


� Actul de naştere al publicaţiei este datat în primul
trimestru al anului 2003, ideea realizării  acestei reviste
aparţinând preşedintelui din acea vreme al Camerei –
prof. univ. dr. .

Obiectivul revistei este de a sprijini eforturile
Camerei Auditorilor Financiari din
România îndreptate spre asigurarea
unei înalte calităţi a profesiei de
auditor financiar, la nivelul
standardelor internaţionale
şi al normelor europene
în domeniu, spre afir-
marea prestigiului
acestei profesii în ţară
şi pe plan internaţional.

În primii trei ani re-
vista a apărut trimes-
trial, iar din anul 2006
se editează lunar atât
în format tipărit, cât şi
electronic, fiind pusă la
dispoziţia auditorilor finan-
ciari, stagiarilor, precum şi
publicului interesat.

Începând din anul 2006 Consiliul
Camerei a imprimat revistei atât un caracter
profesional, cât şi unul de cercetare ştiinţifică, în principal
în domeniul auditului şi contabilităţii, dar şi în domenii
adiacente, de graniţă: guvernanţă corporativă, evaluare,
analiză financiară, fiscalitate etc.

Revista este coordonată de un Colegiu Editorial Ştiinţific
format din 16 personalităţi ale profesiei din ţară şi din
străinătate, fiind inclusă în patru baze de date interna-
ţionale, din care trei - Proquest, Ebsco şi Cabells.com –
sunt recunoscute de Consiliul Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, precum
şi pe platforma editorială română SCIPIO.

De asemenea, revista „Audit Financiar” participă la
schimbul de publicaţii de specialitate editate de
organizaţii profesionale sau instituţii şi universităţi din
ţară şi din străinătate, cu care Camera Auditorilor
Financiari din România întreţine relaţii de colaborare
sau parteneriat.

Girul calităţii fiecărui articol publicat este dat de membri
ai unui Consiliu Ştiinţific de Evaluare, constituit din
profesionişti şi universitari cu experienţă în
domeniile abordate în revistă, care

asigură revizuirea atentă a materialelor propuse
în sistem duble-blind-review, contribuind

adesea cu observaţiile şi
sugestiile lor la îmbunătăţirea

articolelor şi la menţinerea
standardului de calitate

necesar.

În cele 100 de ediţii
ale revistei au fost
publicate circa 850 de
articole cu caracter

profesional sau de
cercetare ştiinţifică,

câteva zeci dintre acestea
purtând semnătura unor

specialişti din străinătate.
De  asemenea, în revistă

au fost cuprinse  aproximativ
1000 de informaţii şi reportaje,

care au marcat principalele
momente din viaţa organizaţiei

profesionale: activităţi şi evenimente organizate de
Cameră sau la care au participat reprezentanţi ai
Camerei, desfăşurate în ţară sau în străinătate.

De-a lungul a 11 ani de viaţă editorială, răspunderea
redacţională a revenit, succesiv, unor echipe
profesioniste. O persoană se cuvine menţionată aici –
colaboratorul revistei – care a asigurat
concepţia grafică şi designul tuturor celor 100 de ediţii
ale revistei.

Începând din anul 2012, revista „Audit Financiar”, are o
soră – revista „Practici de Audit” editată tot de Camera
Auditorilor Financiari din România – cu apariţie
trimestrială - în care sunt publicate comentarii, studii de
caz, consultanţă, exemple de bune practici din ţară
şi din străinătate,  răspunsuri la probleme ridicate de
cititori şi soluţii propuse de Grupul de lucru, alte
informaţii utile.

Florin Georgescu
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Cercetare

Introducere
Criza economică globală, profundă şi
durabilă, caracteristică ultimilor ani, a
generat, firesc, intense cercetări asu-
pra cauzelor acesteia, a implicaţiilor
fenomenelor pe care le-a declanşat,
dar mai ales asupra găsirii remediilor
care pot fi eficient administrate. Cu
deosebire provoacă îngrijorare ritmul
lent al relansării, în condiţiile în care
acest fapt nu poate fi pus pe seama
unei penurii de resurse investiţionale.
Iar una din concluziile spre care con-
verg aprecierile analiştilor este aceea
că, în acest moment, criza economică
este dublată şi potenţată de o veritabi-
lă criză de încredere: în regulile şi
comportamentul pieţei şi ale jocului
concurenţial, în credibilitatea şi onesti-
tatea partenerilor potenţiali, în stabilita-
tea, transparenţa şi predictibilitatea
comportamentului politic al statelor şi
instituţiilor suprastatale, îndeosebi în
domeniul fiscal şi în cel al reglementă-
rii afacerilor.
Implicit, lipsa de încredere s-a răsfrânt
asupra funcţionării unui mecanism
esenţial al economiei de piaţă şi anu -
me auditul financiar. În această privin-
ţă nu este vorba de a imputa compor-
tamentul auditorilor financiari pentru
declanşarea crizei, cât mai ales de a
pune în valoare cât mai bine capacita-
tea acestora de a contribui decisiv la
restabilirea unui climat favorabil relan-
sării, îndeosebi prin implicarea în
preîntâmpinarea unor fraude financia-
re de tipul celor devenite notorii în ulti-
mii ani. Cu alte cuvinte, aşteptările
îndreptăţite faţă de profesia de audit
sunt legate organic de cerinţele satis-
facerii interesului public şi, pe cale de
consecinţă, ale îndeplinirii rolului social
prin rapoarte de audit credibile, reali-
zate la un nivel al calităţii corespunză-
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Naţional, european
şi internaţional 
în supravegherea
publică a auditului
financiar
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National, European and International in
Public Oversight of the Audit Activity 
The public oversight of the audit activity became a subject of interest with the
Sarbanes-Oxley Act emergence in 2002. One of the most important issues for which
the Sarbanes-Oxley Act was created for was the Enron Scandal and consequently,
the PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) was set up, as a meas-
ure of triggering the public oversight of financial audit. The PCAOB’s mission is the
surveillance of companies’ public audit in order to protect the interests of the
investors, as well as the public interest for establishing accurate and independent
audit reports. PCAOB acts for improving the audit quality, for reducing the risk of
audit failure for U.S. listed companies and for increasing the public confidence in the
financial reports and the audit profession. In May 17, 2006, the European Union
issued the 2006/43/EC Directive of the European Parliament and of the Council on
statutory audit of annual accounts and consolidated accounts. Several challenges
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Consequently, the audit profession changed from a self-regulated profession into a
regulated one.
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tor şi în condiţii ireproşabile de etică şi
independenţă.
Date fiind circumstanţele la care ne-am
referit, de prestaţiile auditorilor finan-
ciari se interesează nu numai comuni-
tatea de afaceri, ci şi statele, precum şi
organizaţiile suprastatale şi organisme-
le profesionale internaţionale. Acestea,
realizând faptul că opinia de audit este
de natură să influenţeze, adesea hotă-
râtor, percepţia stakeholderi-lor asupra
afacerilor, au decis să procedeze la o
monitorizare mult mai atentă a activită-
ţii de audit, ceea ce, pe plan practic, a
însemnat un proces tot mai evident de
trecere a auditului financiar de la o pro-
fesie autoreglementată către o profesie
reglementată. Aşa s-a ajuns la crearea
unor organisme de supraveghere a ac -
tivităţii de audit şi a calităţii serviciilor
im plicate de aceasta, ca un element
cheie pentru asigurarea respectării nor-
melor contabile şi pentru crearea unei
evaluări prompte din punct de vedere
profesional a situaţiilor financiare. 
Cum au receptat cercetătorii în materie
o asemenea evoluţie? Humphreya, C.,
Loftb, A., Woods, M (2009) consideră
că accentul trebuie pus pe nevoia de
cercetare, dezvoltare şi supraveghere
a auditului, în vederea asigurării unei
legături cu contextul macroeconomic
actual în condiţiile în care practicile de
audit se realizează în diferite contexte,
naţionale şi internaţionale. În acest
sens, Legea Sarbanes-Oxley din 2002
reglementează contextul supravegherii
activităţii de audit din SUA prin permite-
rea realizării de inspecţii de către orga-
nismul de control PCAOB. Scopul
declarat este acela de a asigura pro-
movarea unui audit de înaltă calitate,
precum şi îmbunătăţirea calităţii servi-
ciilor acordate de către auditori. 
Studii din literatura de specialitate, pre-
cum cele întreprinse de Blankley, A.,
I., Kerr, D., S., Wiggins, C., E., (2012),

accentuează faptul că mai mult de 
50 % din companiile de audit sugerea-
ză că inspecţiile PCAOB vor îmbunătăţi
calitatea serviciilor prestate, în timp ce
Carcello, J.,V., Hollingsworth, C.,
Mas trolia, S., A., (2011) punctează că
măsurile întreprinse de PCAOB, core-
late cu inspecţiile realizate au determi-
nat îmbunătăţirea auditului în compa-
niile din Big 4, prin reducerea acumulă-
rilor anormale şi prin diminuarea câşti-
gurilor obţinute de către management
datorită existenţei unei raport favorabil
de audit. Aceeaşi idee este promovată
şi de că tre DeFond, M., L., (2010),
care lan sea ză ideea că aceste inspec-
ţii contri bu ie la consolidarea practicării
auditului.
La nivel european, reglementarea şi
supravegherea activităţii de audit se
realizează prin intermediul Directivei
2006/43/EC a Parlamentului European
şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind
auditul legal al conturilor anuale şi al
conturilor consolidate, care modifică
Directivele 78/660/CEE şi 83/349/CEE
ale Consiliului şi care vizează abroga-
rea Directivei 84/253/CEE a Consiliului,
ce reglementa aprobarea persoanelor
responsabile pentru realizarea auditu-
lui statutar aferent documentelor conta-
bile. 
Ne propunem, în cele ce urmează, să
supunem analizei măsurile adoptate în
acest domeniu şi să relevăm câteva
as pecte – considerăm esenţiale – ale
funcţionării unor instituţii care au primit
responsabilităţi în supravegherea pro-
fesiei.

Consideraţii privind
abordarea europeană 

Obligativitatea transpunerii Directivei
43/2006/CE în legislaţia naţională a de -
 terminat statele UE să înfiinţeze orga-
nisme de supraveghere publică a audi-

tului statutar. Acestea, conform Di rec -
tivei, au responsabilitatea finală pentru
domenii precum: educaţie, acces la
profesie, asigurarea calităţii, investigaţii
şi disciplină. Cu precizarea însă că
autorităţile competente pot delega
unele atribuţii de acest fel organismelor
profesionale.
Directiva îşi propune să clarifice obliga-
ţiile auditului statutar, independenţa
acestora şi codul etic aplicat, prin intro-
ducerea unei cerinţe de asigurare
externă a calităţii şi prin furnizarea unor
informaţii publice robuste aferente pro-
fesiei de audit. Pe lângă acestea, direc-
tiva stabileşte cerinţa implementării
unor criterii minime privind practicile de
audit statutar în condiţiile în care scan-
dalurile financiare recente impun fun-
damentarea unor astfel de măsuri. În
acest sens, directiva este în concor -
dan ţă cu recomandarea Comisiei
2002/590/EC ce prevede că auditorii
statutari sau firmele de audit nu pot
presta servicii ce au ca efect distorsio-
narea independenţei acestora şi nu pot
fi implicaţi în decizii ale organelor de
conducere.
De asemenea, directiva face referire la
mobilitatea factorilor de audit statutar
între statele membre şi introduce ideea
de supraveghere realizată de state din
afara Uniunii Europene. Ideea furnizată
se bazează pe enunţarea principiilor ne -
cesare efectuării unui audit de calitate. 
Pe deasupra, nu sunt explictate servi-
ciile care nu pot fi prestate de firmele
de audit, însă este reglementat faptul
că auditul statutar sau firma de audit
trebuie să furnizeze toate informaţiile
legate de elemente ce i-ar putea afecta
independenţa, scopul său fiind minimi-
zarea factorilor de risc aferenţi. Nu în
ultimul rând, compania auditată trebuie
să menţioneze în notele explicitate ale
situaţiilor financiare onorariul aferent
serviciilor de audit şi de non-audit.



Supravegherea publică a auditului financiar

Directiva 2006/43/EC consideră că sta-
tele membre ar trebui să-şi stabilească
organisme care să se ocupe de supra-
vegherea activităţii de audit din statul
respectiv. 
În acest sens, potrivit articolului 33 din
această Directivă, statele membre asi-
gură reglementarea normativă pentru
sistemul de supraveghere publică a
activităţilor de audit statutar, aspect ce
permite cooperarea eficientă la nivel
comunitar. Astfel, fiecare stat membru
ar trebui să precizeze care este autori-
tatea competentă de a furniza informa-
ţii legate de auditul statutar, aceasta
fiind membră a organismului de supra-
veghere. Potrivit articolului 36, scopul
este acela de a asigura o funcţionare
eficientă a schimbului de informaţii
între ţările membre despre calitatea
auditului întreprins.
În ceea ce priveşte tipul informaţiilor,
acestea pot fi nu numai de natură publi-
că, dar şi de natură confidenţială, în
condiţiile în care aceste informaţii sunt
folosite exclusiv pentru aplicarea direc-
tivei europene. Astfel, pot fi furnizate
informaţii despre datele de identificare
a firmelor de audit şi despre deciziile
privind auditul financiar luate la nivel
naţional. Alte elemente vizează infor-
maţii despre asigurarea calităţii şi reali-
zarea inspecţiilor privind corectitudinea
şi calitatea practicilor de audit, precum
şi informaţii despre eventualele investi-
gaţii şi sancţiuni aplicate firmelor de
audit din statul membru. 
Furnizarea de informaţii legate de efec-
tuarea unor inspecţii sau a unor inves-
tigaţii aferente auditului statutar dintr-
un stat membru necesită o justificare a
cererii respective, în condiţiile în care
aceste informaţii nu pot fi obţinute din
surse interne. De asemenea, acestea
trebuie să fie corelate cu principiile de
supraveghere ale auditului statutar în
statul în care datele sunt transferate.

Potrivit articolului 36, aliniatul 4 din Di -
rectivă, refuzul acordării informaţiilor
necesare de către un stat membru are
la bază aspecte legate de elemente
care ar putea afecta fie suveranitatea,
securitatea sau ordinea publică a statu-
lui membru, fie ar viola normele de
securitate naţională. De asemenea, în
condiţiile în care există deja proceduri
judiciare intentate împotriva aceloraşi
tip de acţiuni sau aceleiaşi companii de
audit în alt stat membru sau o hotărâre
definitivă legată de acţiuni similare a
fost deja adoptată în statul membru
solicitant, acordarea de informaţii nu
mai are caracter obligatoriu.
În condiţiile în care transferul de infor-
maţii solicitate nu se poate realiza ime-
diat, trebuie expuse motivele prezentei
întârzieri potrivit reglementărilor din
articolul 36, aliniatul 4.
Pe deasupra, directiva solicită autorită-
ţilor competente să furnizeze informaţii
în cazul în care o autoritate competen-
tă consideră că activităţi ce denaturea-
ză prerogativele directivei sunt sau au
fost realizate într-un alt stat membru
(articolul 36, aliniatul 5), precum şi în
situaţia în care omologarea unui audi-
tor statutar sau a unei firme de audit se
retrage indiferent de motiv şi acesta /
aceasta îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul unui alt stat membru. 
Totodată, potrivit articolului 36, alinia-
tul 1, este obligatorie raportarea de
informaţii care pot să fie utile şi altor
autorităţi competente, în condiţiile în
care au fost iniţiate sancţiuni penale
sau disciplinare sau au fost impuse
sancţiuni publice pentru un auditor sta-
tutar sau o firmă de audit ce activează
într-un alt stat membru.
De asemenea, organele competente ar
trebui să furnizeze informaţii cu carac-
ter relevant atunci când companiile lis-
tate sunt luate în discuţie. Solicitarea
informaţiilor presupune obţinerea aces-
tora în termen de cel mult o lună, prin

furnizarea unei notificări prealabile
atunci când datele sunt disponibile.
Pe de altă parte, directiva europeană
vizează realizarea unor eforturi comu-
ne ale autorităţilor competente în iden-
tificarea unor elemente relevante în
cazul fuziunilor, cum ar fi structuri simi-
lare cu KPMG-LLP Europa, Ernst&
Young - EMEIA.
Nu în ultimul rând, o autoritate compe-
tentă poate solicita realizarea unei
investigaţii de către o altă autoritate
competentă pe teritoriul acesteia.
Personal din ambele state membre
poate participa la investigaţie pe pe ri -
oada în care ancheta este supusă con-
trolului general în statul în care se efec-
tuează. Conform articolului 30, alinia-
tul 1, scopul asistenţei solicitate are la
bază identificarea, corectarea şi preve-
nirea realizării necorespunzătoare a
auditului statutar din statul în care se
efectuează transferul de informaţii.

Aspecte ale 
organizării şi 

funcţionării 
supravegherii publice
a auditului statutar în

Uniunea Europeană
Potrivit Directivei 2005/909/EC din 14
decembrie 2005, a fost înfiinţat Grupul
European al Organelor de Suprave -
ghere a auditorilor (European Group of
Auditors’ Oversight Bodies - EGAOB) ,
grup ce trebuie să asigure coordonarea
eficientă a sistemelor publice de supra-
veghere a auditului statutar, precum şi
a firmelor de audit din cadrul Uniunii
Europene.
Scopul acestuia este să avizeze Co -
misia Europeană despre problemele
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întâlnite la nivelul auditului statutar. De
asemenea, acest organism poate furni-
za, alături de alte organisme acreditate,
suport tehnic pentru implementarea
unor măsuri privind aplicarea Directivei
aferente auditului statutar, impuse de
către Comisia Europeană. Aceste mă -
suri vizează Standardele Internaţionale
de Audit, precum şi evaluarea sisteme-
lor de supraveghere publice ale ţărilor
terţe. 
Crearea acestui organism se datorea-
ză frecventelor schimbări în legislaţie
care au survenit în aspecte legate de
profesia de audit. Acest organism este
format din autorităţi publice reprezenta-
tive şi competente desemnate la nivel
naţional în fiecare dintre cele 27 de
state membre. Din cadrul acestui con-
siliu, nu pot face parte reprezentanţi ai
statelor tripartite (SUA, Japonia, Ca -
nada), ci doar cei ai statelor membre,
precum şi reprezentanţi ai altor state
cum sunt Norvegia, Liechtenstein, Is -
landa.
În cadrul acestui grup sunt de aseme-
nea discutate documentele pe care
Comisia Europeană le avizează, deşi
acestea nu sunt votate sau elaborate
concomitent. Cu toate acestea, contri-
buţia grupului este semnificativă în
ceea ce priveşte deciziile şi documen-
tele realizate la nivelul Comisiei Eu -
ropene.
Grupul European al Organelor de Su -
praveghere a Auditorilor îşi axează ac -
tivitatea pe elemente ce ţin de asigura-
rea unei bune practici în procesul de
audit realizat la nivelul Uniunii Euro -
pene. Acest aspect presupune facilita-
rea cooperării între sistemele publice
de supraveghere ale statelor membre
şi realizarea unui schimb de bune prac-
tici în domeniul cooperării dintre aces-
tea. De asemenea, Grupul European al
Organelor de Supraveghere a Audi to -
rilor contribuie la evaluarea tehnică a

sistemelor publice de supraveghere din
ţările terţe şi asigură cooperarea la
nivel internaţional între acestea şi sta-
tele membre. Nu în ultimul rând, acest
organism contribuie la examinarea teh-
nică a standardelor internaţionale de
audit, inclusiv la procesele de elabora-
re a acestora, ţinând cont că se doreş-
te adoptarea lor la nivel comunitar.
În conformitate cu prevederile directivei
privind auditul statutar, sistemele publi-
ce naţionale vor fi responsabile pentru
supravegherea activităţilor de audit,
precum şi pentru alte aspecte ca: apro-
barea şi înregistrarea firmelor de audit
şi a auditorilor statutari, adoptarea stan -
dardelor de etică şi controlul intern al fir-
melor de audit, precum şi pentru asigu-
rarea calităţii proceselor de audit, per-
fecţionarea continuă a acestora, im ple -
mentarea sistemelor de investigaţie şi
de disciplină aferente auditului statutar.

Practicile de 
supraveghere publică

a profesiei în ţări ale
Uniunii Europene

După cum precizam anterior, potrivit
articolului 29, aliniatul 1 din Directivă,
ţă rile Uniunii Europene sunt obligate să
supravegheze public activitatea de au -
dit statutar şi să implementeze preve-
derile Directivei în legislaţia naţională. 
În acest sens, se cuvine menţionat că
statele membre au implementat diferite
sisteme de supraveghere, prin implica-
rea unuia sau a mai multor organisme
de supraveghere. Totodată, la nivelul
Uniunii Europene statele membre coo -
pe rează cu instituţiile de supraveghere
şi analizează activitatea desfăşurată de
acestea.
Sistemul de organizare a asigurării cali-
tăţii trebuie să fie stabilit în aşa fel încât

să se aplice tuturor auditorilor statutari.
Dar dacă există modalităţi de imple-
mentare diferită a acestora, directiva
adoptată la nivelul Uniunii Europene
permite existenţa unor diferenţe în
modul de asigurare a calităţii şi a su -
pravegherii publice pentru auditorii sta-
tutari şi firmele de audit. Cu toate aces-
tea, este necesar să se asigure coope-
rarea efectivă între statele membre
pentru a dezvolta aceste sisteme pe
baza unor norme privind modul în care
asigurarea calităţii şi sistemul de supra-
veghere ar trebui să funcţioneze.

Astfel, din cele 27 de membre, se re -
marcă faptul că unele organisme sunt
independente, altele se află în coordo-
narea unor ministere precum Ministerul
de Justiţie, Ministerul de Economie sau
Ministerul de Finanţe. Prin urmare, la
nivelul statelor membre Austria, Belgia,
Finlanda, Germania, Ungaria şi Italia
există organisme care funcţionează
sub coordonarea Ministerului de Eco -
nomie; Letonia, Lituania, Luxembourg,
Malta, Olanda, Slovacia sunt ţări a
căror supraveghere pe domeniul audi-
tului se află în coordonarea Ministerului
de Finanţe. De asemenea, sunt ţări
precum Suedia şi Finlanda în care acti-
vităţile de supraveghere sunt adminis-
trate de către Ministerul de Justiţie, în
timp ce ţări precum Bulgaria, Cehia,
Cipru, Danemarca, Portugalia, Ro mâ -
nia, Ma rea Britanie, Spania şi Slovenia
au in stituţii cu caracter autonom, dar
aceste organisme sunt ataşate pe lân -
gă Mi nisterul de Finanţe sau Ministerul
Eco nomiei. 

De exemplu, în Polonia există un orga-
nism independent, care este finanţat
direct din Bugetul de stat şi pentru care
expertiza tehnică şi sarcinile adminis-
trative sunt efectuate de către departa-
mentul de contabilitate din cadrul
Ministerului de Finanţe.
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În Letonia există un organism de su -
pra veghere care acţionează pe două
niveluri. La nivel naţional este coordo-
nat de către Ministerul Finanţelor, ceea
ce semnifică faptul că Ministerul de
Finanţe poate revoca anumite decizii
luate de către acesta. Pe de altă parte,
există un consiliu de supraveghere a
auditului care preia orice informaţie
necesară în vederea unei supravegheri
eficiente a serviciilor de audit.
În Marea Britanie funcţionează un or -
ganism independent de reglementare,
responsabil cu promovarea guvernan-
ţei corporative de înaltă calitate şi cu
raportarea pentru încurajarea investiţii-
lor. De asemenea, acesta trebuie să
monitorizeze şi să aplice standardele
de contabilitate şi de audit, să suprave-
gheze activităţile de reglementare ale
profesiei de actuar şi organismele pro-
fesionale contabile. 
În Spania, spre deosebire de alte orga-
nisme de reglementare, membrii consi-
liului de supraveghere nu au drepturi de
vot, deoarece acesta este alcătuit din
membri care nu activează în practică.
În concordanţă cu această reglementa-
re, în Germania este obligatoriu ca
membrii comisiei de supraveghere a
activităţii de audit, aprobaţi de Minis -
terul Economiei şi Tehnologiei, să nu fi
desfăşurat activitate de contabili publici
în ultimii 5 ani, cu toate că aceştia ar
trebui să fi profesat în domenii precum
finanţe, contabilitate, economie sau în
mediul universitar.
Cu toate acestea, în majoritatea ţărilor
membre, membrii comisiei de suprave-
ghere ar trebui să fie persoane ce acti-
vează în practică în domeniile respecti-
ve. 
Indiferent de sistemul de supraveghere
publică adoptat la nivelul Uniunii Eu -
ropene, este esenţial ca organizaţiile
profesionale care au contribuit la con-

strucţia şi consolidarea profesiei conta-
bile să continue să aplice valorile şi dis-
ciplina, în vederea asigurării unei cali-
tăţi ridicate a sistemului de audit şi de
supraveghere a activităţilor acestora. 
Dacă organizaţiile profesionale sunt
slăbite, atribuţiile sunt preluate de către
autorităţile competente, profesia se
modifică din temelii, iar profesioniştii îşi
pierd reperele la care să se raporteze.

Instituirea 
supravegherii 

publice a profesiei 
în România

În România, legislaţia care guvernează
supravegherea activităţii de audit este
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
90/2008 privind auditul statutar al situa-
ţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate, comple-
tată prin Ordonanţa Guvernului nr.
23/2012.
Consiliul pentru Supravegherea Pu -
blică a Activităţii de Audit Statutar
(CSPAAS) a fost înfiinţat pe baza OUG
nr. 90/2008, transformat ulterior în Con -
siliul pentru Supravegherea în Interes
Public a Profesiei Contabile (CSIPPC)
prin OUG nr. 23/2012. Acesta este un
organism autonom care funcţionează
pe lângă Ministerul Finanţelor Publice. 
Ca şi alte instituţii similare din Uniunea
Europeană, CSIPPC răspunde de
apro barea şi înregistrarea firmelor de
audit şi a auditorilor statutari, adopta-
rea stan dardelor de etică şi controlul
intern al firmelor de audit, precum şi
pentru asigurarea calităţii proceselor
de audit, perfecţionarea continuă a
acestora, implementarea sistemelor de
investigaţie şi de disciplină aferente
auditului statutar. De asemenea, orga-
nismul de supraveghere are în obiectul

său de activitate şi urmărirea adoptării
de către CAFR a unor politici, reguli,
reglementări şi proceduri prin care inte-
resul public să fie protejat în conformi-
tate cu cerinţele Comisiei Europene.
Între obiectivele sale, cele mai impor-
tante sunt legate de supravegherea
publică a activităţii de audit statutar în
conformitate cu directivele europene,
îmbunătăţirea calităţii auditului statutar
pentru creşterea încrederii atât în situa-
ţiile financiare individuale, cât şi în
situaţiile financiare consolidate, coope-
rarea cu alte organisme în domeniul
Standardelor Internaţionale de Audit
(ISA), al auditului statutar şi al suprave-
gherii publice, asigurarea monitorizării
şi aplicarea Standardelor Internaţionale
de Audit, stabilirea planul strategic cu
privire la activitatea de supraveghere
pentru operaţiunile de audit statutar.
Pe de altă parte, Consiliul pentru Su -
pravegherea în Interes Public a Pro -
fesiei Contabile elaborează norme cu
privire la regimul onorariilor percepute
pentru activitatea de audit statutar, pre-
cum şi norme legate de reglementarea
altor aspecte ale acestuia. Acesta se
ocupă de criteriile care stabilesc auditul
de calitate conform prevederilor euro-
pene, acordă şi retrage autorizaţii, sta-
bileşte normele de desfăşurare a activi-
tăţii de audit statutar şi a auditului efec-
tuat de către o companie, identifică
situaţiile care ar putea afecta indepen-
denţa şi obiectivitatea auditorilor statu-
tari sau a firmelor de audit şi acordă
sancţiuni disciplinare în condiţiile în
care normele legale nu sunt respectate.
În ceea ce priveşte procesul de monito-
rizare, acesta supraveghează modul în
care cadrul legislativ românesc cores-
punde măsurilor adoptate la nivelul
Comisiei Europene atunci când este
analizată independenţa auditorilor sta-
tutari, asigurând o perfecţionare conti-
nuă a acestuia. 
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Consiliul pentru Su pravegherea în In te -
res Public a Pro fesiei Contabile pu blică
rapoarte despre elementele de inde-
pendenţă ale auditorilor statutari şi ale
firmelor de audit, precum şi rapoarte
legate de even tualele încălcări ale cri-
teriilor ce de finesc aplicarea profesio-
nalismului în practicile de audit.
Consiliul este condus de un Consiliu
Su perior, alcătuit din reprezentanţii
desemnaţi de principalele instituţii care
au obligaţii de reglementare în dome-
niul contabilităţii şi în domeniul auditu-
lui sau de organismele profesionale din
aceste domenii, precum CAFR, CEC-
CAR, Ministerul Finanţelor Publice,
Banca Naţională a României, Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor, Co mi -
sia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, Ministerul Justiţiei şi un
membru al CAFR, auditor al situaţiilor
financiare întocmite de entităţile de
interes public, desemnat de Consiliul
Camerei. 

O privire asupra
implicaţiilor aplicării

măsurilor adoptate
sau în curs 

de reglementare
Demersul nostru porneşte de la ideea
că, deosebit de măsurile de suprave-
ghere la nivel statal, pentru bunul său
renume, profesia însăşi este pe deplin
interesată ca auditorii financiari să-şi
facă datoria, să respecte regulile şi nor-
mele de lucru statuate, să fie perma-
nent competitivi şi eficienţi. 
Organizaţia noastră profesională, Ca -
me ra Auditorilor Financiari din Româ -
nia, a fost de la bun început - şi a dove-
dit în permanenţă prin acţiunile sale -

că este pe deplin conştientă de răspun-
derile care îi revin în această privinţă.
Dacă a organizat un sistem performant
de formare profesională şi de acces la
calitatea de auditor, de pregătire conti-
nuă, dacă s-a preocupat de asigurarea
unor servicii în sprijinul activităţii aces-
tora, precum şi în general dacă a între-
prins acţiuni pe plan intern şi extern
pentru rezolvarea problemelor profesiei
şi pentru racordarea sa la viaţa interna-
ţională de profil, toate acestea au avut
şi vor avea în continuare drept obiectiv
crearea cadrului optim de exercitare a
misiunilor de audit de către fiecare
membru al Camerei.
Dar cât de sigură putea fi Camera că
toţi membrii săi vor avea un comporta-
ment etic, se vor dovedi în măsură să
ţină pasul cu cerinţele profesiei, pentru
a nu-i ştirbi bunul renume? Şi atunci,
pornind de la experienţa unor organiza-
ţii profesionale din ţări cu mai vechi
state de serviciu în profesie, pe lângă
Cameră a fost organizat un sistem de
control şi monitorizare a activităţii
membrilor săi, sub forma unui departa-
ment independent. După cum, în cadrul
Executivului funcţionează şi un Depar -
ta ment de etică, conduită profesională
şi investigaţii. Inspectorii din cadrul De -
partamentului de monitorizare desfă-
şoară activitatea de verificare a compe-
tenţei profesionale a auditorilor şi a fir-
melor de audit, acordând calificative şi
propunând, după caz, măsurile sanc-
ţionatorii prevăzute de regulamentele
Camerei.
Este necesar să precizăm că, an de an,
operaţiunile de inspecţie au crescut în
calitate, observaţiile şi concluziile des-
prinse din această activitate au servit
nemijlocit la îmbunătăţirea de ansam-
blu a serviciilor oferite membrilor, dar şi
la perfecţionarea cadrului normativ.
Chiar recent Consiliul Camerei a apro-
bat un nou sistem de apreciere, de
notare a performanţelor demonstrate

de auditorii financiari în urma inspecţii-
lor efectuate.
Am putea pune, deci, într-o măsură
importantă pe seama activităţilor de
monitorizare din ce în ce mai eficiente
faptul că performanţele auditorilor
financiari români se menţin la un nivel
ridicat, în cadrul activităţii de inspecţie
ponderea deţinând-o calificativele A şi
B acordate atât firmelor, cât şi persoa-
nelor fizice (Tabelul 1).
O bună dovadă a acestor performanţe o
reprezintă imaginea de corectitudine şi
profesionalism pe care o prezintă audi-
torii financiari în societatea româneas-
că. Practic, în România nu s-au con -
sem nat abateri grave sau măcar notabi-
le din partea membrilor Camerei în în -
deplinirea misiunilor lor. Ceea ce în -
seamnă că, în mod semnificativ, conclu-
ziile cuprinse în rapoartele de audit au
asigurat informaţii corecte, utile mediu-
lui cărora li s-au adresat. Din aceste
considerente, ne întrebăm cu deplin
temei în ce măsură se justifică procesul
de trecere de la o profesie autoregle-
mentată la o profesie reglementată?
Ne exprimăm opinia că impunerea, de
către Comisia Europeană, a organizării
unui sistem de supraveghere publică ar
trebui să ţină cont de specificităţile fie-
cărui stat membru, mai ales în ceea ce
priveşte tipul de economie şi dezvolta-
rea sa. Logica arată că trebuie să li se
acorde suficient timp auditorilor, firme-
lor de audit, organismelor profesionale,
autorităţilor naţionale şi oricăror alte
părţi interesate să se alinieze unui sis-
tem prescris. Modificarea, într-un ter-
men prea scurt, a prevederilor legislati-
ve – naţionale sau comunitare – este
de natură să determine confuzii pe
piaţă şi în rândul celor care trebuie să
ţină pasul cu noile schimbări, precum şi
poveri inutile pentru furnizorii şi benefi-
ciarii serviciilor de audit. Am afirmat
aceste lucruri pentru că, iată, nu s-au
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aşezat bine organismele de suprave-
ghere, care abia au început să-şi
găsească un loc în sistem şi ne aflăm
în faţa unor noi propuneri ale Comisiei
Europene privind politica de audit,
făcute public anul trecut, prin care se
doreşte să se întărească rolul organis-
melor de supraveghere publică exis-
tente la nivel naţional, acestea pre-
luând majoritatea atribuţiilor curente
ale organismelor profesionale. 
Ne aflăm, aşadar, în faţa unui pas
major, care se cere a fi bine pregătit. Iar
prima cerinţă este aceea ca documen-
tele emise de Uniunea Europeană să
fie cât mai clare şi precise, nelăsând
loc confuziilor şi interpretărilor care pot
interveni în transpunerea lor de către
statele membre. Apoi, logica indică fap-
tul că actele comunitare trebuie să aibă
la bază analize detaliate ale impactului
pe care noile modificări le vor avea
asupra profesiei, a mediului de afaceri
şi a economiei în general.
Din aceste considerente, poziţia oficia-
lă a CAFR este că în ţara noastră nu au
existat fraude majore care să ducă la
modificarea sistemului de organizare
actual şi, deşi susţinem în esenţă ideea
modernizării profesiei, suntem îngrijo-

raţi cu privire la efectul asupra organis-
melor profesionale al noilor prevederi şi
al modului de aplicare al viitoarei direc-
tive în statele membre UE.
Cum motivăm această opinie?
Întâi, prin faptul că, pe plan naţional,
sistemul de supraveghere a profesiei
de audit trebuie să ia în considerare:
independenţa faţă de profesie, compe-
tenţele necesare, deţinerea resurselor
umane şi financiare adecvate, include-
rea, în sfera acestui sistem, a cât mai
multor părţi interesate – mediu de afa-
ceri, reglementatori, organisme profe-
sionale etc. Există chiar pericolul ca, în
unele ţări, supravegherea profesiei de
audit să devină un atribut conferit statu-
lui, intrând în competenţele unor struc-
turi ale acestuia, ceea ce ar contraveni
flagrant cu statutul pe care îl are audi-
tul financiar şi anume acela de profesie
liberală. 
În al doilea rând, noul proiect de direc-
tivă privind auditul statutar prevede că
organismele profesionale vor putea fur-
niza, în sprijinul membrilor, doar activi-
tăţile de înregistrare şi aprobare a audi-
torilor, fără a se ţine seama de faptul că
acestea dispun deja de toate structuri-
le şi procedurile care le permit să ges -

tioneze şi alte activităţi.
Practic, ignorându-se faptul că multe
state membre se bazează, în prezent,
pe experienţa dobândită de organisme-
le profesionale, potrivit noilor prevederi
preconizate organismul de suprave-
ghere naţional ar deveni similar unui
organism profesional, fiind diferit doar
sub aspectul denumirii.
Or, tocmai dată fiind experienţa înde-
lungată şi resursele pe care le posedă,
organismele profesionale ar trebui să
continue să se implice în activitatea
membrilor lor, indiferent de modul în
care va arăta arhitectura profesiei de
audit. De ce? Simplu şi uşor de înţeles:
Organizaţii profesionale locale, cum
este cazul CAFR, au calitatea de
membri ai unor organizaţii internaţiona-
le de prestigiu - IFAC, FEE, FIDEF - şi
au drept obiectiv protecţia interesului
public şi îmbunătăţirea continuă a ser-
viciilor prestate către membri. Dincolo
de respectarea legislaţiei naţionale,
aceste organizaţii locale se aliniază
unor criterii şi prevederi cu aplicabilita-
te internaţională, dată fiind apartenenţa
lor la amintitele foruri profesionale
europene şi globale. Prin slăbirea orga-
nismelor profesionale odată cu prelua-
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rea atribuţiilor acestora de către alte
autorităţi competente, profesia se
modifică din temelii şi profesioniştii –
auditorii şi firmele de audit – îşi pierd
reperele. Or, lucrurile ar trebui privite
din altă perspectivă: indiferent de siste-
mul de supraveghere publică adoptat la
nivelul UE, este esenţial ca organisme-
le profesionale, care au contribuit de
atâta timp la construcţia şi consolidarea
profesiei, să se implice în profesie, înti-
părind în rândul membrilor valorile şi
disciplina.
În al treilea rând, noile propuneri ale
Comisiei Europene privind reforma
auditului sunt neclare în ceea ce pri-
veşte atribuţiile pe care autorităţile
competente le pot delega organizaţiilor
profesionale. Competenţele şi activita-
tea auditorilor au la bază atât educaţia
adecvată, pregătirea, autorizarea – re -
cunoaşterea calificării, precum şi învă-
ţarea permanentă de-a lungul carierei.
Aşadar, nu doar aprobarea şi înregis-
trarea ar trebui delegate organismelor
profesionale, ci întregul proces de edu-
caţie şi calificare. 
De altfel, deloc întâmplător, Comisia
pentru Afaceri Juridice a Parlamentului
European a amendat propunerea Co -
misiei, sugerând ca autorităţile compe-
tente să poată delega altor autorităţi
sau organisme abilitate de lege, pe
lângă aprobarea şi înregistrarea audi-
torilor statutari şi a firmelor de audit,
educaţia şi calificarea auditorilor statu-
tari, organizarea registrului public al
auditorilor statutari şi al firmelor de
audit, precum şi revizuirile de asigurare
a calităţii aferente misiunilor entităţilor
care nu sunt de interes public.
Referitor la asigurarea calităţii, împăr-
tăşim poziţia Federaţiei Europene a
Experţilor Contabili - FEE: dacă CE îşi
propune implicarea în acest domeniu a
autorităţilor competente pentru entităţi-
le de interes public, organizaţiile profe-
sionale ar trebui să continue să desfă-

şoare inspecţii şi să gestioneze asigu-
rarea calităţii, fireşte – acceptăm acest
lucru – responsabilitatea finală revenin-
du-i organismului de supraveghere
publică.
În al patrulea rând, în România, la 23
august 2012, Guvernul a aprobat Ordo -
nanţa pentru modificarea şi completa-
rea OUG 90/2008, prin care Consiliul
pentru Supravegherea Publică a Ac ti -
vităţii de Audit Statutar devine Consiliul
pentru Supravegherea în Interes Public
a Profesiei Contabile. Mai exact, orga-
nismul profesional de contabilitate –
CECCAR va fi, de asemenea, supus
supravegherii publice. Această regle-
mentare prevede la Art. 77, punctul (1):
„Finanţarea Consiliului trebuie să fie
sigură şi în afara oricăror influenţe
exercitate de auditorii statutari, firmele
de audit, experţii contabili, contabilii
autorizaţi, societăţile de expertiză con-
tabilă sau alte părţi interesate”; iar la
punctul (3) al aceluiaşi articol se preve-
de ca finanţarea organismului de su -
praveghere să fie asigurată în proporţie
de 40% de bugetul de stat şi în propor-
ţie de 60% de organismele profesiona-
le supuse supravegherii - CECCAR şi
CAFR. Or, acest model de finanţare
contravine Directivei 2006/43/CE care
prevede clar:

„Sistemul de supraveghere publi-
că trebuie să fie finanţat în mod
corespunzător. Finanţarea siste-
mului de supraveghere publică
este sigură şi fără nici un fel de
influenţe nedorite din partea audi-
torilor legali sau a firmelor de
audit.” 

Este evident faptul că procentul de
60% asigurat de cele două organisme
profesionale provine din cotizaţiile
încasate de la membrii lor, intrând în
contradicţie cu cerinţele formulate de
Art. 77 aliniatul 1. Ne menţinem opinia

– afirmată şi cu alte prilejuri – că toate
părţile interesate în procesul de supra-
veghere care au un reprezentant în
CSIPPC ar trebui să contribuie echita-
bil la cheltuielile de funcţionare a orga-
nismului de supraveghere.
Potrivit poziţiei CAFR pe marginea pro-
punerilor emise de Comisia Europeană
– poziţie care a avut la bază consultări
purtate în teritoriu cu membrii Camerei
– în cazul României nu s-a dovedit,
până în prezent, că acţiunile Camerei
au adus prejudicii calităţii activităţii
auditorilor financiari. Dimpotrivă, am
putea afirma că au determinat numai
beneficii – pentru membri, dar mai ales
pentru publicul interesat.
Şi un ultim argument: pe plan intern,
întreg sistemul de supraveghere publi-
că din România este în curs de aşeza-
re. Încă o modificare şi o realiniere a
acestui sistem la prevederile ce vor fi
adoptate de UE va produce dezechili-
bre serioase pentru furnizorii şi benefi-
ciarii serviciilor de audit, alături de cos-
turi suplimentare.
Camera Auditorilor Financiari din
România susţine nevoia de reformă a
sistemului de supraveghere publică a
profesiei, precum şi necesitatea unui
organism de supraveghere publică
funcţional, la nivel naţional, în măsura
în care aceasta ar aduce un plus de
valoare profesiei de audit statutar. Însă
Camera şi membrii săi sunt de părere
că organismul de supraveghere nu ar
trebui să preia activităţile derulate de
organismul profesional deja existent,
pentru a nu se transforma într-o struc-
tură paralelă.
Punctul de vedere transmis de Cameră
către Comisia Europeană învederează
faptul că acţiunea de amendare a
Directivei 2006/43/CE este prematură,
statele membre fiind în etapa de imple-
mentare a acesteia, mai ales că
Directiva aflată în funcţiune se aplică
doar începând din iunie 2008. 



Supravegherea publică a auditului financiar

Să mai amintim şi de faptul că s-a mai
avansat ideea de a nu se mai permite
organismelor profesionale să furnizeze
alte activităţi în sprijinul membrilor în
afară de înregistrarea şi aprobarea
auditorilor. O asemenea prevedere ar fi
de natură să genereze costuri inutile,
implicate de crearea unei noi infrastruc-
turi, de punerea bazelor necesare func-
ţionării autorităţii competente.
Şi încă o idee: conform propunerilor CE
de reformă a auditului, o singură auto-
ritate competentă va reglementa şi în
acelaşi timp va supraveghea un anumit
domeniu al profesiei. Va garanta acest
lucru independenţa auditului? Sau tre-
cem la un tip de dirijism, de ale cărui
efecte negative ne-am convins de-a
lungul unei perioade de timp destul de
îndelungate?
Oricum, rămâne de văzut cum se vor
derula discuţiile dintre Comisie şi Par -
lamentul European, ce compromisuri se
vor face şi sub ce formă vor fi aprobate
propunerile de modificare a directivei
curente privind auditul statutar.

Concluzii
Necesitatea realizării unei suprave-
gheri a activităţii de audit a fost argu-
mentată şi instituţionalizată avându-se
în vedere importanţa pe care acesta o
are în cadrul unei economii, prin influ-
enţa pe care o generează asupra credi-
bilităţii situaţiilor financiare ale unei
companii. Menirea unor astfel de orga-
nisme de supraveghere ar fi deci aceea
de a asigura respectarea unor standar-
de de calitate ridicate în efectuarea
misiunilor de audit.
Astfel, au fost create diferite organisme
la nivel mondial ce se ocupă cu asigu-
rarea unui sistem de calitate a activită-
ţilor de audit şi cu supravegherea aces-
tora, în vederea creării unui cadru sti-
mulativ şi competitiv. La nivelul Statelor
Unite există PCAOB, care reglemen-

tează activitatea de supraveghere a
auditului, în timp ce, la nivelul Uniunii
Europene avem EGAOB. Asemănările
sunt că fiecare dintre aceste organisme
vizează o îmbunătăţire a calităţii audi-
tului. Spre deosebire de SUA, unde re -
glementarea a fost impusă mai devre-
me decât în UE din cauza diverselor
scandaluri financiare, în Europa statele
membre au dreptul să-şi organizeze
sin gure organismele de reglementare şi
de supraveghere a activităţii de au dit. 
Astfel, se remarcă faptul că deşi aces-
tea au atribuţii similare, unele sunt
subordonate Ministerului Economiei,

Ministerului Finanţelor, în timp ce altele
ţin de Ministerul Justiţiei, urmând ca
prac tica să valideze cele mai bune
soluţii. 
Cât priveşte măsurile preconizate a fi
adoptate în continuare la nivelul Co -
misiei Europene şi al Parlamentului
European, reiterăm opinia noastră că
unele din acestea, deosebit de sensibi-
le, ar trebui înainte de a fi adoptate să
fie supuse unui temeinic studiu de
impact, date fiind implicaţiile atât asu-
pra profesiei contabile şi de audit, cât
mai ales asupra economiei de piaţă în
general.
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From Deregulation to Reregulation in the
Accounting and Auditing Professions
Recent history events, sometimes having undesirable and highly detrimental conse-
quences, have shown that the accounting and auditing professions need to thor-
oughly upgrade their standards. Far from making the economic processes more effi-
cient, the deregulation process that until recently was in full swing proved itself a
source for global disequilibria - these have the potential to evolve into fully-fledged
crises which are hard to contain and overcome in the short run. A reregulation
process is currently underway; as the lessons of the global financial crisis are inter-
nalized, reregulation is achieved through the enactment of new regulations and the
updating of the existing stock. The accounting and auditing professionals are the
ones called to guarantee that the changes that have been operated or are ongoing
(the standards of the two professions are, in essence, the result of a self-regulation
process) be able to increase the transparency, the accuracy and the relevance of
financial information – as a prerequisite for the efficient functioning of the markets
and the economy as a whole. The two professional bodies should also ensure com-
pliance with their specific regulations (in letter, but more importantly in spirit), in order
to increase the quality of their work and ultimately the general public’s trust in finan-
cial information.

Key words: audit, accounting profession, financial crisis, regulations
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Abstract
Introducere

Profesia contabilă şi de audit financiar
se impune să parcurgă pe termen
scurt o serie de transformări în scopul
evitării gravelor perturbaţii provocate
de criza economică. Elementul central
declanşator al actualei crize a fost o
creaţie monetară paralelă, neregle-
mentată, care a introdus în bilanţurile
bancare produse financiare ale căror
riscuri erau, pentru mulţi participanţi,
necunoscute, iar în unele cazuri chiar
reflectarea lor în situaţiile financiare a
fost îndoielnică şi netransparentă sub
aspectul respectării normelor legale şi
etice. Asumarea unor riscuri semnifica-
tive în necunoştinţă de cauză, unele
dintre ele fiind puternic corelate, deşi
scopul iniţial era cel opus - al diversifi-
cării portofoliului şi minimizării riscului,
a expus sectorul financiar la consecin-
ţe greu de anticipat cu doar câţiva ani
în urmă. Totuşi, asumarea acestor ris-
curi a fost făcută posibilă, sub multe
aspecte, de procesul de dereglemen-
tare în economiile dezvoltate. Eficienţa
pieţelor, flexibilitatea alocărilor deter-
minate de acestea, avantajele pe care

De la dereglementare 
din nou la reglementare 
în profesia contabilă 
şi de audit



ele le aduc economiilor dezvoltate au
fost însă supraevaluate, iar deficienţele
lor, care puteau fi corectate prin inter-
mediul legislaţiei şi al reglementărilor,
au fost ignorate. Dereglementarea sec-
torului financiar, ignorând problemele
de asimetrie de informaţie (definită ca
inexistenţa unor informaţii suficiente şi
relevante în cazul unui operator finan-
ciar implicat într-o tranzacţie în privinţa
partenerului său de afaceri, ceea ce
conduce, de multe ori, la decizii inco-
recte şi ineficiente) implicate de acesta
şi care pot fi reduse inclusiv de regle-
mentările clare, generatoare de trans-
parenţă şi finalmente de informaţie per-
tinentă, constituie unul din factorii favo-
rizatori importanţi ai situaţiei dificile în
care se află, în prezent, sectoarele
financiare ale multor ţări.
În acest cadru, ce va fi probabil marcat
de un proces de re-reglementare în
multe domenii ale economiei, profesia
contabilă şi cu atât mai mult cea de
audit financiar va avea un rol deosebit
de important pentru impunerea unor
standarde înalte de transparenţă şi de
corectitudine în domeniul reflectării
corecte a situaţiei operatorilor econo-
mici – şi în special a celor financiari –
ceea ce trebuie să soluţioneze, măcar
parţial, problemele de asimetrie de in -
formaţie din multe sectoare economice.
Încă din momentele iniţiale ale recentei
crize financiare, nu puţine au fost voci-
le care au încadrat standardele conta-
bile şi activitatea auditorilor financiari în
categoria factorilor care au dus dacă
nu la declanşarea crizei, cel puţin la
exacerbarea sa.

Standardele contabile
şi criza financiară

Atât în perioada premergătoare crizei,
cât şi în timpul acesteia au devenit tot
mai evidente, pe de o parte, necesita-
tea aplicării unor standarde contabile

de un înalt nivel calitativ, dar şi, pe de
altă parte, nevoia ca standardele de
raportare financiară să fie aplicate în
mod consecvent, condiţie imperios ne -
ce sară asigurării comparabilităţii in for -
maţiilor financiare furnizate de diverse-
le companii. 
Opinia generală, în special în rândul
ana liştilor şi investitorilor, converge
spre a considera IFRS setul de stan-
darde care poate îndeplini rolul de
reguli global aplicabile, adecvate rolului
pe care standardele de raportare finan-
ciară trebuie să îl joace în asigurarea
unor informaţii fidele, cuprinzătoare şi
adecvate diverselor categorii de utiliza-
tori. Totodată, numărul mare de compa-
nii care prezintă situaţii financiare con-
forme acestor standarde face ca asigu-
rarea comparabilităţii informaţiilor fi -
nan ciare pe plan internaţional să fie si -
nonimă cu adoptarea IFRS în scopul
pre zentării informaţiilor financiare către
public.
În acest context trebuie subliniat ac -
cen tul pus de IFRS pe judecata profe-
sională a conducerii companiei, justifi-
cat prin faptul că managementul este
cel mai în măsură să aprecieze rolul şi
impactul pe care operaţiunile desfăşu-
rate sunt în măsură să afecteze situaţia
societăţii şi rezultatele acesteia. Aceas -
tă abordare duce inevitabil la o doză de
subiectivism în evaluarea diverselor
elemente ale situaţiilor financiare şi,
implicit, la o diminuare a comparabilită-
ţii informaţiilor furnizate de diversele
companii. Poate părea paradoxal că
IFRS – standardele chemate să asigu-
re uniformizarea regulilor contabile pe
plan internaţional – induc o abordare
specifică fiecărei entităţi în evaluarea
elementelor situaţiilor financiare. În
acest context, devine cu atât mai im -
por tantă existenţa unor principii şi
reguli contabile solide, care să asigure
faptul că viziunea companiei asupra
propriei situaţii financiare se circum-

scrie obiectivului prezentării unei ima -
gini fidele. Tot în acest sens, rolul jucat
de auditorii financiari capătă o impor-
tanţă deosebită, aceştia fiind chemaţi
să asigure un nivel suplimentar de con-
fort destinatarilor informaţiei financiare
asupra faptului că aceasta reflectă
situaţia reală a companiei în cauză.
În cazul instituţiilor financiare, se con-
stată că tocmai ariile care impuneau uti-
lizarea într-o măsură semnificativă a
judecăţii profesionale au fost cele în
care s-au concentrat cele mai multe cri-
tici la adresa modului de determinare a
informaţiilor contabile prezentate: eva-
luările la valoarea justă (fair value) a
elementelor netranzacţionate pe o piaţă
lichidă, transparentă sau calculul depre-
cierii (provizionarea) activelor financia-
re, în special a creditelor acordate.
Subiectul prevederilor IFRS referitoare
la determinarea deprecierii activelor fi -
nanciare reprezintă o importanţă de -
ose bită pentru sectorul bancar, expus
într-o măsură semnificativă riscului de
credit. Pe lângă caracterul inerent
subiectiv al evaluării deprecierii, abor-
darea IFRS ce are în vedere luarea în
calcul doar a pierderilor produse (incur-
red-loss model) a făcut obiectul a
numeroase critici în special din partea
supraveghetorilor instituţiilor financiare,
în lumina faptului că deprecierea este
astfel subevaluată prin neluarea în cal-
cul şi a pierderilor viitoare pe care ana-
liza statistică le arată ca având o pro-
babilitate ridicată în desfăşurarea nor-
mală a activităţii (expected-losses). În
acest sens, probabilitatea extrem de
ridicată a apariţiei pierderilor aşteptate
nu este avută în vedere la determina-
rea informaţiilor contabile referitoare la
situaţia financiară şi la rezultatele enti-
tăţilor, ceea ce conduce la distorsiona-
rea imaginii instituţiei în cauză.
În ceea ce priveşte valoarea justă, mai
ales în contextul crizei financiare, a fost
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pus în evidenţă efectul pronunţat pro-
ciclic pe care l-a avut importanţa acor-
dată de IFRS acestei metode de eva-
luare. Mai ales în cazul companiilor fi -
nanciare, în timpul perioadelor de creş-
tere a pieţelor, evaluarea la valoarea
justă (de piaţă) a activelor financiare –
principalul tip de active al acestui gen
de companii - conduce la majorarea
valorii economice a societăţii şi, impli-
cit, la creşterea valorii propriilor acţiuni
sau a altor titluri emise. Aceasta contri-
buie, mai departe, la creşterea preţuri-
lor activelor financiare pe piaţă, într-un
cerc vicios ce accentuează efectul ne -
gativ al exuberanţei pieţelor în perioa-
dele de creştere. Aceleaşi efecte se
manifestă, în sens contrar însă, în pe -
rioadele de declin ale pieţelor.
Situaţia descrisă face ca, în perioadele
de creştere a pieţelor, mai ales în cele
de creştere care nu se bazează pe fun-
damentele economice, în lipsa unor
prezentări relevante, obiective, privind
condiţiile în care au fost obţinute rezul-
tatele deosebite, precum şi a riscurilor
pe care le incumbă activităţile desfăşu-
rate, situaţiile financiare ale instituţiilor
ce au ca principală activitate operaţiu-
nile financiare au oferit imaginea unor
profituri stabile. Faptul că rezultatele
foarte favorabile depindeau în mare
măsură de evoluţia conjuncturală a pie-
ţelor financiare şi că acestea se puteau
cu uşurinţă reversa într-o situaţie inver-
să nu a fost evident pentru majoritatea
investitorilor. 
Astfel, ulterior declanşării crizei finan-
ciare, una dintre observaţiile analişti-
lor/investitorilor s-a referit la faptul că
riscurile financiare aferente activităţii
desfăşurate nu au fost îndeajuns pre-
zentate în rapoartele financiare, infor-
maţiile existente în acest sens fiind fie
extrem de generale, fie, cel mai ade-
sea, dificil de înţeles. Rapoartele anua-
le au cunoscut o dezvoltare semnifica-
tivă în ultimii ani atât în ceea ce priveş-

te cantitatea, cât şi complexitatea infor-
maţiilor financiare. Cu toate acestea,
volumul şi complexitatea informaţiilor şi
a modului în care acestea sunt prezen-
tate le-au făcut din ce în ce mai greu
accesibile celor fără o pregătire extrem
de specializată. În acest fel, observaţii-
le destinatarilor informaţiei financiare
(analişti, investitori, publicul în general)
nu s-au referit neapărat la insuficienţa
informaţiilor referitoare la riscuri, ci mai
ales la modul în care acestea sunt pre-
zentate. Lipsa clarităţii prezentării duce
la subminarea încrederii în respectivele
rapoarte, fapt reliefat în perioada ime-
diat următoare declanşării crizei.
Cele de mai sus constituie tot atâtea
argumente în evidenţierea faptului că
procesul de îmbunătăţire a IFRS (încă
în curs de desfăşurare) trebuie să aibă
în vedere, în principal, atât reflectarea
în cadrul situaţiilor financiare a efecte-
lor riscurilor semnificative la care sunt
expuse instituţiile financiare, inclusiv
prin creşterea gradului de prudenţă în
procesul evaluării diverselor instrumen-
te financiare, cât şi asigurarea prezen-
tării într-o mai mare măsură a riscurilor
aferente activităţii desfăşurate de enti-
tatea raportoare.

Învăţăminte ale crizei
financiare pentru 

activitatea de 
audit financiar

Este incontestabil rolul pe care auditul
financiar îl are în asigurarea calităţii şi
corectitudinii informaţiilor financiare
publicate. Procesul de audit este consi-
derat extrem de important de investi-
tori, bănci şi alte părţi interesate şi este
apreciat drept esenţial în asigurarea
atât a corectitudinii managementului
companiilor în momentul prezentării
informaţiilor financiare, cât şi a contro-

lului întregului proces de elaborare a
situaţiilor financiare.
Auditorii sunt împuterniciţi prin lege să
efectueze activitatea de audit financiar,
având o importantă misiune socială
prin prezentarea opiniei asupra corecti-
tudinii şi acurateţei situaţiilor financiare
ale companiilor auditate. Este evident
faptul că independenţa auditorilor tre-
buie să constituie, în acest context, pia-
tra de temelie a întregului cadru de des -
făşurare a activităţii de audit financiar.
În cazul instituţiilor financiare, suprave-
gheate de autorităţi publice, rolul audi-
torilor financiari este unul sporit. Pe
lângă opinia faţă de situaţiile financiare
publicabile, auditorii sunt chemaţi să
semnaleze instituţiei de supraveghere
orice situaţie de încălcare semnificativă
a reglementărilor în vigoare sau a celor
de natură a afecta capacitatea entităţii
auditate de a funcţiona în continuare.
Mai mult, la iniţiativa autorităţii de su -
praveghere, auditorii financiari pot des-
făşura activităţi specifice de suprave-
ghere prudenţială.
Faţă de rolul pe care îl au auditorii
financiari, observaţiile privind activita-
tea acestora au avut în vedere, în prin-
cipal, necesitatea unei implicări mai
active în zonele în care judecata profe-
sională a managementului faţă de situ -
aţia companiei poate influenţa în mod
semnificativ imaginea furnizată de
raportările financiare. 
Adaptarea profesiei auditorilor finan-
ciari la noile provocări reprezentate, pe
de o parte, de un proces de armoniza-
re a normelor contabile şi de audit la
nivel mondial şi, pe de altă parte, de o
adaptare a acestora la noile realităţi
determinate de instrumentele financia-
re tot mai sofisticate şi de metodele de
management tot mai „inventive” sub
aspectul prezentării corecte a situaţiilor
financiar-contabile reprezintă o provo-
care importantă pentru profesia de
auditor financiar.
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Armonizarea 
standardelor 

contabile şi de audit
Armonizarea standardelor în dome-
niul contabilităţii şi auditului, îndeo-
sebi a celor ce privesc sectorul fi -
nan ciar, şi nu numai, poate elimina
una din problemele importante ce au
permis actuala criză – arbitrajul între
diversele jurisdicţii. În plus, discre-
panţele faţă de regulile relativ universal
valabile, precum şi opacitatea şi/sau
complexitatea unora dintre legislaţiile
ce guvernează aceste domenii în unele
state au făcut ca aprecierea rapidă şi
corectă a situaţiei de fapt să fie în multe
cazuri imposibilă, permiţându-le celor
cu practici îndoielnice să-şi mascheze,
în mod repetat, operaţiunile şi adevăra-
ta situaţie sub acest văl de complexita-
te artificială. Standarde clare, simple,
uşor de aplicat, universale – care fac
astfel comparaţia posibilă – sunt o con-
diţie esenţială pentru o arhitectură sta-
bilă a sistemului economic.
Adaptarea standardelor contabile şi de
audit la o realitate a sistemelor şi
instrumentelor financiare tot mai com-
plexe este şi ea o condiţie a stabilităţii
şi eficienţei acestora. Evaluarea bilan-
ţurilor şi a rezultatelor având ca suport
modele de determinare a valorii unor
părţi din portofoliu care au în structura
lor componente extrem de subiective şi
neomogene creează riscuri pentru toţi
cei implicaţi în activitatea economică.
Din acest punct de vedere, avansul mai
rapid al pieţelor în sensul complexităţii
metodelor şi instrumentelor în raport cu
cele legiferate şi folosite de evalua tori/
contabili/auditori au creat un decalaj ce
a permis, în acest teritoriu al nimănui,
dezvoltarea unor dezechilibre genera-
toare de şocuri, acestea din urmă,
după cum se vede, greu de absorbit de

către economia mondială într-un timp
scurt. În fapt modernizarea cadrului re -
glementărilor trebuie să permită ca aceia
care generează riscuri suplimentare
pentru sistemul financiar şi economic să
fie evaluaţi la justa valoare, în condiţii
de transparenţă pentru public şi pieţe.
Asimetria de informaţie, problemă cen-
trală a sistemului financiar, fără de re -
zolvarea căreia acesta nu poate func-
ţiona eficient, în condiţiile unui cadru de
reglementare defectuos se poate trans-
forma într-o criză generalizată de încre-
dere, iar o economie în care încrederea
a dispărut este improprie pentru dez-
voltarea economică. De aceea, multe
dintre elementele ce constituie obiecti-
vul general al unui audit (exprimarea
unei opinii - dacă situaţiile financiare
sunt întocmite, în toate aspectele sem-
nificative, în conformitate cu un anumit
cadru financiar de raportare – uzitând
de concepte precum pragul de semnifi-
caţie, asigurare rezonabilă, limite ine-
rente, judecată, scepticism profesional)
vor trebui ajustate, adaptate atât la
noile norme impuse de armonizarea la
nivel supranaţional, cât şi la noile reali-
tăţi, mult mai complexe, ale sistemului
economic. Totodată, cerinţele asociaţii-
lor profesionale, standardele şi norme-
le juridice în vigoare ce guvernează
aria de cuprindere a unui audit, preve-
derile obişnuite ale contractelor de au -
dit vor trebui gândite pentru a întări ca -
pacitatea acestora de a răspunde unor
cerinţe din ce în ce mai elevate din
punctul de vedere al complexităţii şi în -
tinderii. O eficienţă mai mare a activită-
ţii de audit, reducerea riscului de audit
– de neidentificare a unor erori semnifi-
cative în cadrul situaţiilor financiare – la
nivele cât mai reduse trebuie să consti-
tuie preocupări permanente ale asocia-
ţiilor profesionale şi ale reglementatori-
lor. 
Reglementări cu anumite deficienţe şi
standarde profesionale insuficient de

elaborate au permis ca bănci ce pă -
reau solide (cu active de ordinul sutelor
de miliarde de dolari) şi profitabile din
punct de vedere al auditorilor să dispa-
ră, prin faliment sau lichidare, într-un
interval de timp foarte scurt (unele în
decursul unui sfârşit de săptămână).
Evenimente de acest gen sunt atât un
eşec al pieţelor (ce ar fi trebuit prin
auto-reglare să nu permită acumularea
unor astfel de dezechilibre), dar şi un
eşec al reglementatorilor şi al profesio-
niştilor ce trebuiau să asigure o evalua-
re corectă, obiectivă, independentă a
acestor entităţi. Efectele negative
depăşesc influenţa directă a acestor
evaluări greşite, deoarece prin neîncre-
derea indusă în sistemul financiar fac
activitatea acestuia foarte dificilă, chiar
şi pentru băncile fără probleme, iar
creşterea PIB într-o economie moder-
nă, fără aportul substanţial al sectorului
financiar, este cvasi-imposibilă.
Necesitatea re-reglementării nu însea m -
nă însă a aluneca în direcţia opusă de-
reglementării – cea a supra-reglemen-
tării. Lipsa regulilor în speranţa unei ilu-
zorii autoreglări a pieţei este cel puţin la
fel de nocivă ca existenţa unor reguli
obtuze, stufoase, conflictuale şi uneori
imposibil de aplicat. Normele ce fac
posibilă reducerea asimetriei de in -
formaţie şi deci o funcţionare corectă a
sistemului financiar trebuie să fie efi-
ciente, simple – dar nu simpliste – şi
clare.
Procesul de îmbunătăţire a reglemen-
tărilor în domeniu este în plină desfăşu-
rare. Activitatea autorităţilor cu compe-
tenţe în domeniu, în special a celor
che mate să asigure armonizarea şi
con vergenţa reglementărilor, cunoaşte
o intensitate sporită. Procesul de armo-
nizare nu se opreşte însă la standarde-
le contabile sau de audit, ci are în
vedere întreaga arie de reguli aplicate
în diverse domenii, cu preponderenţă
însă în sistemul financiar.
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Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind institu-
ţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modifi-
cări şi completări prin Legea nr.227/04.07.2007, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, Monitorul Oficial, Partea I
nr. 1027 din 27/12/2006.

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IFRS
(adoptate la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul
(CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de
adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabili-

tate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare, JO L 320, 29.11.2008).

European Commission, Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on the access to
the activity of credit institutions and the prudential supervi-
sion of credit institutions and investment firms and amen-
ding Directive 2002/87/EC of the European Parliament and
of the Council on the supplementary supervision of credit
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Totodată, este rolul lor – al profesioniş-
tilor să se asigure de aplicarea corectă
(atât în literă, cât, mai ales, în spirit) a
regulilor specifice în vederea creşterii
calităţii activităţii lor şi în final a încre -
derii publice asupra informaţiilor finan-
ciare.
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Cercetare

1. Introducere
Activităţile de audit în ţara noastră sunt
executate de profesioniştii contabili
anume specializaţi pentru a efectua
astfel de servicii, denumiţi conform re -
glementărilor naţionale1 auditori finan-
ciari. Calitatea de profesionist incumbă
o responsabilitate sporită privind com-
portamentul profesional al unui perso-
naj oarecare din societate, responsabi-
litate ce depăşeşte graniţele propriilor
sale îndatoriri, cu atât mai mult faţă de
normele, reglementările şi legile ce
guvernează buna funcţionare a socie-
tăţii româneşti.
Acest lucru nu este întâmplător deoa-
rece „o caracteristică distinctivă a pro-
fesiei contabile o constituie asumarea
responsabilităţii de a acţiona în interes
public. Aşadar, responsabilitatea unui
profesionist contabil (auditor financiar
n.n.) nu constă exclusiv în satisfacerea
nevoilor unui client sau ale unui anga-
jator individual.” 2

Este întâmplătoare nevoia de asumare
a unei responsabilităţi la un nivel foar-
te înalt? Credem că nu, pentru că un
profesionist în decursul timpului simte
nevoia şi trebuie să obţină încrederea
publicului (a utilizatorilor de informaţii)
în calitatea serviciilor, prestarea misiu-
nilor de audit executate, mod în care
îşi aduce contribuţia personală la des-
făşurarea profesiei de auditor financiar
într-o economie în care această activi-
tate încă nu şi-a creat o cultură proprie
organizaţională.
Auditul financiar nu a fost şi nu este
specific economiilor centralizate, motiv
pentru care, în practica curentă, audi-
tul ca activitate specifică domeniului
financiar contabil, a devenit important

Resursa umană,
factor hotărâtorfactor hotărâtor
privind calitatea privind calitatea 
misiunilor misiunilor 
de auditde audit

* Prof.univ.dr., Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate, Catedra de Finanţe-Contabilitate şi Calcul
Economic, e-mail: ionmihailescu@yahoo.com

1 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit, cu modificările ulterioare
2 Codul Etic al profesioniştilor contabili, Ed. Irecson, 2010, paragraf 100.1, pag. 14
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rent performance, when the Romanian financial auditors have a well-established
role on the audit market, overall, in the society, and a well-deserved international
prestige. 
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în ţara noastră după căderea regimului
comunist şi trecerea la funcţionarea
eco nomiei de piaţă, respectiv la începu-
tul ultimului deceniu din secolul trecut.

2. Metodologia 
cercetării

Obiectivul materialului de faţă este de a
pune în evidenţă parcursul rezultat din
preocupările conducerii Camerei Au -
dito rilor Financiari din România şi per-
formanţele obţinute în ceea ce priveşte
formarea resurselor umane necesare
activităţii de audit financiar (statutar),
cu ocazia apariţiei numărului 100 al
Revistei „Audit Financiar”.
Ca urmare, s-a pornit de la necesitatea
implementării procesului de auditare a
situaţiilor financiare istorice, dar şi de la
înfiinţarea organismului profesional
CAFR, activitatea acestuia orientată
spre domeniul cercetat folosind studie-
rea întregii legislaţii româneşti şi nu
numai, în ceea ce priveşte dezvoltarea
instituţională şi a reglementărilor naţio-
nale, cele emanate atât de administra-
ţia centrală de stat în calitate de norma-
lizator, cât şi de conducerea Camerei.
Autorul a avut discuţii pertinente în
această „direcţie” cu un număr însem-
nat de auditori financiari, interesul fiind
centrat asupra modului de derulare a
misiunilor de audit din punct de vedere
al respectării cerinţelor IAS şi al celor
relevante de etică.

3. Scurt istoric 
al implementării 

serviciilor de audit 
în ţara noastră

După evenimentele anului 1989, în ţara
noastră a început un proces nou de

întrepătrundere a ştiinţei contabile în
economie de la domeniul singular fi -
nanciar-fiscal la domeniul financiar-
previzional şi al gestiunii economice.
Proprietatea privată şi investitorul inde-
pendent se detaşează net de proprieta-
tea de stat (publică) în macro şi microe-
conomie. Complexitatea devine piatra
unghiulară a unui nou concept de ma -
nagement, în care se intersectează un
nivel turbulent cu unul gol. Pretenţia
utilizatorilor de informaţie contabilă
creşte pe zi ce trece, pe măsură ce se
dezvoltă apetitul investiţional pentru
care decizia economică devine vitală.
În aceste împrejurări apare necesitatea
de a dezvolta şi experimenta pe mode-
lul românesc tot ceea ce este nou în
domeniul auditului financiar, inclusiv
formarea unui corp de profesionişti
anume specializaţi în efectuarea unor
astfel de lucrări – auditori financiari –
profesie nouă, dar care pe plan mon-
dial are o tradiţie de secole.
Încercările de normalizare a auditului
financiar au constat în realizarea pri-
melor reglementări elaborate de Corpul
Experţilor Contabili şi Contabililor Auto -
rizaţi din România (CECCAR), cu spri-
jinul mediului academic român, sub su -
pravegherea atentă a Ordinului Exper -
ţilor Contabili şi a Consiliului Naţional al
Comisarilor de Conturi din Franţa, ma -
terializându-se în:
 Norma 1 de audit financiar şi certific -

area bilanţului contabil, aprobată de
Consiliul Superior CECCAR în 1995,

 Normele Naţionale de audit în 1999
şi

 Raportul auditorilor financiari –
1999 în cadrul CECCAR.

Activităţile desfăşurate de CECCAR în
această direcţie nu erau recunoscute
de organismele guvernamentale româ-
neşti, motiv pentru care a luat fiinţă Ca -
mera Auditorilor Financiari din Ro -
mânia (CAFR), ca organism reprezen-

tativ în profesia de audit, aprobat prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
75/1999 privind activitatea de audit
financiar.
Printre activităţile principale stabilite ale
CAFR regăsim:

 organizarea examenelor pentru
atribuirea calităţii de auditor
financiar

 organizarea şi supravegherea
pregătirii continue a auditorilor

 conducerea Registrului Public al
Au ditorilor

 controlul calităţii activităţii de
audit, precum şi alte atribuţii
pentru a asigura normalizarea
conform cerinţelor naţionale, dar
şi internaţionale a activităţii de
audit financiar.

4. Dezvoltarea 
cantitativă a activităţii

de audit
4.1. NECESITATEA ADOPTĂRII

REGLEMENTĂRILOR SPECI -
FICE DOMENIULUI DE AUDIT

Construcţia juridică instituţională a sis-
temului de audit financiar în România a
constituit o preocupare permanentă a
guvernului, pregătirea ţării noastre pen-
tru a adera la structurile funcţionale UE
făcând obiectul politicilor de dezvoltare
economico-sociale în perioada urmă-
toare. În acest sens, un sprijin preţios
am primit din partea guvernului britanic,
care prin intermediul unui program
(DIFID) a finalizat asistenţa tehnică
acordată de Institutul de Contabilitate
din Scoţia. Specialiştii săi de marcă au
depus însemnate eforturi pe tot parcur-
sul programului de asistenţă tehnică
necesară.
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Aşa s-a născut Camera Auditorilor Fi -
nanciari din România, Guvernul Româ -
niei încredinţându-i acesteia, prin OUG
nr. 75/1999, misiunea de a pregăti în -
treaga legislaţie românească în dome-
niu. Din punct de vedere al profesioniş-
tilor necesari pentru desfăşurarea unor
astfel de lucrări s-a realizat un tablou
provizoriu cu experţii contabili pregătiţi
de CECCAR (numărul acestora fiind de
671 de persoane) care, în urma unor
examene de acces la profesie, repeta-
te, au devenit în mare măsură noua re -
sursă umană necesară pentru forma-
rea primului Tablou al auditorilor fi -
nanciari.
Înfiinţarea prin Ordin al ministrului fi -
nanţelor a unui Comitet Provizoriu de
realizare a direcţiilor stabilite prin lege
a reprezentat un pas important şi în
direcţia organizării primei Conferinţe
Na ţionale (Bucureşti 2000) cu rol im -
portant orientat în două direcţii şi
anume:
- alegerea şi constituirea primului

Con siliu şi a Biroului Permanent al
Camerei

- aprobarea adoptării Standardelor
Internaţionale de Audit, a Codului
Etic al profesioniştilor contabili şi a
an  gajamentului de respectare a
obligaţiilor IFAC de către membrii
Camerei.

Având o conducere legitimă şi o strate-
gie de dezvoltare aprobată, care preve-
dea direcţiile de dezvoltare ale activită-
ţii de audit, Camera Auditorilor Fi nan ci -
ari şi-a organizat astfel munca în ve de -
rea obţinerii performanţelor scontate.
În domeniul formării şi pregătirii audito-
rilor financiari s-au luat măsurile nece-
sare pentru îmbunătăţirea performan-
ţelor tematice, în vederea susţinerii
examenelor, iar organizarea acestora a

avut la bază cerinţele Standardelor In -
ternaţionale pentru Educaţie (IES), un
loc central ocupându-l nivelul de se -
riozitate şi rigoare al desfăşurării aces-
tora.
Că aşa stau lucrurile rezultă şi din evo-
luţia nivelului de acces la profesie a
candidaţilor, în timp. Nivelul de promo-
vabilitate este sintetizat în Tabelul 1.
Pregătirea anuală continuă a stagiarilor
şi auditorilor s-a desfăşurat pe centre
zonale, cursurile fiind organizate de
entităţi de audit agreate de CAFR şi
monitorizate de acesta, prelegerile fiind
susţinute de un corp de lectori ai
Camerei compus din membri ai comu-
nităţii academice, specialişti de la mari-
le firme de audit, auditori financiari cu
nivel înalt de profesionalism atât teore-
tic, cât şi practic.
Revista „Audit Financiar”, care a perfor-
mat de la o perioadă la alta, ajungând
la numărul 100, a constituit un suport
important în pregătirea continuă a sta-
giarilor şi auditorilor.
Evoluţia în timp a auditorilor financiari,
atât persoane fizice, cât şi persoane

juridice, a urmat un trend de creştere,
în legătură directă cu cerinţele pieţei în
domeniul serviciilor de audit, reflectat
în Tabelul 2.
Persoanele juridice, respectiv firmele
de audit îşi asumă responsabilitatea
auditării situaţiilor financiare anuale, în
principal ale entităţilor de interes public
(companii ale căror valori mobiliare
sunt aprobate la tranzacţionare pe pia -
ţa de capital, entităţile de credit, de asi-
gurare-reasigurare etc.).

4.2. NEVOIA DE ETICĂ ÎN
ACTIVITATEA DE AUDIT

Putem defini etica, în sens generic, ca
reprezentând un set de principii sau
valori morale asociate unui comporta-
ment etic3 constând în credibilitatea,
respectul, responsabilitatea, echitatea,
em patia şi spiritul civic cuprinse în re -
glementările naţionale, indiferent de
nivelul lor de aprobare şi cerute a fi res-
pectate de profesioniştii contabili.
În spiritul respectării acestor valori
morale de auditor financiar, toate acţiu-
nile desfăşurate de Cameră cuprind

Resursa umană, factor hotărâtor privind calitatea misiunilor de audit

3 Arens, Loebbecke, Audit. O abordare integrată, Editura Arc, Ediţia a 8-a, 2003, pag. 88
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cerinţe obligatorii declarate implicit de
aceştia şi monitorizarea modului de
res pectare în circumstanţele date.
Pentru noi este important ca utilizatorii
rapoartelor de audit să considere audi-
torul independent4 ca fiind competent
şi nepărtinitor pentru ca, în acest mod,
serviciile furnizate de acesta să dobân-
dească o valoare consistentă. Cum re -
a lizăm acest lucru? Dezvoltând acţiuni
şi elaborând norme profesionale adec-
vate, iar mai nou acţionând şi prin sis-
temul de supraveghere a profesiei de
audit, înfiinţat prin OUG nr. 90/2008 cu
modificările ulterioare. Printre acţiuni
pot fi enumerate:
 Monitorizarea controlului calităţii
 Supravegherea modului de respec-

tare a cerinţelor Codului etic
 Desfăşurarea cursurilor de pregăti-

re continuă în mod corespunzător
 Instruirea suplimentară a auditorilor

ce execută misiuni pentru firmele
supravegheate de CNVM, sistemul
bancar etc.

Acţiunile întreprinse de Cameră con-
stau în primul rând în furnizarea infor-
maţiilor necesare şi diseminarea aces-
tora în rândul profesioniştilor, prin
publicarea materialelor şi a lucrărilor
de interes astfel:
 Normele minimale de audit
 Manualul de Standarde Internaţio -

na le de Audit şi Control de Calitate,
reeditat odată cu modificările pro -
duse de IAASB

 Codul Etic al profesioniştilor con -
tabili, emis de IFAC

 Ghid pentru un audit de calitate
 Ghid privind unele reglementări ale

profesiei de auditor (apărut în patru
ediţii succesive actualizate)

 Ghidul de utilizare a IAS-urilor în
auditarea întreprinderilor mici şi
mijlocii5

 Revista „Audit Financiar”, cu apa -
riţie lunară

 Revista „Practici de audit”, cu apa-
riţie trimestrială.

5. Saltul de la 
nivelul cantitativ 

la cel calitativ
Sfârşitul deceniului I şi începutul dece-
niului al II-lea al secolului XXI au în -
semnat pentru auditul financiar din Ro -
mânia perioada de îmbunătăţire calita-
tivă a serviciilor de audit. Se poate
aprecia cu just temei că organismul
profesional - CAFR a atins un nivel de
dezvoltare corespunzător, iar perfor-
manţele obţinute califică acest lucru.
Au fost dezvoltate înnoiri şi actualizări
în activitatea de audit, îndeosebi în
domeniul legal şi regulamentar, fapt ce
ne-a recomandat organizaţiei mondiale
IFAC în vederea aderării CAFR ca
membru cu drepturi depline, alături de
alte 123 de organizaţii profesionale.
Urmând exemplul IFAC şi FEE (Fe de -
raţia Europeană a Experţilor Contabili),
a făcut acelaşi lucru, alăturându-ne
celor 32 de institute şi organizaţii de
profil la nivel european.
În prezent, vocea CAFR, exprimată
prin organismele sale de conducere,
reprezintă un important punct de vede-
re în procesul de reformare a activităţii
de audit statutar. În această lume, ale
cărei limite fizice se îngustează pe zi
ce trece şi în care cunoaşterea ocupă
spaţii din ce în ce mai largi şi noi pro-
funzimi, în care timpul se contractă, iar
imaginaţia se extinde în orizonturi de

4 Auditorul independent = firma de audit sau auditorul financiar
5 În colaborare cu CECCAR

Pretenţia utilizatorilor
de informaţie contabilă

creşte pe zi ce trece, 
pe măsură ce se
dezvoltă apetitul

investiţional pentru 
care decizia economică

devine vitală. 
În aceste împrejurări

apare necesitatea 
de a dezvolta şi 

experimenta pe modelul
românesc tot ceea ce
este nou în domeniul

auditului financiar,
inclusiv formarea unui

corp de profesionişti
anume specializaţi în

efectuarea unor astfel
de lucrări – auditori
financiari – profesie

nouă, dar care pe plan
mondial are o tradiţie 

de secole
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necuprins, în care informaţia financiară
a devenit una din cele mai preţioase
materii prime, iar ameninţările şi opor-
tunităţile se încrucişează, investitorii,
conducătorii de corporaţii, opinia publi-
că trebuie să fie mai bine şi mai repede
informaţi, cu scopul de a se proteja, de
a anticipa, de a se dezvolta. „Aştep -
tările îndreptăţite faţă de profesia de
audit sunt organic legate de cerinţele
satisfacerii interesului public şi implicit
al îndeplinirii rolului său social prin ra -
poarte de audit credibile, realizate la un
nivel calitativ corespunzător şi in condi-
ţii de etică şi independenţă ireproşabi-
le”, afirma preşedintele CAFR, prof.
univ. dr. Horia Neamţu.6

Se cuvine a preciza că inspectorii de
monitorizare şi control şi-au îmbunătă-
ţit calitativ procedurile de inspecţie, ob -
servaţiile şi recomandările prezentate
prin intermediul rapoartelor de control
au căpătat consistenţă, constituind un
suport nemijlocit pentru îmbunătăţirea
de ansamblu a serviciilor oferite mem-
brilor, în acelaşi timp contribuind deo -
potrivă la îmbunătăţirea cadrului norma-
tiv. Ca urmare, Consiliul CAFR a a pro -
bat o nouă grilă de apreciere, de no tare
a performanţelor realizate de auditor.
În domeniul pregătirii profesionale,
introducerea sistemului de pregătire 
e-learning, pe lângă cel clasic, a avut
un ecou bine meritat în rândul profesio-
niştilor, demonstrat printr-o largă parti-
cipare la această formă de pregătire
mo dernă.

Concluzii
Odată cu integrarea datelor contabile
în sistemul de gestiune, contabilitatea,
auditul financiar, consultanţa bursieră
şi financiar-fiscală şi-au lărgit spectrul

de activităţi, precum şi oferta de servi-
cii în comparaţie cu sistemele anterioa-
re. De asemenea, au crescut perfor-
manţele funcţiei financiare, calitatea
predicţiei cursului acţiunilor şi obligaţiu-
nilor, s-au modernizat tehnicile şi teh-
nologiile de calcul previzional şi de
audit al gestiunii, asigurând creşterea
fiabilităţii conturilor, certitudinea date-
lor, rapiditatea elaborării şi prezentării
situaţiilor financiare anuale.
Misiunea de audit şi, îndeosebi, misiu-
nea de audit financiar al raportărilor
financiare anuale implică o mare res-
ponsabilitate; o responsabilitate pentru
faptele personale ale auditorului, a
doua responsabilitate pentru faptele
fiecărui component al echipei şi a treia
pentru echipa privită ca un tot omogen.
Iată de ce figura centrală în execuţia
misiunilor de audit o reprezintă audito-
rul financiar, iar de nivelul de pregătire
profesional şi etic al acestuia depinde
în mare măsură calitatea muncii sale.
În viitor, auditorii financiari vor trebui să
se adapteze la noile provocări în legă-
tură directă cu fenomenul de criză, cu
mondializarea pieţelor şi globalizarea
financiară, cu eforturile de armonizare

a reglementărilor contabile, toate aces -
tea concluzionate în:
 Reforma auditului statutar la nivelul

UE,
 Finalizarea măsurilor stabilite prin

Cartea Verde,
 Adoptarea, respectiv implemen ta -

rea IAS-urilor clarificate,
 Modificările cerute de reprezentanţii

G20 în domeniul raportării fi nan -
ciare (IASB),

 Dezvoltarea unui limbaj electronic
mai adecvat (XBRL),

 Tendinţe noi în ceea ce priveşte
modificarea Codurilor de Guver -
nan ţă Corporativă,

 Îmbunătăţirea calităţii misiunilor de
audit.

„Dacă auditul situaţiilor financiare al
unei întreprinderi este astăzi o artă difi-
cilă a profesiei, nu are de ce să i se
îmbujoreze obrajii, fiind conştientă de
progresele pe care mai trebuie să le
facă în continuare, spre a se putea să
se afirme, fără urmă de tăgadă, că
reputaţia profesională se află în centrul
atenţiei şi suntem mândri de a fi audi-
tori financiari”7.

6 Horia Neamţu, Calitate, monitorizare, supraveghere, Revista „Practici de Audit” nr. 1/2013, editată de CAFR 
7 Alexandru Rusovici, Gh. Rusu, Reputaţia profesională, bunul cel mai de preţ al auditorului financiar, Revista „Audit Financiar”, nr. 7/2008, 
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Cercetare

Introducere
Articolul îşi propune să prezinte câteva
consideraţii despre impactul pe care
l-au avut de-a lungul istoriei modelele
politice, sociale şi culturale asupra mo -
dului de a face afaceri şi respectiv asu-
pra raportării financiare. 
Începutul este un recurs la istorie.
Aceasta deoarece, din nefericire, se
observă din ce în ce mai mult tendinţa
de a se renunţa la studiul istoriei, inclu-
siv la marile şcoli de business care
sunt orientate mai puţin pe înţelegerea
trecutului şi mai mult pe prezent şi pe
asimilarea de cunoştinţe tehnice. În
acest fel, tinerele generaţii de absol-
venţi de business riscă să trăiască într-
un prezent continuu, fără a înţelege
cauzele istorice ale fenomenelor politi-
ce, sociale şi economice actuale. Iar,
după cum se ştie, cine nu-şi cunoaşte
istoria este condamnat să-i repete gre-
şelile. 
Vorbind în termenii lui Oswald Spen -
gler, istoria omenirii este reprezentată
de o succesiune a civilizaţiilor. Orice
civilizaţie este un proiect propus unui
grup mare de oameni care fie decide
din proprie iniţiativă să-l adopte, fie
este forţat să o facă. Civilizaţiile au o
curbă de evoluţie similară cu cea a
multor sisteme biologice, respectiv o
fază de început, urmată de una de
dezvoltare, de creştere, de maturizare
şi, în cele din urmă, de declin. Declinul
se datorează întotdeauna slăbiciunilor
interne, care se acumulează în timp şi
care epuizează proiectul. S-a văzut,
de-a lungul istoriei, prăbuşirea multor
civilizaţii dominante. Marx spunea de
altfel (fără a fi el autorul) că orice civili-
zaţie poartă în ea germenii autodistru-
gerii. 
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Consideraţii privind
impactul modelului
politic asupra
modelului de afaceri
şi de raportare
financiară

Considerations on the Impact of the Political
Model on the Business and Financial
Reporting Models 
The essay presents the defining features of the capitalist system, the evolution of the
Western political models during history and the way these have reflected in the busi-
ness and financial reporting models. The author details the differences between the
Anglo-Saxon business model and the continental model, presenting the advantages
and disadvantages of both models. The article presents the realities that lead to the
foundation of financial regulation institutions as well as the founding principles of
international financial reporting, in close connection to the cycles of the world econ-
omy. The author states that the solution for overcoming the crisis is more capitalism,
not less.
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Există voci care afirmă că, în această
perioadă, trăim declinul civilizaţiei
noastre. Aceasta este o preocupare şi
o îngrijorare majoră, pentru că civiliza-
ţiile, atunci când se prăbuşesc, nu este
obligatoriu să o facă lent. Un exemplu
în acest sens ar fi Imperiul Roman de
Apus care, după secole de declin trep-
tat, s-a prăbuşit în doar câteva decenii.

Modelul politic 
şi social

Civilizaţia în care trăim şi-a început
ascensiunea în urmă cu 500 de ani.
Peste fundamentele civilizaţiei europe-
ne – creştinismul, moştenirea antichită-
ţii şi ideea romană despre stat – s-a
suprapus o nouă formă de organizare a
muncii – capitalismul şi o nouă formă
de guvernământ – democraţia. În ultimii
200 de ani, acest sistem a căpătat o
dominantă anglo-saxonă, începând cu
ascensiunea Marii Britanii şi apoi cu
cea a Statelor Unite. 
Capitalismul a generat, în ultimele
două secole, o perioadă de dezvoltare
şi de prosperitate nemaiîntâlnită în isto-
ria umanităţii, până la punctul la care 
s-a creat iluzia periculoasă că progre-
sul este o constantă a civilizaţiei noas-
tre. Constatăm însă că progresul nu
este în niciun caz garantat. Există în
prezent semne de slăbiciune ale capi-
talismului, după cum există şi perioade
de regres, de scădere economică şi
chiar de punere în discuţie a modelului
democratic. 
Pentru a înţelege ascensiunea civiliza-
ţiei noastre, trebuie explicate circum-
stanţele istorice în care a apărut aceas-
ta. În jurul anului 1500, Imperiul Oto -
man a transformat jumătatea estică a
Mediteranei în lac turcesc. Turcii deţi-
neau hegemonia în răsăritul Europei,
cuceriseră Imperiul Bizantin, Peninsula

Balcanică, Levantul, Egiptul şi întrerup-
seseră Drumul Mătăsii şi comerţul cu
mirodenii, care pornea din India şi
Indonezia, urma rutele caravanelor şi
apoi, transportat de corăbiile genovezi-
lor şi veneţienilor, ajungea în Europa. 
Odată cu blocarea Drumului Mătăsii şi
a instituirii controlului absolut al turcilor
asupra comerţului cu mirodenii, spanio-
lii şi portughezii s-au lansat într-o cău-
tare a rutelor alternative către Indii pen-
tru a obţine acces direct la sursele de
mirodenii. Primii au fost portughezii,
care au plecat spre est ocolind Africa.
Spaniolii, blocaţi mai mult timp în lupta
de reconquista pentru eliminarea arabi-
lor din Peninsula Iberică, îşi încep mai
târziu explorările mergând spre vest.
Dar descoperirea lui Cristofor Columb
– America – a schimbat profund cursul
istoriei. Ca urmare a Acordului de la
Tordesillas din 1494, mijlocit de către
Papă, spaniolii şi portughezii şi-au sta-
bilit zonele de expansiune, linia de
demarcaţie fiind situată la jumătatea
distanţei dintre Insulele Capului Verde
(portugheze) şi Insulele din Marea
Caraibilor descoperite de Columb
(posesiuni spaniole). Spaniolii au des-
coperit în America Latină cantităţi enor-
me de aur şi argint. Influenţa şi ponde-
rea Spaniei au crescut rapid; ea a dez-
voltat o ambiţie de imperiu continental
iar, sub Carol Quintul şi Filip al II-lea, a
încercat să-şi impună hegemonia în
Europa. Li se vor opune însă succesiv
Franţa, apoi nou-apăruta Republică
Olandeză şi în final Anglia, zădărnicind
astfel ambiţiile imperiale ale ibericilor. 
Enormele cantităţi de metale preţioase
au finanţat campaniile militare ale regi-
lor spanioli şi edificiile pe care aceştia
le-au ridicat. Dar n-au îmbogăţit Spa -
nia. Dimpotrivă. Preţ de un secol,
Spania s-a confruntat cu inflaţia, iar
resursele financiare s-au îndreptat mai
ales către producătorii de bunuri şi deţi-
nătorii de capital, fie ei italieni sau fla-

manzi din zone mai dezvoltate econo-
mic decât Spania şi care au fost adevă-
ratele câştigătoare ale descoperirilor
geografice spaniole. 
Ce se întâmpla în această vreme cu
englezii? Popor trăind într-un climat
neprietenos, cu sol sărac şi relativ lip-
siţi de resurse, şi-au dorit şi ei să repli-
ce succesul Spaniei şi au declanşat
propriile lor explorări geografice. Au
început cu Jamaica, au stabilit câteva
capete de pod în America de Nord, dar
nu au găsit aur şi argint. Şi atunci, şi-au
propus să ia aur şi argint de la cei care
aveau, adică de la spanioli. 
Piraţii britanici au început să jefuiască
galioanele spaniole care transportau
aur şi argint către Europa. Ulterior, s-a
instituit chiar un sistem prin care
Coroana Britanică acorda licenţă de
piraterie (privateering), aceasta deve-
nind o profesie privată reglementată. În
schimbul licenţei, piraţii trebuiau să
verse o parte din venituri Coroanei. Şi
acesta a fost începutul unei aventuri
extraordinare a britanicilor, care, de la
piraterie, trec prin faza de comerţ cu
mirodenii din Orientul Îndepărtat, apoi
la un imperiu financiar şi, în sfârşit, fi -
na lizează construcţia Imperiului Brita -
nic, care a avut o importanţă covârşi-
toare în configurarea lumii moderne. 
Un rol hotărâtor l-a avut fără îndoială şi
tranşarea timpurie a raporturilor dintre
Monarhie şi Parlament, prin transferul
puterii politice reale din mâna monarhi-
lor în cea a oficialilor aleşi de Par -
lament. Momentul Revoluţiei Glorioase
din 1689, când Wilhelm de Orania a
devenit rege al Angliei, a reprezentat
totodată o infuzie olandeză de dina-
mism şi inovaţie adusă sistemului brita-
nic. Acest model de monarhie parla-
mentară a oferit Marii Britanii stabilita-
tea politică de care avea nevoie pentru
a-şi consolida statul şi a-şi constitui
imperiul. 
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La temelia succesului britanic a stat şi
echilibrul bugetar pe care au ştiut să-l
păstreze de-a lungul timpului conducă-
torii de la Londra, aceştia păstrând
chel  tuielile sub control şi majorând
taxele în vreme de război. Astfel, Ma -
rea Britanie a reuşit nu doar să-şi finan-
ţeze propriile eforturi militare, ba chiar
să-şi şi subvenţioneze când era cazul
aliaţii de pe continent, fidelă principiului
ei de a nu se angaja în alianţe perma-
nente, ci doar în aranjamente menite
să păstreze echilibrul puterii în Europa,
cu Marea Britanie în rol de arbitru. 
Olandezii au construit şi un model nou
de finanţare, cel prin care statul se
împrumuta de la populaţie, şi pe care
englezii l-au adoptat, la rândul lor, ceea
ce a permis mobilizarea sistematică a
unor resurse financiare mai mari, res-
pectiv a unor flote mai numeroase şi
mai puternice decât flota franceză (asta
pentru că regele Franţei nu se împru-
muta decât de la bancheri care aveau
resurse limitate). Englezii şi olandezii
au încheiat, la rândul lor, un pact similar
celui portughezo-spaniol şi şi-au împăr-
ţit dominaţia în Orientul Îndepărtat: en -
gle zii în India, iar olandezii în Indonezia. 
La maxima sa expansiune, spre sfârşi-
tul secolului al XIX-lea, Imperiul Brita nic
controla un sfert din suprafaţa uscatului,
un sfert din populaţia planetei şi 80%
din mările relevante. Soarele nu apunea
niciodată deasupra lui. Englezii stabi-
leau regulile şi păstrau echilibrul puterii. 
În materie de iniţiativă privată, în 1600,
englezii înfiinţează faimoasa East India
Trading Corporation, care a reprezen-
tat embrionul iniţial pentru orice corpo-
raţie, cu capital, acţionariat, guvernan-
ţă, consiliu de administraţie, dividende.
Ea a plătit, de-a lungul a 200 de ani,
dividende de 16% pe an. O reuşită
extraordinară! A administrat India timp
de 200 de ani şi a avut o putere imen-
să, fiind de fapt cea care a reuşit să

unească pentru prima dată acel sub-
continent. 
Un singur exemplu al puterii companiei:
Războiul Opiumului. China, după 1420,
s-a închis şi a trăit într-o splendidă izo-
lare timp de 400 de ani, având în conti-
nuare iluzia superiorităţii sale. Englezii
au cerut Chinei, la 1838, să deschidă
cinci contoare de comerţ care să vândă
la liber opiu, pe care East India Trading
Corporation îl producea în India, şi să
poată schimba opiumul cu ceaiul –
pentru că ceaiul era adorat de englezi,
iar faptul că chinezii acceptau doar
plata în aur şi argint apăsa finanţele
imperiului şi crea deficite mari. Chinezii
au refuzat. Într-o bătălie din Golful
Hong Kong, două nave britanice au
scufundat, în două ore, 37 de nave chi-
nezeşti. China s-a trezit atunci într-o
realitate amară, iar, ca urmare a trata-
tului de pace, s-au deschis contoarele
de comerţ cu opium şi s-a mutat pro-
ducţia de ceai din China în India. 
Imperiul Britanic a fost şi un model de
gestionare eficientă a coloniilor. Spre
exemplu, numărul total al salariaţilor
care se ocupau de India în Ministe-
rul Coloniilor era de doar 2.000. Cu
aceştia, englezii conduceau o ţară de
sute de milioane de locuitori. În plus,
britanicii au avut şi o politică inteligen-
tă, aceea de a oferi suficientă autono-
mie coloniilor încât să le păstreze
aproape chiar şi când acestea şi-au
dorit să facă paşi spre independenţă.
Aşa se face că relaţiile dintre Marea
Britanie şi ţările din Commowealth sunt
mai apropiate decât cele dintre alte
puteri imperiale cu coloniile lor. Peste
ani, acest model de autonomie a fost
păstrat de britanici pentru a integra
comunităţile de imi granţi din metropolă,
sistemul britanic punând accent pe
multiculturalism, pe când cel francez
spre exemplu tratează toţi cetăţenii
nediferenţiat, indiferent de originea lor
etnică sau confesională, ne re cunos -
când existenţa vreunei mi norităţi. 

Ce a generat superioritatea Europei şi
cea anglo-saxonă? Niall Ferguson vor-
beşte despre cele „5 killer applications”
ale Occidentului: competiţia; ştiinţa;
dreptul de proprietate; medicina; socie-
tatea de consum şi etica muncii. 
David Landes subliniază faptul că Eu -
ropa a devenit competitivă pentru că,
datorită fragmentării, statele europene
au fost mereu în competiţie, iar conti-
nentul s-a bucurat întotdeauna de di -
ver sitate culturală şi politică. Chiar
dacă o mare parte dintre invenţiile im -
portante au apărut în afara Europei, ele
au fost perfecţionate în Europa datorită
competiţiei. În Germania erau la un
moment-dat 300 de stătuleţe care se
concurau acerb. Alt exemplu este mica
Elveţie – ţară în care pe fiecare vale a
apărut o dinastie de ceasornicari. Prin
contrast, în China, care în jurul anului
1500 ajunsese o ţară osificată, birocra-
tică şi hipercentralizată, exista un sin-
gur ceas, enorm, de 12 metri înălţime,
de o precizie ridicată, dar la care avea
acces doar împăratul. Controlul timpu-
lui era o măsură a absolutismului chi-
nez, în timp ce în Europa Occidentală,
controlul timpului se de mo cratizase.
Această fragmentare iniţială şi concu-
renţa i-au făcut foarte bine micului
apendice al masei enorme de uscat
numită Eurasia, care devine pentru 500
de ani forţa economică şi militară domi-
nantă în lume. 
Ca un comentariu colateral, riscăm
oare să vedem o birocratizare şi o cen-
tralizare similară cu aceea din China
secolelor XVI-XIX şi în Uniunea Euro -
peană a secolul XXI şi care să ducă la
osificarea continentului? 
De-a lungul timpului, puterile continen-
tale – Franţa, Rusia, Germania – şi-au
dorit să acceadă şi ele la marile mize
mondiale, să construiască imperii colo-
niale şi să profite de pe urma lor. A apă-
rut astfel competiţia între puterile mari-
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time şi cele continentale. Până acum,
cu toate războaiele şi cu toate sacrificii-
le pe care le-au făcut, puterile maritime
au ieşit învingătoare în cele din urmă.
Şi acestea au fost Imperiul Britanic, cu
faimoasa Royal Navy, iar ulterior,
Statele Unite, cu flotele de portavioane
şi submarine nucleare, moştenitoarele
Imperiului Britanic şi care au asigurat
controlul căilor maritime de transport.
Teoriile lui Alfred Mahan despre supre-
maţia puterii navale s-au impus asupra
celor ale lui Halford Mackinder şi ale
continuatorului său rus, Aleksandr
Dugin, despre rolul central al Eurasiei
în controlul geopolitic al planetei. 
Preluarea rolului de putere dominantă
la nivel global de către Statele Unite 
s-a făcut însă pe cale paşnică, Marea
Britanie acceptând rolul de partener
junior în acest binom transatlantic după
ce cele două războaie mondiale i-au
şubrezit poziţia din punct de vedere
economic şi militar. De asemenea, tre-
buie spus că atât Marea Britanie, cât şi
Statele Unite din postura de putere
dominantă global au promovat şi au
devenit campioni ai liberului schimb, în
vreme ce ascensiunea lor s-a făcut mai
degrabă sub umbrela protecţionismului
economic. 
Statele Unite au apărut într-o lume
dominată de imperii mercantiliste, iar la
temelia noului stat au stat două libertăţi
fundamentale: libertatea politică şi cea
economică. Ascensiunea Americii s-a
datorat unui concurs fericit de factori.
Noul stat dispunea de un teritoriu vast
şi abundent în resurse naturale, iar izo-
larea dată de cele două oceane care
mărginesc Statele Unite a oferit securi-
tatea de care tânăra democraţie ameri-
cană avea nevoie pentru a se consoli-
da. De-a lungul secolelor XIX şi XX,
Statele Unite au devenit un creuzet în
care imigranţi de etnii dintre cele mai
diverse s-au sudat într-un nou corp
politic, animat de principiul libertăţii

individuale consfinţit de Constituţie. Aici
stă cheia de boltă a ascensiunii ameri-
cane, cea care a permis Statelor Unite
să preia întâietatea politică, economică
şi militară globală. 
Dacă în timpul Războiului Rece lumea
a fost împărţită în două mari blocuri
politico-militare ostile, organizate după
principii ideologice antagonice – capita-
lismul şi democraţia, pe de o parte, dic-
tatura proletariatului şi economia plani-
ficată de stat, pe de altă parte – după
prăbuşirea comunismului, Statele Unite
au rămas în postura de hegemon glo-
bal, într-o lume devenită dintr-o dată
unipolară. Iată însă că doar 20 de ani
mai târziu se vorbeşte despre declinul
puterii şi influenţei Statelor Unite, cau-
zat de ascensiunea statelor emergen-
te, îndeosebi a Chinei, dar şi de slăbi-
ciunile interne americane, îndeosebi
deficitul bugetar şi cel comercial cu
care America se confruntă de decenii. 
Nu trebuie însă subestimată capacita-
tea de reacţie şi de adaptare a ameri-
canilor. Profeţii despre declinul Statelor
Unite s-au tot făcut în ultimii 40 de ani.
La sfârşitul anilor 70, atunci când
Statele Unite se confruntau cu o stag-
flaţie ce dura deja de un deceniu, îşi
pierduseră principalul aliat din zona
Golfului Persic ca urmare a Revoluţiei
Islamice din Iran, Uniunea Sovietică
era în plină ofensivă prin invadarea
Afganistanului, iar Japonia se profila
drept principala economie a lumii în vii-
tor, declinul Americii părea ireversibil.
Lucrurile s-au schimbat însă radical în
următorul deceniu. Venirea la Casa
Albă a lui Ronald Reagan a redat cetă-
ţenilor încrederea în visul american. La
capătul unor eforturi dureroase orches-
trate de Paul Volcker, preşedintele Re -
zervei Federale din acea vreme, inflaţia
a fost adusă sub control, iar creşterea
economică s-a reluat. Pentru Uniunea
Sovietică, aventura afghană s-a dove-
dit o capcană la fel de dureroasă pre-

cum a fost pentru Statele Unite implica-
rea în Vietnam, iar reformele iniţiate de
Mihail Gorbaciov au sfârşit prin colap-
sul comunismului în Estul Europei. Cât
priveşte Japonia, aceasta a intrat într-o
stare de stagnare, din care nu a reuşit
să-şi revină nici în prezent. 
Partea cea mai dificilă a crizei actuale
pare a fi fost deja depăşită de către Sta -
tele Unite. Prăbuşirea sistemului fi -
nanciar american a fost prevenită, iar
declinul economic stopat. Preţul a fost
însă creşterea fără precedent a cheltu-
ielilor bugetare. Sarcina politicienilor de
la Washington este acum de a găsi o
rezolvare durabilă la problema datoriei
pu blice, aşezând bugetul federal pe
baze sănătoase. Soluţia reală pentru ie -
şirea din criză nu este mai puţin, ci mai
mult capitalism şi în cazul Statelor Unite. 

Modelul de afaceri
Inevitabil, aceste caracteristici istorice,
politice şi culturale şi-au pus amprenta
şi asupra modelului de afaceri dezvol-
tat în ţările anglo-saxone şi respectiv
pe continent. 
Capitalismul anglo-saxon reflecta
echil ibrul puterii în societatea britanică
şi era bazat pe iniţiativa privată, pe
asumarea riscului şi pe obţinerea de
profit, operând cu o fiscalitate modera-
tă. Finanţarea statului se făcea în mod
predominant prin împrumuturi interne,
emisiuni de certificate de trezorerie.
Finanţarea afacerilor se făcea majoritar
prin bursă şi mai puţin prin bănci.
Aceasta a determinat şi influenţat acţio-
nariatul şi guvernanţa (CEO-ul sau
directorul general, consiliul de adminis-
traţie, comitetul de audit şi adunarea
generală a acţionarilor). Modelul a im -
ple mentat principiul primordialităţii sub-
stanţei economice asupra formei juridi-
ce a tranzacţiilor. În acest mecanism,
CEO-ul are putere maximă. El îşi de -

Vasile Iuga

26 Audit Financiar, anul XI



Impactul modelului politic

semnează echipa executivă şi rapor-
tează consiliului de administraţie şi
acţionarilor asupra rezultatelor. La
burse, aşteptarea este întotdeauna de
profit în creştere. Remuneraţia CEO-
ului şi a conducerii executive este ba -
zată pe evoluţia cursului acţiunilor, care
este determinată de profitabilitate, prin
modelul de evaluare adoptat după
Marea Criză din 1929-1933. 
Presiunea pusă pe CEO face ca echipa
de management să inoveze, să optimi-
zeze pentru a satisface aşteptările in -
vestitorilor, având însă o anumită abor-
dare pe termen scurt. Atunci când, însă,
izvorul şi sursa inovării se epuizează,
apar tentaţiile, respectiv manipularea
raportării financiare sau chiar frauda.
Pentru a cenzura potenţialele excese
ale CEO-ului, s-au implementat meca-
nisme de guvernanţă care, până acum,
au fost încercări notabile, dar nu au dat
încă în totalitate rezultatele aşteptate. 
Despre burse, instituţii fundamentale
ale capitalismului anglo-saxon, s-a
spus că sunt cele mai eficiente forme
ale pieţelor şi de alocare a capitalului.
Se consideră că această afirmaţie este
adevărată în parte, dar nu în totalitate.
La bur se există asimetrie informaţiona-
lă şi in sider trading. S-a acceptat în
cele din ur mă că nici bursele nu sunt
pieţe perfecte. 
Capitalismul a funcţionat şi funcţionea-
ză după regula „trial and error”: încear-
că, împinge frontierele şi, dacă reu-
şeşti, ai câştigat şi obţii şi gloria; dacă
ai eşuat, măcar unii învaţă din eşecul
tău şi se îmbunătăţesc regulile de func-
ţionare ale sistemului. Pentru că în
capitalism, spre deosebire de alte mo -
dele, tot ceea ce nu este specific inter-
zis este permis. 
În comparaţie cu cel anglo-saxon, ca -
pitalismul continental era un model
mai centralizat. Exemplul cel mai rele-
vant a fost Franţa, cu statul şi organiza-
rea religioasă cunoscută, amândouă

structuri profund centralizate şi ierarhi-
zate. Modelul continental era prescrip-
tiv, iar obiectivul n-a fost, în primul rând,
dezvoltarea afacerilor, ci impozitarea
ridicată pentru susţinerea cheltuielilor
statului. Colbert, faimosul ministru de
finanţe, a fost cel care a dezvoltat un
sistem complex pentru ca niciun fran-
cez să nu scape taxelor. După spusele
lui Colbert, arta impozitării constă în a
jumuli gâsca pentru a obţine cea mai
mare cantitate posibilă de pene, fără a
face însă gâsca să protesteze. Dez -
voltarea businessului era un obiectiv
secundar, taxele trebuiau plătite în pri-
mul rând. Centralismul era bine ilustrat
de afirmaţia lui Ludovic al XIV-lea „sta-
tul sunt eu”. Mult mai puţin dinamic,
capitalismul continental se finanţa pre-
ponderent prin bănci şi mai puţin prin
intermediul burselor de valori. Avea
multe părţi interesate, dincolo de acţio-
nari – guverne, salariaţi şi o abordare,
în general, pe termen mai lung a obiec-
tivelor de afaceri. 
În competiţia dintre cele două, până
recent, modelul anglo-saxon părea a fi
învingător. De unde şi dorinţa de a-l
implementa şi în ţări cu capitalism con-
tinental. Franţa şi Germania au făcut
eforturi, începând cu anii 60, să-şi dez-
volte bursele. Cu eşecuri în faza iniţia-
lă şi cu succese moderate ulterior. Mo -
delul a fost exportat peste tot, din
China şi Hong Kong în Africa de Sud şi
Rusia. Dacă cineva urmăreşte, spre
exemplu, CNN sau Bloomberg, va
vedea 24/7 informaţii despre evoluţia
indicilor bursieri, cu pieţe care nu dorm
niciodată. Economia bursieră a fost
implantată în medii şi culturi dintre cele
mai diverse, iar modelul părea infailibil
– până recent. 
Ciclul creştere-criză (boom-doom) a
fost acceptat ca fiind o caracteristică
fundamentală a capitalismului. Violenţa
ultimelor crize a născut însă semne de
întrebare. 

O problemă provine din faptul că,
într-o economie globalizată, comuni-
carea este instantanee, sumele
tranzacţionate sunt mari, iar şocurile
în pieţe pot fi enorme. Am asistat în
această privinţă la războaie finan-
ciare de proporţii între corporaţii,
grupuri de interese şi state. Spre
exemplu, faimosul de-acum atac
împotriva lirei sterline de la începutul
anilor 90. Acela a fost doar începu-
tul. Există în prezent fonduri de hed-
ging care pot să mobilizeze, uzând
de posibilitatea tranzacţionării în
marjă, până la 5.000 de miliarde de
dolari (în condiţiile în care PIB-ul
Statelor Unite este de 14.000 miliar-
de de dolari). Cu asemenea sume
poţi mişca pieţele în direcţia pe care
o vrei. 

Piaţa globală de capital este extrem de
volatilă şi este influenţată în continuare
de sentimente precum lăcomia şi frica,
despre care se spune că sunt resorturi-
le pieţelor, dar şi de dependenţa tot mai
mare de tehnologie, dat fiind faptul că în
prezent marile fonduri de hedging şi
băncile de investiţii tranzacţionează fo -
lo sin du-se de sisteme informatice sofis-
ticate care activează automat ordine de
vânzare sau cumpărare în momentul în
care se atinge un anumit nivel al preţu-
lui acţiunilor. Acest lucru poate avea
efecte în lanţ asupra pieţelor, amplifi-
când volatilitatea şi ciclurile de boom şi
doom. Este clar că într-un asemenea
sistem sunt avantajaţi jucătorii care au
un acces superior la tehnologie şi infor-
maţie, care pot specula vul nerabilităţile,
dar şi oportunităţile oferite de piaţă. 
În ceea ce priveşte raporturile comer-
ciale, dacă iniţial acestea se bazau pe
acorduri bilaterale între state, în ultime-
le decenii, rolul acestora a fost luat de
organizaţii internaţionale, aşa cum este
Organizaţia Mondială a Comerţului,
sau de organizaţii regionale de liber-
schimb aşa cum este NAFTA sau, mult
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mai complexa Uniune Europeană.
Beneficiile participării la astfel de orga-
nizaţii regionale sau globale sunt mari,
încât aderarea la acestea a devenit
unul dintre principalele resorturi de re -
forme economice şi chiar politice pen-
tru statele aspirante. Aceasta cu condi-
ţia implementării reformelor structurale
dureroase, dar necesare, cunoscute
sub denumirea de „cămaşa de aur a
globalizării”. Există autori care averti-
zează în privinţa pericolelor deschiderii
faţă de globalizare a unor state necom-
petitive şi nepregătite, care riscă să
eşueze. Este însă la fel de adevărat şi
că globalizarea a oferit şansa ieşirii din
subdezvoltare pentru miliarde de oa -
meni din ţările emergente. 
Referitor la sistemul financiar, trebuie
spus că principiile de funcţionare ale
acestuia s-au modificat foarte mult în
ultimele două secole. Dacă tradiţional
profesia de bancher era printre cele mai
respectate şi mai pline de răspundere,
bancherii din secolul XIX garantând cu
averea personală deţinerile deponenţi-
lor, iar orientarea business-ului era pe
dezvoltare organică pe termen lung, în
prezent, potrivit unui studiu, durata
medie de deţinere a acţiunilor la bănci-
le listate pe bursa din New York este
doar 3 luni, investitorii fiind preocupaţi
numai de maximizarea randamentului
pe termen scurt. În plus, prestigiul şi
respectul public pentru profesia de ban-
cher s-a erodat în mare măsură. În pre-
zent, bancherii sunt vă zuţi drept princi-
pali responsabili de de clanşarea crizei
globale, opinia publică uitând faptul că
preţ de decenii acelaşi sistem financiar
a făcut posibilă prosperitatea de care 
s-a bucurat lumea occidentală.

Modelul de raportare
financiară

Modelul de business influenţează ra -
portarea financiară, care este esenţială
pentru investitori şi pentru alţi stakehol-

deri pentru că reprezintă limbajul co -
mun prin care se poate evalua perfor-
manţa unei afaceri. De unde nevoia
standardizării ei. Foarte multă vreme 
s-a spus despre raportarea financiară
că trebuie să fie „common sense”, adică
ba zată pe bunul simţ (pentru că era o în -
registrare cronologică, ordonată, în con -
tabilitate, a ceea ce făcea business-ul). 
Raportarea financiară în ţările care au
adoptat modelul continental, cum ar fi
Franţa, a fost mai prescriptivă, cu ac -
cent pe fiscalitate, reflectând cadrul
legal şi structura instituţională. Spre
comparaţie, modelul de raportare fi -
nan ciară anglo-saxon a fost mai degra-
bă axat pe substanţa economică decât
pe forma juridică şi încuraja raţiona-
mentul economic. 
Crizele au influenţat şi modelul de
raportare financiară şi de guvernanţă în
ansamblu, aceasta pentru că sistemul
capitalist învaţă din erori şi eşecuri.
Spre exemplu, Marea Criză din 1929-
1933 a dus la apariţia unui set complet
de standarde de raportare financiară în
Statele Unite. În paralel s-a creat insti-
tuţia auditului financiar care să ofere o
asigurare rezonabilă cu privire la rezul-
tatele financiare. În fine, a fost înfiinţa-
tă Securities and Exchange Commis -
sion, echivalentul Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare, pentru supraveghe-
rea burselor. 
Timp de 70 de ani totul părea să fie în
regulă, ca şi cum s-ar fi găsit modelul
ideal. Accentul în toată această perioa-
dă a fost pe profitabilitate, iar evaluarea
business-urilor s-a făcut prin multiplica-
rea profitului (cu diferite ajustări în
funcţie de bursă, de industrie şi de
perioadă). Dacă obiectivul a fost profi-
tul, şi manipularea a fost în zona profi-
tului. Iar asta pentru că nici capitalismul
nu este populat doar cu îngeri. Există şi
acolo tentaţii, iar lăcomia şi frica fac
parte în mod fundamental din natura
umană. 

Însă într-un mediu litigios, cum este cel
anglo-saxon, şi în mod special cel din
Statele Unite, cu sistemul de drept ba -
zat pe cutume, cadrul de raportare
financiară care părea, iniţial, o chestiu-
ne logică şi de bun simţ, s-a transformat
într-un organism complex şi complicat.
Principiile de raportare financiară, de la
400 de pagini iniţial au ajuns, după 70
de ani, la 17.000 de pagini. Dacă adău-
găm jurisprudenţa, se ajunge la
100.000 de pagini. Mai mult decât atât,
s-a trecut de la prevalenţa prin cipiilor şi
a substanţei economice la creşterea de
fapt a importanţei formei juridice. 
Similar a evoluat, spre exemplu, codul
fiscal american, plecat de la principii
simple şi transformat într-un text care
are în prezent 72.000 de pagini. Ame -
ricanii petrec în fiecare an 7,6 miliarde
ore pentru completarea declaraţiilor de
venit. La populaţia SUA, înseamnă 20
şi ceva de ore pe persoană pe an. 85%
dintre aceştia sunt incapabili să-şi com-
pleteze declaraţia de venit. Şi-atunci se
pune întrebarea, nu cumva lucrurile 
s-au complicat peste măsură? 
De la nevoia unui contabil profesionist
şi bine pregătit, întocmirea raportărilor
financiare necesită în prezent speciali-
zări neîntâlnite în trecut, cum ar fi ac -
tuarii, care sunt o prezenţă firească în
cazul societăţilor de asigurări. Dar orice
companie care, prin contractul colectiv
de muncă, are agreate beneficii pentru
salariaţi, are nevoie de calcul actuarial.
Pentru o centrală nucleară cu o durată
de viaţă de 30 sau 40 de ani, trebuie să
se estimeze costurile cu decontamina-
rea sitului la sfârşitul vieţii utile şi să se
aloce într-o manieră raţională şi siste-
matică pe fiecare exerciţiu financiar.
Pentru un proiect de construcţii mare,
complex, la cheie, cu un contract inter-
naţional de mii de pagini, cu risc de un
litigiu potenţial, estimarea provizioane-
lor necesită implicarea de avocaţi spe-
cializaţi, evaluatori, ingineri etc. Rapor -
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tarea financiară a evoluat mult de la
„common sense” spre ceea ce se nu -
meş te „rocket science”, ceea ce deno-
tă o creştere masivă a complexităţii ce -
rinţelor.
Mai mult, prin normarea contabilităţii
factorul politic a jucat un rol important
peste tot în lume, cu impact asupra
legislaţiei specifice. După criza Enron
de la începutul anilor 2000 s-a pus pro-
blema modificării legislaţiei în Statele
Unite, în sensul implementării unor
mecanisme de control intern care să
prevină frauda mult mai eficient şi să
creeze un mediu de control mai fiabil .
Dar reglementarea nu a ieşit bună,
pentru că a trebuit adoptată sub presiu-
ne politică, înainte să devină subiect de
dispută în campania electorală în ale-
gerile pentru Congres. 
În alt caz, adoptarea de către Uniunea
Europeană a Standardelor Interna ţio -
nale de Raportare Financiară a întâlnit
o opoziţie puternică din partea unor
membri. Astfel, lideri din UE au protes-
tat vehement la Bruxelles împotriva
adoptării standardului de contabilitate
IAS 39, care se referă la evaluarea
instrumentelor financiare, pentru că
aplicarea acestuia ar fi dus la o deterio-
rare a poziţiei financiare a băncilor din
zona mediteraneană. În cele din urmă,
acel standard nu a fost adoptat de UE,
dar băncile din zona mediteraneană au
fost nevoite să recunoască realitatea
poziţiei lor financiare mai târziu, cu
con secinţele cunoscute. 
În acelaşi timp se constată că rolul şi
relevanţa raportării financiare în luarea
deciziilor investiţionale sunt în declin.
Aceasta este o problemă, iar întreba-
rea este: ce limbaj ar trebui pus în loc
pentru a recâştiga relevanţa şi încrede-
rea raportării financiare? De la accentul
pe profit, se propune în esenţă un
model de raportare care să cuantifice şi
să pună în centru valoarea adăugată în

mod sustenabil pe termen lung busi-
nessului şi societăţii. O altă întrebare
care se pune este dacă vor mai fi crize?
Răspunsul este da. Acestea sunt ine-
rente sistemului economic capitalist.
Dar la fel de adevărat este că acesta
are mecanismele interne de recuperare
pentru a le putea depăşi. 
În materia raportării financiare, trebuie
revenit la „common sense”. Va avea
raportarea financiară vulnerabilităţi în
continuare? Probabil că da, pentru că
ea nu precede, ci urmează realităţii din
lumea afacerilor. 

Chang, Ha-Joon, Samaritenii cei răi. Mitul
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Profunzimea şi durata prezentei crize au
pus sub semnul întrebării viabilitatea
modelului capitalist. Modelul actual este
prea concentrat pe termen scurt şi duce
la oscilaţii, la ciocniri care pot să rupă, la
un moment dat, sistemul. E loc de opti-
mism moderat însă. Capitalis mul şi eco-
nomia de piaţă au dovedit că au vitalita-
te şi capacitate de rezistenţă, au ieşit
învingătoare din numeroasele încercări
prin care au trecut. Iar transformările din
ultimii 30 de ani au arătat că miliarde de
oameni au depăşit subdezvoltarea ca
urmare a accentuării procesului de glo-
balizare. 

Este adevărat că o parte dintre cetăţenii
statelor europene şi chiar o parte dintre
americani sunt în prezent debusolaţi,
cochetând potenţial cu abandonarea
modelului capitalist, iar, în unele cazuri,
chiar a modelului democratic. La o privi-
re de ansamblu însă, se observă că,
începând cu anii 70, când primul val de
democratizare a cuprins statele din
Europa de Sud (Grecia, Spania şi
Portugalia) şi până în anii 90 când s-a
produs democratizarea Euro pei de Est
şi a mai multor state asiatice, democra-
ţia a fost în expansiune. Mai mulţi
oameni trăiesc azi în state democratice
decât oricând altcândva în istoria uma-

nităţii. Cu toate neajunsurile sale, demo-
craţia rămâne cel mai bun regim de
guvernare imaginat de oa me ni. Iar dacă
am avea îndoieli în privinţa acestui
lucru, ar trebui să ne uităm la sacrificiile
făcute recent de milioane de oameni în
„Primăvara arabă”. 

Cât priveşte modificarea echilibrului
mondial ca urmare a ascensiunii statelor
emergente şi a diminuării rolului şi rele-
vanţei Statelor Unite şi Europei, trebuie
spus că aceste noi mari puteri evoluea-
ză deocamdată în parametrii sistemului
mondial construit de Occi dent, cu actua-
lele instituţii globale (ONU, FMI, Banca
Mondială, Organi zaţia Mondială a
Comerţului etc.), co munică între ei în
limba engleză (devenită lingua franca a
afacerilor internaţionale) şi utilizează
modelul de afaceri şi de relaţii internaţio-
nale occidental. Întocmai precum longo-
barzii, goţii şi francii de odinioară au
sfârşit prin a adopta religia creştină, a
merge la terme, a mânca bine, a încura-
ja artele şi au devenit italienii, germanii
şi francezii de mai târziu, tot aşa ne
putem aştepta şi ca, pe viitor, indienii,
chinezii şi brazilienii să adopte elemen-
tele definitorii ale civilizaţiei occidentale:
capitalismul liberal şi democraţia.

Concluzii 
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Directiva a IV-a europeană din 1978 a
introdus în dreptul contabil european
conceptul britanic de true and fair view,
ceea ce noi am tradus ca “imagine
fidelă”. Acest concept a fost deja su -
biectul a numeroase articole, dar două
elemente noi au determinat readuce-
rea în actualitate a acestei probleme.
1. Primul element nou este apariţia
conceptului de fair value, tradus ca
“valoare justă”. Acest concept nu a fost
menţionat în cadrul conceptual iniţial al
Comitetului de Standarde In ternaţio -
nale de Contabilitate (IASC), din anul
1989, deşi a apărut pentru prima dată
în anul 1982 în cadrul standardului IAS
16 Imobilizări corporale. Termenul fair
value nu apare de altfel nici în versiu-
nea 2010 a cadrului conceptual al Con -
siliului pentru Standarde In ter na ţionale
de Contabilitate (IASB). De fapt, extin-
derea acestui concept la in strumentele
financiare (IAS 39 Instru mente finan-
ciare: re cunoaştere şi evaluare) este
ceea ce a iscat furtuna, problema fă -
când chiar obiectul unei scrisori din
partea preşedintelui Jacques Chirac
către preşedintele Comisiei Euro pe ne,
Romano Prodi, în data de 4 iulie 2003
(Burlaud & Colasse, 2010, p. 171.)
2. Al doilea element nou este criza fi -
nanciară din 2008, care a condus mulţi
cercetători (Colasse, 2009a; Laux &
Leuz, 2009, p. 829 sau Marteau &
Morand, 2009) şi politicieni (Baert &
Yanno, 2009) să puncteze impactul
pro-ciclic al evaluării la valoarea justă
a activelor fi nanciare. Autorităţile publi-
ce au fă cut deja acest diagnostic şi Co -
mi sia Europeană, cu ocazia reuniunii

Conturile trebuie să
spună adevărul sau
să fie relevante?
Un comentariu referitor Un comentariu referitor 
la cadrul conceptual la cadrul conceptual 
al IASC/IASBal IASC/IASB
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Conturile trebuie să spună adevărul sau să fie relevante?

Consiliului Ecofin din 7 octombrie 2008,
a făcut presiuni asupra IASB, pentru ca
acesta să permită companiilor, şi în
special băncilor, să reclasifice instru-
mentele lor financiare într-o categorie
unde nu mai sunt evaluate la valoarea
justă (Burlaud & Colasse, 2010, p.
168). Aceleaşi constatări au fost făcute
în Statele Unite ale Americii de către
American Bankers Association (Aso -
ciaţia Bancherilor Americani), Con gre -
sul American şi Securities and Ex -
change Commission (Laux & Leuz,
2009, p. 826, 831 şi 832).
Dacă o politică de intervenţie poate
schimba regulile contabile cu scopul de
a manipula rezultatele companiilor pen-
tru a interveni într-o criză, se mai poate
vorbi de imagine fidelă?
Acest articol nu îşi propune să răspun-
dă problemei legitimităţii intervenţiei
politice sau a legitimităţii normalizatoru-
lui internaţional, care este IASB, pentru
că acestea au fost deja tratate pe larg
(Hoarau & Teller, 2007, p. 5 şi Burlaud
& Colasse, 2010, p. 155). Nu are ca
scop nici să abordeze valoarea justă,
dificultăţile şi consecinţele introducerii
acesteia în conturi (Jeanjean, în
Colasse, 2009c, p.1025).
De asemenea, nu criticăm aici coerenţa
internă a cadrului conceptual al IASC /
IASB. Dacă se acceptă postulatul efi-
cienţei pieţelor şi faptul că informaţia
financiară este destinată în primul rând
celor care aduc capital şi că, în virtutea
ipotezei lichidităţii pieţelor, aceştia din
urmă se pot retrage în orice moment,
atunci este logic să se introducă în
rezultatul financiar (comprehensive
income) câştigurile nerealizate de capi-
tal (holding gains) ca urmare a evaluării
anumitor active la valoarea justă.

Problema pe care dorim să o abordăm
aici este alta. Informaţia financiară, pe
care o reducem la conturi (bilanţ, con-
tul de profit şi note), poate în acelaşi
timp să fie “adevărată” şi “bună”? Ca -
drul conceptual al IASB în anul 2010
afirmă acest lucru: “Caracteristicile cali-
tative fundamentale sunt relevanţa şi
prezentarea fidelă. “ (The fundamental
qualitative characteristics are relevan-
ce and faithful presentation.) (IASB,
2010, § QC 5). Noi nu suntem siguri că
aceste două calităţi sunt întotdeauna
compatibile.
Vom încerca să răspundem la această
întrebare pusă în titlu explorând cele
două ipoteze.
 Prima, cea care reţine atenţia celor

mai mulţi autori şi care confirmă
dreptul contabil, este: conturile ar
trebui să reprezinte “adevărul”
(adică o “imagine fidelă”). Aceasta
presupune existenţa unui adevăr, a
unei realităţi observabile în exterior.
Este oare cazul? În mod explicit,
unii autori contestă acest lucru
atunci când definesc contabilitatea
drept un “artefact” care permite o
observare mediatizată de un sistem
conceptual de reprezentare (Hop -
wood, 1974)1. De asemenea, nu
trebuie să se confunde fidelitatea
cu regularitatea. Chiar dacă, în
general, respectarea standardului
duce la o imagine fidelă a situaţiei
financiare conform unor convenţii,
poate exista totuşi un conflict între
aceste două obiective. În cazul în
care cadrul conceptual al IASB nu
abordează această posibilitate, ea
este prevăzută de Directiva a 4-a
Europeană2.

 Ce de-a doua, pe care o vom explo-
ra în mod special în cele ce urmea-
ză, constă în a cerceta un alt scop al
conturilor: acela de a induce com-
portamentul “bun”. Ele ar constitui
un semnal (stimul) care produce un
comportament dorit, considerat
oportun, adecvat, “bun”, fie conform
unor valori, adică unei etici sau unei
morale, fie conform unor obiective
stabilite de către o autoritate, de
exemplu de către normalizator, şi
considerate legitime3. Deci, contea-
ză prea puţin că spun “adevărul”.
De exemplu, obiectivul conturilor
poate fi exclusiv o contribuţie la
transparenţa fluxurilor financiare
pentru moralizarea vieţii de afaceri.
O contabilitate de angajamente nu
este, în acest caz, necesară. Dar
ele pot, de asemenea – alternativă
fezabilă – avea scopul de a stimula
investiţiile, de exemplu prin amorti-
zarea decelerată a anumitor active,
care va duce la reducerea impozitu-
lui asupra societăţilor şi a dividen-
delor distribuibile. Cadrul concep-
tual implicit sau explicit al oricărui
referenţial normativ contabil ar tre-
bui să ofere un răspuns la această
problemă. Prezenta ipoteză ne de -
termină să explorăm posibila contri-
buţie a ştiinţelor comportamentale
la reflectarea cadrului conceptual.
Prin urmare, vom defini comporta-
mentul astfel: “Comportamentul
este un ansamblu de reacţii adapta-
tive, obiectiv observabile, pe care
un organism, în general dotat cu un
sistem nervos, le execută ca răs-
puns la stimuli, care la rândul lor
sunt în mod obiectiv observabili,
provenind din mediul în care trăieş-
te.”4 Să adăugăm că stimulii pot
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1 A se vedea şi Chrystelle Richard, Anthony G. Hopwood: contabilitatea în acţiune, în Colasse, 2005, pp. 255 
2 Cf. art. 4 & 5 al Directivei a 4-a europene din 25 iulie 1978
3 Nu vom dezvolta aici conceptul de legitimitate. A se vedea şi: Laufer, Romain şi Burlaud, Alain (1997). Legitimitatea, în Encyclopédie des scien-

ces de gestion, Ed. Economica, 1754 - 1772
4 Tilquin, 1942, citat de Sylvain Auroux, coordonator, (1998), Encyclopédie philosophique universelle. PUF, p. 383
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veni, de asemenea, de la organiza-
ţia în cauză, deci din interior. În ca -
drul acestui articol, trebuie să preci-
zăm faptul că nu suntem interesaţi
decât de comportamentele sociale,
adică de comportamente puternic
contextualizate.

Vom vedea că răspunsul la această
problemă a variat în timp (1), că ipote-
ze implicite şi explicite ale noului model
contabil, adică ale cadrul conceptual al
Standardelor Internaţionale de Ra por -
tare Financiară (IFRS), sunt fragile şi
nu pot distinge în mod clar “fidelitatea”
de “relevanţă” (2), pentru a încheia cu
ideea că “relevanţa” este mai importan-
tă decât “fidelitatea” (3).

1. Evoluţia 
contabilităţii

Rolul contabilităţii în organizarea socie-
tăţii a evoluat în timp, reflectând natura
schimbărilor economice. La început,
contabilitatea era o ştiinţă a acţiunii,
poate chiar “o ştiinţă a acţiunii în căuta-
re de teorii”5 cu codificarea bunelor
practici, apoi cu o anumită doză de
intervenţionism al statului, care va da
naştere planurilor contabile şi directive-
lor europene. 
Abia mai apoi, spre sfârşitul anilor 70,
teoria a devenit explicită, normalizatorii
simţind nevoia de a justifica teoretic
alegerea lor pentru o mai mare legitimi-
tate, datorită publicării “Cadrului con-
ceptual”. Opţiunile tehnice prezentate
în standarde sunt atunci susţinute de
puterea raţiunii ştiinţifice.

1.1. CONTABILITATEA, “O ŞTIINŢĂ
ÎN CĂUTAREA ACŢIUNII”

Am reţinut schematic o periodizare
care determină distingerea a trei etape:
I - Inventarierea patrimoniului (des-

criere)
II - Măsurarea rezultatului (convenţia)
III - Aprecierea situaţiei financiare (di -

ag nosticare).6

Orice periodizare este discutabilă. Ea
depinde mai ales de alegerea punctului
de pornire al unei evoluţii şi se dezvol-
tă prin interpretarea acestei evoluţii.
Noi vom reţine ca punct de plecare
dovezile cele mai vechi ale existenţei
conturilor şi anume tăbliţele sumeriene.
Acestea reprezintă inventare ale tur-
melor7. Sunt conturi în unităţi fizice şi
nu valorice. De-a lungul timpului, noţiu-
nea de inventar se va clarifica, odată
cu dezvoltarea dreptului civil, care va
permite precizarea conceptului de pa -
trimoniu şi odată cu dezvoltarea mone-
dei, care va permite valorizarea. Dar
logica este întotdeauna aceeaşi: este
vorba despre descrierea unui ansam-
blu de bunuri materiale. 
A doua perioadă selectată, apariţia
companiilor navale care făceau comerţ
transatlantic, va determina precizarea
regulilor de împărţire a profitului, deci
de calculare a unui rezultat pe baza
convenţiilor care includ taxele calcula-
te. În fine, a treia perioadă, cea a dez-
voltării pieţelor financiare mondiale şi a
normelor contabile europene şi interna-
ţionale, introduce conceptele de “imagi-
ne fidelă” şi “valoare justă”.

Cele trei etape prezentate se regăsesc
astăzi în cele trei obiective pe care
codul comercial îl atribuie contabilităţii.
Dacă primele două sunt vechi, cel de-al
treilea obiectiv - imaginea fidelă - a fost
introdus în dreptul contabil francez de
către Directiva a 4-a europeană din
1978, care a condus la o importantă
modificare a planului contabil general
în anul 1982. Planurile contabile ante-
rioare urmăreau doar două obiective:
- regularitatea, deci conformitatea cu

regulile dreptului contabil8 şi
- sinceritatea, adică absenţa intenţiei

de a induce în eroare.
Exista, deci o obligaţie legată de mij-
loacele utilizate - regularitatea - şi o
obligaţie morală - sinceritatea -, dar nu
exista o obligaţie legată de rezultat şi
anume furnizarea unei imagini fidele,
chiar dacă aceasta ar fi însemnat dero-
garea de la regulă atunci când nu este
adaptată situaţiei întâlnite. Altfel spus,
căutarea imaginii fidele este un princi-
piu superior (overriding principle).
Regularitate, sinceritate şi imagine
fidelă sunt principiile care se aplică
asu  pra a trei agregate: patrimoniul, re -
zultatul şi situaţia financiară, aşa cum
se arată în Tabelul 1.
Căutarea unei imagini fidele care să
reflecte în acelaşi timp patrimoniul,
rezultatul şi situaţia financiară este pre-
zentată ca un obiectiv care nu pune
probleme deosebite. Se poate totuşi
întâmpla să aibă loc un conflict, aşa
cum se poate vedea în exemplul de
calculare a amortizării (Burlaud &
Cossu, 1977). Astfel, pot fi definite trei

5 După titlul unui articol de Bernard Colasse: “La comptabilité: un savoir d’action en quête de théories”, apărut în Barbier, J.-M. (coordonator)
(1996), Savoirs théoriques et savoirs d’action, PUF, p. 73-89

6 Această periodizare nu are legătură cu cea a lui Auguste Comte (Cours de philosophie positive, Hachette, 1927, pp. 3 ), care distingea următoa-
rele trei tipuri de “situaţii”: teologică, metafizică şi pozitivă, sau cea a lui André Piettre (Les trois âges de l’économie et de la civilisation occiden-
tale, Fayard, 1964, 158 p.) care vedea în dezvoltarea economică a civilizaţiilor trei etape: economia subordonată, economia independentă şi
dominantă apoi, economia dirijată subordonată omului

7 Pe acest subiect: Jean-Guy Degos (1998), Histoire de la comptabilité, PUF, p. 9
8 Conformarea cu regulile este desemnată, în anumite domenii, prin termenul “veridicitate”, care este opus termenului “adevăr”
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modalităţi de calculare a amortizării:
- măsurarea deprecierii patrimoniului
- repartizarea costului de investiţie

asupra producţiei

- reţinerea unei părţi din fluxul de
numerar (cash flow), deducând-o
din rezultatul impozabil şi/sau re par -
tizabil pentru a-l reinvesti, fă când

astfel să acţioneze multiplicatorul de
amortizare sau efectul Lohmann-
Rüchti (Lemarchand & Nikitin, în
Hoarau et al., 2011, p. 41).
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Se remarcă de asemenea că periodiza-
rea noastră porneşte de la descrierea
care privilegiază “adevărul” � pentru a
merge către o imagine fidelă a situaţiei
financiare �, care privilegiază relevanţa
şi reţine ceea ce este “bun” pentru lua-
rea de decizii economice. În ceea ce
priveşte obiectivele contabilităţii, tehni-
ca evoluează de asemenea. Astfel,
costul istoric care spune “adevărul” (o
tranzacţie legată de un element de
patrimoniu a avut loc de fapt pentru o
sumă bine ştiută) lasă loc valorilor pre-
supuse de piaţă în cadrul tranzacţiilor
ipotetice (mark to model). Nimic mai
puţin “adevărat”. Întrebarea care se
pune este dacă astfel se obţine rele-
vanţa, utilitatea, deci ceea ce este
“bun”.

1.2. CONTABILITATEA: CĂTRE UN
DEMERS IPOTETICO-DEDUCTIV

Juriştii au făcut din Drept o disciplină
academică, cu istoria sa lungă, filozofia
sa, teoriile şi raţionamentele sale. Ce
se întâmplă cu contabilitatea dacă se
detaşează de drept? 
Am văzut, într-adevăr, că contabilitatea
s-a îndepărtat progresiv de o concepţie
pur juridică (trimitere la dreptul de pro-
prietate aşa cum este definit de codul
civil) pentru a se răspândi la alte ramuri
ale dreptului (dreptul societăţilor, drep-
tul penal, dreptul fiscal etc.) şi, în sfâr-
şit, a se elibera de drept din lipsa exis-
tenţei unui drept mondial pentru a privi-
legia o viziune economică fondată pe o
economie de piaţă mondializată şi în
special o piaţă financiară globalizată,
ignorând pe cât se poate Statele şi
organizaţiile interguvernamentale.
Această evoluţie a contabilităţii arată
de asemenea importanţa crescândă a

convenţiilor la trecerea de la o etapă la
alta, deci rolul crescut al standardizato-
rului care are drept sarcină încadrarea
în aceste convenţii. Ieşind din domeniul
privat pentru a merge către domeniul
public, acesta a fost nevoit să introdu-
că reguli iscate dintr-un consens între
grupările care reprezentau diferite părţi
interesate. Dar trebuie făcută distincţia
între consens, compromis şi com pro -
mitere.
 Cuvântul “consens” fiind utilizat pe

scară largă, să reţinem definiţia
dată în sociologia politică. “No ţi u -
nea de consens desemnează acor-
dul explicit sau implicit al indivizilor
asupra valorilor esenţiale ale socie-
tăţii lor şi dorinţa lor de a rezolva
conflictele susceptibile de a li se
opune, pe calea deliberărilor, pen-
tru a face să triumfe ceea ce este
comun asupra a ceea ce desparte,
cu respectarea procedurilor care au
asentimentul fiecăruia.”9 “Concep -
ţia partenerială a standardizării con-
tabile”, aşa cum o practica Consiliul
naţional al contabilităţii din Franţa,
ilustrează perfect această căutare a
consensului (Colasse & Pochet,
2009, p. 30). 

 Compromisul desemnează un
acord imperfect. “Dacă aflăm drept
soluţie un răspuns care satisface
integral toate datele unei probleme,
specificul unei probleme politice
este în schimb de nerezolvat. (…)
Dacă problema este susceptibilă de
o soluţie în sensul exact al terme-
nului, înseamnă că este o problemă
tehnică. Dar o problemă politică
poa te fi reglementată, cel mai ade-
sea, pe calea dificilă a negocierii şi
a compromisului. Compromisul
este acel mod de rezolvare sau de

prevenire a conflictelor în care păr-
ţile acceptă să retragă sau să redu-
că anumite pretenţii iniţiale”.10

 În sfârşit, “compromisul virează (…)
către compromitere dacă se accep-
tă încălcarea principiilor.”11

Noi credem că există mai degrabă con-
sens asupra obiectivelor declarate de
cadrul conceptual (cine poate fi împotri-
va imaginii fidele?) dar că există un
compromis asupra dispoziţiilor tehnice
referitoare la clasificare sau la evalua-
rea anumitor operaţii. Aceasta relativi-
zează “adevărul” sau fidelitatea unei
imagini faţă de realitate.
Realizarea unui drept contabil de la
izvoare (pe firul apei), aşa cum au făcut
standardizatorii americani şi britanici, a
produs în final probleme de consisten-
ţă internă pentru IASC. Pentru a le
remedia, Comitetul pentru Standarde
Contabile a publicat un prim cadru con-
ceptual în 1975: The Corporate Report.
FASB a publicat începând cu 1978
Statements of Financial Accounting
Concepts, care a devenit în 2010 - The
Conceptual Framework for Financial
Reporting. Acesta din urmă a fost pre-
gătit în cadrul unui acord încheiat în
octombrie 2004 între IASB şi FASB, în
vederea realizării unui cadru concep-
tual comun pe baza celui preexistent
acestui acord. Acţiunea nu a fost finali-
zată, astfel încât cadrul conceptual din
2010 este format temporar dintr-o parte
a celui din 1989.
Cadrul conceptual al FASB este definit
ca “un sistem coerent de obiective şi
principii fundamental legate între ele,
susceptibile de a conduce către stan-
darde robuste şi de a indica natura, ro -
lul şi limitele contabilităţii financiare şi a
situaţiilor financiare” (FASB, 1978, p. 2).
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9 Sylvain Auroux, op. cit. p. 435
10 Sylvain Auroux, op. cit. p. 390
11 Ibid.
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Cadrul conceptual al IASB descrie con-
ceptele de bază subiacente pregătirii şi
prezentării situaţiilor financiare destina-
te utilizatorilor externi entităţii (IASB,
2010, p. 5). Acesta serveşte drept ghid
esenţial IASB pentru a dezvolta stan-
darde viitoare şi constituie, deci, o
metaregulă. Dar nu constituie un stan-
dard şi nu poate deroga sau justifica o
derogare de la un standard. Dacă IASB
recunoaşte că într-un număr limitat de
cazuri ar putea exista un conflict între
cadrul conceptual şi standard, cel care
prevalează este standardul, iar numă-
rul de cazuri aflate în conflict se vor
reduce cu timpul (IASB, 2010, p. 5).
Definind obiectivele standardelor con-
tabile şi calităţile necesare pentru infor-
maţia financiară, cadrul conceptual
contribuie la coerenţa standardelor,
cre ând o constrângere stabilă dată de
standardizator. “Cadrul conceptual
apare astfel ca un fel de teorie contabi-
lă. El se degajă dintr-un demers de
deducţie în măsura în care, plecând de
la prima întrebare, vor fi deduse răs-
punsurile care trebuie date altora. (…)
Astfel gândit, cadrul conceptual apare
ca o unealtă pentru standardizator. El
constituie un instrument intelectual
având rolul de a-i ghida alegerile, un
generator de standarde (…).” (Chantiri-
Chaudemanche & Pochet, în Nikitin &
Richard, 2012, p. 150)
Cadrul conceptual al IASB atribuie con-
turilor două caracteristici principale:
relevanţa (IASB, 2010, art. QC 6) şi
fidelitatea reprezentării (ibid., QC 12).
Ceea ce este relevant este ceea ce
este util, adică “bun”, pentru nevoile
celui care trebuie să ia decizii economi-
ce şi în special pentru investitorul pre-
supus a fi raţional în cadrul teoriei eco-
nomice de referinţă. Altfel spus, este

vorba de a satisface necesităţile celui
care deţine puterea de a numi sau
revoca ad nutum liderii ori de a păstra,
vinde sau cumpăra titluri (IASC, 1989,
art. 14). Fidelitatea faţă de o realitate –
de unde şi cuvântul “imagine” – şi nu
fidelitatea faţă de o regulă, trimite la
adevăr.
Aceasta cere multe precizări. Trebuie,
evident, definit obiectul descris de con-
turi, entitatea, ceea ce cadrul concep-
tual al IASB din 2010, neterminat încă,
nu a făcut niciodată. De altfel, trebuie
să se definească cine exercită o putere
şi în ce scop. 

2. Ipotezele implicite
şi explicite ale noului

model contabil 
Remarcă preliminară: până în anul
2003 se vorbea de standarde contabile
(International Accounting Standards –
IAS). Începând cu acel an IASB şi-a
rebotezat standardele, numindu-le
International Financial Reporting
Standards (IFRS). Este vorba de a face
distincţia între contabilitate (accoun-
ting) şi informaţia financiară (financial
reporting), fiind semnificativ faptul că
cele două au putut fi disociate. Este
cumva vorba despre o expresie retori-
că având ca scop valorizarea produc-
ţiei de standarde a IASB asociind-o cu
piaţa financiară presupusă a fi mai
nobilă decât contabilitatea? Dar asta a
fost înainte de 2008… Bazele standar-
delor, fie că este vorba de IAS sau de
IFRS, nu s-au schimbat chiar atât de
mult.
IFRS-urile se bazează pe două ipote-
ze implicite12: 

- eficienţa pieţelor, care înglobează
ipoteza conformităţii comportamen-
telor utilizatorilor de informaţii finan-
ciare (investitorii) cu teoria utilităţii
aşteptate (Expected Utility Theory),
dar nu se limitează la aceasta;

- subordonarea conducerii faţă de
utilizatorii-investitori (teoria agen-
ţiei)

şi trei ipoteze explicite13:
- fidelitatea imaginii pe care o oferă

conturile;
- neutralitatea informaţiilor financiare

şi
- compatibilitatea calităţilor de fideli-

tate şi relevanţă ale conturilor.

2.1. IPOTEZELE IMPLICITE ALE
MODELULUI CONTABIL

Ipotezele implicite sunt cele care au pe -
rmis construirea unui instrument de
observare a realităţii care să fie opera-
ţional datorită complexităţii sale reduse.
Pornind de la general la particular, sunt
utilizate trei teorii strâns dependente
unele de altele, fără a fi menţionate
explicit în cadrul conceptual, referitoare
la: comportamentul uman, funcţionarea
pieţelor şi funcţionarea întreprinderii.
Aceasta ne conduce la abordarea
separată a teoriei utilităţii aşteptate şi a
celei a eficienţei pieţelor.

v Teoria utilităţii aşteptate sau teo-
ria alegerii raţionale

Teoria utilităţii aşteptate este una dintre
bazele teoretice ale pieţelor eficiente.
Ea izvorăşte din economia clasică şi se
bazează pe unele axiome referitoare la
atitudinea unui individ “raţional” care
are de făcut o alegere în circumstanţe
riscante. Aceasta a fost criticată mai
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12 Pe acest subiect: Alain Burlaud şi Bernard Colasse (2010), p. 153 - 176 şi în special cap. 2.2.2 “Un cadre conceptuel fondé sur des théories
contestées” Acest articol contestă slăbiciunile a două dintre bazele teoretice ale cadrului conceptual: teoria agenţiei şi eficienţa pieţelor.

13 Cf. ibidem, cap. 2.2.3 “Une rhétorique palliative de la neutralité, de la fidélité et de la transparence de l’information financière.”



ales de către Daniel Kahneman şi
Amos Tversky (1979), fondatori ai
finanţelor comportamentale cu teoria
perspectivelor (Prospect Theory). Ei au
demonstrat mai ales că:
- beneficiile sunt ponderate cu proba-

bilităţile lor, dar au supraponderat
rezultatele certe (certainty effect);

- preferinţele nu sunt simetrice, adică
sancţiunea care generează o pier-
dere este superioară plăcerii deter-
minate de câştigarea aceleiaşi
sume de bani (reflexion effect);

- curba utilităţii este concavă şi, de
aceea, de exemplu, preferăm ade-
sea să subscriem un contract de
asigurare chiar pentru riscuri relativ
mici pe care ni le-am putea asuma
fără să ne ducă la ruinare, deşi spe-
ranţa matematică de câştig pentru
asigurat este negativă, dacă asigu-
rătorul a calculat bine cuantumul
primei sale;

- suntem mai sensibili la variaţiile
venitului sau ale patrimoniului decât
la valoarea sa absolută.

Investitorii nu sunt, deci, neapărat “ra -
ţionali”, în sensul economiei clasice,
adică având un comportament conform
modelului homo œconomicus, care se
dorea a fi arhetipul noii elite mondiale.
Stau mărturie expresiile antropomorfi-
ce devenite banale, care subliniază
importanţa mimetismului în luarea deci-
ziilor: pieţele “cred” că, pieţele “au în -
credere” în politica dusă de şeful statu-
lui, pieţele sunt “nervoase” etc. Piaţa, o
existenţă invizibilă, dar capabilă de
intenţii, exercită o putere fără contra-
putere deoarece nu este localizabilă
(unde se află piaţa?) şi rămâne anoni-

mă (cine reprezintă piaţa?; cine vor-
beşte în numele ei?). Cum poate fi ata-
cată? Dacă este vorba de un comporta-
ment colectiv, cine poate da asigurarea
că o multitudine de comportamente in -
dividuale care ascultă de o raţiune co -
mună conduce la un comportament co -
lectiv care ascultă de aceeaşi raţiune?
“Keynes a subliniat deja impactul psi-
hologiei şi rolul convenţiilor în evalua-
rea de către piaţă a preţului acţiunilor
(…), fruct al psihologiei de masă al
unui mare număr de indivizi ignoranţi.
(…) Investitorii profesionişti ale căror
competenţe şi judecăţi profesionale
permit corectarea fanteziilor indivizilor
ignoranţi sunt de fapt preocupaţi nu
de valoarea veritabilă a unei investiţii
făcute de o persoană care o achiziţio-
nează pentru un portofoliu, ci de
valoarea pe care piaţa, sub influenţa
psihologiei maselor, i-o va atribui trei
luni sau un an mai târziu. Astfel, pen-
tru Keynes, cursul acţiunilor se poate
îndepărta de valorile fundamentale
sub efectul psihologiei maselor. El
compară tehnica plasamentelor baza-
te pe anticiparea pe termen scurt a
bazei convenţionale de evaluare cu
concursurile organizate de ziare, în
care participanţii au de ales cele mai
frumoase şase chipuri dintr-o mulţime
de fotografii, premiul fiind atribuit celui
ale cărui preferinţe se apropie cel mai
mult de media alegerilor făcute de
către concurenţi. (…) Investitorul îşi
foloseşte abilităţile pentru a descoperi
ideea că opinia medie are întâietate
faţă de propria sa judecată.”14

v Ipoteza eficienţei pieţelor
Eficienţa pieţelor, care are la bază teo-
ria utilităţii aşteptate, presupune printre

altele ca informaţiile să fie gratuite şi
accesibile tuturor, ca piaţa să fie atomi-
zată, iar comportamentul actorilor să fie
“raţional”, în sensul pe care l-am definit
mai sus, şi ei să fie capabili de a inte-
gra imediat şi total orice informaţie
nouă.15 Eficienţa pieţelor este o ipote-
ză comodă pentru modelare, dar nu a
fost niciodată validată. De altfel, nici nu
are nevoie să fie validată deoarece are
o valoare normativă. Statele, organis-
mele de reglementare sau de suprave-
ghere a pieţelor sunt de altfel invitate
să pună umărul la stabilirea condiţiilor
care favorizează eficienţa pieţelor.
Aceasta nu garantează faptul că ele
participă în mod efectiv şi, în orice caz,
arată că nu participă în mod “natural”.
Eugene Fama distinge trei forme de
eficienţă informaţională:
 Forma slabă postulează că infor-

maţia de care dispun toţi actorii
este publică şi nu conţine decât cro-
nicile cursurilor bursiere care sunt
deja integrate în preţ;

 Forma semi-puternică, care este
admisă în mod curent, presupune
că toţi actorii dispun imediat şi în
exclusivitate de toate informaţiile
publice, care sunt mult mai bogate
decât simplul curs anterior;

 Forma puternică prevede existenţa
unei informaţii private, dar aceasta
este integrată în curs.16

Dacă informaţia financiară este parţial
disponibilă gratuit, costul interpretării
sale este foarte ridicat, ceea ce, de
fapt, exclude investitori numeroşi. De
aceea, contabilitatea nu este un “bun
comun” în stare pură în sensul dat de
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14 Christian Hoarau şi Robert Teller (2001), p. 116. Un raţionament analog (dorinţa fiecărui investitor este în funcţie de dorinţa celorlalţi) îi permi-
te lui André Orléan să demonstreze că nu există un mecanism de autoreglementare pe pieţele financiare. Cf. André Orléan (2011), “L’empire de
la valeur”, Ed. Seuil.

15 Pe acest subiect, articolul de fond al lui Eugene F. Fama (1970), Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work, The Journal
of Finance, nr. 25 (2), pag. 383 - 417.

16 Pe acest subiect: Christian Hoarau şi Robert Teller (2001), pp. 112 şi Robert Goffin (2001), Principes de finance moderne, Economica, pp. 121
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Ostrom deoarece are trăsături caracte-
ristice de “bunuri de club” (Burlaud &
Perez, în Nikitin & Richard, 2012, p.
228). În plus, nu toţi primesc informaţia
în acelaşi timp; există informaţii confi-
denţiale sau private şi doar informaţia
financiară, singura de altfel care este
standardizată, nu poate da cursul.
Evenimentele internaţionale, pericolele
climatice, sănătatea unui conducător,
perspectiva unui contract important, o
inovaţie tehnică promiţătoare etc. con-
cură în egală măsură la formarea pre-
ţurilor. 
Teoria pieţelor eficiente este asociată
cu teoria agentului. Conform celei din
urmă, cei care deţin resursele de care
întreprinderea are nevoie şi în special
resurse financiare au libertatea de a
face contracte cu întreprinderea sau de
a renunţa la contracte, de a încredinţa
gestiunea conducătorilor întreprinderii:
“Teoreticienii Agenţiei văd firma încon-
jurată de pieţe eficiente (Agency theo-
rists see the firm surrounded by effi-
cient markets)” (Hill & Jones, 1992, p.

134). Cele două teorii nu se confundă,
dar sunt strâns legate.

v Teoria agenţiei
Punând informaţia financiară în servi-
ciul investitorilor, cadrul conceptual al
IASC/IASB adoptă o reprezentare a
întreprinderii potrivit teoriei agenţiei.
Potrivit acestei teorii, care se află la in -
tersecţie cu dreptul, economia şi mana-
gementul, compania este o încrengătu-
ră de contracte explicite sau implicite şi
nu o instituţie, un colectiv care are o
viaţă proprie, un suflet. Informaţia
financiară reduce asimetria informaţii-
lor între mandant sau principal (acţio-
narul) şi mandatarul sau agentul (con-
ducătorul angajat) căruia îi este dele-
gată o putere de acţiune, păstrând în
acelaşi timp o putere de control pentru
a se asigura de loialitatea sa (Jensen &
Meckling, 1976). Această putere de
control se exercită în parte prin inter-
mediul conturilor, pentru a se asigura
că obiectivele privind rentabilitatea au
fost atinse, dar şi prin mecanisme de

guvernare care favorizează existenţa
unei identităţi de obiective între princi-
pal şi agent, cum ar fi, de exemplu,
opţiunile pe stocuri (stock options).

Întreprinderea nu este un actor unic, ci
locul de confruntare şi de cooperare
între actori oportunişti având interese
divergente. Echilibrarea acestor intere-
se antrenează costuri de agenţie pen-
tru a reduce riscul moral (nerespecta-
rea ansamblului de reguli şi acorduri
dintre cele două părţi): cost de supra-
veghere pentru mandant sau principal
şi cost de predare a conturilor către
mandatar sau agent. Aceste costuri nu
sunt decât un subansamblu al costuri-
lor de tranzacţionare definite de Coase,
apoi de Williamson17. Adam Smith a
explicat deja natura particulară a aces-
tei relaţii dintre proprietari şi conducă-
tori: “Conducătorii acestui tip de com-
panii (societăţile pe acţiuni) fiind admi-
nistratorii banilor altora mai degrabă
decât ai banilor proprii, nu ne putem de
loc aştepta să aducă acea vigilenţă
precisă şi grijulie pe care o aduc ade-
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17 Cf. Coase, R.H. (1937), The Nature of the Firm, Economica, vol. 4 şi Williamson, O. E. (1979), Transaction Costs Economics: the Governance
of Contractual Relations, Journal of Law and economics, nr. 2.
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sea asociaţii în mânuirea fondurilor
lor.”18 A. Berle şi G. Means aprofun -
dea ză această problemă a divergenţe-
lor de interese dintre cel care conduce
şi cel care deţine întreprinderea19. M.
Jensen şi W. Meckling vor merge şi mai
departe, interesându-se de ansamblul
contractelor care au loc în cadrul fir-
mei20.
Tabelul 2 arată că relaţiile de putere nu
sunt în mod necesar conforme cu teo-
ria liberală şi cu dreptul societăţilor,
care ar vrea ca aceia care conduc să
fie subordonaţi deţinătorilor capitalului.
De exemplu, diluarea capitalului poate
explica absenţa legăturii dintre remu-
nerarea conducătorului şi evoluţia cur-
sului acţiunilor.
Jensen & Murphy (1990) au găsit şi ei
o legătură foarte mică între remunera-
rea conducătorilor şi performanţa între-
prinderii.
Teoria agenţiei, centrată pe relaţia con-
ducător/acţionar, a cunoscut dezvoltări
care au cuprins ansamblul părţilor inte-
resate pentru a da naştere Teoriei
Agenţiei Acţionarilor (Stakeholder
Agency Theory) a lui Hill & Jones
(1992). Celelalte părţi interesate sunt
salariaţii, clienţii, furnizorii, creditorii,
colectivităţile locale şi, în general,
publicul. Toate aceste părţi interesate
sunt legate de firmă prin contracte
explicite sau implicite şi îi aduc resurse
pe care conducătorii întreprinderii le
vor gestiona, deci de care aceştia vor
dispune pentru a crea valoare. Dar nu
toţi aşteaptă acelaşi rezultat. Astfel, unii
doresc maximizarea valorii bursiere,
dacă firma este cotată, iar alţii, precum
salariaţii, garantarea unui venit şi deci

a locului de muncă. Vor fi deci necesa-
re situaţii financiare care să poată oferi
informaţii privind mai multe aspecte ale
performanţei (Christensen, 2010, p.
292). Cadrele conceptuale, având vo -
caţie de universalitate, au respins întot-
deauna ideea unui pluralism contabil: o
entitate nu publică decât un singur set
de conturi. Cadrul conceptual al IASB
recunoaşte totuşi multitudinea de utili-
zatori şi diversitatea nevoilor lor. Dar,
privilegiind totuşi investitorii, adică
acţionarii, şi creditorii (IASB, 2010, art.
OB3), cadrul conceptual vizează să
producă o informaţie care să răspundă
nevoilor unui număr maxim de alte părţi
interesate (ibid. OB8), fără ca acestea
din urmă să fie prioritare (ibid. OB10).
Neputând, din raţiuni tehnice de înţe-
les, să instrumenteze relaţii de agent
ge neralizate potrivite Teoriei Agenţiei
Acţionarilor (Stakeholder Agency
Theory), cadrul conceptual se repliază
pe teoria agenţiei redusă la relaţiile din-
tre conducători şi acţionari. 
De altfel, teoria agenţiei reduce în mod
abuziv complexitatea întreprinderii,
ignorând dimensiunile psihologice şi
sociale ale unei organizaţii umane. Nu
vom aborda aici problema eficienţei
manageriale al acestui mod de organi-
zare a puterii21. Dar, reţinând acest
mo del în cadrul său conceptual, contu-
rile anuale nu pot cu siguranţă servi
interesele de ansamblu ale părţilor inte-
resate.
În concluzia acestei dezvoltări a ipote-
zei implicite a modelului contabil pro-
movat de IASB, se observă că valida-
rea acesteia pune probleme serioase.
Finanţele comportamentale arată limi-
tele teoriei utilităţii aşteptate, informaţia

completă, imediată şi gratuită a opera-
torilor este o ficţiune, iar teoria agenţiei
este o viziune foarte limitată asupra în -
treprinderii. În plus, există o contradic-
ţie internă. Dacă pieţele sunt eficiente,
nu poate să existe, din construcţie, asi-
metrie informaţională. Principalul poate
deci păstra controlul permanent şi com-
plet al banilor. De asemenea, nu există
un pericol moral deoarece “comporta-
mentul inadecvat” al agentului este
imediat detectat, fără a fi nevoie să se
aştepte ca acesta din urmă să furnize-
ze o informaţie care l-ar putea deranja
şi mai ales o informaţie contabilă care
să descrie fapte mai vechi, în medie,
de şase luni. De aceea, recurgerea
simultană la aceste două teorii nu se
poate justifica.

2.2. IPOTEZELE EXPLICITE ALE
MODELULUI CONTABIL

Ipotezele explicite sunt cele care defi-
nesc calităţile cerute de instrumentul
de observare şi anume capacitatea sa
de a furniza informaţii corecte şi neutre
pentru a contribui la optimizarea efi-
cienţei alocări resurselor.

v Existenţa unei “imagini fidele”
fur nizate de informaţia financiară

Această ipoteză presupune existenţa
unei realităţi externe observatorului.
Situaţia financiară (financial position) ar
putea fi o realitate observabilă în mod
obiectiv şi transpusă în conturi. De
unde expresia true and fair view, utiliza-
tă în dreptul contabil britanic şi adopta-
tă de directivele europene sau expresia
faithful presentation din cadrul concep-
tual al IFRS (IASC, 1989, art. 33).

18 Smith, Adam 1991, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Flammarion, Vol. 2, p. 401
19 Berle, A. & Means, G. (1932), The Modern Corporation and Private Property, Commerce Clearing House
20 Pe acest subiect, articolul de fond al lui Michael C. Jensen şi William H. Meckling (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost

and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Nr. 3 (4), p. 305 - 360
21 Pentru o critică mai amplă a teoriei agenţiei, a se vedea Jean-Michel Saussois (2011), Capitalisme. Un Dieu sans Bible, Ed. Le Cavalier Bleu,
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Această obiectivitate este subminată
de faptul că tranzacţiile şi evenimente-
le luate în considerare în contabilitate
sunt acelea care îi interesează pe
investitori şi nu pe celelalte părţi intere-
sate. În plus, recurgerea la valoarea de
uzură sau utilă pentru a efectua testele
de depreciere nu este deloc compatibi-
lă cu obiectivitatea care se pretinde a fi
deoarece această valoare este în mod
necesar subiectivă. De exemplu, Didier
Marteau sublinia că 98% dintre active-
le companiei Goldman Sachs sunt eva-
luate conform mark to model şi că
aproximările de evaluare la valoarea
justă depăşesc rezultatul22.

v Ipoteza neutralităţii informaţiei
financiare

Ca producător de informaţie, Homo
œco nomicus este neutru? S-ar putea
înţelege că acesta s-ar abţine de la
orice judecată privind valoarea. Este,
evident, fals deoarece el privilegiază
alegerile care îi maximizează profitul
sau, mai general, avantajul. Ierar hi za -
rea obiectivelor este expresia unei
judecăţi de valoare. Decizia de a nu lua
parte este, de asemenea, o prejudeca-
tă. Existenţa unei cereri din partea utili-
zatorilor care exprimă nevoia de neu -
tralitate a conturilor, nu a fost demons-
trată niciodată chiar dacă afirmarea
acestei calităţi justifică standardul. În
schimb, patronatele se plâng în mod
regulat de instabilitatea standardelor şi
îşi doresc foarte mult o permanentizare
a metodelor.
Contabilitatea este totuşi neutră? S-ar
putea înţelege prin asta că nu va ţine
partea nimănui în cazul cerinţelor opu -
se, de exemplu acţionarii interesaţi să
cunoască valoarea fundamentală a
companiei şi salariaţii care doresc să
se asigure de continuitatea exploatării.
Potrivit IASB, informaţia financiară ser-

veşte interesele investitorilor (deci din
punct de vedere politic nu este neutră)
dar, cum celelalte părţi interesate se
presupune că au aceleaşi nevoi, aceas -
ta devine neutră! (IASC, 1989, art. 12 &
13) Răspunsul adus de cadrul concep-
tual al IFRS provine din retorică (teorie)
(Burlaud & Colasse, 2010, p. 164).
În ceea ce priveşte caracteristicile cali-
tative pe care trebuie să le aibă infor-
maţia financiară, cadrul conceptual
precizează că, pentru a fi fiabilă,
aceasta trebuie în special să fie neutră,
adică fără ocolişuri (IASB, 2010, art.
QC 14). Dar ea nu este neutră dacă
“prin selectarea sau prezentarea infor-
maţiei influenţează luarea deciziilor sau
judecata pentru a obţine un rezultat
predeterminat” (IASC, 1989, art. 36).
Potrivit acestei definiţii, producătorul
conturilor, contabilul sau conducătorul
unei întreprinderi trebuie să aibă un
comportament neutru. Eventuala sa
dorinţă de manipulare a diagnosticului
pe care-l va da cititorul de conturi este
foarte limitată de caracterul constrân-
gător al standardelor contabile. Dar ne -
utralitatea producătorului nu înseamnă
ca standardizatorul să fie neutru. “O
informaţie neutră nu înseamnă o infor-
maţie fără obiectiv şi fără influenţă asu-
pra comportamentului.” (IASB, 2010,
art. QC 14) Efectiv, prejudecata este
aceea de a privilegia nevoile investito-
rilor care operează pe o piaţă globali-
zată a capitalurilor, care trebuie să fie
cât se poate de lichidă.
Dacă ne plasăm de partea producăto-
rului de conturi, putem să concepem şi
să construim un semnal fără intenţie?
Şi dacă ne plasăm de partea cititorului
de conturi, ne putem imagina că inter-
pretarea pe care el o face nu este influ-
enţată de experienţa şi preferinţele
sale, deci de elemente subiective? Ne
putem imagina o lectură neutră a con-

turilor? În sfârşit, dacă ne plasăm de
partea standardizatorului, acesta nu
poate fi neutru din punct de vedere
politic din moment ce alege să privile-
gieze o categorie de utilizatori.

v Ipoteza compatibilităţii dintre fi -
de litatea şi relevanţa conturilor

Compatibilitatea dintre cele două cali-
tăţi - fidelitatea şi relevanţa - nu este
pusă la îndoială de cadrul conceptual
al IASB, care face o asociere strânsă
între cele două caracteristici. (IASB,
2010, art. QC 5) “Neither a faithful
presentation of an irrelevant phenome-
non nor an unfaithful presentation of a
relevant phenomenon helps users
make good decisions (ibid. art. QC 14).
(Nici o prezentare fidelă a unui feno-
men irelevant, nici o prezentare nefide-
lă a unui fenomen relevant nu-i va ajuta
pe utilizatori să ia decizii bune)”. Dacă
informaţia financiară trebuie să aibă în
mod necesar aceste două calităţi, ceea
ce este o convenţie ideală, există
cazuri de incompatibilitate?
Cadrul conceptual defineşte relevanţa
astfel: “Financial information is capable
of making a difference in decisions if it
has predictive value, confirmatory value
or both. (Informaţia financiară este
capabilă să facă diferenţa în luarea
deciziilor dacă are valoare predictivă,
valoare confirmativă sau pe ambele.)”
(IASB, 2010, art. QC 7) O informaţie nu
trebuie să fie previzionară pentru a fi
predictivă (ibid. QC 8). Este suficient ca
ea să ajute utilizatorii de conturi să facă
previziuni, mai ales estimări privind flu-
xurile financiare. În măsura în care
conturile confirmă sau infirmă previziu-
nile anterioare, ele permit rafinarea
estimărilor care se vor face în viitor.
Cadrul conceptual defineşte “reprezen-
tarea fidelă” ca fiind completă, neutră şi
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22 Marteau, Didier, Aléa moral, asymétrie d’information et crise financière, Conferinţa din 29.03.2012 la INTEC, Paris
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lipsită de eroare sau exactă (IASB,
2010, art. QC 12). Dintre aceste trei
calităţi, cea care pune cele mai mari
probleme este neutralitatea, de care
am vorbit mai sus. Relevanţa, prin defi-
niţie, produce un impact asupra decizii-
lor (IASB, 2010, art. QC 12).
Dacă reprezentarea fidelă nu implică
ipso facto şi utilitatea, adică relevanţa
informaţiilor (IASB, 2010, art. QC 16),
cadrul conceptual nu are în vedere
conflictul dintre cele două calităţi
(Hoarau, Teller & Walliser, în Hoarau et
al. 2011, p. 95). Dar atunci, cum se
explică presiunile politice din anul
2008?
Aplicarea IAS 39 în forma sa dinainte
de octombrie 2008 ar fi putut avea ca
efect, cu privire la situaţia pieţelor
financiare, să oblige băncile să consta-
te deprecieri care ar fi putut diminua
puternic profiturile lor sau capitalurile
lor proprii şi le-ar fi putut împiedica să
respecte rapoartele prudenţiale (Bâle 1
şi Bâle 2) cărora le sunt subordonate.
Exista un risc mare ca unele dintre ele,
mai ales băncile de investiţii şi de finan-
ţare, să dea faliment23 şi ca acest lucru
să producă un nou entuziasm specula-
tiv pe scăderea pieţelor şi să încheie
prin a le destabiliza. În acest stadiu
este clar că urmărirea eficienţei a con-
dus la instabilitate. (…) Amendamentul
publicat în 13 octombrie 2008 permitea
– ceea ce până atunci era interzis – ca
elementele să fie reclasificate de la
categoria active deţinute la finalul tran-
zacţiilor sau de la categoria active dis-
ponibile la vânzare în categoria împru-
muturi şi creanţe emise de firmă, făcân-
du-le astfel să scape de la evaluarea la
valoarea justă, reclasificările putând fi
făcute retroactiv, începând cu 1 iulie

2008. Acest amendament al IAS 39 şi
IFRS 7, adoptat la 15 octombrie 2008
de Uniunea Europeană, era de mare
im portanţă. Se poate măsura a poste-
riori impactul citind, de exemplu, contu-
rile din 2008 ale băncii Société Gé né -
rale. Aceasta a aplicat amendamentul
de la 1 octombrie 2008 şi a putut, dato-
rită lui, să reclasifice drept împrumuturi
şi creanţe active de 28,6 miliarde euro
evaluate la valoarea de piaţă, reclasifi-
care care a determinat evitarea, în
2008, a unei reduceri a produsului său
net bancar de 1,5 miliarde euro şi i-a
permis să obţină un rezultat consolidat
de 2,01 miliarde euro.” (Colasse,
2009a) Presiunile politice au condus
deci la ocolirea unor regulilor care se
presupune că generau o imagine sau o
reprezentare fidelă. Dar aceste ocoli-
şuri pot avea consecinţe de dorit.
(Christensen, 2010, p. 288)
În concluzie, această dezvoltare asu-
pra ipotezei explicite îşi arată slăbiciu-
nile. Recurgerea la modele de evalua-
re interne nu poate da o imagine fidelă
a unei realităţi obiective, neutralitatea
pusă în serviciul investitorului bursier
“nomad” este doar teorie, iar conflictul
dintre fidelitatea şi relevanţa conturilor,
neavut în vedere de IASB, va apărea la
lumină în cursul crizei din 2008.
În finalul acestei expuneri asupra ipote-
zelor implicite şi explicite ale modelului
contabil al IASB, se constată că ele nu
sunt validate, dar constituie un efort de
modelare care determină o foarte
puternică reducere a complexităţii unei
realităţi, situaţia financiară a unei com-
panii, pentru care nu este posibilă nici
un fel de observare directă. În conti-
nuarea articolului vom vedea de ce
parte ne situăm în privinţa relevanţei

modelului contabil, referitor la utilitatea
informaţiei produse.

3. Conturile sunt un
stimul: “bun” este

mai important decât
“adevărat” 

Am văzut deja că situaţia financiară a
unei entităţi nu ar putea fi observată
decât cu ajutorul unor mijloace capabi-
le să modeleze realitatea, adică să-i
reducă complexitatea pentru a o face
perfect inteligibilă. Or, modelul IASB se
bazează, în mod esenţial, pe o repre-
zentare a comportamentelor care este
contestabilă. De altfel, fidelitatea infor-
maţiei financiare şi neutralitatea politică
a standardizatorului sunt discutabile, în
egală măsură. Totuşi, din acest cadru
conceptual urmează să se dezvolte
practici contabile cvasi-universale.
Acest paradox nu se poate explica
decât dacă abandonăm dorinţa de a
exprima “adevărul” pentru a încerca să
exprimăm “bunul”. 

3.1. CARE ESTE REALITATEA
“ADEVĂRULUI”? 

În cazul în care “adevărul” se bazează
pe presupuneri, mai putem vorbi de
“adevăr”?
În Tabelul 1, care prezintă evoluţia
contabilităţii, am spus că “adevărul”
poate exista. Astfel, o contabilitate de
casă arată până la cea mai mică valoa-
re numerarul disponibil şi care poate fi
verificat “făcând casa”. La fel, dacă
proprietarul vroia să facă inventarul tur-
melor pe care le încredinţa unui cioban,

23 Termenul “faliment” nu este chiar exact. Falimentul este o stare de fapt: la momentul t, trezoreria nu-şi mai permite să-şi onoreze datoriile sca-
dente. Ne aflăm pe domeniul “fidelităţii”. În schimb, emiterea unui semnal negativ nu poate decât să creeze un risc şi nu un fapt. Scăderea rezul-
tatelor băncilor ar putea genera o nelinişte în privinţa solvabilităţii lor viitoare cu riscul unui blocaj al pieţei interbancare. Semnalul nu era “rele-
vant”; putea crea pierderea încrederii.
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trebuia să numere animalele, ceea ce
se poate face în mod simplu şi obiectiv.
Deşi… Putem să adunăm în mod sim-
plu viţei, vaci, vaci gestante, boi, tauri
etc? Nu trebuie să ţinem cont de vârsta
lor? De starea lor de sănătate? Tre -
buie, deci să concepem nişte categorii.
Dar vom constata că se ivesc alte pro-
bleme: de exemplu, de când un viţel
devine adult? Animalul este sănătos
sau bolnav? Nu putem răspunde la
aceste întrebări decât folosind anumite
convenţii, de exemplu fixând o vârstă
de tranziţie la stadiul de adult. Se
creează astfel reguli, standarde care
simplifică şi calmează relaţiile dintre
agenţii economici cu condiţia să facă
obiectul unui consens. 
Pornind de la acest exemplu foarte
simplu, ne putem imagina cât de greu
este să construieşti o “imagine fidelă” a
situaţiei financiare a unei entităţi pre-
cum o companie mare. Evident este un
mecanism formidabil de reducere a
complexităţii. Se poate concepe ca
acesta să fie neutru?
Dacă acceptăm faptul că suma capita-
lurilor proprii şi rezultatul net al exerci-
ţiului reprezintă semnalele cele mai

importante furnizate de conturi, atunci
exemplele din Tabelul 3 arată până la
ce punct aceşti indicatori sunt sensibili
la convenţiile amintite mai sus.
Prin simpla schimbare a standardelor
de referinţă, aceeaşi companie poate
să facă să varieze rezultatul său cu un
miliard de euro sau să transforme un
profit în pierdere. Se mai poate atunci
vorbi de imagine fidelă?
Dar problema de fond este de a şti
dacă, aflat în imposibilitatea de a repre-
zenta “adevărul”, semnalul modifică
comportamentul. Da, fără îndoială.
(Christensen, 2010, p. 293) Într-adevăr,
când vedem presiunea exercitată de
Consiliul Ecofin din 7 octombrie 2008
asupra standardizatorului mondial –
IASB pentru a modifica regulile jocului
cu scopul de a salva băncile de la un
faliment în lanţ, nu putem decât să fim
convinşi de acest lucru. Astfel, reclasifi-
carea anumitor active financiare hotă-
râtă în octombrie 2008, cu efect
retroactiv din 1 iulie 2008, a avut asu-
pra conturilor anuale a trei bănci, prin-
tre altele, următorul impact – creşterea
rezultatului calculat (deşi nu s-a con-
statat nici un flux financiar nou) cu:

 1,5 miliarde euro pentru SG, aşa
cum am mai arătat;

 845 milioane euro pentru Deutsche
Bank şi

 310 milioane euro pentru Natixis
(Burlaud & Colasse, 2010, p. 174)

Atunci când rezultatul este suspectat că
ar putea provoca o panică la bursă,
sunt schimbate regulile jocului, se modi-
fică “termometrul” şi se atribuie contabi-
lităţii obiectivul de a produce un semnal
“bun”. În acest caz a fost eficient pentru
că încrederea a revenit rapid.
După ce am constatat că există îndoieli
asupra fidelităţii şi neutralităţii politice a
informaţiei financiare, a sosit vremea
să ne punem întrebări. 

3.2. CUM POATE IMAGINEA SĂ
CREEZE REALUL? 

Relaţia dintre cunoaştere şi acţiune a
făcut obiectul multor discuţii. Aceasta
se află în centrul atenţiei psihologului,
biologului, logicianului şi epistemologu-
lui Jean Piaget la studierea modului în
care este construită inteligenţa24. Re -
laţia respectivă o regăsim, sub o altă
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24 Piaget, Jean (1949), La psychologie de l’intelligence, Armand Colin, Ed. a 2-a, 212 p.
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for mă şi într-un alt context, la Michel
Foucault în ideea sa că realitatea este
modificată de observare, respectiv că
omul îşi adaptează comportamentul
atunci când este conştient că este ob -
servat sau susceptibil de a fi urmărit25.
Acest demers se înscrie în curentul
constructivist al cărui promotor a fost,
printre alţii, şi Piaget.
A contabiliza înseamnă, mai întâi de
toate, să culegi datele şi să le prelu-
crezi pentru a produce o informaţie
care se presupune a oferi o imagine
fidelă, conform Tabelului 4. Dar aceas-
tă imagine nu este citită la fel de către
diverşii utilizatori, deoarece contextul în
care este situat cititorul, experienţa sa,
memoria sa se suprapun peste acea
imagine pentru a realiza o interpretare,
un sens, un diagnostic, care nu pot fi
decât subiective. Doi indivizi sau chiar
acelaşi individ plasat în două contexte

diferite, vor face o lectură diferită a con-
turilor. Producătorul informaţiei nu are,
evident, nicio influenţă asupra contex-
tului în care se află cititorul. Dar în func-
ţie de natura informaţiei pe care o pro-
duce, acesta va avea totuşi o influenţă
asupra cursului evenimentelor. În mod
indirect, producătorul de conturi partici-
pă la transformarea lumii, la crearea
realului. Această transformare va da
naştere, la rândul său, unei noi imagini.
Există, deci, interacţiune între imagine
şi realitate, ilustrând în acest caz rela-
ţia dialectică dintre cunoştinţă şi ac -
ţiune. 
Atunci când este vorba despre bunuri
sau fiinţe fără conştiinţă, imaginea nu
interacţionează cu realul. Astfel, faptul
de a măsura, a face planul sau a foto-
grafia o clădire nu are nici un efect asu-
pra acesteia din urmă, pentru că ea nu
are un comportament potrivit definiţiei

pe care am dat-o în introducere. A-i
arăta unui animal imaginea sa (în oglin-
dă, fotografie sau statuie) nu are în
general consecinţe asupra comporta-
mentului său pentru că el nu are conşti-
inţa de a fi reprezentat. Cu totul altfel
stă situaţia cu comportamentul uman.
De exemplu, conducătorul care va fi
apreciat în funcţie de conturile sale va
anticipa acest lucru şi, în funcţie de ipo-
tezele folosite pentru construirea aces-
tor conturi, va încerca să ofere acţiunii
sale o imagine cât mai flatantă. Pe
baza conturilor el va fi comparat, de
exemplu, cu concurenţii săi şi va fi deci
evaluat. Imaginea, conturile în sensul
de informaţie financiară reprezintă un
semnal stimulator sau inhibator al com-
portamentelor sociale. În acelaşi timp,
semnalul face vizibile anumite aspecte,
dar nu le poate face vizibile pe toate.
Or what you see is what you get (ceea
ce vezi este ceea ce primeşti). Deci, fie

25 Foucault, Michel (1981), Surveiller et punir, NRF Gallimard, 318 p.
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că este sau nu transmis cu bună ştiin-
ţă, semnalul nu poate fi neutru, după
cum am văzut mai sus, la capitolul 2.2.
Dacă nu este “adevărat” rămâne de
văzut dacă semnalul este “bun”. 
Un semnal nu poate, în mod evident, fi
“bun” în general, “bun” în sine. Nu
poate fi aşa decât în raport cu un obiec-
tiv urmărit de o persoană sau un grup
de persoane. Optimul ar putea fi un
semnal ne-neutru deci, în acest con-
text, care încearcă să manipuleze
(Christensen, 2010, p. 294). Cadrul
con ceptual implicit sau explicit este cel
care defineşte pentru cine sau pentru
ce este produsă informaţia financiară.
Vom identifica câteva posibilităţi alter-
native care arată relativitatea mesaju-
lui, grupând aceste posibilităţi în trei
mari categorii de obiective:
- a face schimbul posibil datorită

încrederii;
- a face posibilă relaţia de agenţie

datorită, în special, controlului;
- a face posibilă o politică economică

datorită unei contabilităţi bazate pe
fiscalitate.

v A face schimbul posibil datorită
încrederii

Contabilitatea este în mod esenţial
legată de schimb. Or, acest schimb nu
poate avea loc fără un minimum de
încredere că contabilitatea poate con-
tribui la stabilitate realizând inventare
care nu pot fi falsificate şi asigurând
trasabilitatea fluxurilor financiare26.
Astfel, creditorii pot căuta în conturi un
inventar al patrimoniului care ar
putea oferi garanţii reale în caz de sin-
copă, evaluat prudent şi realizat în mod
exhaustiv.

Ne putem, de asemenea, întreba dacă
ro lul conturilor nu este doar să facă
vizibile sau controlabile fluxurile fi -
nanciare. Ca şi poliţistul care, prin sim-
pla sa prezenţă, modifică comporta-
mentul şoferilor, reducând astfel numă-
rul de infracţiuni din codul rutier, conta-
bilul contribuie foarte mult la reducerea
delincvenţei. Semnalul “bun” pe care îl
emit conturile este că trasabilitatea flu-
xurilor financiare este un obstacol dura-
bil în faţa impunităţii delincvenţei finan-
ciare sau fiscale. Este oare nevoie de
un referenţial contabil mai centrat pe
fluxurile şi angajamentele financiare
din afara bilanţului sau pe nevoile fiscu-
lui care ar abandona ideea de a da o
valoare de utilizare activelor?

v A face posibilă relaţia de agenţie
datorită controlului

Teoria agenţiei, care se aplică tuturor
situaţiilor de cooperare27, dar pe care
nu o folosim aici pentru a discuta des-
pre separarea proprietăţii de capital şi
management, este, evident, una dintre
condiţiile de investire a economiilor şi,
în consecinţă, de dezvoltare economi-
că. Dar această relaţie presupune, în
afară de o guvernanţă potrivită, exis-
tenţa unor mijloace de control al agen-
tului pentru:
- a răspunde de gestiunea sa;
- a-şi revela previziunile;
- a aprecia perenitatea sau caracte-

rul reproductibil al performanţei
sale.

Conturile pot fi instrumentul unui con-
trol ex post privind realizarea angaja-
mentelor strategice, care să fie exerci-
tat de acţionari asupra conducătorilor
care trebuie “să dea seama” sau, mai

general, un control al mandanţilor asu-
pra mandatarilor. Nu avem, deci, nevo-
ie de un referenţial contabil specific
opţiunilor strategice? O strategie indus-
trială pe termen lung, pe modelul capi-
talismului renan, poate fi urmată utili-
zându-se acelaşi referenţial contabil ca
în cazul unei strategii de maximizare a
valorii acţionariale pe termen scurt?

Conturile pot de asemenea să releve
an ticipările conducătorilor, chiar
dacă nu înregistrează decât evenimen-
te trecute. Într-adevăr, ele se stabilesc
pe baza continuităţii exploatării. Dacă
aceasta din urmă se dovedeşte a fi
nerealistă, conturile trebuie să fie stabi-
lite la valoarea lichidativă. În ipoteza
continuării activităţii, unele taxe calcu-
late sunt bazate pe previziuni. Astfel,
amortizările sunt repartizate pe o dura-
tă viitoare probabilă de utilizare a acti-
velor respective. Clasificarea titlurilor
de valoare în categorii (de participare,
de clasament etc.) cu consecinţele res-
pective în materie de evaluare şi de
impact asupra rezultatului, este în func-
ţie de intenţii. Determinarea unei rate
de actualizare aplicabile fluxurilor de
numerar viitoare pentru a pune în va -
loare anumite posturi din bilanţ se rea-
lizează în funcţie de anticipările privind
valoarea timpului şi nivelul de risc.

În fine, putem, de exemplu, să cerem
ca situaţiile financiare să aibă o valoa-
re predictivă. Dacă acestea oferă o
imagine fidelă a stării financiare la un
moment dat, atunci vor permite urmări-
rea evoluţiei din trecut, trasarea unei
tendinţe şi, în caz de degradare, pot
provoca fenomene de panică (previ-
ziuni auto-îndeplinite), creditorii – între
care acţionarii reprezintă doar un caz
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26 N.r.: Trasabilitatea fluxurilor financiare poate fi definită prin trei criterii: transparenţă pentru toate părţile interesate, urmărirea procesului de către
părţile interesate şi existenţa unor instrumente de control şi de audit. (http://www.epargnesansfrontiere.org/Articles_c-100-s-126-i-113-p-
0?PHPSESSID=e152e015807e64068c33a8c5a80dc9f3)

27 Cf. Rojot, Jacques (2003), Théorie des organisations, Eska, pp. 245
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particular – comportându-se ca şi pa -
sa gerii unui vapor aflat în furtună,
pasageri care se pun la adăpost în ace-
laşi loc provocând astfel temuta răstur-
nare. Invers, li se poate reproşa că nu
au valoare predictivă şi, în consecinţă,
că nu servesc la nimic. Netrăgând sufi-
cient de devreme semnalul de alarmă,
întârziem aflarea pericolului şi luarea
deciziilor care, adoptate la timp, ar fi
permis o redresare devenită acum
imposibilă. Un cont de rezultate detaliat
permite verificarea viabilităţii modelului
economic al întreprinderii.

v A face posibilă o politică econo-
mică datorită unei contabilităţi
ba zate pe fiscalitate

Contabilitatea produce o măsurare
con venţională a rezultatului, care va
folosi la distribuţia valorii adăugate
între acţionari (dividende), stat (impo-
zit), salariaţi (participare sau co-intere-
sare) şi compania însăşi (investiţii).
Ceea ce va primi fiecare depinde, evi-
dent, de ceea ce vor lua ceilalţi, ştiindu-
se că impactul asupra economiei naţio-
nale şi asupra echilibrelor sociale este
în funcţie de beneficiar. Partea distri-
buită salariaţilor nu este utilizată la fel
ca cea care se distribuie acţionarilor,
cele două categorii neavând aceleaşi
ţinte de economisire. Statul îşi poate
folosi puterea suverană pentru a acţio-
na asupra sumei prelevate28. 
Dar, într-un mod mai subtil, poate de
asemenea să favorizeze pe una dintre
celelalte părţi care au drepturi, impozi-
tând, de pildă, veniturile din capitaluri
mai puţin decât pe cele din muncă sau
impozitând mai mult rezultatul reparti-
zat decât rezultatul folosit ca rezervă.

Poate chiar să ţintească şi mai fin, de
exemplu, fa vorizând investiţiile în mij-
loace de producţie mai mult decât cele
în imobiliare.

În măsura în care fiscalitatea este in -
strumentul unei politici economice care
poate viza creşterea locurilor de
muncă, a investiţiilor, a inovaţiei, a ex -
portului etc., contabilitatea poate avea
drept obiectiv prioritar măsurarea efor-
tului realizat de firma contribuabilă în
sensul comportamentului dorit. Din
această perspectivă, referenţialul con-
tabil este cuprins în codul impozitelor,
aşa cum este cazul conturilor entităţilor
care nu sunt de interes public din SUA.
De asemenea, este în mare parte, dar
nu total, şi cazul conturilor sociale din
Franţa.

v A face legitimă o entitate datorită
unei raportări economice, socia-
le şi de guvernanţă (ESG)

Anumite companii dobândesc o dimen-
siune, generează externalizări şi exer-
cită o astfel de putere încât “publicul (şi
nu numai piaţa) devine conştient de
faptul că reprezintă obiectul manage-
mentului acestor organizaţii”29. Se
pune, astfel, problema legitimităţii ace-
lei puteri. 

Problema rolului politic al companiilor
nu este nouă. În secolul al XV-lea, ban-
cherul Fugger şi-a folosit averea pentru
a obţine alegerea lui Carol Quintul
drept împărat al Im pe riului Romano-
German. Colonizarea Asiei şi Africii de
către naţiunile europene s-a sprijinit pe
marile firme, precum Compania Indiilor.
ITT a jucat un rol activ în Chile, la răs-
turnarea guvernului socialist al lui

Salvadore Alliende de către generalul
Pinochet. Am putea de asemenea
evoca intervenţiile politice ale marilor
companii petroliere sau miniere. În fine,
criza actuală a de monstrat puterea fan-
tastică a agenţiilor de rating. Puterea
acestora, dar şi slăbiciunea lor: riscuri
politice, de mediu şi sociale30. De
aceea, ele au de dat socoteală şi socie-
tăţii, dacă vor să-şi legitimeze, deci să-
şi menţină, puterea.
Începând cu anii ’90, se instituţionali-
zează cererea unei raportări lărgite din-
colo de conturile anuale. În Franţa,
legea din 15 mai 2011 referitoare la
noile reglementări economice (NRE) a
creat “o obligaţie de raportare pentru
societăţile cotate, care acoperă dome-
niile social şi de mediu” (Capron &
Quairel-Lanoizelée, în Nikitin & Ri -
chard, 2012, p. 163). 
Legea din 12 iulie 2010 cu privire la
angajamentul naţional asupra mediului,
numită Grenelle 2, a lărgit această obli-
gaţie (ibid. p. 164). Directiva europeană
de modernizare şi actualizare a stan-
dardelor contabile (2003/51/EC) stipu-
lează: “În măsura în care este necesar
pentru a se înţelege evoluţia afacerilor,
a rezultatelor sau a situaţiei companiei,
analiza implică in dicatori cheie de per-
formanţă de natură atât financiară, cât
şi, acolo unde este cazul, nefinanciară
cu privire la activitatea specifică a com-
paniei, în special informaţii referitoare
la probleme de mediu şi de personal.”
(art. 46) 
Aceste cerinţe s-au lovit de slaba in -
stru mentare şi de lipsa unui consens
pentru a-l construi. Totuşi, proiecte
există.

28 Aceste prelevări sunt totuşi “modulate” de frauda fiscală pe care Eric Alt, citându-l pe ministrul Valérie Pécresse, a evaluat-o la 30 sau 50 miliar-
de euro pe an în Franţa. (Cf. Alt, Eric & Luc, Irène, 2011, L’esprit de corruption, Ed. Le bord de l’eau,180 p.

29 Laufer, Romain & Burlaud, Alain (1980), Management public. Gestion et légitimité, Dalloz, p. 52.
30 Despre conceptul de risc major: Laufer, Romain (1993), L’entreprise face aux risques majeurs. A propos de l’incertitude des normes sociales,

L’Harmattan, 320 p.
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În 1997, s-a creat Global Reporting
Initiative (GRI) - Iniţiativa de Raportare
Globală, în parteneriat cu Programul
Naţiunilor Unite pentru Mediu (PUE).
Scopul a fost instrumentarea promovă-
rii dezvoltării durabile prin asigurarea
unui triplu echilibru: economic, de me -
diu şi social sau uman. “Liniile directoa-
re ale GRI organizează raportarea sus-
tenabilităţii în ceea ce priveşte perfor-
manţa economică, de mediu şi socială
(de asemenea, cunoscut sub numele
de triple bottom line). Această structură
a fost aleasă pentru că reflectă ceea ce
este în prezent abordarea cea mai larg
acceptată pentru definirea sustenabili-
tăţii.”31

Un nou standardizator a luat naştere în
2010: International Integrated Re por -
ting Council (IIRC) - Consiliul Inter na -
ţional de Raportare Integrată. Do me -
niul său de competenţă este definit ast-
fel: “Raportarea integrată este o nouă
abordare a raportării corporative care
demonstrează legăturile dintre strate-
gia unei organizaţii, guvernanţa şi per-
formanţa financiară, pe de o parte, şi
contextul social, economic şi de mediu
în care operează, pe de altă parte. Prin
consolidarea acestor conexiuni, Ra -
portarea Integrată poate ajuta afacerile
să ia decizii mai durabile şi permite
investitorilor şi altor părţi interesate să
înţeleagă modul în care o organizaţie
este într-adevăr performantă.”32

După cum se vede, atât pe plan institu-
ţional, cât şi pe cel al instrumentării,
raportarea ESG nu este stabilizată. Dar
se pot face anumite observaţii:
- modelul standardizării contabile

exercită o puternică atracţie odată
cu înfiinţarea organismelor de stan-
dardizare care definesc informaţiile
ce trebuie produse şi forma lor pen-

tru a asigura permanenţa metodelor
de măsurare şi comparabilitatea şi
pentru a garanta neutralitatea (în
sensul lipsei manipulării);

- obiectivele sunt mult mai mari
odată cu dorinţa de informare cu
privire la mai multe dimensiuni ale
managementului în folosul mai mul-
tor părţi interesate şi nu doar al
investitorilor actuali sau potenţiali;

- problema legăturii între raportarea
socială şi de mediu şi raportarea fi -
nanciară nu este rezolvată. Infor -
maţiile produse trebuie să se supra-
pună sau sunt produse indepen-
dent? De cine şi cum trebuie ele
auditate?

Dar ideea principală, fie că este vorba
despre reportarea ESG, fie despre con-
turile anuale, este că a face vizibil în -
seamnă a înţelege că informaţia deter-
mină un anume comportament.
În concluzia acestei celei de-a treia
părţi, vedem că “alegerea unei tehnici
contabile nu este decât reflectarea unei
alegeri fundamentale necesar a fi expli-
cată, deşi aceasta se face foarte rar”
(Burlaud, 1979, p. 20). Cadrul concep-
tual al IASC/IASB a remediat parţial
această problemă, precizând partea
interesată pe care intenţionează să o
privilegieze. 
Dar noi am arătat că ar putea exista un
alt mod de abordare a problemei. În loc
să ne întrebăm cui îi este destinată
informaţia, putem să ne întrebăm cu ce
scop, cu ce finalitate publicăm această
informaţie. Mai multe părţi interesate
pot avea un obiectiv comun. De altfel,
anumite părţi interesate nu sunt cate-
gorii omogene. 
Astfel, investitorii pot fi mici economisi-
tori, investitorii instituţionali – care ei

înşişi pot avea diverse profiluri –,
gestionari de portofolii care sunt ade-
sea apreciaţi după performanţa lor zil-
nică sau mari dinastii industriale
(Peugeot, Michelin, Quandt etc.) – care
îşi gestionează patrimoniul cu un ori-
zont de mai multe generaţii. 
Nu este sigur că toţi au aceeaşi nevoie
de informare. În sfârşit, dacă conturile
reprezintă un instrument în serviciul
unei politici publice, se presupune că
acea politică este condusă de un stat
sau de o organizaţie interguvernamen-
tală, care intervine de asemenea în
procesul de standardizare contabilă.

Concluzii
Multe dintre întrebările care s-au pus
aici, fără pretenţia de a face o evidenţă
exhaustivă, rămân fără răspuns şi con-
stituie tot atâtea zone de cercetare. Le
putem organiza, plasându-ne mai întâi
din punctul de vedere al puterii politice
care ar trebui să încadreze pregătirea
cadrului conceptual de către standardi-
zator, apoi plasându-ne din punctul de
vedere al cititorului de conturi.
Puterea publică trebuie să-şi pună în -
trebări cu privire la “bunul comporta-
ment” şi la eventualele efecte pro-cicli-
ce induse de standardele contabile.
Uniunea Europeană nu a făcut acest
lucru atunci când a încredinţat, prin
“subcontractare” către IASB sarcina de
a defini standardele de contabilitate,
“sub rezerva inventarului”. 
Care este “bunul comportament” pe
care conturile trebuie să îl inducă? Un
cadru conceptual este, deci, un act
politic pentru care tehnicienii acestuia
nu pot să-şi asume responsabilitatea
din punct de vedere legitim. 
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31 GRI (2002), Sustainability Reporting Guidelines, Versiunea a 2-a, citat de Depoers & Richard, J. în Nikitin & Richard, C., 2012, p. 181 – 182
32 http://www.theiirc.org/
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În faţa cui dau ei seama de alegerile pe
care le fac? Aceasta pune, de aseme-
nea, problema de a şti dacă putem
avea acelaşi cadru conceptual pentru a
informa în mod pertinent părţile intere-
sate, atunci când este vorba de com-
panii private, de organizaţii aferente
economiei so ciale sau de organisme
publice care ridică un impozit şi, even-
tual, emit mo nedă proprie. 

Putem să implicăm apropierea de
International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS) şi de IFRS?

Cum să evităm ca semnalul primit să
nu producă reacţii în lanţ, panică sau
entuziasm, comportamente pro-ciclice
şi să nu conducă la previziuni auto-rea-
lizabile? Abandonarea valorii juste în
favoarea întoarcerii la costul istoric nu
va permite, oare, reducerea volatilită-
ţii? 

Standardizatorul, în dialogul purtat cu
utilizatorii, în special în timpul publicării
sondajelor de opinie, trebuie să-şi
pună problema simplităţii mesajului şi a
caracterului său comprehensibil, ca şi
asupra efectului de învăţare33 pe care-
l poate induce.

 Care este legătura dintre credibili-
tate şi simplitatea mesajului? Bine -
înţeles, conturile nu pot fi credibile
decât dacă sunt inteligibile. Inte li -
gibilitatea este, de altfel, una dintre
calităţile cerute de cadrul concep-
tual (IASC, 1989, art. 23). Dar exis-
tă numeroase voci care critică as -
tăzi complexitatea standardelor şi
pierderea clarităţii situaţiilor finan-
ciare34. Ne putem imagina reîn-

toarcerea la soldurile intermediare
de gestiune35 care să răspundă
nevoilor diverselor părţi interesate?
Până unde poate merge mecanis-
mul de reducere a complexităţii
semnalului, permiţând totuşi contu-
rilor să-şi păstreze sensul?
Exemplu cel mai extrem este cel al
agenţiilor de ra ting care reduc infor-
maţiile privind riscurile de insolvabi-
litate ale unei firme, chiar al unei
ţări şi, deci, a politicii sale la o
singură notă. 

 Stimulul pe care-l constituie infor-
maţia financiară acţionează oare
asupra comportamentelor mereu la
fel de-a lungul timpului? Există un
efect de obişnuire? Un efect de
învăţare?

Cadrul conceptual al IASB presupune
ca “fenomenele economice” să poată fi
reprezentate fidel (IASB, 2010, QC12)
pentru a permite investitorilor existenţi
sau potenţiali să ia decizii economice
precum vânzarea, cumpărarea sau
păstrarea titlurilor (ibid. OB2). 
Până în prezent, gândirea s-a axat pe
extinderea către nevoile celorlalte părţi
interesate. Aceasta este abordarea
partenerială a standardizării contabile
(Co lasse, 2012, p. 66), gândirea care
am vrut să deschidă porţile relaţiei din-
tre standarde şi decizie sau comporta-
ment. 
Astfel, mai mult ca niciodată trebuie să
dăm avantaj atributului “bun” faţă de
“adevărat”.

Traducere şi adaptare 
Cristiana RUS

33 N.r.: În economie, efectul de învăţare se referă la: repetând aceleaşi operaţiuni, se obţine o dexteritate mai mare, o specializare mai bună, o
mai bună cunoaştere a celei mai eficiente metode de lucru. Toate acestea contribuie la creşterea productivităţii în mod considerabil.

34 Conform Situaţiilor financiare generale din cercetarea contabilă organizată de Autoritatea de standarde contabile (Autorité des normes compta-
bles) la 16.12.2011

35 N.r.: Un sold intermediar de gestiune (solde intermédiaire de gestion -S.I.G.) este un indicator de gestiune utilizat pentru a se aprecia gestiu-
nea unei firme din punct de vedere analitic. Soldurile intermediare de gestiune sunt calculate “în lanţ” pe baza informaţiilor contabile (cum ar fi
contul de rezultate).

Contabilitatea s-a
îndepărtat progresiv de
o concepţie pur juridică
(trimitere la dreptul de
proprietate aşa cum
este definit de codul
civil) pentru a se
răspândi la alte ramuri
ale dreptului (dreptul
societăţilor, dreptul
penal, dreptul fiscal
etc.) şi, în sfârşit, 
a se elibera de drept 
din lipsa existenţei 
unui drept mondial 
pentru a privilegia 
o viziune economică
fondată pe o economie
de piaţă mondializată 
şi în special o piaţă
financiară globalizată,
ignorând pe cât se
poate Statele şi
organizaţiile 
interguvernamentale
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Argument
Studiul pune în discuţie principalele
provocări şi probleme cu care se con-
fruntă profesia contabilă. Nevoia de
ordine şi disciplină în plan economic a
apărut odată cu „homo economicus”.
De fapt, atunci au mijit zorii profesiei
noastre. Pentru a izbândi în acţiunile
viitoare trebuie să ne întoarcem la...
trecut. A cerceta trecutul este nu numai
un act de curiozitate, ci şi unul de pie-
tate şi întărire sufletească. Prin acest
demers putem înţelege lumea înconju-
rătoare, conexiunile şi cauzele ei şi,
ceea ce este mai important, direcţia
spre care ne îndreptăm. „Vrei viitorul a-
l cunoaşte/Te-ntoarce la trecut” repre-
zintă nu doar două versuri ale Lucea -
fărului poeziei româneşti, ci şi o întrea-
gă filosofie de viaţă.
Deşi uneori avem sentimentul că am
des coperit totul, uităm că spaţiul ră -
mas necunoscut este imens. De la
Ecleziastul regelui Solomon (1082 –
975 î.e.n.) şi până la celebra deviză a
străbunilor noştri latini, o lume întreagă
ştie că „Nihil novi sub sole” – „Nimic
nou sub soare” înseamnă că „Nu exis-
tă niciun cuvânt care să nu fi fost spus
mai înainte” (Ahasverus Fritsch).
Cândva, într-o carte mai veche, scriam
un gând la care ţin enorm de mult:
„Credem în adevărul nostru, dar nu şi
în perfecţiunea lui. Ştim bine, cine cre -
de în supremaţia adevărului său nu
cre de de fapt în nimeni şi nimic”1.
Tocmai de aceea credinţa omului de
ştiin ţă nu este o dogmă. Fără îndoială,
ră mâne axioma la care subscriem şi
astăzi. 
Viaţa confirmă pretutindeni că gândi-
rea eliberată de prejudecăţi devine
motorul progresului, iar, uneori, soluţia
pentru ieşirea din impas.

Cultură şi
deontologie
- repere în profesia
contabilă şi afaceri

* Prof. univ. dr., Univ. „Al. I . Cuza” Iași, e-mail: emilhoromnea@yahoo.com
1 Horomnea E., Tratat de contabilitate. Teorii. Concepte. Principii. Standarde. Aplicaţii. Vol. 1, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001, p. 183
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Cultură şi deontologie, repere în profesia contabilă şi afaceri

Din perspectiva noastră, punem în
dezbatere următoarele idei: 
 suntem pe scena vieţii economice

de când lumea. Civilizaţia asirocal -
de iană, „leagăn al plantei umane”,
urmată de cea greacă şi romană,
cu piscurile lor Hammurabi, Aris -
totel, Cicero, da Vinci sau Goethe,
o dovedesc din plin;

 profesia contabilă în general şi au -
ditul în special, trebuie fundamenta-
te şi receptate şi prin dimensiunile
lor culturale, etice şi morale;

 momentele de disconfort şi de criză
pe care le traversăm nu reprezintă
numai culpa profesiei noastre. Prin
analiza într-o viziune proprie a fac-
torilor care au declanşat „seismul”
financiar, vom încerca să
demonstrăm această afirmaţie;

 întoarcerea la spirit şi cultură, la
cla sic şi durabil nu constituie o op -
ţiune, ci o condiţie de supravieţuire
pentru profesia contabilă. Altmin -
teri, riscăm ca „restul lumii” să ne
atribuie aceeaşi penibilă imagine de
simpli birocraţi, contabili cu mâ ne -
cuţe şi cotiere;

 în fine, ideea cea mai importantă,
un postulat de viaţă pentru noi, deri-
vă din sintagma: „Nu putem trăi
fără contabilitate şi deopotrivă
fără verdictul asupra adevărului ei
legitimat prin auditul financiar”.
Profesia contabilă devine astfel
„religia” oricărei afaceri oneste.

Înainte de abordarea de fond a proble-
maticii enunţate, o singură subliniere.
Este posibil ca prin titlul său studiul de
faţă să creeze oarecare nedumerire.
De ce aici şi de ce acum un asemenea
demers? Se spune că atunci când am
încetat să ne mai punem întrebări,
viaţa a intrat deja în zona crepusculară.

La fiecare interogaţie se poate răspun-
de punctual.
v De ce aici, într-o revistă de spe-

cialitate?
Pentru că vigoarea şi atractivitatea unei
economii şi în egală măsură credibilita-
tea afacerilor depind esenţial de calita-
tea factorului uman. Eludarea proble-
melor care ţin de cultură, deontologie şi
profesionalism, de moralitate şi bună
conduită, transformă lumea afacerilor
într-o „junglă” a celor puternici econo-
mic. Fundamentată pe un ansamblu
co e rent de principii, norme şi convenţii,
contabilitatea şi profesia contabilă, cu
vârful de lance – auditul financiar,
oferă prin „imaginea fidelă”, un criteriu
de performanţă. Un audit care oferă o
asigurare rezonabilă asupra caracteru-
lui real, sincer, complet şi neutru al in -
formaţiilor conţinute în situaţiile finan-
ciare reprezintă un demers fundamen-
tal pentru toţi actorii implicaţi în activita-
tea economică: investitorii, statul, per-
sonalul angajat, sindicatele, manage-
rul, creditorii financiari şi comerciali etc.
Nu în cele din urmă, verdictul dat prin
auditul financiar probează eficienţa şi
legitimitatea conducerii.

v De ce acum?
Pentru că „mâine” va fi prea târziu. Va -
lul schimbării ne-a modificat atât de
mult încât cu greu ne mai recunoaş-
tem. Captivi în iureşul unei societăţi
grăbite, alergăm mereu deşi nu ştim de
ce o facem şi, mai ales, încotro mer-
gem. Adeseori uităm de noi şi de spiri-
tul nostru. Competiţia ne-a trezit atavis-
mele, ne-a alienat şi îndepărtat unii de
alţii. Despărţiţi în două lumi paralele,
tindem să devenim nişte roboţi progra-
maţi, unii pentru a supravieţui, alţii pen-
tru a acumula fără noimă. Comu ni ca -
rea de suflet a devenit mai rece şi mai
săracă. Trăim solitar marile bucurii şi

dureri. Puţin câte puţin, am pierdut mult
din esenţa umană. Şi, peste toate
acestea, schimbarea conjugată cu
incertitudinea zilei de mâine ne-a adus
în „dar” o veritabilă boală a civilizaţiei
moderne: stresul.
Suntem pe zi ce trece mai multă lume,
dar mai puţini oameni. Mai reci, mai
distanţi şi mai indiferenţi. Punându-ne
parcă la o adevărată încercare, peste
toate s-a suprapus un „seism” econo-
mic major: criza financiară globală.

Într-un asemenea univers ne ocupăm
de toţi şi de toate, dar am uitat de noi
şi de sufletul nostru. Din înstrăinare
ne-am făcut o adevărată vocaţie. În
spaţiul relaţiilor interumane a apărut un
vid dezolant. Lăcomia şi egoismul ne-
au alterat structura morală. Fiinţa noas-
tră riscă să se transforme din creator în
creatură. Un preţ mult prea mare pen-
tru conversia lui „homo humanus” în
„homo business”. Fiecare dintre noi
putem opri această profundă dramă.
Avem nevoie de înţelepciune, virtute şi
mai ales, de mai multă bunătate. 
În plan economic, suntem martorii unui
paradox fundamental. Este dezechili-
brul unei lumi în care aproape totul se
vinde şi se cumpără, unde resursele
scad alarmant, iar nevoile cresc vertigi-
nos. Departe de a mai reprezenta o
istorie a trecutului, contabilitatea şi vali-
darea acesteia prin audit au devenit
astăzi un demers esenţial şi sine-qua-
non în fundamentarea strategiilor eco-
nomice2. Actuala perioadă de riscuri
majore, criza economică, a generat o
permanentă nevoie de schimbare şi
adaptare. Traumatizantă şi costisitoare
prin conţinutul ei, probează în fiecare zi
importanţa unei resurse inestimabile:
informaţia. Puterea şi bogăţia unei
companii nu mai derivă astăzi din
sumele aflate în conturile bancare, fie
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ele chiar cu multe zerouri. Adevărata
avere se măsoară actualmente prin
calitatea şi cantitatea informaţiei deţi-
nute la un moment dat. Adulat de unii şi
contestat de alţii, marele împărat Na -
poleon Bonaparte sublinia într-o ma -
nieră proprie un postulat de viaţă. Ar fi
păcat să nu-l cunoşti: „Informaţia exac-
tă, deţinută la momentul oportun, asi-
gură 99% din victoria oricărei bătălii”.
Indubitabil, această sintagmă se verifi-
că şi în domeniul economic. Eveni -
mente, procese şi tranzacţii fac parte
din viaţa noastră cotidiană, devenind
astfel o preocupare pentru profesia
contabilă în întregul ei şi în mod special
pentru auditul financiar. Într-o econo-
mie aflată în continuă mişcare, mediul
întreprinderii, factorii care îl influenţea-
ză, inclusiv piaţa, se schimbă mereu.
Ceea ce a fost valabil „ieri” poate fi
depăşit „mâine”. Menţinerea echilibru-
lui ce corespunde aceluiaşi obiectiv cu
dublă interfaţă, profitul şi continuitatea
activităţii, necesită permanent acţiuni
corective care revin gestiunii, inclusiv
modului de administrare şi conducere.
Iată de ce managementul modern nu
poate fi conceput fără plusul de valoa-
re oferit de auditul financiar şi, implicit,
de întreaga profesie contabilă.

Rentabilitatea unei investiţii, riscurile
acesteia, continuitatea afacerii, poziţia
financiară şi performanţa companiei,
credibilitatea partenerilor, bonitatea fir-
mei, inclusiv competenţa managerială
sunt exprimate şi legitimate prin auditul
informaţiilor oferite de contabilitate.
Omniprezenţa riscului reclamă în mod
necesar promovarea unor strategii pru-
dente şi, prin aceasta, diminuarea
eventualelor efecte negative.
Ancorat pe asemenea problematică,
studiul nostru încearcă în continuare
sublinierea unor repere importante

pentru auditul financiar, profesia conta-
bilă şi afaceri. 

Repere 
fundamentale în etica 

afacerilor: cultură 
şi deontologie

Un asemenea demers presupune pre-
zentarea punctuală a principalelor
noţiuni impuse de logica abordării.
Ultimul DEX al Academiei Române,
ediţia 2012, explică sensul termenului
de cultură în maniera: „totalitatea valo-
rilor materiale şi spirituale create de
omenire şi a instituţiilor necesare pen-
tru comunicarea lor”3.

O conexiune subtilă dintre cultură,
şcoală şi educaţie a fost realizată de
luminata figură a criticului literar, Titu
Ma iorescu prin aprecierea: „Cultura
este ceea ce ne rămâne în minte atunci
când am uitat tot ceea ce am învăţat în
şcoală”. 

Dramaturgul rus A.P. Cehov numea
cul tura „linia care separă civilizaţia de
barbarie”. Filozofic vorbind, orice act
creator impune amnezia deoarece fără
uitare nu există creaţie, ci numai imita-
ţie. Fundamentul unei culturi se află în
acţiune, în implicare şi dinamism, în
fapta văzută în sensul goethian. Titanul
de la Weimar îşi încheie drama Faust
cu o frază emblematică: „Adevărata
probă a vieţii o reprezintă fapta şi nu
cuvântul”. Este drept că, aşa cum spu-
nea marele critic, uităm, în bună măsu-
ră, ceea ce am învăţat în anii de şcoa-
lă. Rătăcim într-o memorie obosită, for-
mule şi definiţii, denumiri şi simboluri,
fie chiar şi de conturi, valori sau relaţii
schimbătoare. Pierdem în special ele-

mentele perisabile, nerelevante pentru
existenţa noastră şi neaderente la ea,
„miliarde de cuvinte furajere”, în expre-
sia lui Marin Sorescu. Ceea ce ne ră -
mâne cu adevărat din şcoala autentică
este capacitatea de a discerne corect,
de a raţiona altfel, mai adânc şi mai
aproape de adevăr. 

Pentru spiritul elevat, cultura nu semni-
fică un lux, ci o stringentă necesitate.
„Nimic mai trist decât un om fără cultu-
ră”, afirma savantul Nicolae Iorga. 

Ştiinţa reprezintă un edificiu vital al lu -
mii moderne, un univers în continuă
schimbare şi transformare. Asemeni
ma rilor iubiri, majoritatea ideilor se
nasc în luptă, trăiesc aidoma şi mor
pentru a face loc altora.

Comunicarea în lumea ideilor trebuie
să fie inteligibilă, pertinentă şi captivan-
tă. Sinteza este apanajul spiritului ele-
vat. O demonstrează impecabil marele
nostru povestitor Ion Creangă, în anul
1877, în prima şi lunga depeşă adresa-
tă bunului său prieten Mihai Eminescu
plecat la Bucureşti, în redacţia ziarului
„Timpul”. Iată fraza cu care clasicul
nostru îşi încheie această misivă: „Şi
acum, bădiţă Mihai, te rog să mă ierţi
că ţi-am scris această scrisoare atât de
lungă, peste nouă file. Dar asta, dintr-
un singur motiv... Nu am avut timp să-ţi
scriu mai puţin”.

Potrivit aceleiaşi surse, DEX-ul 2012,
deontologia semnifică „totalitatea nor-
melor de conduită şi a obligaţiilor etice
ale unei profesiuni”, respectiv „teoria
datoriei, a obligaţiilor morale”.

Deontologia contabilă exprimă în opi-
nia noastră ansamblul regulilor şi uzan-
ţelor care reglementează raporturile
dintre profesionistul contabil, producă-
tor al informaţiei contabile şi utilizatorul

3 Academia Română, Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2012, p. 258
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acesteia. Ea reprezintă arta îndeplinirii
exemplare a îndatoririlor profesionale.
Prin comportament deontologic, profe-
sionistul contabil trebuie să-şi impună o
manieră de lucru compatibilă cu buna
reputaţie a profesiunii, evitând orice
activitate care poate aduce atingere
acesteia.
Apreciem că una dintre cele mai eloc-
vente probe de moralitate şi deontolo-
gie a fost oferită de Arthur Andersen,
fondator şi conducător al companiei cu
acelaşi nume până la moartea sa, în
anul 1947. A fost un constant apărător
al standardelor de înaltă calitate în pro-
fesia contabilă, audit şi deontologie. În
concepţia lui, adevărata responsabilita-
te asupra ţinerii contabilităţii revine
investitorilor, întrucât sunt cei mai inte-
resaţi de realitatea acesteia. Cu multă
stricteţe, Andersen respecta principiile
morale după care şi astăzi ar trebui să-
şi exercite meseria orice profesionist
din domeniul auditului şi contabilităţii.
Încă din primii ani de activitate şi-a
creat o reputaţie ireproşabilă. Se spune
că, odată, directorul unei mari întreprin-
deri ce beneficia de serviciile compa-
niei i-a cerut lui Andersen să semneze
situaţii financiare care conţineau erori.
Mai mult, l-a avertizat că, în caz con-
trar, va renunţa la colaborare. Fără ezi-
tare, a refuzat, oferind o replică antolo-
gică: „Întreg oraşul Chicago nu dispune
de suficienţi bani pentru a mă convinge
să accept”. 

Un profesionist contabil trebuie să res-
pecte următoarele principii fundamen -
tale:

 integritate: profesionistul contabil
trebuie să fie drept şi onest în toate
relaţiile profesionale şi de afaceri;

 obiectivitate: profesionistul conta-
bil trebuie să fie imparţial şi nu tre-
buie să permită prejudecăţilor, con-
fuziilor, conflictelor de interese sau

influenţelor nedorite să intervină în
raţionamentele profesionale sau de
afaceri;

 competenţă profesională şi pru-
denţă: profesionistul contabil are
datoria permanentă de a-şi menţine
cunoştinţele şi aptitudinile profesio-
nale la nivelul necesar pentru a se
asigura că un client sau un angaja-
tor primeşte servicii profesionale
competente, bazate pe ultimele
evoluţii din practică, legislaţie şi
tehnică. Un profesionist contabil ar
trebui să acţioneze cu prudenţă şi
în conformitate cu standardele teh-
nice şi profesionale aplicabile în fur-
nizarea de servicii profesionale;

 confidenţialitate: profesionistul
contabil trebuie să respecte confi-
denţialitatea informaţiilor dobândite
ca urmare a unei relaţii profesiona-
le sau de afaceri şi nu trebuie să
divulge astfel de informaţii unei
terţe părţi fără o autorizaţie specifi-
că, cu excepţia cazului în care exis-
tă un drept sau o obligaţie legală
sau profesională de a dezvălui
aceste informaţii. Informaţiile confi-
denţiale obţinute în cadrul unei rela-
ţii profesionale sau de afaceri nu
trebuie utilizate în avantajul perso-
nal al profesionistului contabil sau
al unor terţe părţi;

 comportament profesional: pro-
fesionistul contabil ar trebui să se
conformeze legilor şi normelor rele-
vante şi ar trebui să evite orice ac -
ţiune ce poate discredita această
profesie;

 respectul faţă de normele tehnice
şi profesionale: profesionistul con-
tabil trebuie să-şi îndeplinească
sarcinile profesionale în conformita-
te cu normele tehnice şi profesiona-
le relevante. El are datoria de a
executa cu grijă şi abilitate instruc-

ţiunile clientului sau patronului, în
măsura în care sunt compatibile cu
cerinţele de integritate, obiectivitate
şi, în cazul liber-profesioniştilor con-
tabili, cu independenţa. De aseme-
nea, ei trebuie să se conformeze
normelor profesionale şi tehnice
emise de IFAC, IASB, CAFR şi
CECCAR.

Menţionăm, în mod special, indepen-
denţa profesionistului contabil, condiţie
esenţială pentru asigurarea unor infor-
maţii credibile şi neutre. Independenţa
trebuie să se manifeste liber faţă de
orice interes, cum ar fi:
- implicarea financiară directă sau

indirectă în activitatea unui client;
- implicarea în calitate de membru al

executivului sau ca angajat;
- incidenţa relaţiilor de familie;
- nivelul onorariilor primite;
- acceptarea efectuării de lucrări pe

baza unor onorarii neprecizate.
Publicul profesiunii contabile este for-
mat din investitori, clienţi, creditori (fi -
nanciari sau comerciali), guvernanţi,
an gajatori, angajaţi, comunitatea oa -
me nilor de afaceri, care se bazează pe
obiectivitatea şi integritatea profesio-
niştilor contabili pentru a menţine func-
ţionarea corespunzătoare a economiei.
Această încredere impune profesiunii
contabile o răspundere publică. 
Interesul public este definit drept bună -
starea colectivă a comunităţii şi a insti-
tuţiilor deservite de profesionistul con-
tabil.
Profesioniştii contabili au un rol impor-
tant în societate. Mai mult, în condiţiile
actualei crize globale importanţa aces-
tora sporeşte esenţial. Avem în vedere
necesitatea gestionării optime a unor
resurse limitate şi, implicit, a maximiză-
rii veniturilor.
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De la Codul lui
Hammurabi la 
referenţialele 

internaţionale 
în profesia contabilă

şi audit
„În a şaptea zi a săptămânii, în loc să
se odihnească, Dumnezeu a creat...
contabilul. Apropiindu-se de el, l-a bine-
cuvântat şi i-a spus: fii sănătos şi proli-
fic, înmulţeşte-te, domină industria,
comerţul, afacerile şi tot ceea ce se
mişcă pe faţa pământului...”

Dincolo de sarcasmul evident al frazei,
gânditorul francez Michel Barba ne rea-
minteşte într-o formă inedită un mare
adevăr: în drumul către progres şi civi-
lizaţie, societatea umană nu poate ocoli
ideea de ordine, disciplină şi prevedere
în plan economic. Ne place sau nu,
lumea de ieri, de astăzi şi de mâine nu
a putut, nu poate şi nu va putea exista
fără noi. Evident, recunoaştem că şi
reciproca este la fel de valabilă. 

Prin natura şi conţinutul lor, contabilita-
tea şi auditul se află în strânsă legătu-
ră cu etica, morala şi religia4. Con -
ceptele de morală, etică şi religie sunt
apropiate, conexe şi complementare.
Eti ca este o teorie raţională asupra
binelui şi răului, o reflecţie în „amonte”
asupra valorilor inteligent şi moral orân-
duite. Constituite în principii deja struc-
turate, valorile etice conferă moralei o
conotaţie religioasă cu caracter restric-
tiv.

Expresia etica afacerilor („business
ethics”) semnifică ceea ce este bun,
just, corect şi adevărat într-un ansam-
blu de instituţii, tranzacţii sau eforturi,
numite generic afaceri. În existenţa
cotidiană, pretutindeni în lume şi poate,
în special în spaţiul mioritic, avem foar-
te multă nevoie de o „minima mora-
lia” în afaceri. Faptul că o bună parte
din PIB-ul românesc se află încă în
economia subterană ne determină să
credem că merită să scriem aceste rân-
duri. Suntem convinşi că o bună parte
din falimentele mediului economic şi
consecinţele lor ar fi fost evitate. 
Dincolo de dorinţa respectării întocmai
a termenelor fixate prin programele de
privatizare, în calitate de proprietar al
activelor, statul are dreptul şi obligaţia
stabilirii unor valori limită (minimum
minimorum) până la care să poată fi
adjudecată vânzarea. Noul proprietar
nu ar mai fi avut posibilitatea recuperă-
rii integrale a preţului achitat la licitaţie
prin vânzarea ulterioară a… 1/10 sau
chiar mai puţin din totalul activelor
cumpărate. 
Raptul din banul public, evaziunea fis-
cală, reeşalonările şi scutirile de plată
reprezintă obiective fundamentale pen-
tru demarajul unei serioase campanii
de asanare morală în lumea afacerilor.
Pentru fenomenul românesc al acumu-
lării „sălbatice” a capitalului, în mintea
noastră tronează o idee: îmbogăţirea
„peste noapte” a unora se află într-o
strânsă legătură cu sărăcirea la fel de
subită a altora… Mai mult, averea şi
aro ganţa unor asemenea „întreprinză-
tori” are la origine, printre altele, laşita-
tea molcomă şi pasivă a celor mulţi şi
tăcuţi care văd, ştiu, dar... tac. 

Într-un arc peste timp, de la Codul lui
Hammurabi la Biblie, de la Cicero la
Vitruvius şi Aristotel5, de la Leonardo
da Vinci la Benvenuto Cellini şi Imma -
nuel Kant, constatăm serioase îndem-
nuri spre viaţa onestă6. 
În ordine cronologică, inventariem îm -
preună doar câteva dintre aceste do -
vezi. Cu patru milenii în urmă, înteme-
ietorul Imperiului Babilonian, regele
Hammurabi (2003-1961 î.e.n.), elabora
primul cod de legi al lumii: Codul lui
Hammurabi7. Prin acest vestigiu des-
coperit la Susa, în anul 1901, umanita-
tea păstrează cel mai vechi text de legi
referitoare la justiţie, moralitate şi con-
tabilitate. În faţa celor patru mii de rân-
duri, dispuse pe patruzeci şi nouă de
coloane, este încrustat prologul regelui
ctitor, o veritabilă pledoarie în apărarea
ideilor de morală şi justiţie socială: „Am
făurit acest Cod ca să dau în ţară pute-
re dreptăţii, ca să nimicesc pe cel rău şi
viclean, ca cel puternic să nu asu-
prească pe cel slab, ca să mă înfăţişez
oamenilor asemenea Soarelui, spre a
lumina ţara, ca să aduc ţării dreptate, în
limba ţării, făcându-i pe oameni să se
bucure”.

Utilizarea în text a unor noţiuni de ge -
nul debitor, creditor, dobândă, tablă de
datorii, atestă fără îndoială existenţa
contabilităţii. Una din prevederile Co du -
lui menţionează expres că „atunci când
focul sau apa va pustii ogorul debitoru-
lui, creditorul va trebui să-şi înmoaie
«tabla de datorii», să ierte în acel an pe
datornic de datorie şi de dobânda afe-
rentă”.

Iată elemente de înţelepciune şi verita-
bilă clemenţă pe care ar trebui să le
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4 Horomnea E., Tratat de contabilitate. Teorii. Concepte. Principii. Standarde. Aplicaţii. Vol. 1, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001, p. 76
5 Dimensiunea morală a economiei rezultă din însăşi accepţiunea pe care marele filosof o atribuia acestui concept: „Economia este arta de a acu-

mula bunurile materiale necesare traiului şi folositoare comunităţii“ (Vezi Aristotel, Metafizica, Editura Academiei, Bucureşti, 1965)
6 Horomnea E., Contabilitatea, premisă şi consecinţă a dezvoltării economico-sociale, Revista de Finanţe, Credit şi Contabilitate nr. 2/2000
7 Actualmente, codul menţionat constituie unul dintre cele mai valoroase exponate aflate în păstrarea muzeului Luvru din Paris. Prima parte

tratează problema proprietăţii, iar cea de-a doua, a persoanelor.
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promoveze şi creditorii mileniului III.
Apreciem că celebrul cod reprezintă
prima reglementare punctuală a dome-
niului profesiei noastre.
Fără îndoială, auditul, a cărui etimolo-
gie provine din latinescul audire („a
asculta”), este la fel de vechi ca şi con-
tabilitatea. Suficient să amintim că pri-
mele elemente ale acestui demers s-au
manifestat, nu întâmplător, exact pe
vremea Codului lui Hammurabi (anul
2000 î.e.n.), atunci când mijeau şi zorii
contabilităţii. Solicitanţii auditului erau
regi, împăraţi, biserici şi instituţii ale
statului, iar auditorii – nimeni alţii decât
clerici sau scribi (scriitori). În mod spe-
cial era vizată descoperirea fraudelor şi
pedepsirea celor care deturnau fonduri,
asigurându-se astfel protejarea patri-
moniului. Încă din secolul III î.e.n.,
romanii desemnau persoane (ques-
teurs) care să controleze contabilitatea
provinciilor. Ulterior, natura şi funcţiile
auditului au evoluat astfel încât actual-
mente obiectivul oricărui tip de audit îl
reprezintă îmbunătăţirea calităţii infor-
maţiei şi îmbunătăţirea gradului de cre-
dibilitate al acesteia. Reţinem că audi-
tul urmăreşte şi validează cu prioritate
realitatea informaţiei economice. 

Dincolo de toate există câteva elemen-
te principale care redau esenţa au di -
tului, şi anume8:
 examinarea informaţiei trebuie să

aibă caracter profesional;
 scopul îl reprezintă formularea unei

opinii;
 opinia exprimată asupra informaţiei

trebuie să fie responsabilă şi
independentă;

 examinarea trebuie să se facă după
nişte reguli dinainte stabilite, cuprin-

se într-un standard sau o normă
legală (profesională), care constitu-
ie criteriu de calitate.

Biblia, respectiv Noul Testament, consi-
deră „lăcomia de bani drept închinare
la idoli (idolatrie)”9 sau „rădăcina tutu-
ror relelor”10. În Eclesiastul, Solomon
Înţeleptul face referiri la aceeaşi pati-
mă, menţionând că „lăcomia de bani
este fără saţ”.

Cu peste două milenii în urmă, celebrul
orator şi om politic roman Cicero
(106-43 î.e.n.) abordează tranşant
lipsa de moralitate a omului necinstit şi
rapace. Din rechizitoriul său rezultă
încă un argument în favoarea ideii
enunţate la începutul studiului şi anu -
me că domeniul nostru – contabilitatea
– există de când lumea. Acuzându-l pe
Caius Veres, guvernator al Siciliei, de
sustragerea unor mari sume de bani
din visteria publică, Cicero precizează:
„Judecători, avem în faţa noastră un
caz nemaiîntâlnit. Este vorba despre
un om care a administrat banul public
fără să ţină contabilitate, singura în mă -
sură să stabilească adevărul şi culpa
celui vinovat. În orice economie, conti-
nuă Cicero, virtutea binelui comun şi
bunăstarea publică reprezintă ţeluri
onorabile pentru care merită să-ţi sacri-
fici propria viaţă”. Reţinem precizarea
pentru prima oară a forţei probante a
contabilităţii în plan juridic.
Cel mai mare arhitect pe care romanii
l-au dat umanităţii, Marcus Vitruvius
Polio (97-162), considera că „adevăra-
ta bogăţie a omului este să nu râvneas-
că la nici o bogăţie”11. În acelaşi areal,
filosoful Aristotel susţinea că dobândi-
rea fără muncă a bogăţiei şi a banilor
este un fapt degradant, referindu-se în
mod special la dobândă.

Despre setea eternă de câştig ilicit a
omului dominat de instincte primare,
nedomolite, ne vorbeşte şi Benvenuto
Cellini în autobiografia sa. Această
deformare josnică a omului „duce la tot
felul de intrigi şi înşelăciuni, culminând
cu crima ocazională sau precugetată”
(n.a. - premeditată).
Negustorul evului mediu dovedeşte o
dragoste nemărginită faţă de bani, de
la bancherii din Arras, despre care
Adam de la Halle spunea că „prea iu -
besc banul”, la florentinii descrişi de
Dante drept o „gintă lacomă, invidioa-
să, orgolioasă, îndrăgostită de florin”.
Deviza negustorului acelei perioade
este exprimată de un bancher florentin
anonim astfel: „Ajutorul tău, pavăza ta,
onoarea ta, visul tău, sunt banii”.
Deschizător de operă în domeniul con-
tabilităţii în partidă dublă, Luca Paciolo
subliniază cu amărăciune că „multe i se
pot întâmpla negustorului din pricina
cin stei puţine care se află între oa -
meni”. El recomandă cu insistenţă ordi-
nea pe care calculul exact îl poate
aduce în activitatea comercială. Alt min -
teri, continuă Paciolo „dacă vom scoa-
te din arta negoţului numărul şi calcu-
lul, numaidecât ea va pieri”.
Benedetto Cotrugli, „autorul fără no -
roc”, a scris un tratat de conduită eco-
nomică („Della mercantura e del mer-
cante perfeto”), care conţine numeroa-
se elemente de etică comercială.
Destinul a hotărât ca, deşi redactată
înaintea lui Paciolo (1494), opera lui
Cotrugli să fie publicată post mortem
(1573 şi 1602). Este motivul pentru
care italianul a rămas în istoria contabi-
lităţii sub acest nume.
În fine, merită să amintim, în acelaşi
context, îndemnurile pe care italianul
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8 Horomnea E., Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme. Ediţia a II a, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012, p. 62
9 Vezi Noul Testament, Efeseni, cap. V, verset 4
10 Vezi Noul Testament, Timotei, cap. VI, verset 10
11 Vitruvius M.P., Tratat despre arhitectură, Editura Academiei, Bucureşti, 1964, p. 237
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Dino Campagni le-a adresat printr-un
manual de comerţ negustorului, omului
de afaceri:

„Sincer când vinzi
Atent când cumperi
Cordial când eşti recunoscător
Şi niciodată cârtitor.
În fine, să nu uiţi niciodată
Să-ţi ţii în regulă socotelile
Şi să nu faci greşeli.”

Imaginea fidelă, criteriu de performanţă
al contabilităţii, se fundamentează pe
concepte de natură etică şi morală:
adevăr, sinceritate, regularitate, realita-
te, neutralitate, continuitate, permanen-
ţă etc. Obţinerea adevărului contabil
reclamă în egală măsură serioase ele-
mente de profesionalism. Prin atinge-
rea acestui obiectiv, contabilitatea
exprimă gradul de moralitate al afaceri-
lor. „Fiecare dintre noi rămânem în
viaţă debitori faţă de profesia noastră”,
reprezintă un adevăr neperisabil rostit
cu două milenii în urmă de acelaşi ita-
lian, Marcus Vitruvius Polio.
Deviza machiavelică „scopul scuză mij-
loacele” nu are ce căuta în lumea tran-
zacţiilor, în planul unei competiţii eco-
nomice morale. Dimensiunile etice şi
morale ale contabilităţii transpar dinco-
lo de normele şi principiile acesteia,
probând încă o dată conexiunile ante-
rior menţionate. Adevărul pe care con-
tabilitatea încearcă să-l construiască
sub forma unei imagini fidele şi credibi-
le, constituie una din virtuţile pe care
etica, morala şi religia le cultivă cu prio-
ritate. Într-o manieră proprie, profesia
contabilă observă, consemnează,
cuan tifică, prelucrează şi comunică in -
formaţii specializate către o piaţă bine
determinată: utilizatorii interni şi externi.
Globalizarea reprezintă o dimensiune a
lumii moderne. Nevoia de universal se
manifestă în mod evident şi în dome-
niul profesiei noastre. Mobilitatea spa-

ţială a investitorului strategic, actorul
numărul unu al vieţii economice, a
generat o permanentă „foame” de infor-
maţii. Evitarea unor costuri suplimenta-
re semnificative privind retratarea sau
conversia informaţiilor de specialitate a
generat procesele de normalizare,
armonizare şi convergenţă atât în con-
tabilitate, cât şi în audit. În acest scop
au fost elaborate reglementări conţinu-
te în referenţialele internaţionale, Stan -
darde internaţionale de raportare finan-
ciară (IAS/IFRS), inclusiv Standarde
internaţionale de audit (ISA).

Consideraţii asupra
crizei economice
mondiale versus 

responsabilitatea 
profesiei contabile

O lume întreagă trăieşte, mai mult sau
mai puţin, sub impactul crizei. Trebuie
să recunoaştem deschis, cu excepţia
câtorva zone ale lumii, acest „seism”
major nu s-a terminat încă. Falimentele
marilor companii, declinul sau dispariţia
micilor societăţi, reducerea semnificati-
vă a veniturilor, creşterea şomajului şi a
gradului de îndatorare, alcătuiesc
împreună spectrul unei vieţi marcate de
incertitudine şi stres. Pe termen scurt,
nu există soluţii care să rezolve miracu-
los probleme atât de complexe.
Conştienţi de acest adevăr, încercăm
să exprimăm câteva opinii asupra feno-
menului numit criza financiară globală
şi, implicit, asupra rolului care revine în
context profesiei contabile. Abordarea
reprezintă într-o anumită măsură rezul-
tatul unor întâlniri care privesc prezen-
tul şi perspectivele profesiei noastre.
Schimbul de idei cu elita acestui seg-
ment, la nivel european sau mondial,

au constituit pentru noi un adevărat pri-
vilegiu. Prea multă lume, de prea multă
vreme, consideră că misiunea noastră
se limitează la aplicarea rigidă a unor
reglementări ambigue şi obtuze, la sim-
ple calcule de rutină, consemnate în
tabele şi coloane fără număr, în situaţii
şi declaraţii, completate la nesfârşit…
Ele fac parte din travaliul acestei înde-
letniciri, fără a o reduce numai la aşa
ceva. În opinia noastră, auditorul
financiar şi expertul contabil sunt
persoane abilitate şi competente în
soluţionarea celor mai complexe
probleme generate de criza financia-
ră: gestionarea unor resurse în con-
tinuă scădere, promovarea unor so -
luţii de „avarie” pentru evitarea fali-
mentului întreprinderii, menţinerea
continuităţii activităţii, consilierea în
managementul riscurilor, stabilirea
opţiunilor privind utilizarea optimă a
trezoreriei, respectarea re gle mentă -
rilor şi a disciplinei financiare, finali-
zate printr-o prezentare co rectă în
documentele de sinteză şi raportare
contabilă. În SUA se apreciază că pro-
fesionistul contabil deţine în cadrul
IMM-urilor o poziţie importantă. El se
află de aceeaşi parte a baricadei cu
investitorii în strategiile de diminuare a
fiscalităţii, deşi se ştie că în acest spa-
ţiu „de moarte şi fiscalitate nu scapă
nimeni”. Consilierea contabilă şi fiscală
deţine actualmente o pondere însem-
nată. Astfel, în cadrul IMM-urilor din
Germania, ea reprezintă 61%, iar în
Spania 64%, tocmai pentru că acest
profesionist prezintă un mare grad de
încredere, cunoaşte şi înţelege direct
ne voile întreprinderii, resursele ei reale.

Cu privire la cauzele crizei, în
viziunea noastră apreciem că12:
O primă explicaţie o reprezintă păcatul
endemic numit dorinţa de îmbogăţire

12 Horomnea E., Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme, Editura Alfa, Iaşi, 2009, p. 323
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exacerbată, cu orice preţ, a lui homo
business. Aşa cum am mai menţionat,
deviza „scopul scuză mijloacele” nu tre-
buie să-şi găsească locul într-o lume
normală, inclusiv a afacerilor. Apariţia
„activelor toxice” în piaţa financiară şi
de credit americană vorbeşte despre
riscurile la care este supusă orice eco-
nomie, în condiţiile utilizării unor mano-
pere financiare dubioase. Jocul pericu-
los al unor active „fictive”, nereale a
satisfăcut vremelnic ideea de câştig
supradimensionat. Legile fundamenta-
le ale economiei se impun în ultimă
instanţă, dincolo de voinţa celor care în
bună măsură au generat acest „seism”
financiar.
Complementar ideii anterioare, menţio-
năm existenţa fraudei şi erorii. Tentaţia
banului a apărut odată cu intrarea în
„scenă” a acestui ispititor semn al valo-
rii. Mirajul bogăţiei este la fel de vechi
ca şi homo economicus. Într-un delir al
goanei nesăbuite după averi nemerita-
te, avariţia naşte adeseori fapte necu-
getate. Gestionarea banului public a
însemnat întotdeauna o serioasă invi-
taţie la comiterea infracţiunii. Rechi zi to -
riul marelui Cicero împotriva guverna-
torului Siciliei, Caius Veres, acuzat de
însuşirea unor mari sume de bani din
visteria publică, avea loc cu două mile-
nii în urmă. Marile scandaluri financiare
confirmă, încă odată, acest punct de
vedere. Altfel spus, este limpede pentru
oricine că o economie subterană sem-
nificativă reprezintă o mare vulnerabili-
tate în faţa crizei. România constituie,
din păcate, un exemplu nefericit în con-
text.
Strategia de sancţionare efectivă a
celor implicaţi în marile fraude, inclusiv
în raptul banului public, este foarte dife-
rită. Aşa se explică de ce la noi nume-
roase cauze rămân nesoluţionate sau
sunt pedepsite extrem de indulgent, în
timp ce justiţia americană acordă, în
mod curent, pedepse care depăşesc

50, 100 sau chiar 200 de ani. Explicaţia
o constituie faptul că acel vinovat nu va
mai avea posibilitatea, sub nici o formă,
să fie eliberat sau să comită o a doua
infracţiune.
Finanţarea în bună măsură a partidelor
politice de către marii oameni de afa-
ceri. Oricâtă onestitate ar încerca să
promoveze factorul politic şi implicit cel
public, statul, guvernul şi instituţiile
sale, este puţin probabil ca acestea să
rămână nerecunoscătoare şi echidis-
tante faţă de cel care în plan financiar
le-a asigurat supravieţuirea. De cele
mai multe ori, „binele” făcut nu se uită
niciodată.
Ignorarea sistematică a unei devize
fundamentale din lumea business-ului,
conform căreia singura afacere viabilă
este cea în care câştigă ambii parte-
neri, fie chiar şi diferit. Este lesne de
înţeles că o afacere în care un partener
câştigă exagerat, iar celălalt pierde, de
regulă în aceeaşi manieră, nu se poate
bucura de principiul continuităţii. Într-o
exprimare mai plastică, dar prezentă şi
în lumea occidentală se spune „dacă
cineva te-a înşelat o dată, să-i fie ruşi-
ne; dacă te-a înşelat a doua oară, să-ţi
fie ruşine”.

Existenţa unor ambiguităţi în conţinutul
reglementărilor contabile, financiare şi
de audit reprezintă o altă cauză, întru-
cât orice neclaritate sau echivoc conţi-
nute într-o reglementare constituie o
„invitaţie” discretă la comiterea unei
abateri de la lege. În acest scop, IFAC
apreciază că este nevoie de introduce-
rea unor norme de contabilitate, etică şi
audit, explicite şi extrem de clare, pen-
tru obţinerea unor informaţii reale, cre-
dibile şi comparabile. Este de la sine
înţeles că o prevedere punctuală şi in -
teligibilă elimină interpretarea arbitrară.
Acordarea unei autonomii şi libertăţi
exagerate actorilor implicaţi în specula-
ţiile financiare. Mânaţi de interesul

îmbogăţirii „peste noapte”, au profitat
de intervenţia formală a statului sau
chiar de … lipsa de intervenţie. Tran -
zac ţii financiare de valori uriaşe s-au
desfăşurat în zone dereglementate şi
necontrolate de nimeni. Rezultatul
acestui comportament iresponsabil nu
a întârziat să apară.
Insuficienta cunoaştere şi aplicare a
reglementărilor de către profesionistul
contabil nu reprezintă o cauză majoră,
dar nu poate fi ignorată. Pe drept cu -
vânt ea poate fi considerată culpa pro-
fesiei noastre. Din aceste motive, IFAC,
precum şi recomandările numărul 3, 4,
5 şi 6 ale G20 consideră necesară im -
plementarea şi promovarea unor refor-
me de fond în sistemul de reglementa-
re şi raportare financiară, cu aplicabili-
tate globală, la nivelul tuturor statelor
lumii. De altfel, în aceeaşi abordare,
creşterea calităţii şi transparenţei infor-
maţiei financiare, a activităţii de conta-
bilitate şi audit în general, reprezintă
premise fundamentale ale încrederii în
afaceri. Se realizează astfel o corelaţie
directă între etica şi deontologia profe-
sionistului contabil şi dinamizarea flu-
xurilor de capital, creşterea economică,
progresul şi dezvoltarea fiecărei ţări.
Un asemenea obiectiv este în conso-
nanţă cu normele IFAC şi IASB care
precizează că, în acest secol, profesia
contabilă trebuie să devină un men-
tor pro-activ în creşterea şi dezvolta-
rea economică. În calea progresului
economic se menţin în continuare o
serie de obstacole. O bună parte dintre
ele interesează profesionistul contabil,
precum:
 existenţa corupţiei şi a fraudei;
 calitatea discutabilă a unor

reglementări;
 insuficienta dezvoltare IT;
 reducerea resurselor financiare

disponibile; 
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 deficitul cronic de capital;
 dependenţa de resurse energetice

străine;
 instabilitatea politică;
 probleme de comportament, men-

talitate, cultură şi tradiţie etc.
Sub aspectul afectării PIB-ului, actuala
criză a fost deocamdată de patru ori
mai puternică decât marea depresiune
din 1929-1933. 
Promovarea unui management neper-
formant care nu a identificat şi evaluat
corect amploarea riscului. Numeroase
companii au eludat în mod deliberat
ma nagementul riscului, suportând ac -
tualmente consecinţele unui asemenea
comportament iresponsabil.

Practicarea unor sisteme de remunera-
re şi stimulare materială aberante, total
nejustificate, a managerilor. Precizăm
că unii dintre administratorii marilor
companii falimentate beneficiaseră de
bonusuri salariale impresionante, cifra-
te la zeci de milioane de dolari anual,
chiar în perioada premergătoare colap-
sului acestora.
Existenţa unor lichidităţi supradimen-
sionate, concomitent cu ieftinirea sub-
stanţială a creditului. Americanii consu-
mau din ce în ce mai mult, împrumu-
tându-se „într-o veselie”.
Dispariţia în bună măsură a prudenţei
bancare în domeniul acordării credite-
lor.

Apariţia unor investiţii extrabilanţiere în
valoare de peste 3 trilioane de dolari,
pe care nimeni nu i-a văzut vreodată. 

Intrarea în scenă a agenţiilor de rating
care, la cererea Băncilor, au supraeva-
luat aceste investiţii cu +AAA. De fapt,

ele erau active toxice, „baloane de
săpun” care au atras prin mirajul îmbo-
găţirii rapide mulţi investitori. În acest
cerc vicios, nimeni nu a ştiut sau nu a
vrut să se oprească la timp. Astfel, a
fost zdruncinat din temelii pilonul
fundamental al societăţii capitaliste:
încrederea în afaceri.
Glisarea adevărului contabil în cadrul
unui „joc social”, funcţie de interesele
utilizatorului. Se recunoaşte unanim că
adevărul contabil reprezintă în ultimă
instanţă un adevăr construit. Încă de la
nivelul anilor ’80, standardele generale
ale profesiei au început să se clatine.
Firme prestatoare de servicii contabile
trebuiau să soluţioneze problema con-
flictului de interese generat de faptul că
desfăşurau concomitent activităţi de
audit şi de consultanţă în contabilitate.
Însuşi managerul companiei Arthur
Andersen recunoştea că devenise din
ce în ce mai dificilă menţinerea unui
echilibru între obligaţia de a respecta în
mod fidel standardele şi principiile de
contabilitate şi dorinţa clienţilor de a-şi
maximiza profiturile, fie chiar numai pe
hârtie. Referindu-ne la activitatea pro-
fesionistului contabil, în special în spa-
ţiul economiei româneşti, reţinem că
adeseori acesta este pus în faţa dile-
mei: acceptarea compromisului de a
elabora informaţii cosmetizate, solicita-
te de patron, cu condiţia păstrării locu-
lui de muncă sau respectarea strictă a
reglementărilor, cu riscul intrării în…
inactivitate. În aceste împrejurări tre-
buie să intre în scenă independenţa,
integritatea, obiectivitatea şi profe-
sionalismul specialistului care pro-
duce informaţia contabilă. În antiteză
cu această situaţie, am menţionat ante-
rior atitudinea ireproşabilă a fondatoru-
lui companiei Arthur Andersen.

În fine, dar nu în cele din urmă, în con-
cepţia noastră apreciem că una dintre
cauzele acestei turbulenţe în economia
mondială o reprezintă însăşi… „bătaia”
lui Dumnezeu. Se impune în mod logic
o minimă argumentare a afirmaţiei an -
terioare. Într-o altă carte aminteam că,
dincolo de toţi şi de toate, deasupra
noastră, a tuturora există adevărata
Justiţie imparţială13. Pornind de la
geneza cauzei primare (causa causo-
rum), noi credem că în sensul biblic, al
dreptei judecăţi, primul şi cel mai mare
CONTABIL al Universului este nimeni
altul decât însuşi… DUMNEZEU. Cum
altfel ne-am putea imagina această im -
placabilă Justiţie post-factum? Pentru
fiecare dintre noi pământenii, EL a des-
chis o partidă (cont) unde consemnea-
ză, atent şi fără părtinire, o dreaptă
socoteală între tot ceea ce am făcut
bine şi rău în viaţă, între ceea ce am
dat şi primit, între ceea ce aveam de
dat şi de primit şi, prin toate acestea,
între ceea ce am zidit prin iubire sau
invers, am dărâmat prin ură. În faţa Ju -
de cătorului Suprem, ajungem întot-
deauna cu „imaginea fidelă”, necosme-
tizată, apreciată în sfârşit la „valoarea
justă”! Fără Standardele Internaţionale
de Contabilitate sau de Audit, Instanţa
Divină este fundamentată pe deviza
„Amicus Plato, sed magis amica veri-
tas”. (Mi-e prieten Platon, dar mai prie-
ten îmi este adevărul.)14. Trebuie să
înţelegem că şi în lumea afacerilor totul
are o limită. Cel mai important simţ al
omului este până la urmă bunul simţ
sau simţul măsurii în toate („metron
ariston” semnifică măsură în toate, în
vechea filosofie greacă)15. Într-un iureş
al îmbogăţirii fără margini, câteva
exemple devin edificatoare, printr-o
radiografie succintă a crizei globale.
Americanii spun că cea mai simplă

13 Horomnea E., Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii. Doctrină. Concepte. Lexicon, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2008, p. 348
14 Cuvintele se regăsesc în Viaţa lui Aristotel, semnată de filosoful alexandrin Ammonius Saccas (sec. III e.n)
15 Horomnea E., Tratat de contabilitate. Teorii. Concepte. Principii. Standarde. Aplicaţii. Vol. 1, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001
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modalitate de a jefui o bancă este… să
o deţii. Nimic mai adevărat, dacă avem
în vedere faptul că bună parte din fali-
mentele instituţiilor bancare de peste
ocean au fost regizate din umbră de
înşişi managerii sau acţionarii acestora.
Nu putem încheia fără a aminti că exis-
tă, din fericire, puţină lume care consi-
deră că unul dintre principalii vinovaţi ai
crizei financiare îl reprezintă profesia
contabilă şi întregul sistem sofisticat de
reglementare. Este adevărat că, prin
na tura misiunii lor, aceşti „arbitri”, audi-
tori şi contabili, trebuie să dea mereu un
verdict tranşant: profit sau pierdere, fali-
ment sau continuitate, bonitate financia-
ră sau incapacitate de plată. Nimic mai
fals decât acuza adusă! Atunci când
bolnavul are febră, soluţia nu o repre-
zintă spargerea termometrului, ci identi-
ficarea punctuală a cauzelor şi stabili-
rea terapiei adecvate. Animaţi de teribi-
lismul ideii în sine, alţi autori prevesteau
chiar moartea „speciei contabile”. Spre
marea lor dezamăgire, le comunicăm
cu eleganţă două veşti proaste. 
În primul rând, profesia contabilă se
simte bine sau relativ bine, de altfel ca
orice altă profesie în condiţiile crizei. În
al doilea rând, profesia contabilă în în -
tregul ei, promite să fie extrem de lon-
gevivă. Considerăm că ea va trăi atât
timp cât pe lume vor exista „homo busi-
ness” şi afacerea sa.

Iată de ce nu îi înţelegem pe cei care,
cunoscându-ne mai puţin menirea, ne
„iubesc” în aceeaşi manieră. Frecvent,
în sursele media apar analişti care
insistă pe sensul peiorativ al expresiei
„viziune/abordare contabilă”, lăsând să
se înţeleagă că un asemenea demers
este din capul locului sortit eşecului.
Într-o perioadă de criză financiară pro-
fundă, ce poate fi mai înţelept decât să-
ţi gestionezi cu maximă atenţie fiecare

resursă, fiecare leu investit? Şi asta
pentru că nimeni nu a eşuat în afaceri
socotind prea mult. Invers, slavă
Domnului!16

Concluzii 
Fără pretenţia unei abordări exhausti-
ve, apreciem că studiul întreprins per-
mite reţinerea câtorva concluzii:
 existăm de când lumea. În întregul

ei, profesia contabilă, inclusiv audi-
tul financiar, constituie „religia” afa-
cerilor oneste şi deopotrivă premisa
încrederii pe care acestea sunt clă-
dite. Iată de ce, cu suficiente argu-
mente, putem demonstra că nu
putem trăi fără contabilitate;

 paradoxal, nevoia de contabilitate,
de ordine şi eficienţă sporeşte în
condiţiile actualei crize financiare.
Cu cât resursele devin mai puţine
cu atât sunt mai preţioase, iar
gestionarea lor trebuie realizată cu
maximă cumpătare;

 primul pas spre prosperitate îl re -
prezintă chiverniseala, aşa cum cea
mai ieftină resursă este... economia
de resurse;

 o informaţie exactă, deţinută la mo -
mentul oportun, asigură în bună
mă sură reuşita în acţiune. Ade -
seori, valoarea unei companii deri-
vă din imperativul „să ştii” şi mai
puţin din conturile bancare, fie ele şi
cu multe zerouri. Fără prudenţă,
ordine şi rigoare, într-o singură
clipă se poate risipi averea
agonisită într-o viaţă;

 primul semn al declinului în afaceri
îl reprezintă lipsa de informare. Iată
o axiomă pe care viaţa o probează
pretutindeni;

 validarea adevărului economic ex -
primat de către contabilitate aparţi-
ne unui demers extrem de complex
şi anume auditul financiar;

 cultura şi deontologia constituie re -
pere fundamentale atât pentru pro-
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16 Horomnea E., Dimensiuni ştiinţifice, sociale şi spirituale în contabilitate, ediţia a IVa, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012, p. 140
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fesia contabilă în ansamblul ei, cât
şi pentru afaceri;

 prin natura şi obiectivele ei, profe-
sia contabilă şi auditul financiar în
primul rând deţin o mare responsa-
bilitate în universul complex al afa-
cerilor. O contabilitate riguroasă
este esenţială pentru angajarea efi-
cientă a capitalului şi implicit pentru
credibilitatea pe care trebuie clădită
orice afacere. La rândul lui, auditul
financiar se autoimpune în praxis-ul
economic prin validarea adevărului
conţinut în situaţiile financiare. Este
în opinia noastră plusul de valoare
generat de audit şi deopotrivă pre-
misa fundamentală pentru percepe-
rea corectă a dimensiunilor pro fe -
siei noastre;

 profesia contabilă are pe alte meri-
diane un statut mai bine definit, o
anumită „bonitate”, bucurându-se
de consideraţie în plan social. Fi -
resc, prin efort, vocaţie, competen-
ţă şi probitate profesională va trebui
să dobândim locul pe care-l meri-
tăm cu adevărat. Existenţa unei
profesii se afirmă, nu se discută.
Utilizarea unui limbaj coerent şi
inteligibil, arta comunicării şi a dia-
logului cu „restul lumii” ne vor ajuta
să fim înţeleşi într-o altă manieră,
să progresăm în această direcţie.
Cultura generală şi de specialitate,
realizată prin procesul unei instruc-
ţii şi educaţii permanente, modifică
esenţial statutul profesiei noastre.
Profesionistul nu mai poate fi un
simplu şi docil executant al unor
operaţii de rutină. Comanda socială
impune specialistul de performanţă,
dinamic şi creativ în gândire, mobil
şi eficient în acţiunile sale;

 recunoaştem sau nu, profesia
noas tră nu este foarte iubită, fapt
pentru care şi imaginea ei se află
uneori în suferinţă. Printr-un de -
mers specific, ea se adresează cu

prioritate laturii mercantile şi reci din
existenţa noastră, respectiv, aface-
rea şi într-o mai mică măsură, emo-
ţionalului, laturii afective. Iată de ce
cred că avem datoria morală de a
nu complica inutil fondul de concep-
te, principii şi norme, maniera în
care receptăm şi comunicăm în
câmpul de cunoaştere al contabili-
tăţii şi auditului. Un rol esenţial revi-
ne în această direcţie procesului de
armonizare a normelor naţionale cu
Standardele Internaţionale de Audit
(ISA) şi de Contabilitate, cu regle-
mentările europene în materie, in -
clusiv modalităţii de traducere sau
preluare a acestora. Cu discreţie şi
eleganţă, profesioniştii contabili tre-
buie să demonstreze prin proba
faptei că lumea afacerilor nu
poate exista fără noi. Nu a fost şi
probabil nu va fi inventată o alterna-
tivă care să ne substituie ca atare.
Oricum, în acest univers, profesia
noastră, inclusiv auditul finan-
ciar, au produs o mutaţie esenţia-

lă şi anume trecerea de la empi-
rism la rigoare, de la aprecieri
arbitrare la adevărul economic şi
imaginea fidelă.

Faptul că unul dintre cei mai bogaţi
oameni din lume, celebrul miliardar
american, Bill Gates, proprietarul
Microsoft Corporation, a fost la originile
lui… contabil, ne spune ceva. „Fiecare
dolar sau cent investit l-am urmărit
atent, am ştiut mereu cât am pierdut
sau cât am câştigat. Pe această bază
mi-am fundamentat orice decizie eco-
nomică”. Un argument în plus să
apreciem virtuţile profesiei contabi-
le, în întregul ei. Este un îndemn
adresat în mod special celor care vin
după noi… Să fim înţeleşi: dacă noi
nu vom proceda astfel, sunt foarte
puţine şanse ca neprietenii să nu
profite de apatia noastră! De-a lun-
gul timpului, orice profesie s-a dez-
voltat prin opera unor oameni pasio-
naţi, binecuvântaţi de Dumnezeu cu
vocaţie şi competenţă.
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Cercetare

Introducere
Deşi practica contabilităţii – în înţelesul
modern al cuvântului – este una multi-
seculară, doar începând cu secolul al
XIX-lea profesarea contabilităţii şi
auditului a presupus o formare univer-
sitară. În acest studiu ne propunem să
prezentăm o schiţă privind constituirea
şi evoluţia contabilităţii ca disciplină
universitară de-a lungul unui secol de
învăţământ superior economic la
Academia de Studii Economice (ASE)
din Bucureşti, creată în 1913. Până în
anii 1940 la Academia Comercială din
Bucureşti s-a constituit o Şcoală româ-
nească de contabilitate, conectată la
circuitul internaţional de idei şi care îşi
căuta propria identitate. După ruptura
identitară din perioada regimului comu-
nist, învăţământul superior din dome-
niul contabilităţii de la ASE Bucureşti
parcurge un proces de reconstruire a
unei noi identităţi şi a unei noi misiuni,
prin (re)conectare la circuitul interna-
ţional de cunoştinţe şi practici de
raportare financiară şi de audit, şi prin
încercarea de a reconstitui o comunita-
te epistemică.

Şcolile politehnice şi
apariţia contabilităţii

ca disciplină 
universitară 

în mediul românesc 
Crearea Universităţii – ca instituţie de
elită a naţiunii, în mediul românesc – a
făcut parte din procesul de fondare a
statului modern român, odată cu Uni -
rea Principatelor de la 1859, prin înfiin-
ţarea primelor universităţi româneşti la
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Iaşi (1860) şi Bucureşti (1864). Însă,
naşterea universităţii moderne în Ro -
mânia nu a însemnat şi apariţia învăţă-
mântului superior de profil economic.
Primele noastre universităţi includeau
facultăţi de drept, de litere şi filosofie,
de teologie, facultatea de ştiinţe (fizice,
matematice şi naturale) şi facultatea de
medicină, dar nu cuprindeau o faculta-
te cu profil economic sau comercial,
după cum nu includeau nici facultăţi
politehnice. Cu toate acestea, apariţia
Universităţilor în România a însemnat
consacrarea economiei ca domeniu de
studiu universitar, deoarece „cursuri de
economie politică în învăţământul su -
pe rior se predau în cadrul facultăţilor
de drept de la Iaşi şi Bucureşti“ (Malin -
schi, 1978:35). Însă, alte discipline
pentru pregătirea de profesii practice în
domeniul economic, cum este şi conta-
bilitatea, nu-şi găseau loc în programa
facultăţilor de la Universitate deoarece
era dominantă ideea că „Universitatea
este locul unde se profesează ştiinţele
(teoretice)”, iar asupra contabilităţii nu
exista percepţia unei discipline ştiinţifi-
ce. Treptat, pe măsura dezvoltării învă-
ţământului superior în domeniile aplica-
tive, care oferea o calificare în diverse
profesii (agronomi, ingineri tehnici, ingi-
neri silvici etc.), contabilitatea îşi face
tot mai mult simţită prezenţa ca discipli-
nă universitară, mai ales datorită carac-
terului ei aplicativ, fiind inclusă în pro-
gramele studenţilor din domenii pro -
duc tive cum erau agricultura şi silvicul-
tura, ingineria tehnică, construcţiile etc.
Malinschi arată că odată cu apariţia şi
dezvoltarea învăţământului politehnic
în Principatele Române s-au predat
„elemente de economie, contabilitate,
statistică sau finanţe, mai mult sau mai
puţin adaptate la specificul profesiunii
respective” (1978:104). Astfel, în pro-
gramul Şcolii de poduri, şosele şi mine
din Bucureşti din anul 1871 figura un
curs de contabilitate a lucrărilor publi-
ce, iar la Şcoala Centrală de Agri cul -

tură de la Herăstrău, după primul răz-
boi mondial, contabilitatea era singura
disciplină economică care se mai
preda. De asemenea, şi la Şcoala Ad -
ministrativă Superioară din Bucureşti –
instituţie universitară privată şi recu-
noscută de stat în 1893, care pregătea
în special funcţionari pentru administra-
ţiile statului (notari, grefieri, contabili,
secretari de prefecturi şi primării etc.) –
s-au predat cursuri de contabilitate
(Malinschi, 1978:123). Deci, în cazul
românesc, dezvoltarea învăţământului
universitar cu caracter aplicativ (agro-
nomie, inginerie tehnică şi de construc-
ţii, funcţionari publici etc.) de la sfârşitul
secolului al XIX-lea – începutul se -
colului al XX-lea a dus şi la apariţia
con tabilităţii ca disciplină universitară,
contabilitatea fiind inclusă în programa
de formare a licenţiaţilor în diferite do -
menii aplicative – altele decât cele eco-
nomice sau comerciale, din raţiuni utili-
tare, deoarece aceşti specialişti ocu-
pau poziţiile administrative atât în sec-
torul public, cât şi în întreprinderile pri-
vate, iar studiul contabilităţii le oferea
cunoştinţe privind gestiunea acestor
entităţi.

Înfiinţarea Academiei
de Înalte Studii

Comerciale 
şi Industriale (AISCI)

din Bucureşti 
şi consacrarea contabilităţii

ca disciplină universitară 
în învăţământul superior

economic din România
Deşi statul român intrase de o jumăta-
te de secol în procesul modernităţii
economico-sociale, în primul deceniu
al secolului al XX-lea în România nu

exista o facultate de economie sau
comerţ, ci fiinţau doar şcoli comerciale
de nivel liceal. De aceea, învăţământul
universitar economic era o necesitate
pentru economia şi societatea româ-
nească, iar ideea înfiinţării acestuia a
fost reactivată în primii ani ai secolului
al XX-lea de un grup de economişti şi
de licenţiaţi ai universităţilor şi acade-
miilor comerciale din Occident, care îşi
propunea printre altele şi „reorganiza-
rea învăţământului economic în Ro -
mânia” (Malinschi, 1978:155). Această
idee s-a concretizat într-un context poli-
tic şi economic favorabil. Anul 1912 se
încheiase cu excedent bugetar: Româ -
nia înregistra o perioadă de prosperita-
te economică (Filitti, 2013:73), iar N. D.
Xenopol, jurist care avea şi preocupări
economice, ajunge pentru scurt timp
ministrul industriei şi comerţului, poziţie
din care va promova în primăvara anu-
lui 1913 adoptarea legii pentru înfiinţa-
rea Academiei de Înalte Studii Co -
merciale şi Industriale din Bucureşti,
lege promulgată la 6 aprilie 1913, dată
care a devenit ulterior ziua aniversară
a instituţiei, azi Academia de Studii
Economice din Bucureşti.
Iniţial, noua Academie Comercială din
Bu cureşti, denumire cu care a intrat în
mentalul colectiv românesc, a fost con-
cepută ca o instituţie de învăţământ pu -
blic superior, dar, ca un aspect particu-
lar, era tutelată de Ministerul Industriei
şi Comerţului şi nu de cel al Învăţămân-
tului, probabil pentru a se asigura suc-
cesul proiectului, date fiind criticile din
acel moment legate de necesitatea şi
locul unei asemenea instituţii de învăţă-
mânt superior (Vorovenci, 2010:68-85).
De asemenea, remarcăm faptul că, în
cazul românesc, din cauza apariţiei mai
târzii a formelor de organizare capitalis-
tă a economiei, a slabei industrializări,
cât şi a subdezvoltării capitalului autoh-
ton comparativ cu alte ţări, înfiinţarea
primei şcoli comerciale universitare în



Un secol de contabilitate şi auditul conturilor

România s-a făcut din iniţiativa elitei
profesionale şcolită în universităţile
occidentale, dar cu mijloacele şi sub
tutela statului şi nu dintr-o iniţiativă pri-
vată. În ţările Europei Occidentale au
existat iniţiative private (camere de
comerţ, asociaţii sau iniţiative persona-
le ale unor comercianţi etc.) de înfiinţa-
re a unor universităţi economice sau
co merciale (de exemplu, Hautes Etu -
des Commerciales: HEC, din Paris,
fondată în 1881, The London School of
Economics and Political Science: LSE,
din Londra, fondată în 1895, Università
Commerciale Luigi Bocconi, fondată în
1902 la Milano etc.), pentru a compen-
sa lipsa studiului ştiinţelor economice şi
comerciale în universităţile publice.
Prin legea de înfiinţare a AISCI din
Bucureşti, din 1913, se arăta că scopul
acestei instituţii este „de a da cunoştin-
ţe superioare şi aprofundate în dome-
niul ştiinţelor comerciale şi economice”,
iar licenţiaţii ei erau pregătiţi „pentru
carierele comerciale şi industriale” din
economia privată, dar şi „pentru funcţi -
u nile administraţiilor publice, cu carac-
ter economic”, iar printre cele 31 de
ma terii care se predau de-a lungul
ciclului universitar de trei ani era şi
„Con ta bi litatea comercială”. Aceasta ne
face să afirmăm că, încă de la înfiinţa-
re, AISCI din Bucureşti era concepută
mai mult ca o universitate de adminis-
trare a afacerilor (business school,
engl.), după modelul Facultăţilor şi
Academiilor Comerciale din unele ţări
Occidentale (Anglia, Franţa, Belgia,
Germania şi Austria) (Răcilă, 1993:7) şi
mai puţin ca o universitate de ştiinţe
economice (eco nomics school, engl.),
în epocă fiind percepută ca o instituţie
de învăţământ superior specializată în
pregătirea practică pentru activităţile
din viaţa economică. Astfel începea
consacrarea contabilităţii în învăţămân-
tul economic superior din România, iar
istoria contabilităţii româneşti ca disci-

plină academică rămâne indisolubil
legată de istoria ASE din Bucureşti.
Printre primii profesori care au fost nu -
miţi în 1913 la Academia Comercială
din Bucureşti se afla şi Spiridon Ia co -
bescu (1877-1967), cu care începea
istoria predării contabilităţii în învăţă-
mântul economic superior din ţara
noastră. Până la el, în România conta-
bilitatea se predase în Şcolile comer-
ciale - de nivel liceal, iar la nivel univer-
sitar, în mod sporadic, în programele
de studiu din învăţământul superior
aplicat, cum erau Şcolile Politehnice.
Spiridon Iacobescu era licenţiat al
Facultăţii de drept, secţia juridico-eco-
nomică la Universitatea din Bucureşti şi
a avut un rol important în dezvoltarea
contabilităţii româneşti, dată fiind pozi-
ţia sa universitară de aproape trei de -
cenii (1913-1942) la Academia Co mer -
cială din Bucureşti. El a imprimat o
pers pectivă juridică asupra contabilităţii
încă de la începutul carierei de univer-
sitar atât în ce priveşte obiectul de stu-
diu al contabilităţii, cât şi în privinţa
con cepţiei de structurare a ei ca disci-
plină universitară. Această situaţie nu
este întâmplătoare: practica socială a
contabilităţii în România se instituia ca
urmare a prescripţiilor legale (codurile
de legi obligau la ţinerea contabilităţii),
iar contabilitatea ca disciplină academi-
că nu avea o istorie îndelungată. Chiar
şi în ţările Europei Occidentale, cursu-
rile universitare la disciplinele din
domeniul economic erau susţinute în
universităţi, frecvent în cadrul facultăţi-
lor de drept, iar contabilitatea era per-
cepută doar ca „o anexă a dreptului”.
Însă, înfiinţarea învăţământului econo-
mic şi comercial universitar în România
va duce, în timp, la considerarea şi im -
punerea contabilităţii ca o disciplină
aca demică de prim rang în gestiunea
afacerilor şi în formarea unei clase de
profesionişti în contabilitate şi audit.
Având o formaţie universitară juridică,
Iacobescu a conceput primele cursuri

de contabilitate adresate studenţilor de
la Academia Comercială din Bucureşti
pe baza unei abordări juridice a conta-
bilităţii, dar căutând formularea unor
argumente care să justifice un statut
ştiinţific distinct pentru domeniul conta-
bilităţii. Astfel, chiar de la prima versiu-
ne a cursului de „contabilitate comer-
cială”, Iacobescu poziţiona contabilita-
tea în cadrul ştiinţelor sociale „care stu-
diază fenomenele sociale, dirijând ac -
ţiunile omeneşti spre binele comun al
societăţii” (1913:66). După opinia lui,
contabilitatea a apărut în istoria umani-
tăţii odată cu apariţia schimbului – acti-
vitatea economică practicată pentru
satisfacerea nevoilor omeneşti, sinteti-
zată prin expresia din dreptul roman
„do ut des, dau ca să dai”, adică un
schimb de valori echivalente şi care
„cuprinde inseparabil două părţi egale
(...): una care dă = creditorul şi alta
care primeşte = debitorul”. În opinia lui
Iacobescu tocmai „această egalitate
ine rentă părţilor schimbului, această
du alitate, aceste duble părţi ale schim-
bului, formează baza înregistrărilor
contabilităţii” şi formulează o primă de -
finire a contabilităţii, aceea de „ramură
a ştiinţelor sociale care se ocupă cu în -
registrarea egalităţilor de schimb dintr-
un patrimoniu” (1913:74). Pe baza
acestei definiţii, Iacobescu şi-a structu-
rat cursul de contabilitate comercială în
trei părţi: partea I – Subiectele de con-
tabilitate; partea a II-a – Patrimoniul, ca
obiect al contabilităţii; şi partea a III-a –
Funcţiunile contabilităţii şi mijloacele ei
de acţiune, care consta în înregistrarea
tranzacţiilor în contabilitate, sub forma
egalităţilor de schimb patrimonial apli-
cate la diferite persoane ca subiecte de
contabilitate. Din câte constatăm, cursul
de contabilitate comercială prezentat
de Iacobescu era marcat de structura-
rea juridică a raporturilor sociale: întâi
erau expuse subiectele de contabilitate
(prin analogie cu subiectele de drept –
persoane fizice şi juridice, titulari de
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drepturi şi obligaţii), aşa cum erau defi-
nite de lege. Apoi, era prezentată acti-
vitatea subiectelor de contabilitate
„care în definitiv urmăreşte raporturi
juridice referitoare unele numai la obli-
gaţii personale; altele însă sunt di rect
ataşate lucrurilor, bunurilor”. Aceste
raporturi juridice „care în totalitatea lor
constituie averea şi datoriile cuiva” for-
mează patrimoniul şi reprezintă, după
Iacobescu, obiectul contabilităţii, fiind
definit ca „un complex de drepturi şi
obligaţii apreciabil în bani”
(1914:1031). Elementele patrimoniului
sunt grupate de Iacobescu în două
mari mase patrimoniale: activul, cu -
prinzând „partea pozitivă a patrimoniu-
lui” compus din i) drepturile de proprie-
tate; ii) drepturile reale; iii) drepturile de
creanţă; şi pasivul, care cuprinde „par-
tea negativă a patrimoniului” şi este re -
prezentat de datorii (1914:1032). În ulti-
ma parte a cursului erau prezentate
aspectele tehnice legate de aplicarea
contabilităţii persoanelor care desfăşu-
rau acte de comerţ. 
Considerând persoanele ca subiecte
de contabilitate, Iacobescu afirmă că
persoanele – fiinţe capabile de drepturi
şi obligaţii, „ori se nasc în mod natural,
ori sunt opera legiuitorului”, iar „alte
creaţiuni de persoane nu mai există” şi
combate teoria personificării conturilor,
susţinută de unii autori contabili români
din acel timp: „obiceiul ce-l au autorii de
contabilitate, de a face şi ei persoane,
nu trebuie luat în serios pentru că per-
sonificarea conturilor, considerarea
afacerii (...) ca o persoană independen-
tă de a proprietarului sunt ficţiuni pe
care lumea juridică le numeşte miraco-
lul contabililor şi ironizează straşnic pă -
catul în care cad mai toţi scriitorii con-
tabili când se apucă să creeze persoa-
ne altfel de cum este firesc sau permis
de lege” (1913:159). Sesizăm că însăşi
denumirea cursului lui Iacobescu –
aceea de „contabilitate comercială” –

îşi găseşte sorgintea în dreptul din pe -
rioada modernă a României, când a
fost adoptat primul cod comercial ro -
mân, în anul 1887, după codul comer-
cial italian, care prevedea registrele
obli gatorii pentru comercianţi şi care
introducea termenul de „contabilitate
comercială”, respectiv contabilitatea
„comercianţilor”, adică „aceia care fac
fapte de comerţ având comerţul ca o
profesiune obişnuită, şi societăţile co -
merciale” (art. 7 Codul comercial ro -
mân, 1887). Aşadar, cursul de contabi-
litate comercială de la AISCI din Bu cu -
reşti susţinut de Iacobescu nu se refe-
rea la contabilitatea întreprinderilor din
sfera distribuţiei de mărfuri, ci la conta-
bilitatea comercianţilor, urmând „con-
cepţia juridică a noţiunii de comer-
ciant”, căci „comerciantul în dreptul mo -
dern întrupează adeseori rolul de pro-
ducător de bogăţie (fabricant, indus-
triaş), de mijlocitor între producţie şi
con sum şi de simplu intermediar inde-
pendent de bunuri” (1913:165). Iaco -
bescu îşi califica cursul de contabilitate
ca fiind „contabilitate comercială”,
adoptând concepţia normei juridice –
contabilitatea comercianţilor – şi grupa
actele de comerţ în trei grupe: I – cum-
părarea şi vânzarea de lucruri mobile;
II – întreprinderile de tot felul; şi III –
cambiile, contul curent, cecul şi gajul
(1913:168), pe care le discută în partea
a doua a cursului său, cea referitoare la
patrimoniu, ca obiect al contabilităţii.
Abordare juridică a contabilităţii a fost o
constantă a concepţiei lui Iacobescu
privind conţinutul acestei discipline uni-
versitare, concepţie rafinată pe parcur-
sul celor trei decenii de activitate ca
universitar la Academia Comercială din
Bucureşti. Ulterior, Spiridon Iacobescu
a publicat împreună cu Alexandru So -
rescu lucrarea „Curs de contabilitate
comercială generală în legătură cu
dreptul şi legile speciale comerţului”
(1923-1933) în care au dezvoltat con-

cepţia juridic-patrimonialistă legată de
contabilitate. Iacobescu şi Sorescu,
amândoi cu o formaţie juridică la bază
şi sub influenţa literaturii contabile fran-
ceze, au dorit să dea abordării juridico-
patrimoniale a contabilităţii o concepţie
nouă, numită de aceştia o abordare
„economico-juridică”. Pentru ei, geneza
contabilităţii ca nevoie socială de „con-
semnare” a faptelor este legată de dez-
voltarea economiei, care furnizează
relaţiile de schimb, şi de instituţia drep-
tului, prin relaţiile sociale privind pro-
prietatea privată şi a rezultatelor obţi-
nute din ea. Afirmând că „operaţia de
schimb (...) stă la baza întregii activităţi
economice”, contabilitatea are ca rol
„înregistrarea inevitabilului dualism al
raportului de schimb” şi, drept urmare,
„principiul fundamental, temelia conta-
bilităţii este clădită pe schimb” (Iaco -
bescu şi Sorescu, 1923:22). În conse-
cinţă, contabilitatea trebuie să reflecte
egalitatea de schimb patrimonial, egali-
tate stabilită între patrimoniul economic
şi patrimoniul juridic. În accepţiunea lor,
patrimoniul unei persoane poate fi defi-
nit tridimensional, şi anume: „1. Patri mo -
niul juridic (care, n.n.) cuprinde toate
drepturile şi obligaţiile pecuniare aparţi-
nând unei persoane; 2. Patrimoniul
eco nomic (care, n.n.) cuprinde toate
bunurile (obiecte de drepturi şi de obli-
gaţii) ce aparţin unei persoane” şi ”3.
Patrimoniul contabil (care) cuprinde
atât drepturile şi obligaţiunile pecunia-
re, cât şi obiectele de drepturi şi obiec-
tele de obligaţiuni, ce aparţin unei per-
soane” (1928:38). Din câte constatăm,
pentru Iacobescu şi Sorescu, contabili-
tatea este o activitate socială privită ca
un raport juridic: persoanele fizice şi
juridice sunt subiectele de contabilitate
(1923:35), iar patrimoniul contabil sau
pa trimoniul economico-juridic este obi -
ectul ei, contabilitatea fiind „ştiinţa înre-
gistrărilor egalităţii de schimb din patri-
moniul unei persoane” (1928:11). Cele
două aspecte ale patrimoniului contabil
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sunt: activul, compus din „realităţi patri-
moniale, stăpânite ca proprietate de
subiectul acestui patrimoniu” şi pasivul,
format din „abstracţiunile juridice ale
patrimoniului, arătând puterea juridică
în temeiul căreia subiectul acestui pa -
trimoniu se poate susţine, ca proprietar
legitim, asupra realităţilor care alcătu-
iesc activul”(1928:18-19). Plecând de
la afirmaţia că în contabilitate se înre-
gistrează egalităţi de schimb patrimo-
nial, Iacobescu şi Sorescu au explicat
partida dublă, funcţiunea şi clasificarea
conturilor tot pe o bază juridică.
Opinia patrimonialist-juridică a contabi-
lităţii va fi susţinută de Iacobescu şi în
contextul unor congrese internaţionale
de contabilitate, precum cel de la Berlin
din anul 1938. Astfel, el arăta că bilan-
ţul prezintă o situaţie patrimonială care
indică în activ realităţi sub formă de
bunuri şi creanţe, iar pasivul reprezintă
abstracţii juridice, susţinute prin legi,
sub forma drepturilor pecuniare nete
ale unei persoane fizice sau juridice
(pro prietarul) – capitalul şi sub forma
obligaţiilor către creditori – datoriile.
Deci, după Iacobescu, capitalul care fi -
gurează în pasivul bilanţului contabil
reprezintă ansamblul drepturilor pecu-
niare nete aparţinând unei persoane
(1938: 14-16). Prin aceasta, Iacobescu
îşi reafirmă aderenţa la teoria proprie-
tarului în contabilitate, dar capitalul
(propriu) din bilanţ este definit ca un
drept al proprietarului, care figurează în
pasiv, şi nu ca o obligaţie a entităţii faţă
de proprietar – pentru activul net, după
plata datoriilor, în eventualitatea lichi-
dării entităţii, pasivul fiind astfel o masă
abstractă şi eterogenă de drepturi (ale
proprietarului) şi obligaţii (faţă de credi-
tori), situaţie care creează confuzii con-
ceptuale şi pedagogice în înţelegerea
bilanţului.
Pentru Iacobescu, contabilitatea era un
derivat din drept, o anexă a acestuia,
atât sub aspect conceptual, cât şi ca

finalitate practică: „teoriile contabile
sunt bazate pe drept”, iar contabilitatea
înregistrează doar „raporturile juridice
patrimoniale” şi, drept urmare, clasifi-
carea conturilor în clase de conturi tre-
buia făcută, de asemenea, „pe bază
juridică” (1938:18-19). Clasificarea pe
o bază juridică a conturilor propusă de
Iacobescu avea o finalitate practică în -
trucât grupele delimitate în cadrul fiecă-
rei mase patrimoniale le recomanda ca
fiind utile în tehnica de verificare a
bilanţului şi contului de profit şi pierderi
de către controlorii calităţii situaţiilor fi -
nanciare – cenzorii de atunci (1938:
58), auditorii de astăzi. De remarcat
este şi faptul că Iacobescu a sesizat
rolul informaţiei contabile ca bun public
şi a considerat activitatea de credibili-
zare publică a situaţiilor financiare (au -
ditul financiar), efectuată la vremea
aceia în România de cenzori, care
aveau rolul de a supraveghea activita-
tea unei societăţi comerciale şi de veri-
ficare a bilanţului, ca o activitate de in -
teres public, care afectează funcţiona-
rea societăţii: „Dacă cenzorii se mulţu-
mesc cu operaţia de a semna şi de a
încasa onorariul, ei vor fi oameni co -
mozi; dar destul de inutili, sau chiar
periculoşi prin lipsa lor de activitate în
interesul Societăţii, acţionarilor şi chiar,
de asemenea, în interesul economiei
naţionale şi publicului ţării” (1938:12).
Un alt profesor care a marcat predarea
contabilităţii (1924-1938) la Academia
Comercială din Bucureşti a fost George
Alesseanu (1872-1940), cu studii în şti-
inţe politice în Franţa, dar şi licenţiat în
drept şi al AISCI din Bucureşti. Ale -
sseanu nu a adoptat concepţia contabi-
lă a lui Iacobescu, pentru el contabilita-
tea fiind o „disciplină intelectuală”, care
are ca scop „ordinea şi controlul activi-
tăţilor, sub orice aspect s-ar prezenta”
(1929:3), iar prin raportare la activitatea
economică, contabilitatea este consi -
de rată de Alesseanu ca ”ştiinţa care

urmăreşte activitatea indivizilor particu-
lari sau sociali, în vederea producţiei,
circulaţiei şi administraţiei bunurilor”
(1929:5). Într-o definire mai elaborată
arăta: „contabilitatea este o ramură a
ştiinţelor sociale, care se ocupă cu co -
ordonarea şi înregistrarea mişcărilor de
valori dintr-un patrimoniu, precum şi a
relaţiilor de drepturi şi obligaţii, faţă de
alte persoane, în vederea (scopul) con-
trolului permanent şi a stabilirii în orice
moment a situaţiei şi rezultatelor unei
întreprinderi” (Alesseanu, 1930:40).
Constatăm că Alesseanu considera
con tabilitatea o disciplină din perimetrul
ştiinţelor sociale, disciplină cu caracter
aplicat la activitatea economică, care
per mite atât cunoaşterea unei realităţi
– prin furnizarea de informaţii – cât şi
acţiunea, adică transformarea realităţii,
prin exercitarea unui control asupra
situaţiei şi performanţei unei entităţi
economice. Putem spune că Alessea -
nu avea o perspectivă managerială
asu pra contabilităţii, legând-o de ges -
tiunea unei entităţi. Pentru realizarea
rolului contabilităţii într-o întreprindere,
şi anume acela de „controlor al gestio-
narilor”, dar şi de „indicator de situaţiu-
ne” atât pentru fiecare componentă, cât
şi pe ansamblul unei întreprinderi, Ale -
sseanu prezintă şase „principii genera-
le de contabilitate” (1930:47-53). Ale -
sseanu este, în opinia noastră, primul
autor contabil român care face, sub in -
fluenţa literaturii străine, un efort de
conceptualizare contabilă, deoarece
fixează scopul (rolul) contabilităţii într-o
entitate economică şi foloseşte terme-
nul de „principii contabile” (1929:7) sau
„principii generale de contabilitate”
(1930:47). El arată că „principiile de
contabilitate sunt însă universale şi se
pot aplica oricărui fel de gospodărie”,
respectiv oricărei entităţi în care se
gestionează resurse (1933:7). 
De fapt, Alesseanu formulează în mod
explicit şase „principii generale de con-

634/2013



Ion Ionaşcu

64 Audit Financiar, anul XI

tabilitate” (1930:47-53), care sunt „con-
venţii sociale” specifice contabilităţii,
regăsite şi astăzi în doctrina contabilă:
i) Separarea atribuţiilor de gestiune a
valorilor de activitatea contabilă („con-
tabilul nu poate şi nu trebuie să fie mâ -
nuitor de valori”), pentru a permite ca
prin contabilitate să se realizeze con-
trolul intern asupra gestiunii valorilor;
totuşi, de la acest principiu există o ex -
cepţie - cazul unei întreprinderi indivi-
duale unde o persoană este „în acelaşi
timp şi patron şi gestionar şi contabil”,
excepţie care nu alterează principiul,
deoarece această persoană „nu are ne -
voie de control pentru că, chiar în caz
de gestiune defectuoasă, nu are cui să
treacă responsabilitatea şi îşi suportă
singur greşelile comise” (1930:47); 
ii) Contabilitatea întreprinderii trebuie
să servească ca probă în justiţie pentru
protejarea creditorilor, exercitându-se
astfel un control extern din partea
aces tora („Contabilul unei întreprinderi
(...) este un auxiliar al justiţiei în exerci-
tarea controlului, din partea creditorilor
asupra faptelor patronului său”). Ale -
sseanu afirma că „acest principiu este
cu atât mai evident cu cât, chiar dacă o
întreprindere nu are nici un fel de credi-
tori, are virtualmente cel puţin unul, din
chiar momentul constituirii întreprinde-
rii, acel creditor este capitalistul”
(1930:48). Sesizăm că el includea în
datorii atât capitalul propriu, cât şi îm -
prumuturile de la creditori, considerând
capitalul propriu ca fiind o datorie a în -
treprinderii către proprietar şi nu ca un
drept pecuniar al acestuia, cum susţi-
neau Iacobescu şi Sorescu (1928:38).
iii) Contabilitatea unei entităţi economi-
ce trebuie să fie separată de persoana
întreprinzătorului („...în nici o contabili-
tate nu poate exista o socoteală cu pro-
pria persoană a întreprinzătorului în -
suşi”), averea întreprinderii fiind sepa-
rată de averea lui personală. Întreprin-

zătorul trebuie să dea socoteală privind
gestiunea capitalului încredinţat de pro-
prietarul de capital, deoarece „capitalul
este elementul care a fost pus în stare
de mişcare economică în vederea fruc-
tificării, deci tot el are şi riscul şi bene-
ficiul respectiv”, iar remuneraţia între-
prinzătorului este suportată în mod
indirect tot de capitalist, în sensul că
beneficiul lui va fi diminuat cu această
cheltuială.
iv) Orice operaţiune este cuprinsă în
contabilitate sub forma unei duble înre-
gistrări („contabilitatea este o serie infi-
nită de egalităţi, trecând suma oricărei
operaţiuni comerciale de două ori, în
raport cu situaţia schimbului econo-
mic”). Acesta este principiul partidei
duble, care presupune că o tranzacţie
este înregistrată în contabilitate cu
aceeaşi sumă în două conturi, unul de -
bitor şi unul creditor.
v) Contabilitatea furnizează informaţii
cu caracter istoric - post factum, dar
care pot fi utilizate în stabilirea previziu-
nilor privind o entitate economică („şti-
inţa contabilităţii nu arată decât desfă-
şurarea activităţii trecute şi rezultatele
obţinute (...) dar poate da indicaţii asu-
pra felului de orientare în viitor a con-
cepţiei conducătorului”). 
vi) Contabilitatea este aplicată la nivel
microeconomic (de întreprindere), iar
agregarea informaţiilor contabile gene-
rează informaţii statistice („activitatea
practică contabilă trebuie încadrată şi
localizată la fiecare întreprindere,
aceas tă activitate dacă este extinsă
peste graniţele unei molecule economi-
ce [întreprinderi, n.n.], devine statisti-
că”). Legat de acest principiu, remar-
căm că Alesseanu face distincţia între
contabilitatea ca practică („activitatea
practică contabilă”) şi contabilitatea ca
domeniu ştiinţific aplicativ – care repre-
zintă „ştiinţa contabilităţii (...) aşa cum
se studiază într-o şcoală de pregătire

profesională”, căci activitatea contabilă
„este aplicarea practică a contabilităţii
generale văzută ca ştiinţă” (1930:53).
Alesseanu a acordat o importanţă de -
osebită problemelor legate de evalua-
rea în contabilitate. El punea în eviden-
ţă rolul informaţiilor furnizate de bilanţul
contabil în aprecierea calităţii manage-
mentului unei entităţi, arătând că „prin
bilanţ (...) putem face diferenţă între o
bună şi o rea administraţie” şi sesizea-
ză că rezultatul întreprinderii nu este
determinat doar de calitatea acţiunilor
managementului, ci şi de adaptarea la
condiţiile obiective ale pieţei („rezultatul
unei întreprinderi nu este în funcţie nu -
mai de administraţie, de buna sau rea -
ua concepţie a întreprinzătorului, ci şi
în funcţie de acţiunea pieţei”), iar în
bilanţ trebuie inclusă „şi influenţa pieţei
asupra întreprinderii” (1932:56). În con-
secinţă, Alesseanu considera că pentru
punerea de acord a „situaţiei contabile”
– valorilor cu care sunt înregistrate acti-
vele şi datoriile în contabilitatea unei
întreprinderi, cu „situaţia pieţei”, adică
preţul de piaţă al acestor elemente, tre-
buie realizat inventarul şi îi acorda
aces tuia un rol capital pentru întocmi-
rea bilanţului contabil şi stabilirea rezul-
tatului unei entităţi.
Legat de evaluarea la inventar, Ale -
sseanu (1932) recenza bazele de eva-
luare admise de doctrina contabilă a
timpului său şi care erau consacrate
prin texte legale: i) teoria preţului cu -
rent al zilei de inventariere, prezentă în
codul de comerţ italian şi român (Codul
comercial român era inspirat din cel ita-
lian) şi considerată de Alesseanu „sis-
temul cel mai raţional de evaluare”
(1932:18); ii) teoria preţului cel mai mic,
consacrată prin Codul de comerţ ger-
man, bazată pe principiul prudenţei şi
conform căruia evaluarea la inventar
trebuie făcută la valoarea cea mai mică
dintre cost şi preţul curent, de la data
inventarului; Alesseanu aprecia „teoria
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prudenţei” ca o „situaţie curioasă” şi că
la baza prevederilor evaluării prudente
din Codul comercial german „este o
consideraţie nu logică, ci o consideraţie
de prevedere” (1932:19); iii) teoria pre-
ţului mediu, întâlnită în codul de comerţ
elveţian, care prevedea ca valorile
cotate la bursă să nu fie evaluate peste
cursul mediu din luna care precede
data bilanţului; şi iv) teoria preţului de
cost, după care elementele inventaria-
te sunt evaluate la costul lor iniţial, din
momentul procurării şi pe care Ale -
ssea nu o considera „căzută în desuetu-
dine”.
Opinia lui Alesseanu era că „inventarul
constată după realitatea lucrurilor, sta-
rea prezentă a diverselor posturi de
activ şi pasiv, în amănunţirea lor”
(1932:II:99) şi, în consecinţă, „nu se
poate admite altă teorie a estimării de -
cât estimarea preţului curent, din mo -
mentul încheierii inventarului” (1932:II:
101). Deci, Alesseanu opina pentru o
evaluare a bilanţului contabil la valoa-
rea curentă - valoarea de piaţă, adică
valoarea justă de astăzi (fair value,
engl.) şi considera evaluarea la mini-
mul dintre cost şi preţul curent, cât şi la
preţ mediu ca fiind atitudini bazate pe
prudenţă în contabilitate şi care nu re -
flectă realitatea. Însă, Alesseanu arăta
că „dacă estimarea valorilor la inventar
este lăsată la dispoziţia conducătorului
întreprinderii şi dacă prin această esti-
mare el poate să determine rezultate,
ceea ce se întâmplă în practică, atunci
dispoziţiile Codului de Comerţ german
şi elveţian sunt binevenite” (1932:II:
102). În consecinţă, Alesseanu susţi-
nea că rezultatul unei întreprinderi este
format din două componente: „i) rezul-
tatul din activitatea economică şi ii)
rezultatul din estimarea (evaluarea,
n.n.) la inventar” (1932:20). Rezultatul
din activitatea economică este profitul
sau pierderea exerciţiului, un „rezultat
realizat efectiv” (1932:64) ca urmare a

efectuării de tranzacţii economice -
„acte economice”. În schimb, rezultatul
din estimarea la inventar este diferenţa
„între preţul de cost cu care valoarea a
intrat în patrimoniul întreprinderii şi pre-
ţul pieţei în ziua facerii inventarului”
(1932:18), şi poate fi o „mărire de
activ”, adică o plusvaloare nerealizată
când valoarea la inventar a unui activ
este mai mare decât valoarea sa iniţia-
lă (de intrare) sau o „micşorare de
activ”, în situaţia inversă, când valoa-
rea activelor de la inventar este infe-
rioară valorii iniţiale, iar întreprinderea
înregistrează o pierdere de valoare
nerealizată (1932:23). Alesseanu arăta
că „aceste rezultate se vor contabiliza
separat, în conturi separate” (1932:24),
rezultatul din activitatea economică „va
merge în contul de Profit şi pierdere”,
iar „rezultatele virtuale sau de estimare,
ce nu sunt realizate, ci se vor realiza în
viitor” (1932:64) se vor înregistra dis-
tinct (1932:24). Deci, constatăm că, po -
trivit lui Alesseanu, plusurile sau minu-
suri de valoare nerealizate constatate
la inventar ca diferenţă între costul ini-
ţial al activelor şi preţul lor de piaţă de
la data inventarului reprezintă doar „un
rezultat virtual”, iar în bilanţ „va trebui
să se separe (...) rezultatele realizate,
de cele virtuale” (1932:65). În conse-
cinţă, cele „două feluri de rezultate tre-
buie să apară separat la bilanţ, şi
anume: a) rezultatul realizat din vânza-
re trebuie să meargă la contul Profit şi
Pierdere; şi b) rezultatul ieşit din dife-
renţa între preţul de cost şi preţul
curent la inventar (rezultat virtual şi
nerealizat), trebuie să apară în bilanţ
ca atare” (1932:70). De asemenea,
Alesseanu arăta că „rezultatul din dife-
renţe de estimare la inventar nu poate
constitui beneficiu realizat, care ar
putea să fie împărţit” (1932:II:104), fiind
un plus de valoare care urmează să fie
realizat în viitor, iar distribuirea lui către
asociaţi ar însemna distribuirea de divi-
dende fictive.

Remarcăm faptul că încă din anii 1930,
acum aproape un secol în urmă, Ale -
sseanu avea o viziune contabilă şi
gestionară modernă asupra întreprin-
derii, pentru timpul său. Elemente din
optica contabilă asupra firmei însuşită
de Alesseanu se regăsesc şi în doctri-
na contabilă internaţională actuală. El
susţinea evaluarea bilanţului la „preţul
curent” de la data inventarului, adică la
valoarea justă (fair value, engl.) de
astăzi, doctrină impusă la nivel global
pentru marile companii prin referenţia-
lul IFRS şi trata separat „rezultatul vir-
tual” generat de evaluarea la inventar,
aspect prezent şi în doctrina contabilă
contemporană, unde aceste valori po -
zitive sau negative nerealizate la data
bilanţului sunt tranzitate fie prin rezultat
(contul de profit şi pierdere), fie prin
conturi de capital propriu (bilanţ).
Conceptul de rezultat global (compre-
hensive income, engl.) este o rezolvare
actuală a distincţiei dintre rezultatul
exerciţiului (un rezultat realizat din tran-
zacţii economice) şi rezultatul virtual,
generat prin raportarea activelor şi
datoriilor firmei la valoarea lor de piaţă
(alte elemente de rezultat global, other
comprehensive income, engl.) şi care
afectează bogăţia proprietarilor capita-
lului de risc pus la dispoziţia firmei. 
Alesseanu vedea funcţionarea între-
prinderii ca o relaţie de mandat, în care
se interpune şi contabilitatea: ”între di -
feriţi agenţi ai întreprinderii şi întreprin-
zător există un raport juridic de man-
dant şi mandatar. Ca atare, contabilita-
tea va trebui să ţină în seamă aceste
legături de ordin juridic intern” (1929:
48), iar controlul prin contabilitate,
numit „control contabil” se realizează
atât asupra mişcărilor de valori „pentru
că fiecare mişcare (valorică, n.n.) for-
mează obiectul unei înregistrări”, dar şi
un control asupra persoanelor care
exercită aceste mişcări (1929:50). De
asemenea, el arăta că „într-o întreprin-
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dere economică avem persoana adu-
cătoare de fonduri (capitalist) şi per-
soana conducătoare (întreprinzătorul)”,
capitalul fiind pus la dispoziţia întreprin-
zătorului spre fructificare, motiv pentru
care în bilanţ „capitalul şi rezultatele
favorabile sunt la pasiv (...) pentru că
atât capitalul, cât şi rezultatele aparţin
capitalistului”, capitalul propriu fiind o
datorie a entităţii către proprietar
(1932:53), iar contabilitatea aplicată la
o activitate economică are drept sco-
puri: „1) să urmărească desfăşurarea
planului economic prealabil stabilit; 2)
să determine rezultatul activităţii eco-
nomice executate; 3) să controleze pe
diferiţi agenţi de dispoziţie sau de
mânuire de valori” (1926:4). Acest con-
trol realizat prin contabilitate este deter-
minat, în opinia lui Alesseanu, „de
ideea juridică a mandatului”, unde
„mandatarul trebuie să arate mandan-
tului său felul cum şi-a îndeplinit obliga-
ţiile date prin mandat, iar mandantul
trebuie să aibă posibilitatea să verifice
exactitatea şi sinceritatea arătărilor
mandatarilor” (1926:4). Rezultă clar că
Alesseanu adoptase o viziune contrac-
tuală a întreprinderii, unde funcţionarea
ei depindea şi de modul cum contabili-
tatea permitea fie justificarea de către
mandatar (întreprinzătorul) a modului
cum îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de
mandant (capitalistul), dar şi verificarea
exactităţii (conformităţii cu realitatea) şi
sincerităţii justificărilor prezentate de
întreprinzător: „cel care administrează
o avere străină trebuie să dovedească
cu ajutorul registrelor cum a administrat
averea ce i s-a încredinţat pentru a fi
pusă în activitatea economică” (1929:
64), iar „pentru ca să se poată proba,
registrul trebuie să fie sincer şi exact”
(1929:65).
Având o concepţie managerială asupra
contabilităţii, Alesseanu a acordat o im -
portanţă deosebită aspectelor legate
de utilizarea informaţiei contabile în

managementul financiar al unei entităţi
economice. El susţinea că „un bilanţ
trebuie studiat, pentru a reprezenta
situaţia unei întreprinderi, şi din punct
de vedere al lichidităţii” (1929:396) şi
propunea prezentarea activului bilanţu-
lui după criteriul lichidităţii descrescă-
toare, de la disponibilităţi şi activ reali-
zabil imediat către imobilizări, iar a
pasivului bilanţier în funcţie de exigibili-
tatea crescătoare, de la pasivul exigibil,
(subclasificat în datorii cu garanţii şi
datorii fără garanţii acordate şi a aces-
tora în funcţie de termenele de plată)
către pasivul neexigibil (capital, rezer-
ve, etc.) (1932:II:109). Pasivul exigibil
mai era denumit şi „pasiv real, adică
datorii către terţi” (1929:400). El făcea
corelaţia dintre masele bilanţiere, pen-
tru a caracteriza situaţia financiară a
unei entităţi: astfel, comparaţia dintre
„activul propriu cu pasivul propriu”
(datorii) va determina mărimea „capita-
lului net” (sau capitalul propriu) al între-
prinderii, care măsoară valoarea conta-
bilă a bogăţiei (investiţiei) proprietarilor,
iar starea financiară legată de solvabili-
tatea şi lichiditatea întreprinderii era ca -
racterizată prin comparaţia dintre „acti-
vul disponibil şi pasivul exigibil” şi între
„activul disponibil imediat şi pasivul exi-
gibil imediat” (1929:401). 
Alesseanu pune în evidenţă rolul con-
tabilităţii pentru gestiunea activităţii de
producţie, mai ales în condiţii de con-
curenţă, căci contabilitatea trebuie să
permită „determinarea cu exactitate a
preţului de cost al produselor fabrica-
te”. Noţiunea de „preţ de cost” se refe-
ră la un cost complet, de achiziţie sau
de producţie, dar Alesseanu foloseşte
şi termenul francez „prix de revient” –
un cost al produsului/mărfii vândut(e),
format din preţul de cost şi alte cheltu-
ieli efectuate în scopul vânzării bunului,
preţul de vânzare fiind format din costul
bunului vândut („prix de revient”, fr.) şi
rezultatul economic (1929:125). Pentru

activitatea de distribuţie a mărfurilor,
contabilitatea trebuie să furnizeze infor-
maţii pentru a determina „iuţeala (vite-
za, n.n.) de circulaţie a valorilor” deoa-
rece „cu cât bunurile circulă mai repede
şi mai intens cu atât şi rezultatul econo-
mic este mai mare, mai apreciabil”
(Ale sseanu: 1929:35). 
Şi pentru Alesseanu există o legătură
între contabilitate şi „patrimoniul unei
întreprinderi economice”, dar considera
că „fondul iniţial” sau capitalul iniţial
este reprezentat, pe de o parte, de va -
lori sub formă de bunuri (bani, terenuri,
construcţii, maşini, creanţe etc.), iar, pe
de altă parte, de raporturile juridice
care arată provenienţa acestora, res-
pectiv „capitalul propriu (sau capitalul
net)” şi „obligaţiile faţă de terţi” (1929:
260). Bilanţul contabil reprezintă, după
Alesseanu, „determinarea, la un mo -
ment dat, a situaţiei de avere şi de da -
torie a întreprinderii” (1929:389), în
activ fiind prezentate „bunuri” iar în
pasiv fiind prezentată „situaţia juridică,
de provenienţă, a acestor bunuri”
(1929:393). 
Alesseanu avea o perspectivă gestio-
nară asupra întreprinderii, considerând
informaţia contabilă ca instrument de
administrare a averii unei entităţi. El
discuta elementele utilizate în activita-
tea economică a oricărei întreprinderi:
investiţiile (capital fix) şi capital de rul-
ment (capital circulant) (1929:324) şi
tratează diferite „chestiuni contabile”,
cum ar fi raportul dintre capitalul fix şi
capitalul circulant la diferite tipuri de
întreprinderi, în funcţie de obiectul de
activitate, cât şi recuperarea valorii
capitalului, fie treptat prin amortizare,
cum este cazul capitalului fix, „pe câtă
vreme capitalul circulant se încorporea-
ză deodată şi complet în obiectul pro-
dus” (1929:327).
Alesseanu a fost un promotor al intro-
ducerii contabilităţii în partidă dublă în
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administraţia publică (1926; 1931). El
considera că sistemul de „contabilitate
pur bugetară” – în partidă simplă, utili-
zat pentru urmărirea veniturilor şi chel-
tuielilor bugetului, era un „sistem empi-
ric de organizare contabilă” care „nu
analizează decât încasările şi plăţile;
este o simplă contabilitate de casă şi
nu stabileşte nici o legătură între miş-
carea financiară şi mişcarea valorilor
care formează avuţia naţională”
(1926:4). 
Mai mult, acest sistem avea şi alte
lacune: nu permitea un control contabil
al mişcărilor de valori; nu opera o sepa-
rare a cheltuielilor bugetare cu investi-
ţiile de cele cu consumaţiile şi nici între
încasările bugetare din înstrăinarea
bunurilor statului şi împrumuturi şi înca-
sările bugetare curente; nu permitea
contabilizarea patrimoniului public şi
nici punerea în evidenţă a creanţelor-
activ şi a pasivelor provenind din exe-
cuţia bugetelor anterioare (1931:3). 
El vedea administrarea bogăţiei statului
cam în aceiaşi termeni ca ai oricărei
întreprinderi private, arătând că „orice
întreprindere economică particulară
trebuie să aibă la bază un plan de acti-
vitate, prealabil stabilit” numit „bugetul
întreprinderii economice”, iar „în gospo-
dăria publică există un plan prealabil
stabilit pentru administrarea şi guver-
narea ei”, respectiv bugetul public
(1934:9). Alesseanu nu a fost doar un
teoretician al contabilităţii, el a contri-
buit la introducerea contabilităţii în par-
tidă dublă în administraţiile publice,
inclusiv în întreprinderile economice
ale statului, iar „textul legii contabilităţii
publice (din 1929, n.n.) este în mare
parte opera D-lui profesor Alesseanu”
(Ioachim: 1931:34), România fiind
„astăzi (în 1929, n.n.) a doua ţară în
Europa, care a introdus contabilitatea
patrimonială, alături de contabilitatea
bugetară” (1934:156).

Şcoala de 
contabilitate de la

Academia Comercială
din Bucureşti 

şi polemica abordarea 
juridică versus abordarea

economică în contabilitate 
După aproape patru decenii de la înfiin-
ţarea AISCI din Bucureşti, disciplina de
contabilitate căpătase o anumită matu-
ritate, prin conţinutul discursului şi di -
versitatea cursurilor predate şi se impu-
sese atât în lumea profesioniştilor con-
tabili, dar căpătase şi o anumită „trece-
re” în comunitatea ştiinţifică universita-
ră: Mai mult, era conectată şi participa
la mişcarea de idei existentă pe plan
internaţional în domeniul contabilităţii.
De aceea, devenise evidentă şi nevoia
de intelectualizare a disciplinei contabi-
le. Iacobescu şi-a ameliorat continuu
con cepţia asupra contabilităţii şi îm -
preună cu Alexandru Sorescu au dorit
să formuleze o nouă abordare, origina-
lă, abordarea economico-juridică a con -
tabilităţii. Alesseanu, deşi se înscria în
curentul juridico-patrimonial al contabili-
tăţii, îşi deschisese mult viziunea conta-
bilă spre o abordare managerială, cău-
tând să arate utilitatea contabilităţii în
administrarea averii publice sau private.
Însă discuţiile fundamentale privind
statutul ştiinţific, fundamentele teoreti-
ce, finalitatea contabilităţii etc. nu avu-
seseră încă loc în mediul românesc,
cel care le-a declanşat fiind profesorul
Ion N. Evian (1890-1961), format la
Şcoala germană, licenţiat al Academiei
Comerciale din Leipzig şi doctor în şti-
inţe economice şi financiare la Uni -
versitatea din Leipzig (1914), profesor
de economia întreprinderii la Academia
Comercială din Cluj şi din 1943 profe-
sor de contabilitate la AISCI din Bucu -

reşti. Faţă de concepţia contabilă juridi-
co-patrimonială (numită de autori eco-
nomico-juridică) a lui Iacobescu şi So -
rescu, care era dominantă în învăţă-
mântul comercial mediu şi superior din
România, Evian lansează o abordare
economică a contabilităţii. El vine cu o
altă viziune atât în ce priveşte funda-
mentul ştiinţific şi finalitatea contabilită-
ţii, cât şi maniera de a preda şi învăţa
contabilitatea. Astfel, într-o lucrare din
1940, Evian pune problema ştiinţificită-
ţii contabilităţii, arătând că „teoria con-
turilor se confundă de cele mai multe
ori cu teoria contabilităţii însăşi, deşi în
realitate e vorba de două lucruri diferi-
te”. El sesiza că teoriile conturilor se
referă „numai la contabilitatea în parti-
dă dublă, lăsând la o parte alte feluri şi
sisteme de contabilitate”, deci limitân-
du-se doar la teoretizarea aspectului
formal al partidei duble şi a mecanis-
mului funcţionării conturilor, pe când
teoriile contabilităţii „urmăresc tratarea
sistematică şi principială a întregului
domeniu al contabilităţii”, cum ar fi, de
exemplu, contabilitatea previzională –
bu getele şi contabilitatea costurilor etc.
(1940:7-8). Analizând fundamentele
teoretice ale contabilităţii expuse de di -
verşi autori, Evian ajunge la concluzia
că „atâta timp cât nu i se poate găsi
contabilităţii o bază ştiinţifică, nu (se)
îngăduie a se atribui contabilităţii calita-
tea de ştiinţă” (1940:9). Drept urmare,
el atribuie contabilităţii doar „calitatea
de artă a conturilor, de tehnică, iar nu
de ştiinţă, contabilitatea rămânând a fi
con siderată drept suplimentul aritmetic
al ştiinţei economiei întreprinderilor”
deoarece „contabilitatea nu e menită să
studieze fenomene economice, ci
numai să înregistreze elementele ela-
borate de ştiinţa întreprinderilor econo-
mice” (1940:11-12). Concepţia contabi-
lă formulată de Evian nu a rămas fără
ecou. Petru Drăgănescu-Brateş, asis-
tent de contabilitate la AISCI din Bu -
cureşti, intervine, arătând că în contabi-
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litate se „înregistrează schimburile pa -
trimoniale”, iar obiectul contabilităţii „nu
este însă numai averea dintr-o în -
treprindere (...), ci patrimoniul în starea
şi evoluţia lui” (1941:7). De asemenea,
Iacobescu publică o lucrare (Probleme
de filosofie contabilă, 1942) în care dis-
cută termenii de sistem, metodă, teorie,
ştiinţă etc. aplicaţi la domeniul contabi-
lităţii şi susţine că lipsa unei teorii unice
în contabilitate nu-i anulează caracterul
ştiinţific al acesteia deoarece nici pen-
tru ştiinţele incontestabile – cum ar fi
fizica – „nu se poate susţine că-şi meri-
tă numele de ştiinţă, numai graţie cută-
rei teorii, unică în sfera ştiinţei respecti-
ve. Atunci, de ce s-ar cere contabilităţii
«o teorie» singură” (1942:10). Iaco -
bescu susţinea că domeniul contabilită-
ţii este „ştiinţă cu aplicaţii şi artă” deoa-
rece „cunoaşterea, clasificarea şi apli-
carea legilor contabile sunt opera ştiin-
ţei contabile, pe când înregistrările con-
tabilităţii, precum şi felul prezentării lor
pot ajunge la calificativul de tehnică
sau mai mult, de artă, fără ca să-şi di -
mi nueze calitatea sa principală de ştiin-
ţa contabilităţii ” (1942:13). Prin „arta”
contabilă Iacobescu înţelegea măies-
tria profesională a celui care o practică,
adică „execuţia aceasta perfecţionată
poate primi calificarea de artă”
(1942:12).
Iacobescu şi-a păstrat concepţia sa
asu pra contabilităţii până la finele acti-
vităţii lui universitare la AISCI din Bu -
cureşti, în 1942. El considera contabili-
tatea ca o ştiinţă socială cu caracter
aplicativ şi limita aria domeniului conta-
bil doar la aspectele care ţin de forma-
lismul contabil al mecanismului înregis-
trării în partidă dublă, totul circumscris
unei optici contabile dominate de rapor-
turi juridice: „Definiţia dată ştiinţei con-
tabilităţii, ştiinţă care se mai numeşte şi
contabilitate în partidă dublă” (1942a:6)
presupune „înregistrarea egalităţilor de
schimb din patrimoniul unei persoane”

(1942a:9). Pentru Iacobescu patrimo-
niul constituie obiectul contabilităţii;
schimburile economice erau schimburi
între patrimoniile persoanelor şi explica
partida dublă şi funcţiunea conturilor pe
baza „egalităţilor de schimb patrimo-
nial” (1942a:10-25). Patrimoniul conta-
bil era format din activul patrimonial,
reprezentat de „obiecte de drepturi şi
obligaţii”, iar pasivul era compus din
„drepturi patrimoniale nete, drepturi de
capital” şi „obligaţii faţă de creditori”
asupra activului (1942a). Pentru partea
de contabilitate aplicată la Cursul de
contabilitate predat de Iacobescu,
acesta prezenta contabilitatea aplicată
la persoanele care deţineau un patri-
moniu, persoane definite de codul civil
şi codul comercial: asociaţiile, fundaţii-
le şi uniunile lor; societăţile comerciale;
societăţi cooperative; asociaţia în parti-
cipaţie (fără personalitate juridică),
societăţi de asigurare (1942a).
Evian a recunoscut originalitatea teoriei
contabile formulată de Iacobescu şi
Sorescu arătând că ea este „o incon-
testabilă concepţie originală care, chiar
dacă se găseşte în completă contradic-
ţie cu modul meu de a privi studiul fe -
nomenelor economice din întreprinderi
şi al contabilizării aspectului lor dinamic
(…), nu se poate nega autorilor ei
marele merit de a fi făcut prima încer-
care ştiinţifică de acest fel la noi în ţară”
(1940:63), dar a combătut abordarea
juridică a contabilităţii. De asemenea, a
respins pedagogia clasică a contabilită-
ţii, întâlnită la mai toţi autorii contabili
români de factură patrimonialistă, care
plecau de la explicarea funcţionării
conturilor spre bilanţ şi a prezentat în
1940 o altă manieră de studiu a conta-
bilităţii, unde bilanţul este punctul de
plecare „pentru înţelegerea modului de
funcţionare a conturilor şi deci de pre-
dare a contabilităţii” (1946:3), abordare
folosită şi astăzi în toate cursurile uni-
versitare de contabilitate. Deşi reducea

contabilitatea doar la statutul de „tehni-
ca socotelilor întreprinderilor industria-
le”, în sens larg, de tehnica înregistrării
în conturi, de calculul costurilor, statisti-
ca de întreprindere şi „socoteala preli-
minară” (bugetul) (1947), Evian avea o
concepţie evoluată asupra contabilităţii
fiind „un precursor al actualei abordări
a contabilităţii, privită ca instrument în
gestiunea întreprinderilor moderne” (Io -
naşcu, 1997:186).
Discuţia legată de statutul contabilităţii
a atras şi alţi participanţi. C.G. Deme -
trescu, devenit profesor la Academia
Co mercială din Bucureşti, publică un
studiu în care redeschide subiectul şi în
care îşi (re)afirmă aderenţa la concep-
ţia juridic-patrimonială asupra contabili-
tăţii, argumentând statutul de „ştiinţă
autonomă” al contabilităţii, aceasta
având „metode de cercetare proprii şi
obiective” şi „o terminologie proprie şi
chiar un limbaj special” (1947). De ase-
menea, discuţia l-a influenţat pe V. M.
Ioachim (1944) de la Academia Co -
mercială din Bucureşti şi pe D. Voina,
profesor la Academia Comercială din
Cluj-Braşov (1944). În schimb, Ştefan I.
Dumitrescu, profesor la Academia Co -
mercială din Bucureşti nu aderă la nici
una din cele două concepţii, conside-
rând contabilitatea drept „ştiinţa admi-
nistrării averii”, „făcând parte din dome-
niul ştiinţelor matematice” (1947). 
În afară de aceste teme au existat şi
altele care au constituit obiectul discu-
ţiilor în literatura contabilă apărută pâ -
nă la reforma învăţământului din 1948
la care au participat şi profesori de la
Academia Comercială din Bucureşti
(Ionaşcu, 1997; Calu, 2005, Barbu et
al., 2012).
Desigur, se pune întrebarea dacă a
existat o Şcoală de contabilitate româ-
nească sau este vorba doar de o figură
de stil când ne referim la învăţământul
contabil la Academia Comercială din
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Bucureşti din perioada interbelică?
Desigur, răspunsul la această întrebare
îşi are riscul lui. O ”Şcoală” în domeniul
ştiinţific înseamnă o instituţie în care se
profesează ştiinţa şi învăţământul su -
perior într-un anumit domeniu. Mai
mult, o ”Şcoală (de gândire)” în ştiinţă
reprezintă unul sau mai mulţi fondatori
ai unei/unor teorii, metode sau abor-
dări, iar această nouă teorie (sau meto-
dă) produce o schimbare de paradigmă
în acel domeniu şi care generează dis-
cuţii şi controverse, având adepţi care
vor dezvolta ideile sau conceptele lan-
sate de fondator(i), cât şi critici care
pun în evidenţă limitele. Desigur, prin
raportarea la circuitul internaţional al
ideilor, cultura contabilă românească
era la acea epocă una periferică, aşa
cum aprecia Demetrescu: „se ştie că
întreaga noastră literatură contabilă nu
este decât un rezultat al doctrinei fran-
ceze, germane şi italiene” (1947a:4).
Dar la Academia Comercială din Bucu -
reşti, în perioada de până la finele ani-
lor 1940, a existat un demers de inte-
lectualizare a contabilităţii, s-au formu-
lat concepţii contabile care au antrenat
discuţii şi polemici, s-au schimbat ma ni -
ere de predare şi învăţare a contabilită-
ţii şi implicit s-a modificat rolul contabi-
lităţii ca activitate practică în societate.
În plus, prin formularea unor abordări
teoretice originale s-a schiţat o doctrină
contabilă cu identitate românească.

Recuperarea 
valorilor 

şi deschiderea 
învăţământului universitar

contabil românesc 
spre nevoile profesiei 
şi cercetare ştiinţifică

După cel de-Al Doilea Război Mondial,
datorită contextului politic, învăţămân-

tul economic superior românesc a ur -
mat traiectul societăţii româneşti, mar-
cată de „instaurarea unui regim politic,
economic şi social copiat sub toate
aspectele după sistemul sovietic”
(Soulet, 2008:69). Introducerea în
România a modelului sovietic de eco-
nomie etatizată şi planificată centralizat
începând cu anul 1949 a antrenat auto-
mat şi sovietizarea contabilităţii, ceea
ce a presupus bascularea vechii conta-
bilităţi, care era asimilată cu un instru-
ment al capitalismului, şi crearea unei
noi doctrine contabile, pe baze ideolo-
gice care să susţină noul rol social al
contabilităţii: acela de instrument de
control al planului de stat. În aceeaşi
perioadă a avut loc şi reforma învăţă-
mântului (1948), tot după model sovie-
tic, care a afectat şi forma şi conţinutul
învăţământului economic superior ro -
mâ nesc, fiind un moment de ruptură
identitară în structurarea contabilităţii
ca disciplină universitară la Academia
Comercială din Bucureşti, deoarece a
fracturat evoluţia tradiţională a doctrinei
contabile româneşti, asociată gradului
de dezvoltare a învăţământului econo-
mic superior şi economiei româneşti.
Adoptarea modelului contabil sovietic a
presupus „normarea” contabilităţii prin
planuri de conturi pe ramuri economice
şi a făcut ca şi în cadrul învăţământului
superior să fie înlocuită denumirea de
„contabilitate” cu cea de „evidenţă con-
tabilă”, „denumire sub care au început
să apară şi manualele de contabilitate”,
schimbare care „s-a datorat adoptării
termenului sovietic de «buhgalterski
uciot»” (Ioachim, 2008:78).
Treptat, pe fondul unei deschideri a sis-
temului politic din România către Oc -
cident din anii 1960-1970, asistăm şi la
o reamenajare a modelului contabil şi a
literaturii contabile româneşti. Se în -
cear că o distanţare faţă de literatura
contabilă sovietică şi se adoptă noi re -
glementări contabile care (re)introduc

denumirea de „contabilitate” şi legătura
ei cu patrimoniul unei entităţi economi-
ce.
Accentul învăţării contabilităţii în mediul
universitar era centrat pe „jocul conturi-
lor”, respectiv pe corespondenţele din-
tre conturi, standardizate prin instruc-
ţiunile de aplicare a planului de conturi,
problemele legate de calitatea şi utilita-
tea informaţiei contabile în deciziile de
gestiune fiind reduse în mod evident
prin chiar funcţia principală a contabili-
tăţii socialiste, respectiv aceea de
instrument de control al îndeplinirii pla-
nului de stat.
Raportările contabile ale întreprinderi-
lor de stat erau verificate şi centralizate
după principiul subordonării adminis-
trative (centrale, minister, direcţie eco-
nomică judeţeană etc.) pe ramuri şi
subramuri ale economiei naţionale şi
nu a existat necesitatea unui audit ex -
tern independent a rapoartelor finan-
ciare, iar expertiza contabilă era limita-
tă doar la aspectul judiciar.
De asemenea, pe fondul unei ermeti-
zări informaţionale şi cercetarea ştiinţi-
fică din contabilitate era limitată cel mai
frecvent la inovaţiile tehnice legate de
planul de conturi (îmbunătăţiri şi per-
fecţionări legate de clasificarea conturi-
lor, crearea de conturi noi etc.), în con-
diţiile în care alte teme de reflecţie sau
cercetare contabilă nu erau abordabile
(de exemplu, problemele conceptuale
legate de evaluare în contabilitate erau
inoperante în condiţiile acţiunii legii
valorii în economia socialistă unde pre-
ţurile, ca şi costurile, erau planificate).
Însă, după 1970 vor apărea şi lucrări cu
denumirea de „contabilitate” şi pentru
prima dată după 1949, deci după mai
bine de două decenii de la preluarea
modelului sovietic, în cărţile de contabi-
litate sunt prezentate şi opiniile autori-
lor contabili români de dinainte de
1949. La începutul anilor 1970, C.G.
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Demetrescu publică „Istoria contabilită-
ţii” (1972), fiind o sinteză a preocupări-
lor autorului legate de istoria şi teoria
contabilităţii, prin valorificarea lucrărilor
scrise în acest domeniu înainte de
1947, prin reintroducerea în circuitul
literaturii contabile a autorilor contabili
români de până la adoptarea contabili-
tăţii sovietice şi prin utilizarea unei
bibliografii impresionante din autori de
limbă franceză, italiană şi germană.
Astfel, sunt integraţi şi analizaţi autorii
contabili români de la începutul secolu-
lui al XX-lea până la 1947, cea mai
mare parte dintre ei fiind profesori la
Aca demia Comercială din Bucureşti
(George Alesseanu, Spiridon Iaco bes cu
şi Alexandru Sorescu, Vasile M. Ioa chim,
C.G. Demetrescu, Ion Evian, Gri go re L.
Trancu-Iaşi şi Ştefan Dumi tres cu). 
În literatura contabilă asistăm la o reîn-
toarcere la tradiţia contabilă patrimo-
nială românească, de sorginte france-
ză, întâlnită atât în reglementările juridi-
ce privind comercianţii, cât şi la cea mai
mare parte a autorilor contabili de până
la introducerea contabilităţii sovietice.
Totuşi, sub raport instituţional, contabi-
litatea a cunoscut o anumită extensie
în perioada socialistă: de la o disciplină
universitară care cuprindea câteva 
cursuri integrate în cadrul facultăţilor
Aca demiei Comerciale din Bucureşti
până în 1947, în perioada de după
reforma învăţământului din 1948, con-
tabilitatea devine o facultate de profil şi
a fost una dintre materiile de bază în
programa universitară de la ASE din
Bucureşti, deoarece a figurat în toate
programele de licenţă, aspect perma-
nent pe toată durata unui secol de
învăţământ universitar economic la
ASE Bucureşti. O evaluare mai com-
pletă a contabilităţii româneşti – atât ca
disciplină universitară, cât şi ca practi-
că socială – din perioada 1948-1989
poate constitui obiectul unor cercetări
viitoare.

După 1990, învăţământul contabil su -
pe rior de la ASE Bucureşti, la care se
adaugă şi cel din celelalte centre uni-
versitare în care s-a dezvoltat o filieră a
învăţământului de contabilitate şi audit,
în special cele de la Cluj, Iaşi, Ti mi -
şoara şi Craiova, a intrat într-o fază de
(re)construcţie prin (re)conectarea la
fluxul internaţional de cunoştinţe şi
practici în domeniul contabilităţii şi
auditului. El are astăzi, în opinia noas-
tră, o dublă misiune: formativă şi inova-
tivă. Astfel, pe de o parte, învăţământul
contabil universitar românesc trebuie
să furnizeze cunoştinţe care să fie
compatibile cu nevoile unor profesii
care activează pe o piaţă globală de
servicii contabile şi de audit financiar.
Aceasta presupune atât achiziţia, cât şi
difuzarea de cunoştinţe specifice unei

contabilităţi mai mult bazate pe principii
decât pe reguli, aşa cum este referen-
ţialul contabil global (International Fi -
nancial Reporting Standards : IFRSs),
care aduce şi noi provocări în procesul
de educaţie a studenţilor pentru univer-
sitarii contabili (utilizarea de metode
pedagogice inovative, utilizarea unor
resurse de învăţare readaptate, fructifi-
carea direcţiilor din cercetarea educa-
ţională, activităţi de dezvoltare profe-
sională continuă, Jackling et al. (2012:
338). Pe de altă parte, învăţământul
universitar contabil trebuie să creeze
cunoştinţe, rezultate din cercetarea şti-
inţifică, astfel încât universitarii conta-
bili să constituie o comunitate epistemi-
că care să justifice statutul ştiinţific al
contabilităţii şi auditului şi la Academia
de Studii Economice din Bucureşti. 

Înfiinţarea în anul 1913 a Academiei de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale
din Bucureşti – azi Academia de Studii
Economice din Bucureşti – a dus la con-
sacrarea contabilităţii ca disciplină uni-
versitară în învăţământul superior eco-
nomic din România, până atunci conta-
bilitatea fiind predată doar în şcolile
comerciale de nivel liceal şi, în mod spo-
radic, în cadrul învăţământului su perior
aplicat, cum erau Şcolile Poli tehnice.
De-a lungul unui secol de istorie univer-
sitară (1913-2013) în cadrul principalului
for academic românesc în domeniul
economic şi de gestiune – ASE din
Bucureşti, disciplina de contabilitate a
constituit o prezenţă permanentă în pro-
gramul de învăţământ. Introducerea
contabilităţii ca disciplină la Academia
Comercială din Bucureşti a dus la dez-
voltarea acestei discipline şi, implicit, a
practicii sociale în acest domeniu: au
existat mai multe abordări privind conta-
bilitatea – abordarea juridico-patrimo-
nială, numită de exponenţii ei „economi-
co-juridică”, abordarea managerială şi

abordarea economică. De asemenea,
au existat discuţii şi polemici privind sta-
tutul ştiinţific al contabilităţii, fundamen-
tele teoretice, finalitatea contabilităţii
etc. Urmărind evoluţia contabilităţii şi
auditului prin prisma principalelor perso-
nalităţi şi idei avansate, privite în contex-
tul lor istoric, studiul arată că, în ciuda
sincopei intervenite în perioada comu-
nistă, în cadrul ASE din Bucureşti în
perioada de până în anii 1940 a funcţio-
nat o „Şcoală de contabilitate”, conecta-
tă la circuitul internaţional de idei şi care
încerca să-şi contureze o anumită indivi-
dualitate naţională. 
După ruptura identitară din perioada
regimului comunist, învăţământul supe-
rior din domeniul contabilităţii de la ASE
din Bucureşti, ca şi cel din celelalte cen-
tre universitare, parcurge un proces de
reconstruire a unei noi identităţi şi a unei
noi misiuni, prin (re)conectare la circuitul
internaţional de cunoştinţe şi practici de
raportare financiară şi de audit şi încer-
carea de a reconstitui o comunitate
epistemică.
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v Conferinţa comună a organizaţii-
lor profesionale din Belgia,
Olanda şi Franţa

Institutul Auditorilor Autorizaţi din Bel -
gia, Organizaţia Contabililor din Olanda
şi Compania Naţională a Au ditorilor din
Franţa au organizat la Bruxelles, la 10
februarie 2012, o conferinţă cu tema
„Calitatea auditului extern, pârghie a
economiei europene”.

Camera Auditorilor Financiari din Ro -
mânia a fost reprezentată la acest eve-
niment prin preşedintele său, prof. univ.
dr. Horia Neamţu.

Conferinţa a reunit vorbitori din sferele
academice, socio-economice şi politi-
ce, care au subliniat valoarea auditului

în contextul crizei financiare, efectele re -
glementării asupra regulilor concu ren ţei,
implicaţiile auditului sectorului public.
Printre oaspeţii de marcă ai acestui
eveniment s-a numărat Ian Ball, direc-
tor executiv al Federaţiei Internaţionale
a Contabililor şi Michel de Wolf, preşe-
dintele Institutului Auditorilor Autorizaţi
din Belgia şi al Federaţiei Internaţionale
a Experţilor Contabili Francofoni.

v Participare la Conferinţa directo-
rilor financiari

În perioada 15-16 februarie 2012, în
organizarea FORUM INVEST şi ACCA,
a avut loc la hotelul Howard Johnson
Grand Plaza din Bucureşti Conferinţa
directorilor financiari, aflată la a 3-a edi-
ţie. În acest an au fost abordate teme
de actualitate privind managementul
financiar al proiectelor finanţate din fon-

duri europene, politicile fiscale în agri-
cultură, restructurarea financiară, solu-
ţii pentru redresarea economică şi ris-
curi financiare în proiectele de partene-
riat public-privat.
În sesiunea consacrat soluţiilor pentru
redresarea economică pe timp de criză
prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedin-
tele CAFR, a avut o importantă alocu-
ţiune în care s-au prezentat asistenţei –
formată în principal din reprezentanţi ai
unor companii – rolul şi importanţa
misiunilor de audit pentru asigurarea
credibilităţii afacerilor, în acest mod
auditul financiar îndeplinind şi o impor-
tantă funcţie socială. De asemenea,
preşedintele CAFR s-a referit la preocu-
pările Comisiei Europene pentru perfec-
ţionarea mecanismului instituţional al
funcţionării auditului financiar, prin ela-
borarea unui proiect de Directivă Euro -

Februarie 2012
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Secvenţe din activitatea
Camerei Auditorilor Financiari
din România, reflectate în
paginile revistei

A devenit o tradiţie ca revista „Audit Financiar” să marcheze, cu prilejul Conferinţei anuale a Camerei Auditorilor
Financiari din România, în paginile sale, momentele importante la care a participat organismul profesional
român, în perioada care s-a scurs de la Conferinţa precedentă.
În acest an o fericită coincidenţă face ca evocarea momentelor respective să fie consemnată în numărul
aniversar al revistei, ajunsă la 100 de apariţii.
Cele mai semnificative evenimente cuprinse în agenda Camerei timp de un an sunt, astfel, păstrate în paginile
revistei sale lunare şi readuse în sinteză în numărul de faţă.
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peană prin care ar urma să se modifice
actuala Directivă Europeană nr. 43/
2006 privind auditul statutar. În acest
context, a prezentat punctul de vedere
al organizaţiei profesionale pe care o
reprezintă cu privire la necesitatea con-
tinuării dialogului cu iniţiatorii pentru cla-
rificarea unor aspecte controversate.

v Evenimentele IFAC dedicate dez-
voltării organizaţiilor profesiona-
le contabile

În perioada 15-16 februarie 2012,
Carmen Mataragiu, prim-vicepreşe-
dinte al CAFR, în calitatea sa de mem-
bru al Comitetului pentru Dezvoltarea
Organizaţiilor Profesionale Contabile
(PAODC) din cadrul IFAC, a participat
la prima reuniune din anul respectiv a
comitetului, care a avut loc la Dubai,
Emiratele Arabe Unite.
Reuniunea a fost succedată, în ziua de
17 februarie a.c., de atelierul tehnic cu
tema „Esenţa mentoratului - perspecti-
va mentorului”. În calitatea sa de mem-
bru al PAODC, Carmen Mataragiu a
participat la evenimentele ocazionate
de semnarea Acordului de Întărire a
Contabilităţii şi Îmbunătăţire a Coo pe -
rării (MOSAIC) dintre IFAC şi comunita-
tea de donatori, în perioada 21-22
februarie 2012, la Jaipur - India. Astfel,
în seara de 21 februarie a.c. a avut loc
o reuniune a reprezentanţilor IFAC, iar
în ziua de 22 februarie a.c. s-a desfă-
şurat prima şedinţă inaugurală a
Comitetului Permanent al MOSAIC.

v Întâlnire de lucru axată pe politi-
ca de audit

Preşedintele Camerei, prof. univ. dr.
Horia Neamţu, a luat parte la întâlnirea
de lucru de la Bruxelles, organizată în
data de 29 februarie 2012, centrată în
jurul temei „Politica de audit viitorul în
urma crizei”.
Discuţiile au fost moderate de Olivier
Bouteillis-Taft, director executiv al

Federaţiei Europene a Contabililor, şi
au abordat o parte din propunerile for-
mulate de Comisia Europeană în
noiembrie 2011 şi înaintate, spre dez-
batere, Parlamentului European, cum
ar fi: rolul auditorului, necesitatea expri-
mării unei opinii de audit pe marginea
sănătăţii financiare a companiilor, rolul
comitetelor de audit, crearea unui sis-
tem eficient de supraveghere la nivel
european, simplificarea auditului între-
prinderilor mici şi mijlocii. 

v Profesorul Pavel Năstase, ales
rector al ASE Bucureşti 

Prof. univ. dr. Pavel Năstase a fost
ales în funcţia de rector al celei mai
mari instituţii de învăţământ superior
economic din România - Academia de
Studii Economice. Profesorul Pavel
Năstase este membru al Consiliului
CAFR şi director ştiinţific al revistei
„Audit Financiar”.

v Conferinţa internaţională „Rolul
auditului în creşterea transpa-
renţei, în condiţiile moderne
actuale”

În perioada 15-16 martie 2012, a avut
loc la Baku, în Azerbaidjan, Conferinţa
internaţională comună organizată de
Uniunea Economiştilor din Azerbaidjan,
Camera Auditorilor din Azerbaidjan,
Ca mera Auditorilor Financiari din Ro -
mânia, Colegiul Auditorilor din Rusia,
Uniunea Auditorilor din Kazahstan şi
Universitatea din Azerbaidjan. 
În cadrul acestei manifestări au fost
susţinute prezentări practice şi ştiinţifi-
ce, reunite sub tema „Rolul auditului în
creşterea transparenţei, în condiţiile
moderne actuale”.
CAFR a fost reprezentată la acest eve-
niment prin preşedintele său, prof. univ.
dr. Horia Neamţu, care a susţinut o

intervenţie axată pe „Noile propuneri
ale Comisiei Europene privind Politica
de audit”. 
Printre vorbitorii care au luat cuvântul
în cadrul acestei conferinţe se numără:
Ziyad Samed-Zadeh - preşedintele
Comitetului pe probleme economice al
Parlamentului Republicii Azerbaidjan,
Roland Kobia - şeful Delegaţiei Uniunii
Europene în Azerbaidjan, Akif Musa -
yef - şef al departamentului de Inves ti -
gaţii Strategice al Ministerului de Taxe
din Republica Azerbaidjan şi membru
corespondent al Academiei Naţionale
de Ştiinţe din Azerbaidjan, Vahid No -
vruzov - preşedintele Camerei Audi to -
rilor din Azerbaidjan, Sapar Koshkim -
bayev - preşedintele Uniunii Auditorilor
din Kazahstan, Alexander Ruf - preşe-
dintele Colegiului Auditorilor din Rusia.

v „Practici de Audit”, o nouă
publicaţie a CAFR

Începând cu luna martie 2012, Camera
Auditorilor Financiari din România a
pus la dispoziţia auditorilor, stagiarilor
şi altor cititori interesaţi, o nouă publi-
caţie, „Practici de Audit”, cu apariţie
trimestrială.
În această revistă se regăsesc comen-
tarii, studii de caz, consultanţă, exem-
ple de bune practici din ţară şi din stră-
inătate, răspunsuri la problemele ridi-
cate de cititori, soluţii propuse de Gru -
pul de lucru, alte informaţii utile în do -
meniu.

v În dezbatere, propunerile
Comisiei Europene pentru refor-
ma auditului financiar

La 2 aprilie 2012, la Hotel Marriott din
Capitală, a fost organizată o sesiune
de discuţii profesionale având ca su -
biect noutăţile legislative ale Comisiei
Europene privind politica de audit.

Martie 2012

Aprilie 2012
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Manifestarea a fost precedată de un şir
de dezbateri cu auditorii financiari care
au avut loc la Braşov, Timişoara şi Cluj-
Napoca. La invitaţia preşedintelui Ca -
me  rei, prof. univ. dr. Horia Neamţu, la
evenimentul de la Bucureşti au luat
parte două personalităţi implicate în
procesul de reformare a auditului la
nivel european: Sebastian Valentin
Bodu, membru al Comisiei juridice a
Parlamentului european şi shadow-
rapporteur al Parlamentului european
pe această temă şi Martin Manuzi,
director regional pentru Europa al
ICAEW. Au participat reprezentanţi ai
unor instituţii publice, precum şi ai unor
firme de audit.
În cursul seminarului de la Bucureşti au
adresat întrebări, au făcut comentarii şi
au intrat în dialog cu personalităţile
care au avut expuneri la tema anunţa-
tă: Eugen Nicolăescu – auditor finan-
ciar, Dan Schwartz – managing par-
tner RSM Scot, Alexandru Groza –
administrator Gradient SRL, Cluj-
Napoca, Mircea Bozga – membru al
Consiliului CAFR, Partner Pricewater -
houseCoopers Romania, Garry Co -
llins – Partner Ernst&Young Romania,
Şerban Toader – Senior Partner
KPMG Romania, Carmen Mataragiu –
prim-vicepreşedinte al Consiliului
CAFR, administrator PKF Econo me -
trica, Timişoara, Maria Constantin –
administrator Audit Analis Expert,
Ploieşti, Laurenţiu Dobroţeanu – di -
rector executiv, Consiliul pentru Supra -
vegherea Activităţii de Audit Statutar şi
Emil Culda – administrator, Eculda
SRL Cluj-Napoca.
Cu deosebire s-a insistat asupra cerin-
ţei evaluării riguroase, pe baza unor
studii de impact, a efectelor pe care le-
ar putea avea măsurile ce urmează a fi
cuprinse în forma finală a noii Directive
europene a auditului statutar şi în
Regulamentul aferent.

v Seminarul profesional
„Auditarea proiectelor cofinanţa-
te din fonduri structurale”

Camera Auditorilor Financiari din Ro -
mâ nia (CAFR) în colaborare cu Asso -
ciation of Chartered Certified Accoun -
tants (ACCA) a organizat la Bucureşti,
la Institutul Naţional de Statistică, în
perioada 5-6 aprilie 2012, seminarul cu
tema „Auditarea proiectelor cofinanţate
din fonduri structurale”. 
La seminar au participat circa 200 de
auditori financiari activi, membri ai
CAFR. Prezen tă rile din cadrul acestui
seminar au fost susţinute de Sma -
randa Ştreangă, Di rector Training
Services BDO, şi Răz van Nan, Senior
Manager, Financial Services, KPMG
România.
Principalele teme prezentate de lectori
au cuprins aspecte semnificative din
domeniul auditării proiectelor cofinan-
ţate din fonduri europene, cum ar fi:
mecanismele UE în ceea ce priveşte
acordarea fondurilor europene, cadrul
legal aplicabil, etapele derulării unui
proiect, auditarea proiectelor finanţate
din fonduri europene, exemplificat prin
cazuri practice.

v Conferinţa anuală ordinară a
CAFR

Conferinţa anuală a Camerei Audi to -
rilor Financiari din România a avut loc
la 21 aprilie 2012 la Centrul de confe-
rinţe al Patriarhiei Române. 
Ordinea de zi a Conferinţei a cuprins: •
Raportul de activitate al Consiliului
Camerei pentru anul 2011; • Situaţiile
financiare anuale ale CAFR pentru
exerciţiul 2011; • Execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul
financiar 2011; • Proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2012; •
Raportul Comisiei de auditori statuari
asupra situaţiilor financiare ale CAFR
pentru anul 2011; • Programul de acti-

vităţi al Consiliului CAFR pentru anul
2012; • Supunerea spre aprobare a
ma terialelor Conferinţei; • Dezbateri.

v Acord de cooperare între CAFR
şi NIPA 

În cadrul Conferinţei anuale a CAFR
din 21 aprilie 2012 prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedintele Camerei Audito -
rilor Financiari din România şi prof. Di -
mitry A. Yakovenko, preşedintele In -
sti tutului Naţional al Profesioniştilor
Con tabili, Managerilor Financiari şi
Econo miştilor din Samara, Federaţia
Rusă (NIPA) au semnat un acord de
cooperare între cele două organizaţii
profesionale.
Acţiunile de cooperare prevăzute în
acord vizează promovarea rolului pro-
fesiei contabile şi de audit, îmbunătăţi-
rea activităţii prestate în interes public,
îmbunătăţirea metodologiei şi practicii
contabile şi de audit în conformitate cu
standardele internaţionale, dezvoltarea
programelor de educaţie profesională
continuă şi îmbunătăţirea programului
de calificări profesionale pentru conta-
bili şi auditori, intensificarea integrării
internaţionale prin instituirea şi menţi-
nerea de contacte cu asociaţiile profe-
sionale din alte state şi/sau organisme
profesionale internaţionale.
În vederea îndeplinirii prevederilor
acordului părţile se obligă să întreprin-
dă activităţi de interes comun şi să rea-
lizeze schimburi de informaţii cu privire
la provocările actuale ale profesiei, să
asigure participarea unor reprezentanţi
la evenimentele profesionale organiza-
te de cealaltă parte, precum şi la confe-
rinţe, mese rotunde, discuţii şi semina-
rii pe probleme de interes comun, să
facă schimb de publicaţii, să se consul-
te şi să se susţină reciproc în cadrul
evenimentelor internaţionale, regionale
sau transfrontaliere organizate în
comun.
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v Participare la seminarul dedicat
facilitării accesului la finanţarea
pe pieţele de capital

O delegaţie a Camerei Auditorilor Fi -
nanciari din România, formată din prof.
univ. dr. Ana Morariu, vicepreşedinte,
şi Adriana Spiridon, şef birou relaţii
internaţionale, a participat în data de
26 aprilie 2012 la seminarul organizat
la sediul Parlamentului European de la
Bruxelles, dedicat facilitării accesului la
finanţarea pe pieţele de capital. Ma ni -
festarea fost organizată de către
ACCA, Federaţia Europeană a Con ta -
bi lilor şi Auditorilor pentru IMM-uri
(EFAA), Asociaţia Meşteşugarilor şi
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Eu -
ropa (UEAPME) şi Uniunea Antre pre -
norilor Mici şi Mijlocii, o structură din
cadrul Partidului Popular European.
Seminarul a deschis un dialog între in -
vestitori, IMM-uri, profesia contabilă şi
alte părţi interesate, cu scopul de a
explora starea actuală a finanţării priva-
te a pieţelor de capital din Europa.
Prezentările s-au concentrat pe aria de
aplicare a viitoarelor progrese contabi-
le şi din alte profesii către creşterea
implicării active a intermediarilor, ţinân-
du-se cont de nevoile micilor firme pen-
tru un sprijin sporit în acest domeniu.
Moderatorul discuţiilor a fost Robin
Jarvis, consilier special ACCA şi mem-
bru al Grupului de Consumatori EBA
(Autoritatea Bancară din Europa).
Discuţiile şi prezentările susţinute au
avut drept scop găsirea de răspunsuri
la întrebarea: de ce finanţarea pe pieţe-
le de capital are un rol redus în cazul
întreprinderilor mici şi mijlocii?

v Distincţii acordate de NIPA pro-
fesioniştilor români

Consiliul Institutului Naţional al Profe -
sio niştilor Contabili, Managerilor Finan -

ciari şi Economiştilor din Samara, Fe -
de raţia Rusă (NIPA), a decis în şedinţa
din 11 mai 2012 acordarea de distincţii
unor reprezentanţi ai organismului pro-
fesional din România, ca o recunoaşte-
re a serviciilor aduse dezvoltării relaţii-
lor de prietenie, sprijin şi cooperare
între cele două organisme profesiona-
le. Astfel, preşedintele CAFR, prof.
univ. dr. Horia Neamţu, a primit meda-
lia de prim rang „pentru contribuţia
adusă dezvoltării NIPA”, iar Ana Dincă,
vicepreşedinte al CAFR, a primit meda-
lia de rang II „pentru contribuţia adusă
dezvoltării NIPA”.

v CAFR la Conferinţa FIDEF de la
Bucureşti

În perioada 25-26 mai 2012, la Bu cu -
reşti, Hotel Intercontinental, a avut loc
cea de a 14-a ediţie a Conferinţei Fe -
deraţiei Internaţionale a Experţilor Con -
tabili Francofoni, organizată îm preună
cu CECCAR şi cu Camera Auditorilor
Financiari din România.
Conferinţa a avut ca temă: „Coope ra -
rea între mediul universitar şi orga-
nismele profesionale pentru conso-
lidarea formării iniţiale şi continue în
domeniile contabilităţii, auditului şi
fiscalităţii”. Profesioniştii şi cadrele
uni versitare au fost invitaţi la un schimb
de opinii pe tema diverselor modalităţi
de cooperare, inclusiv la deschiderea
de noi drumuri în acest domeniu.
Deschiderea oficială a manifestării a
fost efectuată de către prof. dr. Michel
de Wolf, preşedintele FIDEF, prof.
univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele
CAFR, şi Ecaterina Necşulescu, vice-
preşedinte al CECCAR.
Prof. univ. dr. Horia Neamţu a moderat
masa rotundă consacrată formării con-
tinue, la care au susţinut prezentări:
Diane Messier, FCA, vicepreşedinte
pentru formare profesională Ordinul CA
Quebec, Canada, Gilles de Courcel,

expert contabil şi auditor, Franţa şi dr.
Iulia Jianu, Academia de Studii Eco -
nomice Bucureşti.
La masa rotundă consacrată colaboră-
rii între lumea universitară şi cea profe-
sională, prof. univ. dr. Horia Neamţu a
prezentat succint cadrul de cooperare
în acest domeniu promovat de CAFR.

v Participarea CAFR la evenimen-
te profesionale organizate de
FEE

În calitate de reprezentant al CAFR,
Ana Dincă, vicepreşedinte al Con si -
liului Camerei, a participat la Bruxelles
la 4 mai 2012 şi la 31 mai 2012 la lucră-
rile desfăşurate în cadrul Secţiunii
Auditing Working Party, găzduită de
FEE. La aceste întâlniri s-au discutat
materiale cu privire la:
l Propunerile Comisiei Europene re -

feritoare la modificarea Directivei a
4-a şi a 7-a privind contabilitatea,
respectiv cerinţele de auditare a
companiilor mici, precum şi poziţia
FEE în această privinţă.

l Prezentarea activităţii Monitoring
Group, PIOB, a board-ului de ela-
borare standarde şi a Compliance
Advisory Panel, care funcţionează
sub auspiciile IFAC.

PIOB – The Public Interest Oversight
Board şi MG – Monitoring Group au
funcţia de supraveghere şi revizuire şi
reprezintă legătura între emitenţii stan-
dardelor şi autorităţile publice respon -
sa bile pentru adoptarea standardelor,
fa cilitând asimilarea acestor reglemen-
tări.
l Draft-ul Standardului privind Audi ta -

rea Părţilor Afiliate specifice Eu -
ropei. FEE susţine poziţia şi iniţiati-
va PCAOB de a îmbunătăţi comuni-
carea în sensul terminologiei, ba -
zându-se pe practică. Se doreşte
explicarea detaliată a riscului de
fraudă sau definirea obiectivelor de
audit pentru părţi afiliate.

Mai 2012
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La întâlnirea din 31 mai 2012 s-au dis-
cutat amendamentele făcute la şedinţa
precedentă, din 4 mai, la propunerile
Comisiei Europene referitoare la Di rec -
tivă şi la reglementările ce privesc audi-
tul statutar.
Au fost puse în dezbatere şi două teme
principale care privesc „Comunicarea
în audit” şi „Viitorul auditului”. 
În continuare, s-a prezentat proiectul
scrisorii FEE adresată ca răspuns la
consultarea solicitată de Grupul de
Monitorizare Publică - PIOB, reglemen-
tatorilor în domeniul standardelor care
lucrează sub auspiciile IFAC.

v Participare la Conferinţa
Ministerială REPARIS

Preşedintele Camerei Auditorilor Fi nan -
ciari din România, prof.univ.dr. Horia
Neamţu, şi prim-vicepreşedintele Con -
siliului Camerei, Carmen Mataragiu,
au participat, la 31 mai 2012, la cea de-
a III-a Conferinţă Ministerială REPA-
RIS, desfăşurat la Viena, Austria. 
Conferinţa Ministerială, cu tema „Întă-
rirea competitivităţii şi a stabilităţii
financiare pe drumul către Europa:
Progrese şi oportunităţi”, a reunit mi -
niştri de finanţe şi personalităţi respon-
sabile de politicile de raportare finan-
ciară din ţările participante la programul
REPARIS (Programul de Reformă Con -
tabilă şi Consolidare Instituţională din
Europa). Printre vorbitori s-au numărat:
Maria Fekter, ministrul federal de finan-
ţe al Austriei, Philippe H. Le Houerou,
vicepreşedinte regional, Eu ropa şi Asia
Centrală, Banca Mondială, Gerhard
Schumann-Hitzler, Director Instru -
men te Financiare şi Programe Re gio -
nale, Direcţia Generală de Ex tin dere,
Comisia Europeană, Henri Fortin,
Şeful Centrului de Reformă a Raportării
Financiare, Europa şi Asia Centrală,
Banca Mondială, Göran Tidström, pre-
şedintele Federaţiei Internaţionale a
Contabililor.

v Examen
Camera Auditorilor Financiari din
România a organizat examenul de
competenţă profesională pentru atribui-
rea calităţii de auditor financiar.

v CAFR la Forumul Regional al
Organizaţiilor Profesionale
Contabile

La 1 iunie 2012, preşedintele Camerei
Auditorilor Financiari din România,
prof.univ.dr. Horia Neamţu, şi prim-
vicepreşedintele Consiliului Camerei,
Carmen Mataragiu, au luat parte la
Fo rumul Regional al Organizaţiilor
Profesionale Contabile. 
Desfăşurată sub tema „Construirea de
competenţe şi căutarea excelenţei pe
drumul către Europa: provocări şi opor-
tunităţi pentru profesiile de contabilitate
şi audit din Europa Centrală şi de Sud-
Est”, manifestarea a fost organizată de
Centrul de Reformă a Raportării Fi -
nanciare al Băncii Mondiale, cu sediul
la Viena şi de Federaţia Internaţională
a Contabililor (IFAC). 
În cadrul acestui Forum, care şi-a pro-
pus să abordeze provocările şi oportu-
nităţile organizaţiilor profesionale con-
tabile în curs de dezvoltare, au luat
cuvântul: Göran Tidström, preşedinte-
le Federaţiei Internaţionale a Con ta -
bililor, Sylvia Wei Yen Tsen, director
Calitate şi Relaţii cu Organismele
Membre din cadrul IFAC, Petra Wey -
mueller, director senior, Federaţia Eu -
ropeană a Contabililor (FEE), Paul
Thompson, Director adjunct pentru
IMM în cadrul IFAC, Henri Fortin,
Şeful Centrului de Reformă a Raportării
Financiare, Europa şi Asia Centrală,
Banca Mondială, Giancarlo Attolini,
preşedintele Comitetului pentru Cabi -
nete Mici şi Mijlocii din cadrul IFAC,

Damir Kaufman, secretarul general al
Ministrului de Justiţie din Croaţia,
Tatjana Todorovska, director executiv,
Institutul Auditorilor Autorizaţi din Re -
publica Macedonia şi Hans van Dam -
me, fost preşedinte FEE, în prezent
vicepreşedinte al Consiliului de Supra -
veghere al Grupului European de Con -
siliere în domeniul Raportării Finan -
ciare (EFRAG).

v Participare la Conferinţa AMIS
2012

În perioada 13-14 iunie2012, s-a desfă-
şurat Conferinţa Internaţională AMIS
2012 (Accounting and Management
Information Systems), organizată, tra-
diţional, de Facultatea de Contabilitate
şi Informatică de Gestiune din cadrul
Academiei de Studii Economice din Bu -
cureşti, Camera Auditorilor Financiari
din România fiind partener al eveni-
mentului.
În deschiderea lucrărilor, care au avut
loc în sala Aula Magna, prof. univ. dr.
Pavel Năstase, rectorul Academiei de
Studii Economice şi preşedinte al
Conferinţei, a salutat prezenţa la aceas-
tă prestigioasă manifestare ştiinţifică a
numeroşi profesori şi cercetători în
domeniu, din străinătate, dar şi din insti-
tutele româneşti de învăţământ superior
economic şi a subliniat excelenta lor
colaborare şi implicare în abordarea
unor teme de cercetare de mare actua-
litate şi importanţă practică în contextul
situaţiei economice mondiale dificile.
Din partea Consiliului Camerei Aud ito -
rilor Financiari din România, prof. univ.
dr. Horia Neamţu, preşedintele Came -
rei, a transmis un mesaj colegial în
care sunt adresate cele mai sincere
urări de salut celor prezenţi la acest
important eveniment, reputaţi specia-
lişti din ţară şi din străinătate.
Conferinţa AMIS a cuprins prezentări în
cadrul unui panel în plen, dar şi în
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paneluri specializate pe tematici de
contabilitate, audit, informatică şi anali-
ză financiară.

v Participare la manifestările
IAAER

Conferinţa „Mastering change-impro-
ving corporate reporting and audi-
ting to match new demands” a fost
organizată de International Association
for Accounting Education and Re -
search (IAAER), Asociaţia experţilor
contabili din Olanda (NBA) şi Uni ver -
sitatea Liberă din Amsterdam (VU). La
această conferinţă a participat prof.
univ. dr. Pavel Năstase în calitate de
reprezentant al CAFR în Comitetul
Exe cutiv al IAAER, organizaţie în care
deţine funcţia de vicepreşedinte.
La 19 iunie a avut loc şedinţa Co mi -
tetului Executiv IAAER, la care au fost
abordate următoarele subiecte: auditul
situaţiilor financiare pentru anul 2011 şi
bugetul pentru anul 2012 (actualizare);
actualizarea granturilor KPMG pentru
informarea IAASB; actualizarea grantu-
rilor ACCA pentru informarea IAASB;
actualizarea bazei de date privind
membrii IAAER, atât din mediul univer-
sitar, cât şi din cel al profesioniştilor;
propunerea de modificare a Constituţiei
IAAER; stadiul organizării conferinţelor
anuale IAAER şi a Congresului mondial
din 2014. La 20 iunie 2012 a avut loc
Adunarea Generală IAAER, prilej cu
care s-au votat şi amendamente la
Constituţia IAAER.

v Şedinţa Consiliului FEE
Preşedintele Camerei Auditorilor Fi -
nan ciari din România, prof. univ. dr.
Horia Neamţu, a luat parte la lucrările
Consiliului Federaţiei Europene a Con -
tabililor (FEE), desfăşurate în perioada
20-21 iunie 2012, la Bruxelles, Belgia.
Printre punctele de dezbatere, un loc
aparte a fost alocat propunerilor legis -
lative ale Comisiei Europene care vor

afecta politica de audit, la nivelul
Uniunii Europene (noul regulament
care va reglementa entităţile de interes
public şi noua propunere de amendare
a Directivei 43/2006/CE privind auditul
statutar).
S-a discutat şi despre guvernanţa FEE,
supunându-se dezbaterii noul R e gu -
lament intern şi noua Constituţie a
federaţiei. De asemenea, au fost apro-
bate situaţiile financiare aferente anului
2011 şi s-au trecut în revistă manifestă-
rile profesionale care vor avea loc până
la sfârşitul anului, mai ales că în luna
decembrie 2012 urma a se aniversa 25
de ani de la înfiinţarea FEE. 

v Întâlnire profesională la
Chişinău

Cea de-a şasea ediţie a întâlnirii trans-
frontaliere la care au participat repre-
zentaţi ai organismelor profesionale din
regiune (România, Republica Moldova,
Ungaria, Polonia, Rusia) a fost organi-
zată la Chişinău, de Asociaţia Con ta -
bililor şi Auditorilor Profesionişti din
Republica Moldova la data de 21-23
iunie 2012. Delegaţia CAFR a fost
compusă din Horia Neamţu, preşedin-
te, Ana Dincă, vicepreşedinte şi
Marius Burduşel, director executiv.
Lucrările din acest an s-au reunit sub
tema „Rolul şi responsabilităţile orga-
nismelor profesionale în reglementarea
profesiei contabile”, iar printre oaspeţii
speciali s-au numărat Michel de Wolf,
preşedintele Federaţiei Internaţionale a
Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF),
Henri Fortin, şeful Centrul de Reformă
a Raportării Financiare din cadrul
Băncii Mondiale şi Szymon Radzi -
szewicz, director tehnic senior respon-
sabil de organismele membre, Fede ra -
ţia Internaţională a Contabililor (IFAC).
Preşedintele Camerei a susţinut o pre-
zentare cu tema „Importanţa organis-
melor profesionale în reglementarea
profesiei de audit”.

v Inaugurarea reprezentanţei
regionale a CAFR la Braşov

La 28 iunie 2012, la Braşov, a fost inau-
gurată cea de a doua reprezentanţă
regională a Camerei Auditorilor Fi -
nanciari din România (CAFR). Au parti-
cipat la eveniment membrii Consiliului
Camerei, auditori financiari din zona
Regiunii de Dezvoltare Centru, cuprin-
zând judeţele Alba, Braşov, Covasna,
Mureş, Prahova, Sibiu, Harghita, oficia-
lităţi locale şi reprezentanţi ai unor
organizaţii profesionale.
Ceremonia înfiinţării reprezentanţei a
fost deschisă prin tăierea panglicii inau-
gurale de către prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedintele Camerei Au di -
torilor Financiari din România, şi Mihai
Fercală, preşedinte şi director general
al SIF Transilvania.
Cu acest prilej au rostit alocuţiuni:
Mihai Fercală, preşedinte şi director
general SIF Transilvania, Gheorghe
Ialomiţianu, auditor financiar, fost mi -
nistru al finanţelor publice, Ilie Jean,
şef adjunct la Administraţia Finanţelor
Publice Braşov, Mariana Tudose, ex -
pert contabil şi auditor financiar, preşe-
dinte al Filialei CECCAR Braşov, Scar -
lat Orzescu, auditor financiar din Iaşi,
membru al Consiliului Camerei, Ştefan
Szitas, auditor financiar.
În esenţă, activităţile principale care ar
urma să fie desfăşurate de reprezen-
tanţa regională sunt: • asigurarea servi-
ciilor pentru membri: evidenţiere, infor-
mare, colectare a rapoartelor şi decla-
raţiilor specifice, asigurarea îndeplinirii
obligaţiilor membrilor etc.; • admitere,
pregătire continuă şi stagiari pentru
zona de referinţă; • participarea, în ca -
drul echipelor de inspecţie ale De par -
tamentului de Monitorizare şi Com -
petenţă Profesională, la unele misiuni
privind controlul de calitate a activităţii
de audit financiar la persoane juridice
şi fizice din zona de competenţă.
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În Registrul Public al Auditorilor în
această zonă figurează 456 membri ai
CAFR persoane fizice, din care 393
active şi 103 persoane juridice.

v Alegeri în conducerea ACAP -
Republica Moldova

În cadrul Adunării Generale a membri-
lor Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor
Profesionişti din Republica Moldova
(ACAP), din 30 iunie 2012, au avut loc
alegeri pentru Consiliul Director al or -
ga nizaţiei, pentru perioada 2012-2015.
Preşedintele asociaţiei este dr. Lilia
Grigoroi, conferenţiar universitar, şef
catedră Contabilitate la Academia de
Studii Economice – Moldova, iar vice-
preşedinte ACAP a fost aleasă Angela
Mihalachi, auditor, reprezentant regio-
nal ACAP în Ungheni.
Din Consiliul Director mai fac parte: dr.
Liudmila Gavriliuc, dr. Viorel Dan da -
ra şi Georgeta Covaliov-Rusu.
Cu acest prilej, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedintele Camerei Au di -
torilor Financiari din România, şi dr.
Marius Burduşel, director executiv, au
adresat un mesaj de salut noului preşe-
dinte al ACAP-RM.

v Semnal editorial
A apărut „Ghidul de utilizare a Stan -
dardelor Internaţionale de Audit în
auditarea întreprinderilor mici şi mij-
locii”, elaborat de Comitetul pentru
Practici Mici şi Mijlocii din cadrul
Federaţiei Internaţionale a Contabililor
(IFAC) şi tipărit în limba română sub
egida Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România şi a
Camerei Auditorilor Financiari din
România.
În prefaţă, Sylvie Voghel, preşedintele
Comitetului PMM al IFAC precizează:
„Îndrumările din cadrul Ghidului nu au
statut de normă în aplicarea ISA-urilor.
Ghidul nu trebuie folosit pentru a înlo-

cui citirea ISA-urilor, ci va servi mai
degrabă ca supliment pentru a sprijini
implementarea consecventă a acestor
standarde în auditurile IMM-urilor.
Ghidul nu tratează toate aspectele din
ISA-uri şi nu trebuie utilizat în scopul de
a determina sau demonstra conformita-
tea cu ISA-urile”.

Ca atare, practicianul trebuie să folo-
sească prezentul Ghid făcând apel la
raţionamentul său profesional şi luând
în considerare faptele şi circumstanţele
aferente fiecărui audit.

v Forum economic interregional la
Samara, Federaţia Rusă

Preşedintele Camerei, prof. univ. dr.
Horia Neamţu, a participat în perioada
5-6 iulie 2012 la Forumul economic
interregional organizat de Guvernul
regiunii Samara, în cooperare cu Mi nis -
terul Dezvoltării Economice din Fe de -
raţia Rusă şi Institutul Naţional al Pro -
fe sioniştilor Contabili, Managerilor Fi -
nanciari şi Economiştilor din Rusia
(NIPA), cu tema „Politica de cluster – o
bază a dezvoltării inovative a econo-
miei naţionale”.
În cadrul acestui eveniment a fost orga-
nizată o conferinţă ştiinţifică, cu titlul
„Iniţiativa Samara: Politica de grup –
baza de dezvoltare învăţare a econo-
miei naţionale”, care a dezbătut urmă-
toarele subiecte: perfecţionarea instru-
mentelor financiare în mediul financiar
şi în contextul crizei economice; îmbu-
nătăţirea sistemului de control al Sta -
tului (control public) în condiţiile unui
deficit bugetat; etica profesională şi
aspectele legate de încrederea socie-
tăţii şi a comunităţii profesionale; credi-
bilitatea raportării financiare; dezvolta-
rea parteneriatelor public-private în sfe -
ra financiară; auto-reglementarea pro-
fesiilor cu rol social.

În prima zi a conferinţei, preşedintele
CAFR a susţinut o prezentare cu tema
„Recunoaşterea rolului social al auditu-
lui”. 

v Propunerile CAFR privind modi-
ficarea legislaţiei comunitare în
domeniul auditului statutar

În urma consultărilor la nivelul CAFR cu
privire la propunerile legislative ale Co -
misiei Europene, cu impact asupra pro-
fesiei de audit, publicate la sfârşitul
anului 2011, a fost elaborată o poziţie
oficială a Camerei.
Astfel, s-a precizat sprijinul faţă de mo -
dernizarea cadrului general de audit
actual, în ceea ce priveşte unele dintre
propunerile Comisiei, precum: consoli-
darea desfăşurării misiunilor de audit;
îmbunătăţirea guvernanţei corporative
a firmelor de audit; interzicerea clauze-
lor contractuale care limitează numirea
auditorilor; întărirea rolului comitetelor
de audit; o mai bună coordonare la
nivel comunitar a supravegherii profe-
siei de audit.
Totodată, în urma consultărilor s-au
constatat unele prevederi ce pot fi con-
siderate excesive raportat la rolul audi-
torului statutar.
Camera a transmis autorităţilor comen-
tariile sale referitoare la proiectele
menţionate.

v Întrevedere organizată de
Ambasada Britanică la Bucureşti

La 4 septembrie 2012 a avut loc un
prânz de lucru, organizat de Ambasada
Britanică de la Bucureşti, la care au
luat parte Mark Boleat, vicepreşedinte
City of London şi Mike Vercnocke, Di -

Iulie 2012
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rec tor City of London – Bruxelles, ală-
turi de reprezentanţi ai profesiei finan-
ciar-contabile din ţara noastră: prof.
univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele
Camerei Auditorilor Financiari din Ro -
mânia şi Andreia Stanciu, director
ACCA Europa de Sud-Est. Discuţiile au
avut loc în compania Ilenei Buia,
Senior Trade Development Adviser,
Am basada Britanică. 
„City of London” este o corporaţie
reprezentativă pentru sectorul financiar
din Marea Britanie, interesată să identi-
fice interese comune cu România, pre-
cum şi să exploreze posibilele oportuni-
tăţi comerciale.

v Participare la decernarea diplo-
melor de absolvire ACCA

În ziua de 6 septembrie 2012, la Hotel
Radisson Blu din Bucureşti a avut loc
ceremonia de înmânare de către Dean
Westcott, preşedintele ACCA, a diplo-
melor de absolvire a cursurilor desfăşu-
rate în perioada decembrie 2011- iunie
2012.
În acest cadru, Ana Dincă, vicepreşe-
dinte al Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din România, în numele pre-
şedintelui Camerei, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, i-a felicitat pe absolvenţi şi a
reiterat bunele relaţii existente între
CAFR şi ACCA în domeniul formării
profesionale. Conform protocolului
existent între cele două organizaţii
absolvenţi ai cursurilor ACCA pot
deveni, în urma unui interviu, auditori
financiari, membri ai CAFR.

v Participare la Congresul 
CECCAR

În perioada 7-8 septembrie 2012, la
Sinaia, s-a desfăşurat Congresul profe-
siei contabile din România, aflat la a
XIX-a ediţie, în organizarea Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Au to -
rizaţi din România. Au participat, alături
de profesionişti contabili din ţara noas-

tră, o serie de personalităţi ale profe-
siei, reprezentând importante organiza-
ţii internaţionale sau instituţii şi organi-
zaţii din diferite ţări. Din partea Camerei
Auditorilor Financiari din România la
lucrările Congresului au fost prezenţi
prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedin-
te în exerciţiu şi prof. univ. dr. Ion
Mihăilescu, preşedinte de onoare.
În cadrul ceremoniei de deschidere a
lucrărilor Congresului, preşedintelui
CAFR, prof. univ. dr. Horia Neamţu, i-a
fost conferită o diplomă şi o medalie
co memorative, in memoriam prof. univ.
dr. Marin Toma.
Tema propusă pentru această manifes-
tare, „Guvernanţa corporativă şi profe-
sia contabilă; competenţă şi responsa-
bilitate”, a fost dezbătută în cadrul a
cinci sesiuni de lucru.
În cadrul sesiunii intitulate „Între confor-
mitate şi performanţă: rolul suprave-
gherii economice şi financiare”, prof.
univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele
Ca merei Auditorilor Financiari din
România, a susţinut o comunicare cu
tema „Supravegherea profesiei conta-
bile şi de audit; prevederi comunitare şi
aplicări naţionale”, în cuprinsul căreia
au fost expuse punctele de vedere ale
organizaţiei pe care o reprezintă în
legătură cu propunerile avansate de
Comisia Europeană pentru reformarea
auditului, precum şi măsurile adoptate
de Consiliul Camerei în vederea exerci-
tării cu înaltă exigenţă şi răspundere a
misiunilor de audit. 

v Participarea la evenimentele
organizate de UNEVAR

În perioada 7-8 septembrie 2012, la
Sibiu, s-au desfăşurat două evenimen-
te în organizarea Uniunii Naţionale a
Evaluatorilor Autorizaţi din România:
sărbătorirea, cu prilejul Zilei Naţionale
a Evaluatorului din România, a 20 de
ani de existenţă a acestei profesii în

ţara noastră şi desfăşurarea Confe rin -
ţei Naţionale a Uniunii, la care au luat
parte membri importanţi ai profesiei,
precum şi invitaţi ai instituţiilor statului
şi ai asociaţiilor partenere.

Camera Auditorilor Financiari din Ro -
mâ nia a fost reprezentată la aceste
manifestări de Ana Dincă, vicepreşe-
dinte al Consiliului Camerei, care a
transmis conducerii UNEVAR şi tuturor
participanţilor un mesaj de salut din
partea Consiliului CAFR, a preşedinte-
lui prof. univ. dr. Horia Neamţu, în care,
printre altele, este relevat beneficul spi-
rit de cooperare existent între cele
două organizaţii profesionale pentru
promovarea unor iniţiative în măsură
să potenţeze răspunsul la provocările
perioadei pe care o traversăm.

v Participare la Conferinţa
Asociaţiei Auditorilor Interni din
România

În ziua de 10 septembrie 2012, Aso -
ciaţia Auditorilor Interni din România a
organizat la Bucureşti Conferinţa cu
tema „Guvernanţa în sectorul public în
contextul actual”, avându-l ca oaspete
pe preşedintele şi CEO al Institutului
Auditorilor Interni (The Institute of
Internal Auditors) din SUA, Richard
Chambers. 

În cadrul acestei manifestări invitatul
american, precum şi personalităţi ale
profesiei din ţară au susţinut intervenţii
în care s-au abordat probleme la ordi-
nea zilei, de interes pentru activitatea
auditorilor interni.

Prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedin-
tele Camerei Auditorilor Financiari din
România, a rostit o alocuţiune în care
s-a referit la rolul auditului financiar în
comunitatea de audit şi la acţiunile care
se impun pentru potenţarea calităţii
misiunilor de audit, în actuala perioadă
marcată de provocări ale profesiei.
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v Întâlnirea preşedinţilor organis-
melor profesionale de contabili-
tate şi audit din Europa

Camera Contabililor Publici şi Au di to ri -
lor din Germania (WPK) a organizat, la
14 septembrie 2012, la Berlin, o reuniu-
ne a preşedinţilor organismelor profe-
sionale de contabilitate şi audit din Eu -
ropa, cu scopul de a dezbate provocă-
rile curente ce afectează profesia de
audit. Au participat la această manifes-
tare reprezentanţi ai profesiei din
Belgia, Bulgaria, Estonia, Franţa, Aus -
tria, Polonia, Portugalia, România, Slo -
vacia, Slovenia şi Ungaria. România a
fost reprezentată prin preşedintele
Camerei Auditorilor Financiari, prof.
univ. dr. Horia Neamţu. 
În cadrul întâlnirii a avut loc un schimb
de opinii cu privire la eliminarea obliga-
tivităţii auditului statutar pentru între-
prinderile mici şi mijlocii, s-au dezbătut
noile propuneri ale Comisiei Europene
referitoare la reforma auditului, onora-
riile aferente auditului statutar, precum
şi alte aspecte şi tendinţe semnificative
către care se îndreaptă profesia.

v Întâlnire profesională organizată
de FEE

La 21 septembrie 2012, la Bruxelles, a
avut loc întâlnirea trimestrială Auditing
Working Party, moderată de Myles
Thompson, preşedinte şi Hilde Blom -
me, director Reglementări FEE.
Din partea CAFR a participat Ana
Dincă, vicepreşedinte al Consiliului.
Temele puse în dezbatere s-au referit
la modificări importante preconizate în
viitor în domeniul auditului şi s-au făcut
comentarii asupra materialelor transmi-
se spre discuţie de către IAASB,
IESBA, EFRAG, precum şi asupra pro-
punerilor privind amendarea Codului
Etic al profesioniştilor contabili pentru
cei care auditează companiile mici şi
mijlocii de interes public, în sensul refe-

ritor la confidenţialitate şi la raportare
de operaţiuni suspecte către autorităţi.
La finalul întâlnirii reprezentanţi din fie-
care ţară au prezentat raportul de acti-
vitate pentru perioada trecută de la ulti-
ma întâlnire.

v Conferinţa „Audit Trainig of
Trainers Workshop”

Camera Auditorilor Financiari din Ro -
mânia a fost reprezentată prin Ana
Dincă, vicepreşedinte şi Daniel Botez,
membru al Consiliului, la Viena, în
perioada 23 – 26 septembrie 2012, la
evenimentul „Audit Training of Trainers
Workshop”, organizat de The World
Bank Centre for Financial Reporting
Reform. Seminarul a avut loc la sediul
Joint Vienna Institute, o organizaţie
care furnizează formare profesională
pentru participanţi din ţări din Centrul,
Estul şi Sud-Estul Europei, Comu ni -
tatea Statelor Independente şi Asia.
Întâlnirea s-a desfăşurat în cadrul pro-
gramului REPARIS – Road to Europe:
Program of Accounting Reform and In -
stitutional Strengthening, care se adre-
sează ţărilor din zona balcanică aflate
în proces de aderare la Uniunea Eu -
ropeană: Macedonia, Muntenegru,
Ser bia, Albania, Bosnia şi Herţegovina,
Cro aţia, Kosovo, la care se adaugă
Moldova. 
Seminarul a avut ca scop principal să
contribuie la dezvoltarea în viitor a
capacităţii organismelor profesionale în
domeniul contabilităţii şi auditului de a
implementa efectiv programe de dez-
voltare profesională continuă a audito-
rilor statutari. Moderatorii seminarului
au fost formatori ai World Bank CFRR
şi acesta s-a desfăşurat ca o masă
rotundă, cu discuţii interactive şi
schimb de informaţii şi experienţe. 

v Despre viitorul auditului, la
masa rotundă ACCA-ecoDa 

La 25 septembrie 2012 a avut loc, la
sediul Parlamentului European de la

Bruxelles, un eveniment organizat în
parteneriat de ACCA şi Confederaţia
Europeană a Asociaţiilor de Directori
(ecoDa), cu tema „Viitorul auditului: că -
tre o mai mare transparenţă, calitate şi
independenţă”.

La acest eveniment Camera Auditorilor
Financiari din România a fost reprezen-
tat prin preşedintele său, prof. univ. dr.
Horia Neamţu. Moderatorul lucrărilor a
fost Sajjad Karim, membru al Par la -
mentului European şi raportor pe pro-
bleme de reformă a profesiei de audit,
din partea Comisiei pentru Afaceri
Juridice (JURI).
Masa rotundă ACCA – ecoDa a avut
loc pe fondul dezbaterilor dintre Par la -
mentul European şi Consiliu, care dis-
cută despre pachetul de propuneri
publicat de Comisia Europeană la 30
noiembrie 2011 şi care au drept obiec-
tiv reforma auditului: proiectul de
Directivă privind auditul statutar, care
va înlocui directiva 43/2006/CE şi
Regulamentul privind auditul statutar al
entităţilor de interes public.

v Participare la Congresul
Asociaţiei Contabililor şi
Auditorilor din Republica Srpska 

O delegaţie a Camerei Auditorilor Fi -
nanciari din România, formată din prof.
univ. dr. Ion Mihăilescu, preşedinte de
onoare, şi Adriana Spiridon, şef al
Departamentului de relaţii internaţiona-
le, au participat în perioada 27-29 sep-
tembrie 2012 la cel de-al 16-lea
Congres al Asociaţiei Contabililor şi Au -
ditorilor din Republica Srpska, cu tema
„Semnificaţia contabilităţii, auditului şi
finanţelor în procesul de depăşire a cri-
zei economice”.

În cadrul sesiunilor tehnice şi ştiinţifice
au fost susţinute prezentări referitoare
la măsurile de performanţă ale proce-
selor de management, gestiunea finan-
ţelor entităţilor de afaceri în condiţii de
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criză, rolul auditului intern şi extern în
detectarea fraudelor, acţiunilor penale
şi corupţiei la nivelul entităţilor, precum
şi semnificaţia sistemelor IT contabile
în luarea deciziilor de afaceri.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai
or ganizaţiilor profesionale din Franţa,
România, Bulgaria, Muntenegru, Ma -
ce donia, Polonia, Serbia şi Turcia.

v Auditori financiari din Bulgaria
în vizită la CAFR

În ziua de 27 septembrie 2012, la se -
diul Camerei, a avut loc o întâlnire pro-
fesională între reprezentanţi şi auditori
financiari ai filialei Plovdiv a Institutului
Contabililor Publici Autorizaţi din Bul -
garia (ICPA) şi membri ai Consiliului şi
Executivului CAFR. Oaspeţii bulgari,
conduşi de Dimitar Jeliazkov, mem-
bru al Consiliului ICPA, au fost întâmpi-
naţi de Ana Dincă, vicepreşedinte al
Consiliului Camerei, Urania Moldo -
vanu, şeful Departamentului de moni-
torizare şi competenţă profesională,
Daniela Ştefănuţ, consilier juridic şi
Mihai Dragnea, expert relaţii interna-
ţionale.

S-au discutat aspecte practice privind
exercitarea profesiei, în mod individual
sau prin firme de audit, adoptarea
Standardelor de audit pe care le aplică
profesioniştii, auditori financiari ai celor
două ţări vecine, aspecte privind forma-
rea profesională continuă.

Un deosebit interes a prezentat discu-
ţia privind sistemul de supraveghere
publică a auditului statutar, care în cele
două ţări, din punct de vedere al finan-
ţării şi funcţionării, este diferit. În Bul -
garia, sistemul de supraveghere publi-
că este finanţat exclusiv de la bugetul
statutului, iar preşedintele acestui orga-
nism, numit de Parlamentul Bulgariei,
are un mandat de 4 ani.

v Adunarea Generală FIDEF
Camera Auditorilor Financiari din Ro -
mânia a fost reprezentată prin preşe-
dintele său, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, la Adunarea Generală a Fe -
deraţiei Internaţionale a Experţilor
Contabili Francofoni (FIDEF), organi-
zaţie din care face parte ca membru cu
drepturi depline. Evenimentul a avut loc
la Paris, Franţa, la 3 octombrie 2012. În
cadrul acestei manifestări, domnul
Siaka Traoré – preşedintele Ordinului
Experţilor Contabili din Burkina Faso
(ONECCA), şi-a început mandatul de
preşedinte al FIDEF, succedându-i lui
Michel de Wolf – preşedintele Insti -
tutului Revizorilor de Întreprinderi din
Belgia (IRE).

v Congresul Ordinului Experţilor
Contabili din Franţa

În perioada 3-5 octombrie 2012, preşe-
dintele CAFR, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, a luat parte la cel de-al 67-lea
Congres al Ordinului Experţilor Con -
tabili din Franţa, cu tema „Expertul
contabil antreprenor: un nume – o
ofertă”. Această manifestare profesio-
nală, organizată la Palatul Congreselor
din Paris, a reunit reprezentanţi ai or -
ganismelor profesionale franceze, Or -
dinul Experţilor Contabili (OEC) şi
Compania Naţională a Comisarilor de
Conturi (CNCC), precum şi numeroşi
invitaţi străini din Belgia, Elveţia,
România, Albania, Bulgaria, Polonia,
Camerun, Tunisia, Maroc, Canada,
Liban, Burkina Faso etc. 

v Cel de-al VII-lea Congres al
Contabililor şi Auditorilor din
Muntenegru

Camera Auditorilor Financiari din Ro -
mânia a fost reprezentată prin preşe-
dintele său, prof. univ. dr. Horia

Neamţu, la cel de-al VII-lea Congres al
Contabililor şi Auditorilor din Mun te -
negru, organizat cu sprijinul Centrului
pentru Reformă a Raportării Financiare
din cadrul Băncii Mondiale, la Becici,
Muntenegru în perioada 18-20 octom-
brie 2012. Desfăşurându-se sub tema
„Constituirea unei raportări finan-
ciare de talie mondială, pentru a
sprijini dezvoltarea economiei din
Muntenegru şi aderarea la UE”, lu -
crările Congresului şi-au propus să
dezbată caracteristicile şi beneficiile
sistemelor eficiente de raportare finan-
ciară corporativă şi de apartenenţă la
Uniunea Europeană, precum şi să con-
ştientizeze comunitatea profesioniştilor
contabili cu privire la provocările şi
oportunităţile ce decurg din atingerea
acestor obiective.

v Sărbătorirea a 20 de ani de la
înfiinţarea Camerei Naţionale a
Auditorilor Statutari din Polonia

La 23 octombrie 2012, la Varşovia pre-
şedintele Camerei, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, a luat parte la ceremonia de
sărbătorire a 20 de ani de la înfiinţarea
Camerei Naţionale a Auditorilor Sta -
tutari din Polonia (KIBR).
În perioada 24-25 octombrie a.c. a avut
loc la Jachranka, Conferinţa internaţio-
nală a KIBR, intitulată în acest an „Sta -
diul şi perspectivele auditului”. La
această manifestare, în cadrul sesiunii
dedicate „Aspectelor de reglementare
a auditului şi supravegherii publice per-
spective internaţionale” preşedintele
CAFR a susţinut o prezentare cu tema
„Supravegherea publică a contabilităţii
şi auditului: prevederi ale Uniunii Eu -
ropene şi aplicare naţională”.
Printre oaspeţii de marcă ai conferinţei
KIBR s-au numărat prof. Arnold
Schilder, preşedintele Consiliului pen-
tru Standarde Internaţionale de Audit şi
Asigurare (IAASB) din cadrul IFAC,
André Kilesse, preşedinte adjunct al

Octombrie 2012

814/2013



De la o Conferinţă la alta

82 Audit Financiar, anul XI

Federaţiei Europene a Contabililor
(FEE), alături de reprezentanţi ai Băncii
Mondiale şi ai organismelor profesiona-
le din Marea Britanie, România, Cehia,
Polonia şi Ungaria.

v Ziua Naţională a Auditorului
Financiar din România

Ziua Naţională a Auditorului Fi nan -
ciar din România, zi în care românii îl
sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, considerat
drept protector al auditorilor finan ciari,
conform hotărârii Consiliului Camerei a
fost sărbătorită în anul 2012 în două
zone ale ţării:la Bucureşti - la 26 octom-
brie şi la Constanţa - la 27 octombrie,
cu ocazia cursurilor de pregătire profe-
sională continuă organizate de Cameră
în această perioadă.

La Bucureşti, sărbătorirea acestei zile
a avut loc în Aula Universităţii „Artifex”,
în prezenţa auditorilor financiari aflaţi la
cursul de pregătire continuă. După pro-
iectarea unui film de prezentare a acti-
vităţii Camerei, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedintele CAFR, a trans-
mis participanţilor Mesajul adresat de
Consiliul Camerei tuturor membrilor
organizaţiei profesionale.
Un moment important al festivităţilor l-a
reprezentat sărbătorirea revistei „Au -
dit Financiar”, care a împlinit 10 ani
de apariţie neîntreruptă în slujba profe-
siei de auditor financiar în România. În
cest sens, prof. univ. dr. Ana Morariu,
vicepreşedinte al Consiliului Camerei a
citit un mesaj, în calitatea sa de mem-
bru al Colegiului Editorial Ştiinţific al
revistei.
Preşedintele Horia Neamţu a anunţat
acordarea de către Consiliul Camerei a
unei Distincţii de excelenţă prof. univ.
dr. Florin Georgescu, primul preşedin-
te al Camerei Auditorilor Financiari din
România, care a iniţiat – în anul 2003 –
editarea revistei „Audit Financiar”, ca

un important mijloc de comunicare cu
membrii tinerei organizaţii profesionale
a auditorilor financiari creată în acea
perioadă.
A urmat decernarea de către prof. univ.
dr. Horia Neamţu a premiilor revistei
„Audit Financiar” pentru anul 2012,
care au constat din plachete de exce-
lenţă şi în câte un abonament gratuit, în
format electronic, pe anul 2013 la revis-
ta „Audit Financiar”, astfel:
• Premiul „Constantin Ionete”, ediţia a
II-a: prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea şi dr.
Mihaela Mocanu de la Academia de
Studii Economice din Bucureşti, pentru
articolul: „Model privind discrepanţele
de percepţie asupra independenţei în
auditul financiar”, apărut în numărul
10/2012 al revistei „Audit Financiar”.
• Premiul „Alexandru Rusovici”, ediţia
a II-a: prof. univ. dr. Elisabeta Jaba
(coordonator), lect. univ. dr. Christiana
Brigitte Balan, drd. Ioan Bogdan
Robu, drd. Mihaela Alina Robu, de la
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, şi
prof. univ. dr. Mihai Roman de la Aca -
demia de Studii Economice din Bu cu -
reşti, pentru articolele „Evaluarea sta-
tistică a riscului de fraudă în scopul fun-
damentării opiniei de audit, pe baza
modelelor de durată” şi „Folosirea
metodei ANOVA pentru obţinerea pro-
belor de audit cu privire la efectul
domeniului de activitate asupra varia-
ţiei indicatorilor poziţiei şi performanţei
financiare”, publicate în revista „Audit
Financiar”, numerele 4 şi 8/2012.
Festivităţile de la Constanţa s-au des-
făşurat la Hotel Malibu în Sala Callatis,
bucurându-se de participarea membri-
lor Camerei din zonă, aflaţi la cursurile
de pregătire profesională continuă.
Mesajul Consiliului Camerei adresat
membrilor cu ocazia Zilei Naţionale a
Auditorului Financiar din România a
fost transmis celor prezenţi de Ana
Dincă, vicepreşedinte al CAFR.

Din partea Comitetului de excelenţă al
Camerei, a prezentat un mesaj prof.
univ. dr. Maria Manolescu.
La Constanţa au fost acordate 15
medalii pentru activitate deosebită
auditorilor financiari din zona Sud Est. 

v Participare la conferinţa UPLR
La 5 noiembrie 2012, la Hotel Inter -
continental Bucureşti, Uniunea Pro fe -
siilor Liberale din România (UPLR), al
cărei preşedinte în exerciţiu este prof.
univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele
CAFR, a organizat cea de a cincea
Conferinţă prilejuită de „Ziua Profe siil -
or Liberale din România”, celebrată
în fiecare an. Evenimentul reprezintă o
acţiune subsecventă iniţiativei Comi te -
tului Economic şi Social European,
care a lansat în anul 2006 „Ziua Eu -
ropeană a Profesiilor Liberale”.
Tema Conferinţei a fost „Impactul pro-
fesiilor liberale asupra vieţii econo-
mice şi sociale din România”. Au
participat reprezentanţi ai organizaţiilor
care compun UPLR, precum şi invitaţi
din ţară şi din străinătate.
În cadrul Conferinţei, prof. univ. dr.
Gheorghe Popescu, şeful Departa -
men tului servicii pentru membri din
Camera Auditorilor Financiari din Ro -
mânia, a susţinut o prezentare având
drept obiect: „Responsabilitatea so -
cială a profesiei liberale de auditor
financiar - în faţa provocărilor crizei
economice”.

v Participarea la Consiliul anual
IFAC

În perioada 14-15 noiembrie 2012 a
avut loc la Cape Town, Africa de Sud,
Consiliul anual al Federaţiei Inter na ţi -
onale a Contabililor, IFAC, la care Ca -
mera Auditorilor Financiari din Româ -

Noiembrie 2012
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nia, membru cu drepturi depline al
acestei prestigioase organizaţii interna-
ţionale a profesiei, a fost reprezentată
de preşedintele său, prof. univ. dr.
Horia Neamţu.
Cu începere din noiembrie 2012, pre-
şedintele adjunct al IFAC, Warren
Allen, din Noua Zeelandă, a fost ales
preşedinte, pentru un mandat de doi
ani, ce va lua sfârşit în noiembrie 2014.
Consiliul IFAC a aprobat numirea Oli -
viei Kirtley, din Statele Unite, în pozi-
ţia de preşedinte adjunct, pentru un
mandat de doi ani, preluând, totodată,
funcţia de preşedinte al Comitetului de
Planificare şi Finanţe. 
În urma şedinţei din acest an, doi
membri asociaţi au obţinut calitatea de
membri cu drepturi depline: Asociaţia
Tehnicienilor Contabili din Marea Bri -
tanie şi Institutul Contabililor Publici
Autorizaţi din Mongolia, iar 6 organis-
me profesionale au fost votate drept
membri asociaţi: Institutul Contabililor
Autorizaţi din Albania, Asociaţia Naţio -
nală a Contabililor din Nigeria, Institutul
Auditorilor Profesionişti din Rusia,
Ordinul Naţional al Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi din Togo,
Institutul Contabililor Publici Autorizaţi
din Ruanda şi Ordinul Contabililor
Autorizaţi din Portugalia.

v Un auditor financiar român - în
Consiliul de supraveghere al
EFRAG

În Adunarea Generală din 20 noiembrie
2012, Grupul European de Consiliere
privind Raportarea Financiară (EFRAG)
a numit-o pe doamna prof. Adriana
Duţescu – auditor financiar român – ca
membru în Consiliul de supraveghere,
pentru un mandat de 3 ani, candidatu-
ra sa fiind sprijinită de Camera Au di -
torilor Financiari din România.
Consiliul de supraveghere EFRAG tre-
buie să răspundă în viitorul apropiat

unor provocări importante, în special în
lumina dezbaterii politice la nivel înalt
derulată în cadrul Comisiei Europene,
cu privire la: rolul Uniunii Europene şi al
instituţiilor sale în procesul de adoptare
a Standardelor Internaţionale de Ra -
portare Financiară (IFRS), evenimente-
le recente din Statele Unite şi impactul
acestora asupra normalizării la nivel
mondial, precum şi revizuirea detaliată
a guvernanţei EFRAG.

v Instruire profesională
Camera Auditorilor Financiari din Ro -
mânia a organizat împreună cu Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor, la sediul acestui Oficiu,
la data de 26 noiembrie 2012, a doua
sesiune de instruire a auditorilor finan-
ciari pe anul 2012, care a făcut parte
din planul de instruire profesională des-
tinată entităţilor raportoare prevăzute la
art. 8 din Legea 656/2002 cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Au partici-
pat auditori financiari din Bucureşti.
Programul sesiunii de instruire a cu -
prins prelegeri susţinute de experţi ai
Oficiului pe marginea clarificării privind
modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/
2002 cu modificările şi completări le
ulterioare, regimul sancţiunilor interna-
ţionale şi al finanţării terorismului; tipo-
logiile de spălare a banilor; raportarea
on-line.

v Seminar ACCA pe teme de IFRS
La 28 noiembrie 2012, la Athenée Pa -
lace Hilton Bucureşti, ACCA România a
organizat un eveniment tehnic cu tema
– „Actualizări IFRS & Directiva pri-
vind întârzierea efectuării plăţilor, E-
invoicing”.
În spiritul bunei colaborări între ACCA
şi Camera Auditorilor Financiari din Ro -
mânia, la acest eveniment au luat parte
şi auditori financiari, membri ai CAFR.
Lectori au fost Richard Martin, director
Raportare Corporativa la ACCA şi

Emmanouil Shizas, Senior Economic
Analist la ACCA, conducător al progra-
mului de cercetare al ACCA.

v Seminar tehnic pe probleme de
IFRS

La 29 noiembrie 2012 Camera Au di to -
rilor Financiari din România şi Asso cia -
tion of Chartered Certified Accountants
(ACCA) – Biroul din România au orga-
nizat în sala Amfiteatru din cadrul
Institutului Naţional de Statistică Bu -
cureşti un seminar tehnic destinat audi-
torilor financiari şi axat pe implementa-
rea şi aplicarea IFRS.
În deschiderea manifestării, reprezen-
tatul Camerei Auditorilor Financiari din
România, dr. Georgeta Petre, vicepre-
şedinte al Consiliului CAFR, i-a salutat
pe cei prezenţi, în numele Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din Ro -
mânia.
Au susţinut prelegeri: Georgeta Petre,
director Direcţia Legislaţie şi Regle -
men tări Contabile MFP, vicepreşedinte
al CAFR – „Cadrul legal privind întoc-
mirea situaţiilor financiare IFRS”;
Cristina Guţu, FCCA Senior Finance
Trainer la BPP Professional Education
– „Cadrul general conceptual pentru
raportarea financiară (Scop şi statut,
Domeniul de aplicare, Obiectivul rapor-
tării financiare cu scop general, Ca -
racteristici calitative ale informaţiilor
financiare utile). Prezentarea situaţiilor
financiare IAS 1 (Obiective, Domeniul
de Aplicare, Situaţii financiare, Struc -
tură şi conţinut”; Mirela Păunescu,
ACCA – Senior Trainer la Global -
training Intercollege – „Impozitul pe
profit – IAS 12 – prima parte; Cristina
Pena, ACCA - The Academy at PwC –
„Impozitul pe profit” – IAS 12 – a doua
parte (cele două părţi au acoperit
temele: Introducere; Ce urmăreşte
standardul şi diferenţa de abordare faţă
de modul de recunoaştere a impozite-
lor în România; Principalele noţiuni
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definite de IAS12; Diferenţe temporare
impozabile şi deductibile; Recu noaş -
terea activelor şi datoriilor privind impo-
zitul anual amânat) şi Gabriela Sasu,
FCCA – Senior Trainer Consultant la
ExP Group, - „Actualizări ale IFRS apli-
cabile din ianuarie 2013”.

v CAFR, partener al Conferinţei
„Perspective în contabilitate şi
audit”

Departamentul Contabilitate şi Audit
din cadrul Universităţii de Vest din Ti -
mişoara, Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor, a organizat,
în perioada 29-30 noiembrie 2012,
Conferinţa internaţională „Perspective
în contabilitate şi audit”. 
Parteneri ai evenimentului au fost:
Asociaţia Inter na ţională a Experţilor
Contabili Auto ri zaţi (ACCA), Camera
Au ditorilor Fi nan ciari din România
(CAFR), Corpul Ex perţilor Contabili şi
Contabililor Auto rizaţi din România
(CECCAR), Asocia ţia Generală a
Economiştilor din Ro mânia (AGER),
Rotary Club Lugoj, Ernst & Young,
Pricewaterhouse Coopers.
Deşi s-a aflat la prima ediţie, Conferinţa
s-a bucurat de un deosebit interes şi de
o largă participare naţională, dar mai
ales internaţională şi a creat cadrul pro-
pice unor dezbateri ştiinţifice relevante
privind provocările pe care noile tendin-
ţe şi reglementări în domeniul financiar-
contabil şi în cel al auditului le ridică în
faţa oricărui economist, profesionist şi
cercetător în domeniul larg al ştiinţelor
economice.
Au fost înscrise un număr de 52 lucrări
ştiinţifice la cele 10 secţiuni ale Con fe -
rinţei: Contabilitate şi fiscalitate, Ra -
portare de mediu şi Sisteme informati-
ce de gestiune, Relevanţa informaţiei
contabile, Raportare financiară, Măsu -
rarea performanţei, Guvernanţă corpo-
rativă, Audit, Educaţie şi profesie con-

tabilă, Raportare financiară (II), respec-
tiv Evaluarea activelor. La lucrările con-
ferinţei au participat doctoranzi, profe-
sionişti în domeniul auditului şi contabi-
lităţii, cercetători din învăţământul
superior economic românesc, precum
şi din 13 ţări: Anglia, Franţa, Spania,
Portugalia, Italia, Turcia, Ungaria,
Scoţia, Malta, Croaţia, Republica Mol -
dova, Iran şi Slovenia. 
În paralel cu activităţile ştiinţifice au
avut loc patru sesiuni speciale: Pro -
vocări în profesia contabilă; Constru -
irea unei cariere academice; Conec -
tarea învăţământului contabil cu nevoi-
le angajatorilor; Educaţia contabilă în
România.
Invitată în plenul Conferinţei, doamna
Carmen Mataragiu, prim-vicepreşe-
dinte al Camerei Auditorilor Financiari
din România, a transmis Mesajul adre-
sat Conferinţei de Consiliul CAFR. 

v Prelungirea mandatului repre-
zentantului CAFR la IFAC

În urma apelului la nominalizări lansat
de Federaţia Internaţională a Con ta -
bililor (IFAC) şi a candidaturii înaintate
de CAFR, directorul executiv al IFAC,
Ian Ball, a transmis o scrisoare oficială
Camerei Auditorilor Financiari din Ro -
mâ nia prin care se anunţă numirea
doamnei prim-vicepreşedinte Carmen
Mataragiu pentru un nou mandat în
cadrul Comitetului pentru Dezvoltarea
Organizaţiilor Profesionale Contabile
(PAODC). Cel de-al doilea mandat va
acoperi perioada 1 ianuarie 2013 – 31
decembrie 2015 (primul mandat s-a
desfăşurat între 1 ianuarie 2010 – 31
decembrie 2012).

v Semnal editorial
A ieşit de sub tipar lucrarea actualizată
Ghid pentru un Audit de Calitate, ela-
borată de Institutul Contabililor Auto ri -
zaţi din Scoţia (ICAS) şi Camera Audi -
torilor Financiari din România (CAFR).

Ghidul este un manual de proceduri de
audit, care a fost actualizat pentru a se
conforma în totalitate cu Standardele
Internaţionale de Audit (ISA) clarificate.
Lucrarea are menirea de a sprijini audi-
torii financiari în ducerea la îndeplinire
a misiunilor de audit.
Ghidul înglobează principiile cheie ale
ISA-urilor şi oferă un set de îndrumări
generale pentru să desfăşurarea misiu-
nilor de audit.

v Întâlnire cu profesionişti din
Republica Moldova

La data de 4 decembrie 2012, la sediul
Camerei Auditorilor Financiari din Ro -
mânia a avut loc o întâlnire cu profesio-
nişti din Republica Moldova, având
drept obiectiv principal realizarea unui
schimb de experienţă în domeniul cer-
tificării profesionale a auditorilor.
Camera a fost reprezentată de prof.
univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele
CAFR, dr. Marius Burduşel, director
executiv, Alice Petcu, director executiv
adjunct, Urania Moldovanu, şeful De -
partamentului de monitorizare şi com-
petenţă profesională şi prof. univ. dr.
Gheorghe Popescu, şeful Departa -
men tului de servicii pentru membri.
Din delegaţia oaspeţilor au făcut parte
Lilia Grigoroi, preşedintele Consiliului
Director al Asociaţiei Contabililor şi
Auditorilor Profesionişti (ACAP), Lud -
mila Grabarovski, director al Comi -
tetului pentru educaţie al ACAP, Mihail
Manoli, membru al Consiliului de Su -
praveghere a Activităţii de Audit, doi
consultanţi din Republica Moldova în
cadrul Băncii Mondiale, cadre universi-
tare implicate în programe de pregătire
a profesioniştilor în audit şi contabi -
litate.

Decembrie 2012
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v Conferinţa anuală a CNCC
O delegaţie a Camerei Auditorilor Fi -
nanciari din România, compusă din
prof. univ. dr. Ana Morariu, vicepreşe-
dinte al consiliului CAFR şi Adriana
Spiridon, şef birou relaţii internaţiona-
le, a participat în perioada 6-7 decem-
brie 2012 la Conferinţa anuală a Com -
paniei Naţionale a Auditorilor din Franţa
(CNCC), organizată la Montpellier,
Franţa, cu tema „Provocări, dezvoltare,
diversitate, dialog”.

În discursul de deschidere Claude
Cazes, preşedintele CNCC, a insistat
asupra intenţiei care a stat la baza
organizării conferinţei din acest an:
mesajele pozitive referitoare la meseria
de auditor şi viitorul acesteia. În acest
spirit a fost organizată cea de-a 25-a
Conferinţă CNCC, structurată în atelie-
re tehnice şi mese rotunde, momente
reale de informare şi instruire, dar şi de
sensibilizare faţă de alte domenii indis-
pensabile auditului, precum cunoaşte-
rea sistemelor informatice sau de
actuariat. 

Acest eveniment a marcat şi un
moment de dezbateri politice, într-un
context în care Uniunea Europeană
doreşte să reformeze profesia de audit
şi să o inoveze prin intermediul unor
noi propuneri legislative.

v Congresul Profesioniştilor
Contabili şi Auditorilor din Rusia

La invitaţia Institutului Profesioniştilor
Contabili din Rusia (IPAR), o delegaţie
a Camerei Auditorilor Financiari din Ro -
mânia, formată din prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedinte, Ana Dincă, vice-
preşedinte şi dr. Marius Burduşel,
director executiv, a luat parte la
Congresul Profesioniştilor Contabili şi
Auditorilor din această ţară, organizat
la Moscova, în perioada 11-12 decem-
brie 2012. Evenimentul a marcat, toto-

dată, împlinirea a 15 ani de la înfiinţa-
rea acestui organism profesional.

Congresul a avut ca temă „Conta bi -
litatea 2012 – Schimbări globale” şi a
reunit reprezentanţi ai IPAR, ai Or ga ni -
zaţiei Naţionale pentru Standarde Con -
tabile de Raportare Financiară (NOFA),
ai Ministerului de Finanţe, reprezen-
tanţi ai diferitelor organizaţii profesiona-
le naţionale şi internaţionale, precum şi
ai mediului de afaceri din Rusia.

Prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedin-
tele Camerei, a avut o intervenţie în
cadrul Congresului, prilej cu care a feli-
citat organizaţia din Rusia pentru acest
eveniment aniversar şi şi-a exprimat
speranţa unei viitoare colaborări, în
interesul dezvoltării profesiei. 

Cu această ocazie, a oferit o plachetă
omagială, din partea CAFR, ca semn al
recunoaşterii progreselor înregistrate
de IPAR în activitatea sa.

v Lucrările Consiliului Federaţiei
Europene a Contabililor (FEE)

Preşedintele Camerei Auditorilor Fi -
nan ciari din Romania, prof. univ. dr.
Horia Neamţu, a luat parte la lucrările
Consiliului FEE, desfăşurate în perioa-
da 12-13 decembrie 2012, la Bruxelles,
Belgia.

Un loc aparte în cadrul discuţiilor a fost
ocupat de propunerile legislative ale
Comisiei Europene care vor afecta poli-
tica de audit (noul Regulament care va
reglementa entităţile de interes public
şi noua propunere de amendare a
Directivei 43/2006/CE privind auditul
statutar), dar şi domeniul raportării
financiare (proiectul de directivă a 
CE, care va înlocui directivele a 4-a şi
a 7-a). 

Au fost evidenţiate progresele în acest
domeniu executivul FEE prezentând un
sumar al propunerilor de modificări

înaintate de Parlamentul şi Consiliul
European.
De asemenea, au fost prezentate acţiu-
nile întreprinse de FEE în domenii pre-
cum pieţe de capital, etică, calificare şi
acces pe piaţă, dar şi propunerile de
noi măsuri menite să întărească IMM-
urile şi politicile de raportare financiară.

v Adunarea Generală FEE
Adunarea Generală a FEE din anul
2012 a fost organizată la data de 13
decembrie la Bruxelles, Belgia, în con-
textul aniversării a 25 de ani de la înfi-
inţarea Federaţiei Europene a Con ta -
bililor. Camera a fost reprezentată de
preşedintele său, prof. univ. dr. Horia
Neamţu.
Preşedintele şi directorul executiv al
FEE şi-au prezentat rapoartele de acti-
vitate şi au fost aprobate Constituţia şi
Regulamentul Intern, ambele docu-
mente fiind supuse unui proces amplu
de revizuire şi actualizare. 
Odată cu prezentarea raportului trezo-
rierilor şi a raportului auditorilor, partici-
panţii au votat situaţiile financiare audi-
tate pentru anii 2010 şi 2011, precum şi
nivelul cheltuielilor pentru 2013 şi 2014.
În cadrul Adunării Generale a fost ales
prin vot noul preşedinte al FEE pentru
perioada 2013-2014: André Kilesse,
de la Institutul Revizorilor de Întreprin-
deri din Belgia (IRE). În funcţia de pre-
şedinte adjunct a fost votat Petr Kriz,
de la Camera Auditorilor din Cehia
(KACR).

v CAFR la Conferinţa privind
comitetele de audit

La 10 ianuarie 2013 a avut loc la Var -
şovia, Polonia, Conferinţa cu tema
„Comitetul de audit: o legătură cheie

Ianuarie 2013
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între raportarea financiară şi proce-
sul de audit”. 
Conferinţa a fost organizată de Co -
misia de supraveghere a auditului din
Polonia în colaborare cu Centrul Băncii
Mondiale pentru Re forma Raportării
Financiare şi a fost găzduită de Bursa
de Valori din Varşovia. 
La acest eveniment, Camera Au dito -
rilor Financiari din România a fost re -
prezentată de preşedintele său, prof.
univ. dr. Horia Neamţu.
Conferinţa a avut drept obiectiv promo-
varea unei mai bune conştientizări şi
înţelegeri a rolului şi responsabilităţilor
comitetului de audit în procesul de
raportare financiară.
Evenimentul a oferit membrilor comite-
telor de audit şi altor părţi interesate
informaţii practice din perspectiva spe-
cialiştilor internaţionali şi polonezi cu
privire la modul în care îşi pot îndeplini
mai eficient îndatoririle, constituind, de
asemenea, o bună ocazie pentru discu-
tarea dificultăţilor cu care se confruntă
comitetele de audit şi a modului în care
pot să contribuie la îmbunătăţirea cali-
tăţii auditului şi la protejarea intereselor
acţionarilor.

v Seminar profesional în cadrul
programului REPARIS

În perioada 6-8 februarie 2013 a avut
loc la Viena al doilea seminar profesio-
nal organizat de Centrul pentru Re -
forma Raportării Financiare în Europa
şi Asia de Sud-Est (CFRR), organism al
Băncii Mondiale. 
Seminarul s-a desfăşurat în cadrul pro-
gramului REPARIS (Road to Europe -
Program of Ac count ing Reform and
Institutional Streng thining), care are
drept scop susţinerea organismelor

profesionale din opt ţări care aderă la
Uniunea Europeană de a implementa
programe de dezvoltare profesională
continuă de înaltă calitate pentru audi-
torii statutari şi firmele de audit. 

Camera Auditorilor Financiari din
România are statut de invitat şi a fost
reprezentată de Ana Dincă, vicepreşe-
dinte şi Daniel Botez, membru al
Consiliului Camerei. 

Scopul acestui seminar a fost să înles-
nească învăţarea şi schimbul de opinii
privind organizarea, conţinutul şi imple-
mentarea procedurilor de predare şi de
control de calitate pentru succesul şi
eficacitatea programelor de pregătire
profesională continuă, să dezvolte ca -
pacitatea formatorilor de furnizare a
unei pregătiri de înaltă calitate şi să
pună în discuţie studii de caz care să
constituie referinţe pentru formarea for-
matorilor din cadrul fiecărui organism
profesional.

Între subiectele discutate s-au regăsit
aspecte legate de acceptarea angaja-
mentelor de audit, probleme de etică,
controale interne, raportarea către ma -
nagement, revizuire analitică sau opi-
nia şi raportul de audit. 

Discuţiile au fost moderate de către
specialiştii şi consultanţii din cadrul
Centrului, incluzând o temă susţinută
de Henry Fortin, directorul acestuia,
precum şi o intervenţie pe tema rolului
IFAC în susţinerea implementării stan-
dardelor ISA prezentată de Adriana
Bunjaku, membru al Comitetului de
Dezvoltare a Organismelor Profesio -
nale (PAO) din cadrul IFAC. 

v Test pentru accesul la stagiu
Camera Auditorilor Financiari din Ro -
mânia a organizat la 23 februarie 2013
testul de verificare a cunoştinţelor pen-
tru accesul la stagiu.

Februarie 2013

Întâlnirea Grupei de lucru
audit din cadrul FEE
La 28 februarie a.c. a avut loc, la
Bruxelles, şedinţa grupei de lucru Audit
a Federaţiei Europene a Con ta bililor
(FEE), la care Camera Au ditorilor Fi -
nanciari din România a fost reprezen-
tată de Ana Dincă, vicepreşedinte al
Consiliului şi membru în acest grup
tehnic.
Unul din punctele de pe ordinea de zi
s-a referit la poziţia FEE pe marginea
proiectului ISA 720 „Responsa bili tă ţile
auditorului cu privire la alte informaţii
din documentele care conţin si tuaţii
financiare auditate”, revizuit de Con si -
liul pentru Standarde Interna ţio nale de
Audit şi Asigurare (IAASB) din cadrul
Federaţiei Internaţionale a Contabililor
(IFAC). 
În contextul dezbaterilor asupra rolului
auditorului de a furniza asigurări re -
zonabile, în privinţa raportărilor finan-
ciare pentru a răspunde interesului uti-
lizatorului, s-au adus în discuţie unele
iniţiative internaţionale, cum sunt, de
exemplu, propunerile Comisiei Euro -
pene referitoare la reforma auditului,
precum şi propunerile IAASB în ceea
ce priveşte raportarea.
O a treia temă abordată s-a referit la
noul concept privind raportarea inte-
grată. IIRC – International Integrated
Reporting Council (Consiliul Interna -
ţional de Raportare Integrată) este o
instituţie internaţională a organelor de
reglementare, investitorilor şi compa-
niilor pentru profesia contabilă, care în
anul 2011 a lansat un document conţi-
nând conceptul „Raportări Integrate -
Comunicarea  Valorii în secolul 21”,
cu intenţia de a dezvolta cadrul de ra -
portare al informaţiilor furnizate de
firme.
Observaţiile şi comentariile asupra
acestor documente au fost reţinute şi
vor fi înaintate  de către FEE iniţiatori-
lor. 
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Prezentăm în cele ce urmează un scurt
comentariu asupra acestui proiect, cu
ajutorul unor specialişti din cadrul KPMG
România:

„Noile propuneri aduc o modificare sem -
nificativă a modelului de provizionare şi
este de aşteptat să producă un impact
semnificativ la nivelul băncilor şi altor
instituţii financiare”, apreciază Şerban
Toader, Senior Partner.  

Contabilizarea pierderilor din depreciere
a constituit un subiect intens dezbătut de
organismele de reglementare de ambele
părţi ale Atlanticului. În mod regretabil,
IASB şi FASB (Consiliul pentru Stan dar -
de de Contabilitate Financiară din Statele
Unite) au renunţat anul trecut la angaja-
mentul iniţial de elabora propuneri comu-
ne cu privire la contabilizarea pierderilor
din deprecierea activelor financiare. În
decembrie 2012, FASB a publicat proprii-
le propuneri, care diferă în anumite as -
pecte esenţiale de cele emise de IASB.

Propunerile formulate de IASB introduc o
nouă metodologie de recunoaştere a
pierderilor din depreciere, bazată pe pier-
derile aşteptate, pentru a reflecta deterio-
rarea calităţii activelor financiare precum
portofoliile de credite. Modelul propus

pre supune înregistrarea de provizioane
pentru acoperirea pierderilor aşteptate
până la scadenţa finală pentru activele
financiare al căror risc de credit a crescut
semnificativ faţă de momentul iniţial, pre-
cum şi a pierderilor aşteptate în următoa-
rele 12 luni pentru celelalte active finan-
ciare. 

În această privinţă, Cezar Furtună,
Partener Servicii Financiare, precizează:
„Evaluarea pierderilor din depreciere
este o artă mai degrabă decât o ştiinţă,
presupunând formularea unor raţiona-
mente dificile pentru a stabili dacă sume-
le împrumutate vor fi rambursate conform
scadenţarului şi - dacă nu – cât din valoa-
rea acestora va fi recuperată şi la ce
moment. Noul model propus de IASB
extinde aria acestor raţionamente. Astfel,
este introdus un nou prag pentru a stabili
dacă a avut loc o deteriorare semnificati-
vă în calitatea creditului, iar în funcţie de
asta se înregistrează un provizion fie
pentru pierderile aşteptate în următoare-
le 12 luni, fie pentru pierderile aşteptate
până la maturitatea creditului. Aplicarea
acestor reguli va reprezenta o provocare
pentru bănci, fiind necesară formularea
unor noi raţionamente care trebuie revi-
zuite de către auditori şi înţelese de utili-

zatorii situaţiilor financiare, inclusiv de
către autorităţile de supraveghere.”

Noul model ar urma să se aplice tuturor
activelor financiare evaluate la cost
amortizat sau la valoarea justă prin capi-
talurile proprii, cum sunt creditele sau tit-
lurile de stat, precum şi anumitor angaja-
mente de creditare şi garanţii financiare.
Propunerile introduc şi cerinţe suplimen-
tare de prezentare a informaţiilor cu privi-
re la deprecierea activelor financiare în
notele la situaţiile financiare.  

Este de aşteptat ca noile propuneri să
aibă un impact semnificativ asupra bănci-
lor româneşti, care aplică IFRS ca bază a
contabilităţii de la 1 ianuarie 2012. Pe
lângă impactul financiar, cel mai probabil
va fi necesară modificarea sistemelor
existente sau dezvoltarea unor funcţiona-
lităţi  suplimentare pentru a colecta şi
procesa informaţiile necesare aplicării
noii metodologii. 

Angela Manolache, director în cadrul
Departamentului de Consultanţă, reco-
mandă entităţilor care aplică IFRS şi în
special băncilor să demareze analiza
impactului noilor propuneri asupra activi-
tăţilor lor: „Riscul de credit este elemen-
tul central al activităţilor bancare şi se
aşteaptă ca modelul propus să aibă
implicaţii vaste asupra sistemelor şi pro-
ceselor de creditare. Astfel, procesul de
implementare s-ar putea dovedi dificil
pentru instituţiile bancare.” Societăţile
comerciale vor fi şi ele afectate, dar
impactul asupra creanţelor comerciale pe
termen scurt va fi cel mai probabil redus. 

Propunerile sunt supuse dezbaterilor
până în data de 5 iulie 2013. Data de
intrare în vigoare a noilor prevederi va fi
stabilită de IASB după finalizarea proce-
sului de consultare publică. Pentru a fi
aplicabile entităţilor din România care au
o cerinţa legală de întocmire a situaţiilor
financiare conforme cu IFRS, prevederile
trebuie să fie mai întâi adoptate de către
Comisia Europeană. 
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Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) a publicat
noile propuneri privind contabilizarea pierderilor din deprecierea activelor
financiare. Îndelung aşteptate în special de către instituţiile financiare,
acestea sunt menite, în opinia emitentului, să răspundă îngrijorărilor legate
de provizionarea insuficientă şi cu întârziere a pierderilor din deprecierea
creditelor, fiind de natură să accelereze recunoaşterea acestor pierderi.
Astfel, provizioanele constituite vor acoperi atât pierderile deja suportate,
cum este cazul în prezent,  cât şi o parte a pierderilor aşteptate în viitor.

În pregătire, un nou model 
de provizionare a creditelor
şi a altor  active financiare
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Participarea la Conferinţa „Accounting research: diversity
within unity”

Pavel Năstase

Barbara E. Weinberger
Gary Sundem

Edgel Low,

Georgeta Petre

Alexandra Lazăr
Luminiţa Moise Alexandra Smedoiu

Conferinţa , care
face parte din ciclul de conferinţe anuale pe care International
Association for Accounting Education on Research (IAAER) le
organizează cu membrii asociaţiei, s-a desfăşurat la Frankfurt în
Germania, în perioada 14-16 februarie 2013. Din partea CAFR a
participat prof. univ. dr. , rector al Academiei de
Studii Economice Bucureşti şi membru al Consiliului CAFR.
Conferinţa a fost deschisă de ,
vicepreşedinte al AS-VHB, , preşedinte al IAAER
şi de reprezentant din partea Ernst&Young. Lucrările
s-au desfăşurat în plen şi pe mai multe secţiuni paralele, având
drept teme principale: managementul contabil şi control;
raportare financiară; raportare financiară şi educaţie contabilă;
analiză financiară, sisteme informatice şi de contabilitate;
contabilitate şi guvernanţă; taxare, contabilitate şi guvernanţă;
audit.
Cu ocazia conferinţei, în calitate de reprezentant al CAFR şi de
vicepreşedinte al IAAER, prof. univ. dr. Pavel Năstase a
participat la: şedinţa de Consiliu IAAER, laAdunarea Generală şi
la şedinţa Comitetului Executiv.

În Adunarea Generală s-a ales o nouă echipă de conducere a
IAAER, din care face parte şi prof. univ. dr. Pavel Năstase în
calitate de vicepreşedinte pentru Europa.
În zilele de 15-16 februarie a.c., la sediul CAFR, s-a desfăşurat
cursul cu tema „Aplicarea IFRS în România”, în conformitate cu
OMFP nr. 1286/2012. Au fost tratate aspecte practice privind
principalele diferenţe între IFRS şi normele româneşti şi s-a
prezentat un studiu de caz privind aplicarea IFRS 1 de către o
societate care a raportat anterior conform OMFP nr. 3055/2009.
Lectorii cursului: dr. , vicepreşedinte al
Consiliului CAFR, director în Ministerul Finanţelor Publice, dr.

, director adjunct în Ministerul Finanţelor
Publice, şi , de la
PricewaterhouseCoopers România.

La 23 februarie a avut loc testul de verificare a cunoştinţelor în
domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.

În prima parte a lunii martie s-au desfăşurat cursuri restante pentru
auditorii financiari care nu au putut să participe la pregătirea
continuă în anul 2012. Cursurile au avut loc, potrivit opţiunii
participanţilor, atât în sistem e-learning (în perioada 4-8 martie
2013), cât şi în sistem clasic, la sediul CAFR (în perioada 8-10
martie 2013).

„Accounting research: diversity within unity”

Din activitatea CAFR






