitat recent interesul cercetătorilor şi
practicienilor în sfera contabilităţii, dată
fiind importanţa acestora în atingerea
obiectivelor organizaţiilor moderne.
Unul dintre procesele esenţiale în des-
făşurarea activităţilor companiilor şi,
totodată, unul în care procesele motiva-
ţionale au o importanţă deosebită îl
reprezintă procesul bugetar. Implemen -
tarea sistemelor bugetare este şi ea
supusă, ca parte a sistemelor de conta-
bilitate managerială, condiţionărilor
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generate de atitudinea şi comportamen-
tul uman (Guinea, 2012). Perspectiva
psihologică în cercetarea asupra proce-
sului bugetar are drept obiectiv studie-
rea relaţiei dintre variabilele bugetare,
pe de o parte, şi mintea şi comporta-
mentul uman, pe cealaltă parte
(Covaleski et al., 2007). 

Procesele bugetare ale companiilor se
desfăşoară între două extreme: cea
autoritară (de sus în jos, engl. top down)
şi cea participativă (de jos în sus, engl.
bottom up). De regulă, companiile prefe-
ră una dintre cele două abordări combi-
nând totuşi principiile celor două.
Literatura arată faptul că bugetarea în
sistem autoritar este ineficientă deoare-
ce majoritatea informaţiilor transmise
managerilor nu sunt folosite (Heinle et
al., 2014). Abordarea participativă însă
constă în implicarea angajaţilor în stabi-
lirea obiectivelor, ceea ce se presupune
că va afecta în mod pozitiv activitatea şi
remunerarea acestora (Caraiani şi
Dumitrana, 2008) şi va conduce la creş-
terea productivităţii şi performanţei
organizaţionale deoarece schimbul de
informaţii contribuie la optimizarea alo-
cării resurselor (Guo et al., 2010). Mai
mult decât atât, probabilitatea îndeplini-
rii obiectivelor organizaţionale creşte
deoarece acest proces poate duce la
identificarea acestora cu aspiraţiile pro-
prii ale angajatului (Albu şi Albu, 2003). 

În acest context am conceput şi distri-
buit un chestionar studenţilor ciclului
de masterat ai Academiei de Studii
Economice din Bucureşti1, care erau şi
angajaţi la momentul respectiv.
Completarea chestionarului a avut loc
în luna martie 2014, în final obţinând şi
utilizând 63 de răspunsuri valide.
Studiul pune în evidenţă utilitatea pro-
cesului bugetar în companiile care
acţionează în România, precum şi avan-
tajele implicării angajaţilor acestora în
procesul bugetar (în special în faza de
stabilire a obiectivelor). Această aborda-

re sporeşte performanţa organizaţională
prin internalizarea obiectivelor organi-
zaţionale de către angajaţi. Oferirea de
feedback angajaţilor de către manageri
contribuie şi ea la creşterea satisfacţiei
în muncă, contribuind la o mai bună
prestaţie a acestora în companie.

Restul articolului este structurat astfel:
în secţiunea următoare revizuim litera-
tura de specialitate legată de rolul siste-
mului bugetar în cadrul proceselor ma -
nageriale, abordarea participativă, pre-
cum şi stilurile de conducere care influ-
enţează utilizarea bugetelor în organiza-
ţii; prezentăm în continuare metodolo-
gia de cercetare, rezultatele analizei şi,
în final, se stabilesc unele concluzii.

Studiul literaturii 
de specialitate

UTILITATEA BUGETELOR
ÎN PROCESUL DE LUARE
A DECIZIILOR
Bugetele reprezintă din ce în ce mai
pregnant o parte a planificării strategice
şi operaţionale, devenind o componentă
esenţială a sistemelor şi practicilor com-
plexe care asigură coordonarea şi dez-
voltarea organizaţională (Chapman,
2007). Acestea reprezintă expresia
monetară şi fizică a obiectivelor organi-
zaţionale (Albu şi Albu, 2003) şi au
drept scop să încadreze traiectoria vii-
toare a companiei în limitele stabilite.
Scopurile principale ale sistemelor
bugetare sunt (Hansen şi Mowen,
2013): obligă managementul să planifi-
ce; furnizează informaţii care susţin şi
îmbunătăţesc luarea deciziilor; contribu-
ie la gestiunea resurselor şi a angajaţilor
prin furnizarea unui standard care poate
fi folosit în evaluarea performanţelor;
îmbunătăţesc comunicarea şi coordona-
rea. Avantajele enumerate pot fi însă

benefice companiilor numai în măsura
în care managementul acestora reuşeşte
să utilizeze în mod eficient acele prac-
tici care să mobilizeze şi să orienteze
comportamentul angajaţilor către obiec-
tive comune.

Aşa după cum am văzut, o contribuţie
esenţială a procesului bugetar la perfor-
manţa organizaţională o reprezintă
îmbunătăţirea proceselor de luare a
deciziilor. În acest sens, este sporită efi-
cienţa organizaţională prin crearea unui
limbaj comun între managerii aparţi-
nând diferitelor nivele ierarhice sau
departamente (Monczka şi Searfoss,
1973). Se facilitează astfel procesul de
luare a deciziilor prin creşterea gradului
de coordonare între departamente
deoarece activităţile unuia dintre acestea
afectează planurile celorlalte (Covaleski
et al., 2007). Mai mult decât atât, prin
intermediul bugetelor se poate efectua
analiza abaterilor dintre obiectivele pla-
nificate şi cele realizate. Astfel, manage-
rii pot să ia în mod justificat acele deci-
zii de corectare a abaterilor care vor
conduce la încadrarea în obiectivele sta-
bilite. 

Cu toate acestea, criticii procesului
bugetar clasic subliniază faptul că în
această perspectivă bugetele sunt folosi-
te pentru a defini indicatori invariabili;
în cazul în care obiectivul stabilit a fost
atins sau depăşit, angajatul va fi remu-
nerat, ceea ce va conduce la o gestiune
a rezultatelor în vederea sporirii proba-
bilităţii de a înregistra o evoluţie poziti-
vă, remunerată corespunzător (Hope şi
Fraser, 2003 citaţi de Libby şi Lindsay,
2010). Bugetele au fost criticate şi pen-
tru că pot genera devieri comportamen-
tale, consumând mult timp, iar benefi-
ciile obţinute nu compensează costurile,
limitând reactivitatea şi conducând la
concentrarea asupra unor obiective pe
termen scurt, precum şi la demotivarea
angajaţilor. Deoarece bugetele pot fi
manipulate, poate rezulta un comporta-
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ment disfuncţional, bazat pe îndeplini-
rea propriilor interese, ceea ce readuce
discuţia la aspectele motivaţionale şi
comportamentale în funcţionarea siste-
melor bugetare. Aceste considerente
devin şi mai importante în spaţiul Ro -
mâniei şi în cel al ţărilor din fostul bloc
comunist, unde atitudinea oamenilor
faţă de autoritate şi putere frizează
cinismul şi lipsa de încredere şi unde se
pare că se manifestă niveluri scăzute de
încredere în relaţiile interpersonale şi
interinstituţionale (Kosminski, 2008).

Libby şi Lindsay (2010) au efectuat un
studiu cu scopul de a identifica soluţiile
care ar putea duce la rezolvarea acestor
probleme. Concluzionând că utilizarea
tradiţională a bugetelor nu va fi elimina-
tă în viitorul apropiat, cele două autoare
sugerează implicarea angajaţilor în pro-
cesul de planificare bugetară în vederea
obţinerii informaţiilor esenţiale, utiliza-
rea bugetelor continue (engl. rolling bud-
gets), asigurarea unei concordanţe între
sistemul bugetar şi strategiile compa-
niei, precum şi întocmirea iniţială a
unor bugete simplificate şi actualizarea
acestora în mod regulat. „Problemele
legate de sistemul bugetar nu constau în
modalitatea în care acestea sunt folosi-
te, ci în scopul acestora; bugetele au
potenţialul de a fi extrem de folositoare
dacă sunt utilizate în mod corespunză-
tor” (p. 60).

BUGETAREA PARTICIPATIVĂ - 
CONTRACTUL DINTRE PRINCIPAL
ŞI AGENT
În contextul proceselor bugetare, teoria
de agent are în centrul preocupărilor
sale relaţia dintre manageri şi proprie-
tari, subliniind faptul că managerii tre-
buie să acţioneze în interesul acţionari-
lor, deşi acesta poate fi contradictoriu
intereselor proprii. Prin crearea unor
sisteme adecvate de stimulare şi bugeta-
re, acţionarii pot orienta managerii spre
realizarea de activităţi care sunt benefi-
ce acţionarilor şi spre comunicarea de
informaţii referitoare la acestea
(Covaleski et al., 2007). 

Una dintre căile de acţiune o constituie
implicarea angajaţilor în procesul buge-
tar, prin luarea deciziilor la locul în care
activităţile se desfăşoară şi unde infor-
maţia există (Galbraith, 1977 citat de
Brownell, 1980). Sistemul bugetar influ-
enţează procentajul alocat de către
angajat muncii efective şi recreării, pre-
cum şi repartizarea efortului total între 
diferitele activităţi (Covaleski et al.,
2007). Prin urmare, managerul va trebui
să schiţeze un contract bazat pe recom-
pense, astfel încât câştigurile totale să
fie maximizate, avându-se în vedere asi-
metria informaţională dintre acesta şi
angajat, urmărirea propriilor interese,
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precum şi incertitudinea mediului eco-
nomic care îi poate afecta deciziile
(Riahi-Belkaoui, 2002). Astfel, angajatul
va fi motivat să dezvăluie informaţii
confidenţiale şi să îşi maximizeze per-
formanţa indiferent de limitele bugetate
(idem).

Angajaţii contribuie deci la schimbul de
informaţii, în funcţie de competenţele
pe care le deţin şi nu în funcţie de pozi-
ţia lor din cadrul companiei. Bugetarea
participativă va duce la creşterea perfor-
manţei organizaţionale atunci când
aceasta depinde de alocarea eficientă a
resurselor; în cazul în care există mai
multe posibilităţi de alocare, precum şi
diferenţe mari în rezultatele obţinute de
pe urma acesteia, informaţia deţinută de
către angajaţi devine esenţială
(Covaleski et al., 2007). Prin oferirea
unor recompense relevante managerul
poate influenţa angajatul, care în princi-
piu îşi va dedica timpul disponibil acti-
vităţilor pe care le preferă, să desfăşoare
activităţi benefice companiei şi, de ase-
menea, să comunice informaţiile deţi-
nute (idem). Participarea în procesul de
luare a deciziilor şi la planificarea buge-
tară poate duce la identificarea obiecti-
velor individuale cu cele organizaţionale
(Monczka şi Searfoss, 1973). 

BUGETAREA PARTICIPATIVĂ, 
CA MODALITATE DE SPORIRE
A MOTIVAŢIEI
Motivaţia reprezintă combinaţia unor
procese psihologice care influenţează
comportamentul şi care includ
(Birnberg et al, 2007): iniţierea efortu-
lui, direcţionarea efortului, intensitatea
efortului realizat într-o unitate de timp
şi persistenţa efortului realizat. Tiller
(1983, în Birnberg et al, 2007) argu-
mentează că, în cadrul bugetării partici-
pative, atunci când angajaţii îşi aleg un
obiectiv mai dificil vor fi mai motivaţi
să îl îndeplinească. 

Un sistem bugetar de succes depinde şi
de modalitatea în care acesta afectează
variabilele psihologice din cadrul com-

paniilor şi nu numai de corectitudinea
sa tehnică (Covaleski et al., 2007).
În literatura din domeniul contabilităţii
de gestiune s-a început folosirea teorii-
lor psihologice bazate pe cunoaştere
(engl. cognitive psychology theories), cu sco-
pul de a identifica modalitatea în care
informaţia contabilă poate influenţa
gândirea şi mai ales judecata şi procesul
de luare a deciziilor. Monczka si
Searfoss (1973) susţin ipoteza conform
căreia participarea în procesul bugetar
şi motivaţia de a atinge obiectivele sunt
corelate în mod pozitiv. Productivitatea
depinde în mod direct de abilitate şi de
efort (Vroom, 1960 citat de Mitchell,
1973): „Dacă se iau în considerare toate
caracteristicile rezultatelor obţinute,
putem afirma faptul că participarea în
procesul de luare a deciziilor sporeşte
productivitatea” (idem).

STILUL DE CONDUCERE
Leadership-ul poate fi privit ca fiind
interacţiunea dintre doi sau mai mulţi
membri ai unui grup (Bass, 1990, citat
de Jansen, 2011). Stilul de conducere
poate avea un efect direct asupra mul-
tor indicatori de performanţă. În urma
efectuării unui studiu al literaturii de
specialitate, Jansen (2011) concluzionea-
ză că există două stiluri manageriale ce
ilustrează autoritatea procesului decizio-
nal, resursele şi personalitatea pe care
liderul le posedă în relaţia cu angajaţii.
Stilul de conducere de tip tranzacţional
utilizează recompense, precum salariul,
care satisfac nevoile fizice ale angajaţi-
lor. Aceşti lideri stabilesc nivele de per-
formanţă şi corelează recompensele cu
îndeplinirea acestor indicatori. În mod
contrar, stilul de conducere de tip trans-
formaţional apelează la nevoile socio-
emoţionale ale angajaţilor. Managerii
promovează un set de valori, dorind să
implementeze un sistem de convingeri
(Simons, 1995, citat de Jensen, 2011) şi
inspirând loialitate faţă de organizaţie
prin stabilirea obiectivelor într-un mod
interactiv, ceea ce îi motivează pe anga-
jaţi. In acest sens, un exemplu ar putea
fi oferirea unor modalităţi noi de a

aborda performanţa companiei, prin
stimularea angajaţilor în a-şi revizui
propriile idei. Acestei tipologii îi sunt
asociate nivele ridicate de încredere şi
respect (Vera şi Crossan, 2004, citaţi de
Jansen, 2011).

Metodologia de 
cercetare

Cercetarea de faţă reprezintă un studiu
empiric (sondaj pe bază de chestionare).
Datele pentru studiu au fost colectate
pe parcursul a două săptămâni în cursul
lunii martie a anului 2014, prin adminis-
trarea unui chestionar către studenţii
din cadrul programelor masterale ale
Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, care erau şi angajaţi la
momentul completării chestionarului.
In ultimii ani, studenţii programelor de
contabilitate au fost consideraţi ca fiind
subiecţi reprezentativi pentru efectuarea
de cercetări în domeniul contabilităţii şi
managementului. 

Întrebările de cercetare formulate în
studiul de faţă nu presupun o experien-
ţă îndelungată a respondenţilor în pos-
turi cheie de conducere şi responsabili-
tate, permiţând, aşadar, considerarea
răspunsurilor acestora ca fiind repre-
zentative pentru angajaţii din cadrul
companiilor care acţionează în
România. 

Chestionarul a fost dezvoltat în urma
revizuirii literaturii de specialitate pri-
vind bugetarea participativă. Au fost
distribuite în total 131 de chestionare,
obţinându-se 63 de răspunsuri valide,
ceea ce reprezintă o proporţie de 48%.
Chestionarul a cuprins două întrebări
demografice şi 11 întrebări specifice
studiului. Întrebările specifice au inclus
întrebări de tip alegere unică, alegere
multiplă, ierarhizare şi notare.

Respondenţii noştri lucrează în cadrul
mai multor departamente: 57% dintre
aceştia îsi desfăşoară activitatea în
cadrul departamentului financiar, 27 %
în departamentul de marketing, 10% în
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departamente de producţie, iar restul de
6% lucrează în departamente de resurse
umane, IT şi juridic2. Figura 1 prezintă
experienţa respondenţilor3, iar Figura
2 detaliază tipul de companii pentru
care aceştia lucrează (date demografice).

Respondenţii acoperă întreaga paletă de
companii: micro-întreprinderi (mai
puţin de 10 angajaţi), întreprinderi mici
(10–49 angajaţi), întreprinderi mijlocii
(50–249 angajaţi), respectiv întreprin-
deri mari (mai mult de 250 angajaţi). 

Rezultatele analizelor
UTILITATEA SISTEMULUI BUGETAR
ÎN PROCESUL DE LUARE
A DECIZIILOR
Sistemul bugetar a fost supus recent
unor critici legate de timpul lung de ela-
borare şi de avantajele limitate aduse.
Cu toate acestea, rezultatele studiului
nostru ilustrează o imagine opusă.
Majoritatea companiilor unde lucrează
respondenţii noştri încă utilizează buge-
tele, considerându-le ca fiind foarte
folositoare în procesul de luare a deci-
ziilor (vezi Figura 3). 

Aceste rezultate confirmă studiile pre-
cedente realizate în România referitoare
la utilizarea bugetelor în cadrul compa-
niilor (Albu şi Albu, 2012). Totuşi, sur-
prinzătoare este proporţia de 17% a
respondenţilor angajaţi în cadrul unor
întreprinderi mari care consideră buge-
tele ca fiind foarte inutile, contrar litera-
turii precedente ce identifică o corelaţie
între dimensiunea companiei şi utilita-
tea acestora.
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2 Figurile şi tabelele din prezentul articol
reprezintă proiecţii realizate de autorii
studiului pe baza rezultatelor obţinute.

3 Procentajul mare de respondenţi care au
experienţă mai mare de 5 ani poate fi
explicat prin numărul mare de studenţi
din România care sunt angajaţi încă din
ciclul de licenţă, ceea ce conduce la acu-
mularea unei experienţe destul de mari a
acestora în cadrul ciclului de masterat.
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PARTICIPAREA FALSĂ
(PSEUDO-PARTICIPAREA)
Obligaţia de a îndeplini obiectivele
bugetare poate crea un conflict de idei
ce poate duce la stres, neîncredere,
jocuri de culise, dispute, efort redus şi
comunicare defectuoasă (Argyris, 1952,
1953, citat în Covaleski et al., 2007).
Participarea bugetară devine singura
soluţie de a reduce sau chiar elimina
aceste efecte disfuncţionale. Cu toate
acestea, managerii ar trebui să evite par-
ticiparea falsă. Aceasta constă în impli-
carea angajatului în procesul bugetar,
însă neoferindu-i puterea de a determi-
na obiectivele.

În acest sens, am analizat nivelul de
implicare şi influenţă ale angajaţilor în
procesul de bugetare. Respondenţii au
fost solicitaţi să precizeze dacă le este
permisă exprimarea opiniilor atât ver-
bal, cât şi în scris, precum şi dacă consi-

deră că propunerile lor sunt reflectate
în bugete. Figura 4 subliniază faptul că
31% şi 64% din totalitatea respondenţi-
lor cărora le este permisă participarea,
înregistrează nivele medii şi ridicate de
motivaţie în a atinge obiectivele atribui-
te, ca urmare a implicării lor în procesul
de luare a deciziilor. 

Un rezultat surprinzător este faptul că
82% dintre angajaţii care luau parte la o
pseudo-participare au raportat nivele
înalte de motivaţie în atingerea obiecti-
velor bugetare.

Prin urmare, am recurs la analiza aces-
tui ultim procentaj deoarece studiile
precedente arată faptul că atunci când
angajaţii sunt implicaţi în realizarea
bugetelor însă varianta finală nu cores-
punde cu propunerile acestora, perfor-
manţa este pozitivă doar dacă această
discrepanţă este justificată de către
manager (Libby, 1999 citat de Birnberg

et al., 2007). Cu alte cuvinte, oamenii
evaluează corectitudinea procesului
folosit, precum şi a deciziei luate. Dacă
se consideră că procedura este adecvată,
atunci şi decizia va fi considerată a fi
admisibilă. În caz contrar, vor recurge
la diminuarea efortului realizat sau vor
crea jocuri de culise cu scopul de a res-
tabili corectitudinea (Birnberg et al.,
2007). 

Rezultatele ilustrate în Figura 5 sunt
conforme cu rezultatele studiilor prece-
dente, deoarece 67% dintre angajaţii
care erau implicaţi în procesul de luare
a deciziilor, dar, neavând nicio influenţă
asupra bugetului final, primeau feed-
back din partea managerilor cu privire
la abateri. Prin urmare, putem conclu-
ziona că aceşti angajaţi consideră dife-
renţele ca fiind justificabile, motivaţia
de a atinge obiectivele bugetare nefiind
astfel afectată.

MOTIVAŢIA INTRINSECĂ ŞI
EXTRINSECĂ
Deosebirea între diferitele tipuri de
motivaţie este importantă deoarece stu-
diile precedente demonstrează că pot
rezulta multiple consecinţe. Motivaţia
intrinsecă apare atunci când oamenii
deţin un sentiment de împlinire şi satis-
facţie prin simplul act al participării în
desfăşurarea activităţii, fiind dornici să
coopereze la îndeplinirea obiectivelor
organizaţionale; în schimb, motivaţia
extrinsecă se manifestă prin dorinţa de
a participa în vederea primirii unor
beneficii sau pentru evitarea unor situa-
ţii defavorabile. 

Mai mult decât atât, motivaţia extrinse-
că poate fi de tip autonom sau de tip
controlat. Tipul autonom de motivaţie
extrinsecă se manifestă atunci când
angajaţii se identifică cu obiectivele sta-
bilite în urma procesului de participare.
Aceşti angajaţi percep participarea ca pe
o modalitate de a stabili obiective supe-
rioare sau obiective pe baza cărora să
poată fi evaluaţi. În schimb, forma con-
trolată a acestui tip de motivaţie se
manifestă atunci când angajaţii percep
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că sunt implicaţi forţat în procesul de
luare a deciziilor, ca urmare a presiunii
exercitate de către o forţă externă. 

Având în vedere aceste caracteristici,
am solicitat respondenţilor clasificarea
beneficiilor pe care le deţin ca urmare a
participării la procesul de luare a deci-
ziilor, prin utilizarea unei scale Likert cu
5 valori. Beneficiile au fost selectate ast-
fel încât să se poată testa tipurile de
motivaţie intrinsecă şi forma autonomă
de motivaţie extrinsecă. Figura 6 relie-
fează faptul că majoritatea respondenţi-
lor sunt motivaţi într-un mod intrinsec
şi extrinsec de tip autonom în a-şi înde-
plini obiectivele repartizate. Prin urma-
re, îndeplinirea sarcinilor de lucru va fi
eficientizată. În mod contrar, forma
controlată a motivaţiei extrinseci poate
produce consecinţe negative (Guo et
al., 2010). Putem concluziona astfel că
acei respondenţi care au înregistrat
nivele foarte scăzute ale celor două
tipuri de motivaţie analizate anterior au
fost în schimb influenţaţi de forma
controlată a motivaţiei extrinseci. 

AUTORITARISMUL
Autoritarismul reflectă măsura în care o
persoană deţine o personalitate autori-
tară, ca o trăsătură care influenţează
relaţia dintre participare şi motivaţie
(Monczka şi Searfoss, 1973). Hofstede
(1967 citat de Brownell, 1980) a testat
de asemenea efectul autoritarismului

asupra satisfacţiei cu privire la locul de
muncă. Prin clasificarea acestei trăsături
ca fiind de un nivel ridicat, mediu sau
scăzut, a observat că satisfacţia este
puternic corelată cu participarea doar în
cazul angajaţilor ce au un nivel înalt de
autoritate. 

Prin urmare, am evaluat nivelul de
autoritate înregistrat atât de către anga-
jat, cât şi de manager, precum şi efectul
asupra satisfacţiei. Studiile precedente
(Chenhall, 1986 citat de Riahi-Belkaoui,
2002) arată că participarea bugetară
influenţează în mod pozitiv satisfacţia şi
motivaţia angajaţilor în structurile cu
acelaşi nivel de autoritate. Astfel, am
investigat cu ajutorul scalei Likert difi-
cultatea pe care respondenţii o resimt

atunci când alte persoane încearcă să le
schimbe opiniile. 41 dintre aceştia fac
parte dintr-un grup omogen. Rezul -
tatele sunt reprezentate în Figura 7
şi sunt asemănătoare studiilor prece-
dente. 

EFECTUL FEEDBACK-ULUI
Am evaluat impactul feedback-ului asu-
pra comportamentului angajaţilor deoa-
rece literatura (Birnberg et al., 2007)
arată că atunci când angajaţii nu pri-
mesc feedback, ei devin tentaţi să se
compare cu alţi angajaţi. Un element
cheie în acest sens devine obiectul com-
paraţiei. Dacă angajaţii îşi doresc eva-
luări pozitive, vor tinde să se compare
cu persoane ce deţin un potenţial mai

4911/2014

PROCESUL BUGETAR 



50 Audit financiar, anul XII

scăzut. În schimb, dacă doresc să se
dezvolte, se vor compara cu angajaţii
aflaţi pe un nivel social superior.
Tendinţa generală este de a face o anali-
ză prin referire la cazuri similare, pre-
cum colegii de departament (idem). 

În acest sens, am întrebat respondenţii
dacă se consideră a fi defavorizaţi. 61
din cei 63 de angajaţi primesc feedback
din partea managementului. Precum 
se poate remarca în cadrul Figurii 8,
doar 20% se consideră a fi privaţi de
beneficiile pe care le-ar putea obţine.
Prin urmare 80% din respondenţi pri-
mesc suficient feedback pentru a
cunoaşte aşteptările managementului,
precum şi gradul de îndeplinire al aces-
tora.

SISTEMUL DE RECOMPENSARE
Participarea sporeşte probabilitatea ca
angajaţii să îşi îndeplinească mai bine
sarcinile de lucru. Motivul îl reprezintă
posibilitatea de a-şi negocia standardele
şi condiţiile de lucru, precum şi de a
influenţa sistemul de recompensare.
Cercetările reliefează faptul că există
preferinţe diferite în rândul angajaţilor
în ceea ce priveşte conţinutul acestor
sisteme; prin urmare, lăsându-le posibi-
litatea de a-şi îndeplini propriile intere-
se, motivaţia în vederea depunerii unui
efort superior va fi amplificată
(Mitchell, 1973).

Prin utilizarea unei întrebări cu răspuns
multiplu, am dorit identificarea factori-
lor care motivează respondenţii noştri.
Figura 9 subliniază faptul că obţinerea
satisfacţiei generate de locul de muncă
reprezintă o cerinţă esenţială în vederea
desfăşurării activităţii. 

Acest rezultat poate fi interpretat ca o
nevoie de împlinire personală şi profe-
sională. Banii şi recunoaşterea financia-
ră a performanţei se clasifică pe urmă-
toarele două locuri în clasamentul pre-
ferinţelor. 

De asemenea, angajaţii vor să îşi dez-
volte calităţile profesionale prin inter-
mediul training-urilor. 

Concluzii
Cercetarea de faţă şi-a propus să inves-
tigheze utilitatea procesului bugetar şi
aspectele motivaţionale care condiţio-
nează desfăşurarea acestuia în compa-
niile care acţionează în România. Prin
intermediul unui chestionar s-a realizat
testarea utilităţii procesului de participa-
re bugetară în vederea motivării angaja-
ţilor din aceste companii în atingerea
obiectivelor organizaţionale. 

Rezultatele studiului reliefează faptul că
participarea în cadrul procesului de
luare a deciziilor este benefică în gene-
ral, precum şi în companiile care acţio-
nează în România în particular. Aceasta
facilitează schimbul de informaţii şi
conduce la internalizarea obiectivelor,
realizându-se o mai bună coordonare
între obiectivele companiei şi convinge-
rile individuale ale angajaţilor, cu conse-
cinţe favorabile asupra performanţei
organizaţionale.

Relaţia angajaţilor cu managerul lor are
un impact major asupra comportamen-
tului acestora. Sprijinul şi comunicarea
dezvoltate între cele două părţi duc la
crearea unui contract informal, funda-
mentat pe sentimente care, în final,
influenţează comportamentul persoane-

lor. Prin urmare, feedback-ul sprijină
angajaţii în a-şi evalua şi dezvolta pro-
ductivitatea, iar lipsa acestuia poate
duce la efectuarea unor comparaţii
subiective, care pot avea efecte negative. 

Se poate remarca faptul că majoritatea
respondenţilor consideră că satisfacţia
ce poate fi generată de locul lor de
muncă reprezintă o cerinţă primordială
în vederea desfăşurării activităţii.
Aceasta poate fi percepută ca o modali-
tate de îndeplinire personală şi profe-
sională. Remunerarea performanţei
reprezintă, de asemenea, un criteriu
important în evaluarea caracteristicilor
locului de muncă. Dacă remunerarea
este corelată cu efortul depus, angajaţii
vor avea totodată în vedere dezvoltarea
profesională prin intermediul trainingu-
rilor. 

Participarea angajaţilor în procesul
bugetar poate conduce la îndeplinirea
nevoilor resimţite de către aceştia.
Managerii trebuie să proiecteze metode
(precum oferirea feedback-ului şi eva-
luarea justă a performanţei) care să asi-
gure cooperarea angajaţilor şi substitui-
rea propriilor nevoi cu obiectivele com-
paniei. Bugetarea participativă poate
facilita acest proces, iar rezultatele cer-
cetării noastre confirmă această ipoteză.
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Toţi aceşti factori influenţează în mod
direct îndeplinirea obiectivelor organi-
zaţionale. Prin urmare, companiile tre-
buie să înţeleagă nevoile angajaţilor şi
modalitatea în care acestea pot fi satis-
făcute, deoarece aceasta stimulează în -
deplinirea obiectivelor organizaţionale. 

Prezentul studiu prezintă şi anumite
limitări, cea mai importantă fiind repre-
zentată de numărul de respondenţi.
Datele au fost însă colectate din rândul
studenţilor masteranzi ai Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, res-
pondenţii fiind angajaţi în cadrul diferi-
telor departamente ale unor companii,
asigurându-se o bună reprezentativitate
a eşantionului. Totodată, numărul de 63
de respondenţi este comparabil cu stu-
diile precedente. 

În cadrul cercetărilor ulterioare, este
utilă extinderea eşantionului folosit. 

De asemenea, precum s-a arătat în sec-
ţiunea de rezultate, o proporţie de 17%
din totalitatea respondenţilor angajaţi în
cadrul unor companii de mari dimen-
siuni consideră bugetele ca fiind nefolo-
sitoare într-o foarte mare măsură.
Studiile viitoare ar putea investiga prin
intermediul unor cercetări de tip canti-
tativ sau calitativ motivele pentru care
un procentaj important de companii
mari percep sistemele bugetare ca fiind
puţin utile şi modul cum vizează aceste
companii să îşi construiască instrumen-
tarul de planificare. Studii viitoare ar
putea investiga şi efectul potenţial al
tipului de industrie asupra utilităţii şi
utilizării sistemelor bugetare. l
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Study on the Involving in Social Responsibility Actions and Activities of
Higher Education Institutions from Romania

Abstract

Studiu privind
implicarea instituţiilor 
de învăţământ superior
din România în acţiuni 
şi activităţi de
responsabilitate socială

The paper investigates the involving in social responsibility
actions and activities of higher education institutions from
Romania. In order to achieve this objective, were analyzed the
state higher education institutions, the accredited private higher
education institutions, the private higher education institutions
with temporally authorization and those who held only master
study programs or postgraduate programs. The research results
show that social responsibility actions are not so present in high-
er education institutions. The authors hope that the future will
show an improvement in this situation, knowing that the imple-
mentation of corporate social responsibility reports increases the
confidence of all stakeholders.

Key words: social responsibility, universities, transparency,
Romania

JEL Classification: G39, I23

Cuvinte cheie: responsabilitate socială, universităţi,
transparenţă, România
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Introducere
Într-o lume în continuă schimbare con-
sumăm resurse în loc să încercăm să le
câştigăm. O organizaţie este responsa-
bilă social în măsura în care ţine cont
de interesele tuturor grupurilor intere-
sate. Potrivit Comisiei Europene (2011)
responsabilitatea socială reprezintă „un
concept prin care organizaţiile integrea-
ză, în mod voluntar, preocupările socia-
le şi de mediu în operaţiunile şi în inte-
racţiunea lor cu părţile interesate”. 

Interesul pentru domeniul responsabili-
tăţii sociale este dat de necesitatea de: a
spori transparenţa organizaţională; a
încuraja investiţiile responsabile; a pune
în aplicare o infrastructură, a promova
şi încuraja responsabilitatea socială; a
dezvolta o bază de date naţională cu
cele mai bune practici; şi a atrage sub-
venţii guvernamentale pentru activităţile
de responsabilitate socială corporativă
şi proiecte. Motivaţiile entităţilor pe
linie de responsabilitate socială pot fi
interne (imagine, reputaţie, atragerea de
capital, câştigare sau păstrarea partene-
rilor, creşterea eficienţei, reducerea cos-
turilor şi creşterea competitivităţii) şi
externe (regulamente, obligaţii, tendinţe
şi politici). Implementarea responsabili-
tăţii sociale poate întâmpina însă şi
obstacole precum: cunoaşterea insufi-
cientă a relaţiei dintre responsabilitatea

socială şi performanţă; percepţia cu pri-
vire la costuri; lipsa de timp sau alte
resurse; lipsa de know-how; şi lipsa de
reglementări sau cerinţe legale (Martin
şi Hadley, 2008).

Actualitatea cercetării este dată de fap-
tul că la nivel european se conştienti-
zează şi se admite importanţa standar-
delor şi a programelor de responsabili-
tate socială, precum şi a evaluărilor per-
formanţelor sociale şi de mediu ale
organizaţiilor.

În România, conceptul de responsabili-
tate socială este puţin aplicat în activita-
tea companiilor, el fiind regăsit mai
degrabă la entităţile care au capital stră-
in sau mixt. În condiţiile în care succe-
sul unei organizaţii depinde de preocu-
parea consecventă atât pentru sporirea
gradului său de prosperitate şi al actori-
lor implicaţi, cât şi pentru transforma-
rea pozitivă a lumii în care trăim, cerce-
tarea problemelor de responsabilitate
socială constituie o temă de mare actua-
litate. 

Interesant este faptul că, deşi responsa-
bilitatea socială este un concept care
impactează diverse categorii de părţi
interesate şi se bazează pe reguli,

norme, coduri şi principii, ea are totuşi
un caracter voluntar. 

Obiectivul prezentei lucrări este acela
de a conferi o perspectivă asupra practi-
cilor de responsabilitate socială în sec-
torul educaţiei, fiind reţinute pentru
analiză instituţii de învăţământ superior
atât publice, cât şi private din România.
În acest sens, au fost investigate infor-
maţiile publice oferite prin intermediul
paginilor de internet ale instituţiilor şi
au fost analizate raportările efectuate,
precum şi alte informaţii disponibile.

Studiul literaturii 
de specialitate

Noţiunea de responsabilitate socială a
apărut în Statele Unite ale Americii,
fiind introdusă de către Howard
Bowen, în 1953, în lucrarea sa „Res -
pon sabilitatea socială a omului de afa-
ceri”. Ulterior, responsabilitatea socială
corporativă a devenit un subiect de
mare interes în literatura de specialitate
(Todt, 2009, Visser, 2008, Wu, 2006,
Orlitzky et al., 2003, Margolis şi Walsh,
2003 etc.). 
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Mulţi dintre autori consideră că princi-
palii factori care trebuie avuţi în vedere
atunci când se vorbeşte despre respon-
sabilitate socială sunt inovaţia şi rapor-
tarea performanţelor legate de aspectele
economice, sociale şi de mediu. Pentru
promovarea informaţiilor privind impli-
carea entităţilor în acţiuni şi activităţi de
responsabilitate socială se pregătesc şi
se publică rapoarte de responsabilitate
socială, care trebuie să asigure o repre-
zentare rezonabilă a performanţei orga-
nizaţiei, surprinzând atât aspectele pozi-
tive, cât şi pe cele negative. Aceste
rapoarte pot îmbrăca diverse forme:
pliante cu informaţii despre acţiunile
întreprinse de către organizaţie, rapoar-
te care includ indicatori economici,
sociali şi de mediu, rapoarte standardi-
zate (ca, de exemplu: AA1000, SA8000
şi GRI) etc. 

În literatura de specialitate există o mul-
ţime de argumente pro sau contra res-
ponsabilităţii sociale (Barnett, 2009;
Kotchen şi Moon, 2008). Mulţi autori
consideră însă că principalul avantaj al
responsabilităţii sociale este creşterea
performanţei economice şi financiare.
Aici putem menţiona studiul efectuat
de Orlitsky et al. (2003), care include
30.000 de observaţii şi care a evidenţiat
o legătură pozitivă între responsabilita-
tea socială şi performanţa economico-
financiară. Ulterior, alte studii au confir-
mat relaţia respectivă, demonstrând
matematic că iniţiativele de responsabi-
litate socială cresc valoarea de piaţă a
companiei (Margolis et al., 2008;
Mackey et al., 2007). La rândul lor,
Reinhardt et al. (2008) au evidenţiat şi
alte avantaje ale responsabilităţii sociale:
necesită costuri reduse, contribuie la
sustenabilitate pe termen lung, sporeşte
loialitatea clienţilor, creşte reputaţia etc. 

În contextul globalizării, se invocă însă
din ce în ce mai mult principiul „câştig-
câştig-câştig” pentru toate părţile inte-
resate. Acest principiu are în vedere nu
doar abordarea financiară, ci şi latura
socială şi se bazează pe ipoteza că
„doar companiile care au drept obiectiv
strategic sustenabilitatea vor atinge un

avantaj competitiv” (Nidumolu et al.,
2009).

Multe studii recente au analizat implica-
rea instituţiilor de învăţământ în acţiuni-
le şi activităţile de responsabilitate
socială: Jorge et al. (2014), Jamilah
(2012), Mehta (2011), Nejati et al.
(2011), Panduranga şi Nair (2010),
Topal (2009), Leitão şi Silva (2007) etc. 

Larran et al. (2012) consideră că succe-
sul responsabilităţii sociale depinde de
atitudinea generaţiilor viitoare, deoarece
aceste generaţii influenţează relaţiile
dintre mediul de afaceri şi societate,
cetăţeni, clienţi sau manageri. Ei au rea-
lizat o analiză exploratorie şi descriptivă
a web-site-urilor şi o cercetare a curri-
culei universitare şi postuniversitare în
cadrul universităţilor din Spania, urmă-
rind accentul care se pune pe integrarea
responsabilităţii sociale în planurile de
studiu. Rezultatele statistice au eviden-
ţiat că responsabilitatea socială este mai
pregnantă în universităţile private din
Spania. La rândul lor, Fernández et al.
(2010) au analizat planurile de învăţă-
mânt şi programele oferite pentru anul
academic 2009-2010 de toate universită-
ţile spaniole. Rezultatele nu sunt foarte
promiţătoare, cercetătorii evidenţiind că
aceste cursuri sunt oferite într-o număr
restrâns de programe de studii postuni-
versitare. 

Gomez L.M., Preciado, L.V. (2013) au
analizat responsabilitatea socială în pri-
mele 100 de universităţi din Statele
Unite ale Americii. Scopul studiului a

fost să observe concordanţa dintre pro-
grama universitară şi practica de res-
ponsabilitate socială, autorii conside-
rând că organizaţiile au nevoie de spe-
cialişti în acest domeniu. Rezultatele
analizei de conţinut a site-urilor univer-
sităţilor au relevat prezenţa unor cursuri
de sustenabilitate, etică şi responsabili-
tate socială. 

Alţi autori au efectuat studii de caz asu-
pra unei singure universităţi. De exem-
plu, Caballero et al. (2010) a analizat
Universitatea Granada şi a evidenţiat
direcţiile strategice ale acesteia în ceea
ce priveşte aspectele legate de responsa-
bilitate şi sustenabilitate. 

Metodologia 
cercetării

Obiectivul prezentei lucrări îl constituie
examinarea responsabilităţii sociale în
cadrul instituţiilor de învăţământ supe-
rior din România. Alegerea sectorului
de activitate a fost realizată pentru a
asigura omogenitatea datelor, aceasta
fiind relevantă pentru diferite categorii
de stakeholderi, atât interni, cât şi
externi. Metodele de cercetare utilizate
sunt calitative, tehnica observării, reali-
zată prin studierea rapoartelor şi infor-
maţiilor publicate pe paginile de inter-
net ale entităţilor.

Eşantionul, prezentat în Tabelul 1,
include patru categorii de instituţii de
învăţământ superior din România:
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è instituţii de învăţământ superior de
stat;

è instituţii de învăţământ superior
particular acreditate;

è instituţii de învăţământ superior
particular autorizate să funcţioneze
provizoriu; 

è instituţii de învăţământ
superior autorizate să funcţioneze
provizoriu, ce organizează numai
programe de studii universitare de
masterat/studii postuniversitare.

Analiza datelor 
şi interpretarea 

rezultatelor cercetării
Datele obţinute prin analiza raportărilor
efectuate de către entităţile din eşantion
în anul universitar 2013-2014 şi a altor
informaţii disponibile au evidenţiat fap-
tul că acţiunile de responsabilitate so -
cială sunt prezente la puţine instituţii de
învăţământ superior din România
(7,69% din entităţile incluse în eşan-
tion).

O analiză detaliată, pe categorii de insti-
tuţii de învăţământ superior, evidenţiază
următoarele:

è În cazul instituţiilor de învăţământ
superior de stat s-a constatat că dintre
cele 57 entităţi studiate doar 5,26%
au furnizat informaţii referitoare la
acţiunile şi activităţile de
responsabilitate socială.

è În cazul instituţiilor de învăţământ
superior particular acreditate s-a obser-
vat faptul că, din cele 37 de institu-
ţii analizate, 8% au avut site-ul in -
disponibil la momentul efectuării
cercetării şi 10,81% au furnizat in -
formaţii referitoare la acţiunile şi
ac tivităţile de responsabilitate
socială.

è În cazul instituţiilor de învăţământ
superior particular autorizate să 
funcţioneze provizoriu s-a observat
faptul că, din cele 10 instituţii 
analizate, 10% au avut site-ul in -
disponibil la momentul efectuării
cercetării şi 10% dintre ele au
furnizat informaţii referitoare 
la acţiunile şi activităţile de
responsabilitate socială.

è În cazul instituţiilor de învăţământ
superior autorizate să funcţioneze provi-
zoriu, ce organizează numai programe 
de studii universitare de masterat/studii
postuniversitare a fost analizată o sin-
gură instituţie şi nu au fost găsite
informaţii referitoare la acţiunile 
şi activităţile de responsabilitate
socială. 

Prin analiza informaţiilor culese s-au
identificat principalele categorii de acti-
vităţi de responsabilitate socială în care
au fost implicate instituţii de învăţă-
mânt superior, conform datelor din
Tabelul 2.

Astfel, pe paginile de internet ale insti-
tuţiilor de învăţământ superior din
România au fost identificate diverse

acţiuni şi activităţi de responsabilitate
socială dintre care menţionăm: vernisa-
je, proiecte culturale, civice, programe
moral-creştine, acţiuni şi activităţi de
ecologizare în Sălaşul de Sus, judeţul
Hunedoara, târguri caritabile, târguri de
oferte educaţionale, de angajări, campa-
nii pentru donare de sânge, utilizarea
plăţilor electronice în relaţiile economi-
ce, campanii de educare în privinţa ris-
curilor şi ameninţărilor la adresa securi-
tăţii naţionale, sprijin financiar oferit
unor persoane defavorizate aflate în
orfelinate sau azile de bătrâni, campanii
de ajutorare a oamenilor şi comunităţi-
lor afectate de calamităţi, acoperirea
costurilor medicale în cazul unor opera-
ţii grave. 

Concluzii
Aspectele legate de acţiunile şi activită-
ţile de responsabilitate socială desfăşu-
rate la nivelul României, aşa cum arată
studiile şi cercetările efectuate în cadrul
diverselor sectoare de activitate, sunt
încă în stadiu incipient (Nicolescu,
2006). 

Obiectivul studiului nostru a fost acela
de a prezenta o perspectivă asupra
practicilor de responsabilitate socială în
cazul instituţiilor de învăţământ supe-
rior din România, precum şi contextul
unei posibile implementări a unor
rapoarte de responsabilitate socială în
aceste instituţii. 

Instituţiile de învăţământ superior sunt
organizaţii cu un rol important în edu-
carea şi formarea viitoarelor generaţii şi,
prin urmare, necesită o atenţie sporită
din partea opiniei publice. 

Rezultatele studiului nu sunt însă unele
optimiste, ci evidenţiază mai degrabă
prezenţa unor carenţe în această privin-
ţă. Astfel, în urma cercetării întreprinse
se observă faptul că acţiunile de res-
ponsabilitate socială sunt puţin prezente
în instituţiile de învăţământ superior din
ţara noastră, indiferent de categoria în
care se încadrează acestea. În plus, prin-
cipalele categorii de activităţi de respon-
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sabilitate socială în care au fost implica-
te instituţiile de învăţământ româneşti
au vizat comunitatea, educaţia şi
mediul. 

Sperăm totuşi ca în demersurile viitoare
să putem observa o îmbunătăţire a
acestei situaţii deoarece implementarea
unor rapoarte de responsabilitate socia-
lă sporeşte încrederea tuturor părţilor
interesate. l
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Knowledge Assessment in Accounting. 
An Analysis of Current Practices and
Implications for the Accountancy Profession
The body of knowledge and skills differentiates the accounting profession from other
professions and activities. Consequently, issues related to the accounting and auditing
education, both in terms of training and assessment, are of interest not only for universi-
ties, but also for the professional bodies. Besides training, the educational process
includes knowledge assessment, which brings an important contribution to the develop-
ment of specific competencies and skills. The aim of this paper is to investigate the per-
ception of Romanian students toward different forms of assessment, and of their impact
on knowledge assessment and skills development. The results suggest that the assess-
ment has motivational and guiding components too, not only an administrative role (to
give a grade, to be admitted or rejected). Also, the results show high support for the
assessment based on open questions, and less support for multiple-choice questions
and oral assessment. These results are of interest for the profession, especially in the
context of an increased use of multiple-choice questions.
Key words: accountancy profession, accounting education, knowledge assessment,

multiple choice questions
JEL Classification: M41

Abstract

Introducere
Educaţia în domeniul contabilităţii şi
auditului, realizată de către universităţi
sau organisme ale profesiei, are un rol
crucial nu doar în formarea profesio-
niştilor contabili, ci şi în modul în care
profesia contabilă evoluează şi se pozi-
ţionează faţă de alte profesii. Într-un
raport celebru în literatura de speciali-
tate din domeniul educaţiei contabile,
Albrecht şi Sack (2000) avertizează asu-
pra pericolelor unei educaţii contabile
neadaptate la nevoile unei profesii în
continuă schimbare. 

Creşterea importanţei tehnologiei
informaţionale, creşterea complexităţii
mediului de afaceri, emergenţa unor
noi servicii profesionale, concurenţa
crescută cu alte profesii generează pro-
vocări pentru profesionistul contabil.
Acesta trebuie să răspundă provocărilor
utilizând bagajul de competenţe şi abili-
tăţi dobândite în cadrul educaţiei conta-
bile şi de audit. 

Scopul acestui articol este de a investi-
ga atitudinea studenţilor din România
faţă de diferite forme de evaluare, în
ceea ce priveşte impactul asupra evaluă-
rii cunoştinţelor şi dezvoltării compe-
tenţelor. Pe lângă procesul educaţional
propriu-zis, evaluarea cunoştinţelor are
o contribuţie la dezvoltarea anumitor
competenţe şi abilităţi (Smith, 2004). 
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Studiile realizate arată că, pe lângă com-
petenţe de natură tehnică, profesionis-
tul contabil are nevoie de competenţe
precum comunicare orală şi scrisă,
lucru în echipă, cercetare şi manage-
mentul timpului (Chevis et al., 2011;
Daff  et al., 2012). Aceste competenţe şi
abilităţi sunt formate şi dezvoltate atât
prin educaţie, cât şi prin evaluarea
cunoştinţelor, în universităţi, dar şi prin
intermediul organismelor profesiei con-
tabile. Prin urmare, rezultatele acestui
studiu sunt de interes atât pentru
mediul academic, cât şi pentru profesie
şi organismele profesiei.

Articolul este structurat după cum
urmează: secţiunea de trecere în revistă
a literaturii de specialitate este urmată
de o secţiune destinată prezentării
metodologiei de cercetare. Următoarea
secţiune prezintă analiza rezultatelor
obţinute, iar în final secţiunea de con-
cluzii identifică principalele contribuţii
ale cercetării şi implicaţiile pentru
mediul educaţional contabil românesc. 

Trecerea în revistă 
a literaturii 

de specialitate
Activitatea de formare a competenţelor
şi implicit de testare a nivelului de com-
petenţe dobândite ocupă un rol impor-
tant în cadrul profesiei contabile. Ex -
plicând formarea profesiei contabile în
secolul al XIX-lea, Carnegie şi Napier
(2010) şi Yee (2001) insistă asupra fap-
tului că abilităţile şi cunoştinţele sunt
acea resursă rară care distinge profesia
(ca ordin social superior) de o simplă
activitate socială (la nivelul diferitelor
meşteşuguri). Profesia contabilă implică
un nivel superior de cunoştinţe şi com-
petenţe, care sunt bazate pe un corp te -
oretic şi care necesită un proces de for-
mare şi testare. Simkin et al. (2011) ara -
tă însă că activitatea zilnică a profesio-
niştilor contabili nu este de a răspunde
la întrebări din teste. Profesioniştii tre-
buie să execute sarcini contabile şi de

audit utilizând competenţele dobândite
în cadrul formării lor. Din aceste consi-
derente, modul în care diferitele forme
de predare şi evaluare a cunoştinţelor
contribuie la dezvoltarea de competenţe
este de interes pentru înţelegerea for-
mării identităţii profesioniştilor conta-
bili.

Prin trecerea în revistă a literaturii de
specialitate am identificat câteva teme
majore dezvoltate în contextul evaluării
cunoştinţelor în cadrul disciplinelor de
contabilitate: (1) rolul procesului de
evaluare; (2) avantajele şi limitele diferi-
telor forme de evaluare şi potenţiala
regrupare a acestora în instrumente mai
complexe; şi (3) utilizarea metodelor de
evaluare în contextul utilizării tehnolo-
giilor informaţionale.

Elikai şi Schuhmann (2010) prezintă
cele patru funcţii ale rezultatelor evaluă-
rii cunoştinţelor (sub formă de note,
puncte, procente, scoruri etc.) propuse
de Adams şi Torgerson în 1964.
Funcţia administrativă se referă la deci-
ziile care sunt bazate pe aceste evaluări,
precum admiterea sau respingerea,
selecţia pentru premii, burse sau angaja-
rea. Funcţia informaţională are în vede-
re faptul că prin intermediul evaluării se
transmit informaţii despre progresul
obţinut în procesul educaţional.
Asociată acestei funcţii este funcţia de
ghidare deoarece evaluarea indică asu-
pra punctelor forte şi a punctelor slabe,
relevante în deciziile viitoare de forma-
re. În final, evaluarea are un rol de
motivare deoarece stimulează depune-
rea unui efort mai mare pentru a obţine
un rezultat mai bun. Deşi în cadrul pro-
fesiei contabile cea mai evidentă este
funcţia administrativă (testele indică
acceptarea în cadrul profesiei), celelalte
funcţii sunt asociate şi ele evaluării
cunoştinţelor, iar impactul lor pe ter-
men lung asupra formării profesionale
nu poate fi neglijat.

Smith (2004) evidenţiază faptul că acti-
vităţile de învăţare se încadrează în una
din cele două teorii ale învăţării funda-
mentale care contrastează puternic:

abordarea comportamentalistă şi abor-
darea constructivistă. Abordarea com-
portamentalistă abordează studentul ca
pe un receptor pasiv de informaţii.
Acumularea cunoştinţelor este minima-
lă, iar învăţarea este bazată pe consoli-
darea cunoştinţelor. Această abordare
se potriveşte îndeaproape cu metoda de
predare tradiţională, urmată de teste şi
chestionare concepute pentru a evalua
acumularea cunoştinţelor de către stu-
denţi. Rolul profesorului este de a fur-
niza informaţii structurate ce au ca
scop repetarea unor activităţi, memora-
rea materialelor, testare şi feedback.
Behaviorismul presupune predarea de
către profesor a conceptelor, iar apoi
aplicarea cunoştinţelor în vederea rezol-
vării unor probleme la prima vedere.
Constructivismul este definit de princi-
piile educaţiei centrate pe student şi
pune accentul pe procesul de interpre-
tare. Studentul nu mai este văzut ca un
recipient care absoarbe informaţiile în
mod pasiv, cunoştinţele nu sunt trans-
mise prin simpla citire sau ascultare, ci
prin semnificaţia personală pe care stu-
dentul o acordă stimulilor educaţionali.
Studenţii îşi dezvoltă noi cunoştinţe în
mod activ prin interacţiunile cu mediul.
Metodele de evaluare a studenţilor dife-
ră în abordarea comportamentalistă şi
constructivistă. În concepţia comporta-
mentalistă, evaluarea tinde să fie realiza-
tă în principal la sfârşitul unui exerciţiu
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de învăţare. În abordarea constructivistă
accentul este pus pe evaluarea studenţi-
lor pe parcursul experienţei de învăţare,
paşii parcurşi pentru redarea soluţiei
fiind consideraţi la fel de importanţi ca
răspunsul final în sine. 

Pe lângă aceste abordări generale ale
implicaţiilor procesului de evaluare, lite-
ratura de specialitate analizează şi
impactul diferitelor tipuri şi forme de
evaluare. De exemplu, Simkin et al.
(2011) analizează impactul evaluării prin
intermediul testelor grilă şi al întrebări-
lor deschise şi discută implicaţiile asu-
pra certificării profesionale. Testele grilă
au avantaje precum administrarea şi
corectarea on-line, o influenţă subiecti-
vă mai redusă, acoperirea mai multor
teme sau testarea şi corectarea într-o
perioadă mai scurtă de timp. Pe de altă
parte, se consideră că întrebările deschi-
se testează mai bine gradul de înţelegere
a unor concepte, legătura dintre acestea,
precum şi integrarea unor abilităţi. Re -
zultatele studiului arată că există o core-
laţie între rezultatele obţinute de stu-
denţi în cadrul celor două forme de
eva luare, însă aceasta nu este foarte pu -
ternică. Autorii sugerează că aceste re -
zultate pot indica faptul că cele două
forme de evaluare măsoară aspecte di -
ferite ale cunoştinţelor, însă ambele
sunt utile şi necesare procesului de eva-
luare. Goldwater şi Fogarthy (2012)
investighează măsura în care studenţii

care susţin examene la distanţă (fără
nicio supraveghere) se comportă diferit
de studenţii care susţin examenele în
mod convenţional (sub supraveghere).
Rezultatele sugerează un grad echiva-
lent de realizare a obiectivelor. Lipsa
unui control de integritate umană nu a
generat o situaţie în care notele nu au
reprezentat cu acurateţe abilităţile stu-
denţilor. Deşi rezultatele ar putea fi
produsul mediului de testare specific
care a fost utilizat, ele sunt încurajatoa-
re pentru proliferarea unui învăţământ
la distanţă la disciplina contabilitate. 

Rezultatele acestor cercetări conduc la
ideea diversificării formelor de evaluare.
Guney (2009) recomandă de asemenea
întocmirea unor formate variate de exa-
minare, având în vedere că unii studenţi
performează mai bine în cadrul unor
examene tip grilă, iar alţii în cadrul unor
examene cu întrebări deschise. Această
sugestie este susţinută şi de dezvoltarea
tehnologiei informaţionale care permite
evaluarea continuă, testarea pe parcurs
şi obţinerea de feed-back imediat.

Educaţia contabilă este un domeniu
nou de cercetare în România, studiile
existente analizând contextul general în
care se realizează educaţia contabilă şi
de audit. De exemplu, Diaconu (2008)
şi Muţiu şi Tiron Tudor (2009) analizea-
ză măsura în care planurile de învăţă-
mânt ale programelor de contabilitate

ale universităţilor din România sunt ali-
niate la standardele internaţionale de
educaţie propuse de IFAC. Rezultatele
indică un efort de adaptare al universi-
tăţilor, însă şi zone deficitare precum
etica, guvernanţa corporativă şi contabi-
litatea managerială. Diaconu et al.
(2011) investighează tipurile de compe-
tenţe şi abilităţi solicitate pe piaţa forţei
de mun că din România şi modul în care
universităţile răspund acestor aşteptări.
Astfel, aceste studii analizează alinierea
sistemului educaţional la modelele inter-
naţionale şi la aşteptările mediului de
afaceri.

Bonaci et al. (2013) reprezintă unul din
puţinele studii realizate în România pe
tema evaluării cunoştinţelor în dome-
niul contabilităţii. Autorii urmăresc uti-
lizarea taxonomiei lui Bloom pentru a
evalua performanţa academică a stu-
denţilor secţiei de contabilitate la disci-
plina „Controlling” (control de gestiu-
ne), în contextul unei universităţi româ-
neşti. Din compararea notelor (auto)
apreciate de studenţi cu cele acordate
de cadrul didactic rezultă necesitatea
unor eforturi suplimentare pentru
îmbunătăţirea abilităţii studenţilor de
autoapreciere a performanţei lor acade-
mice. Din analiza modului în care note-
le finale ale studenţilor sunt formate
(având ca reper nivelele taxonomiei
Bloom) a rezultat în mod surprinzător
faptul că studenţii au obţinut punctaje
mai mici pentru întrebările axate pe ni -
velul înţelegere decât pentru întrebările
axate pe nivelele aplicare, analiză şi sin-
teză. Per ansamblu, studenţii par a pre-
fera întrebările axate pe nivelele aplicare
şi analiză la disciplina „Controlling”, în
vreme ce întrebările de evaluare sunt
rareori rezolvate în mod corect.

Rezultatele acestor studii arată faptul că
cercetările realizate în România încep să
se alinieze la preocupările internaţionale
din domeniul educaţiei contabile. Cer -
ce tarea noastră răspunde nevoilor unor
studii mai aprofundate asupra metode-
lor şi formelor de evaluare a cunoştinţe-
lor şi a impactului acestora asupra for-
mării profesioniştilor contabili. 
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Metodologia 
cercetării

Datele pentru acest studiu au fost cule-
se prin intermediul unui chestionar dis-
tribuit studenţilor din trei mari centre
universitare din România: Academia de
Studii Economice (ASE) din Bucureşti
(Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune), Universitatea
„Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca
(Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor) şi Universitatea
de Vest din Timişoara (UVT)
(Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor). Chestionarul
a vizat captarea percepţiei studenţilor
asupra următoarelor aspecte:

è relevanţa formelor de evaluare
curente pentru verificarea cunoştin-
ţelor, dezvoltarea de competenţe şi
stimularea învăţării;

è aprecierea utilităţii diferitelor forme
de evaluare;

è preferinţe pentru combinarea
metodelor de evaluare a cunoştinţe-
lor. 

Chestionarele au fost distribuite studen-
ţilor din programul de licenţă din anul
II din cele trei universităţi. Studiul are
în vedere întrebări legate de disciplinele
din domeniul contabilitate parcurse
până în anul II în toate universităţile
(din motive de comparabilitate).
Disciplinele (sau echivalente1) analizate
sunt următoarele: Introducere în conta-
bilitate, Tehnologia aplicaţiilor Office,
Baze de date, Contabilitate financiară
conform reglementărilor europene,
Contabilitate managerială.

Numărul total de respondenţi este 635,
ale căror caracteristici sunt prezentate
în Tabelul 1.

Ţinând cont de faptul că peste 80% din

studenţii fiecărei facultăţi au completat
chestionarul şi că studiul are în vedere
trei dintre cele mai mari facultăţi cu
profil economic din România, conside-
răm că rezultatele oferă o imagine de
ansamblu pentru mediul educaţional
contabil românesc.

Analiza rezultatelor
Evaluarea cunoştinţelor are, după cum
a scos în evidenţă şi trecerea în revistă a
literaturii de specialitate, un rol mai
complex în domeniul educaţional şi nu
doar finalitatea acordării unei note. În
acest sens, un prim aspect analizat a
fost percepţia studenţilor asupra modu-
lui în care metodele şi formele actuale
de evaluare sunt relevante pentru verifi-
carea cunoştinţelor, dezvoltarea compe-
tenţelor şi stimularea învăţării. Percepţia
a fost captată prin intermediul unei
scări Likert în 3 puncte (unde 1 = în
mică măsură; 2 = moderat; 3 = în mare
măsură). Rezultatele obţinute sunt pre-
zentate în Tabelul 2. 

Formele curente de evaluare a cunoştin-
ţelor implică o pondere mare a evaluării
finale (în general aproximativ 70% din

nota finală), precum şi utilizarea cu pre-
ponderenţă a evaluării scrise, bazată pe
întrebări deschise şi aplicaţii.
Răspunsurile obţinute de la studenţi
arată că, din perspectiva lor, formele
curente de evaluare sunt relevante pen-
tru verificarea cunoştinţelor, dezvolta-
rea competenţelor şi stimularea învăţă-
rii, mediile fiind peste 2 (în cele mai
multe cazuri peste 2,5). Se remarcă mici
diferenţe între universităţi şi între disci-
pline, în sensul că disciplinele de infor-
matică au înregistrat în general un nivel
mai redus al notelor primite, iar studen-
ţii de la UVT au apreciat în general la
un nivel mai redus şi mai omogen rele-
vanţa formelor de evaluare.

Un alt aspect analizat a fost utilitatea
percepută a diferitelor forme de evalua-
re pentru evaluarea cunoştinţelor şi
dezvoltarea competenţelor. Rezultatele
obţinute sunt prezentate în Tabelul 3.

Rezultatele arată că testele scrise cu
aplicaţii sunt considerate a fi cele mai
utile de către studenţii de la ASE şi de
la UBB, în timp ce studenţii de la UVT
consideră că testele pe calculator sunt
cele mai utile. Cu toate acestea, testele
scrise cu aplicaţii au cea mai mare pon-
dere a respondenţilor care le consideră
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utile în mare măsură (peste 60% din
respondenţii de la fiecare universitate).
Cea mai mare frecvenţă a unui suport
moderat este pentru testele grilă la ASE
şi UVT şi pentru testele pe calculator –
la UBB. 

Utilitatea cea mai redusă este asociată
evaluării orale de către studenţii de la
ASE şi de la UBB şi evaluării on-line de
către studenţii de la UVT. 

În răspunsurile la o întrebare suplimen-
tară legată de preferinţele studenţilor
pentru combinarea metodelor de eva-
luare se observă importanţa acordată
testelor, temelor şi proiectelor. 

Prin urmare, studenţii consideră evalua-
rea pe parcurs ca fiind foarte importan-
tă. 

Un alt aspect analizat a fost acela al
numărului de forme de evaluare utiliza-

te. Rezultatele sunt prezentate în
Tabelul 4.

În ceea ce priveşte suportul pentru axa-
rea pe mai puţine forme de evaluare sau
pe combinarea mai multor forme de
evaluare, rezultatele sunt dificil de inter-
pretat. 

Datele arată un suport moderat (medie
peste 2, între 2,1 şi 2,31) atât pentru
puţine forme de evaluare, cât şi pentru
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combinarea acestora. Analiza rezultate-
lor arată un suport moderat pentru
ambele forme de evaluare (axarea pe
una sau câteva forme de evaluare şi res-
pectiv combinarea mai multor forme de
evaluare), deşi rezultatele sunt diferite
în cadrul celor două niveluri de sus -
ţinere (în mare măsură şi, respectiv,
moderat). 

Diferenţele între universităţi sunt destul
de mici. Studenţii de la UVT arată un
suport mai mare pentru axarea pe mai
puţine forme de evaluare, iar cei de la
ASE pentru combinarea mai multor
forme de evaluare.

Concluzii şi implicaţii
asupra profesiei 

contabile
După cum arătam şi la începutul artico-
lului, corpul de cunoştinţe şi competen-
ţe este cel care defineşte profesia conta-
bilă. Prin urmare, aspectele care ţin de
educaţia contabilă şi de audit, atât în
ceea ce priveşte formarea, cât şi testa-
rea, sunt de interes nu numai pentru
universităţi, ci şi pentru organismele
profesiei. 

Acest studiu empiric bazat pe un che-
stionar contribuie la o mai bună înţele-
gere a problemelor educaţiei contabile
din România. Respondenţii sunt stu-
denţi, adică profesionişti contabili în
devenire, care vor profesa în domeniul
contabilităţii şi al auditului financiar,
însă considerăm, ca şi Simkin et al.
(2011), că răspunsurile lor sunt relevan-
te pentru profesia contabilă.

Rezultatele obţinute nu diferă semnifi-
cativ de la o disciplină din domeniul
contabilităţii la alta, motiv pentru care
rezultatele sunt generalizabile şi pot fi
extinse şi la celelalte discipline din
domeniu care nu au fost incluse în stu-
diu, precum auditul financiar. De ase-
menea, această omogenitate relativă ne
permite să identificăm câteva implicaţii
generale ale studiului.

Prima direcţie identificată în trecerea în
revistă a literaturii de specialitate a fost
legată de rolul procesului de evaluare.
Răspunsurile obţinute au sugerat o
importanţă mare pentru evaluarea pe
parcurs, ceea ce presupune o compo-
nentă constructivistă în viziunea stu-
denţilor a procesului de evaluare. 

Prin urmare, evaluarea cunoştinţelor nu
trebuie limitată la un rol administrativ şi
realizată doar la sfârşitul exerciţiului de
învăţare (concepţia comportamentalis-
tă). Atât în mediul universitar, cât şi în
cadrul educaţiei realizate de organisme-
le profesiei contabile se aşteaptă valori-
zarea funcţiilor informaţionale, de mo -
tivare şi ghidare ale evaluării cuno ştin -
ţelor. 
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A doua direcţie identificată este legată
de avantajele şi limitele diferitelor
forme de evaluare şi potenţiala regrupa-
re a acestora în instrumente mai com-
plexe. În mod particular este de interes
pentru profesie utilizarea evaluării orale
versus evaluarea scrisă şi respectiv eva-
luarea prin întrebări deschise versus
evaluarea prin teste grilă. 

Rezultatele studiului arată un suport
moderat pentru evaluarea prin teste
grilă şi un suport redus pentru evalua-
rea orală. 

Pe de altă parte, literatura de specialitate
arată avantajele acestor forme de eva-
luare, în special economia de timp şi
plusul de obiectivitate pentru evaluarea
prin teste grilă şi dezvoltarea de compe-
tenţe de comunicare pentru evaluarea
orală. 

Ţinând cont de aceste aspecte, precum
şi de rezultatele studiilor care arată că
diverse forme de evaluare testează
aspecte diferite (ca Simkin et al., 2011),
sugerăm utilizarea unor forme comple-
xe de evaluare atât în universităţi, cât şi
în cadrul profesiei contabile.

În al treilea rând este amintită utilizarea
metodelor de evaluare în contextul utili-
zării tehnologiilor informaţionale.
Practicile de la nivel internaţional arată
utilizarea pe scară din ce în ce mai largă
a evaluărilor on-line atât în universităţi
(mai ales în ce priveşte evaluarea pe
parcurs), cât şi în cadrul testelor realiza-
te de organismele profesiei. 

Rezultatele studiului nostru arată o
oarecare reticenţă a studenţilor faţă de
utilizarea testelor on-line. Aceste rezul-
tate pot fi însă interpretate şi prin lipsa
de familiarizare a studenţilor cu acestea.
Prin urmare, sunt necesare cercetări vii-
toare pentru a vedea impactul acestor
forme de evaluare asupra dobândirii de
competenţe. 

În astfel de studii, mai ales în cazul 
testării la distanţă, trebuie avută în
vedere şi componenta etică, aspect su -
gerat şi de Goldwater şi Fogarthy
(2012). l
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Conferinţă internaţională
pe tema viitorului auditului financiar,

la Atena

Reuniune FEE la Bruxelles

Congresul Asociaţiei Contabililor
şi Auditorilor din Republica Srpska

La 19 septembrie a.c., la Atena, în organizarea Institutului
Contabililor Publici Autorizaţi din Grecia, a avut loc
conferinţa cu participare internaţională având ca temă
„Viitorul rol al auditului: Un audit mai eficient pentru o lume
mai complexă”.

A fost o manifestare de înaltă ţinută profesională, marcată de
prezenţa şi intervenţiile unor reprezentanţi importanţi ai
organismelor profesionale internaţionale, precum Warren
Allen, preşedintele IFAC, şi André Kilesse, preşedintele FEE.

La invitaţia organizatorilor, la acest important eveniment
profesional a participat prof. univ. dr. ,
preşedintele în exerciţiu al Camerei Auditorilor Financiari din
România, care – cu acest prilej – a susţinut o prezentare
privind opinia organizaţiei pe care o reprezintă privind
tema supusă dezbaterii şi, în context, acţiunile pe care
CAFR le întreprinde pentru a răspunde cât mai eficient
provocărilor generate de mediul economic turbulent în care
ne aflăm.

Astfel, a fost argumentat punctul de vedere al Camerei privind
măsurile recent adoptate la nivel european prin care s-a dorit
realizarea unei reforme a activităţii de audit financiar. Rămâne
ca practica să ateste aplicabilitatea lor în procesul de
implementare care va urma.

Dincolo de rezervele formulate vizavi de unele din noile
prevederi, a fost exprimată convingerea că auditorii financiari
români au capacitatea profesională, talentul şi ambiţia,
dovedite şi cu prilejuri anterioare, de a se adapta rapid la

cerinţe noi.  Iar CAFR va găsi calea corectă de urmat şi va
mobiliza resursele tehnice necesare pentru a facilita procesul
de asimilare a noilor reglementări.

În ziua de 17 septembrie a.c., la Bruxelles, Belgia, a avut loc
Adunarea membrilor Federaţiei Experţilor Contabili Europeni
(FEE), în cadrul căreia a fost dezbătută tema: „Sectorul
public, ca prioritate strategică a FEE”.

În calitate de membru cu drepturi depline al FEE, Camera
Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de
preşedintele în exerciţiu, prof. univ. dr. .

Pe agenda de lucru a reuniunii s-au aflat problemele actuale
ale politicii de audit europene, respectiv strategia FEE ca
urmare a publicării reformei auditului în Jurnalul Oficial al UE
şi a discuţiilor generate de Documentul de dezbatere propus
de FEE privind viitorul auditului şi asigurării, precum şi
probleme organizatorice interne ale FEE.

În perioada 18-20  septembrie 2014 s-a desfăşurat, la Banja
Vrucica, Republica Srpska, cel de-al 18-lea Congres al
Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska.

Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România a
participat prof. univ. dr. , preşedinte de onoare.
Tema acestei manifestări a fost: „Importanţa şi rolul
contabilităţii, auditului şi finanţelor în procesul de redresare
economică”.

Horia Neamţu

Horia Neamţu

Ion Mihăilescu
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