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Context ºi istoric 
Contextul economic a fost exacerbat de
criza financiarã globalã, care a impus
Comisiei Europene implicarea sa pe
linia îmbunãtãþirii guvernanþei corpora-
tive în instituþiile financiare de pe terito-
riul Europei unite, entitãþi supuse audi-
tului financiar potrivit directivelor euro-
pene, aducând în atenþia opiniei publice
documentul intitulat Stimularea redre-
sãrii economice europene. 

Criza financiarã a scos la suprafaþã,
fãrã menajamente, o serie de deficienþe
semnificative în guvernarea corporativã
din instituþiile financiare regãsite în
statele membre:

- supravegherea ºi controlul organis-
melor de conducere au fost insufi-
ciente; 

- procesul de gestionare a riscurilor a
fost slab, ineficient; 

- existenþa unor structuri de remune-
rare inadecvate, care au condus la
asumarea de riscuri excesive ºi de
previziuni eronate pe termen scurt; 

- neexercitarea de cãtre acþionari a
unui control eficace asupra asumãrii
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de riscuri de cãtre instituþiile finan-
ciare pe care le deþineau. 

Aceste deficienþe au jucat un rol impor-
tant în criza financiarã din ultimii ani,
iniþial o crizã de lichiditate, ajunsã mai
apoi o crizã de solvabilitate. 

Din analiza acestei stãri de fapt se naº-
te o primã constatare: realizarea unor
verificãri în timp util ºi eficiente în sis-
temele de guvernare corporativã ar
putea ajuta la prevenirea crizelor. 

Uniunea Europeanã a început sã înþe-
leagã necesitatea de a lucra împreunã
instituþiile europene ºi cele naþionale,
profesioniºtii interesaþi ºi cu expertizã,
având capacitatea intelectualã de a for-
mula observaþii, de a lua atitudini ºi de
a prognoza evoluþiile.

Pe drumul construcþiei instituþionale
Uniunea Europeanã a constatat cã o
economie europeanã, ca deziderat ma-
jor al statelor membre, se realizeazã
într-un cadru deosebit de complex,
cadru care se poate înfãptui numai
printr-o acþiune coordonatã, unitarã, cu
valenþe cumulate: normative, de reco-
mandãri ºi asumate voluntar.

Guvernarea înseamnã, în sensul larg,
reguli, procese ºi comportament
care afecteazã modul în care puterile
sunt exercitate la nivel european în
ceea ce priveºte, îndeosebi: deschide-
rea, participarea, responsabilitatea, efi-
cienþa ºi coerenþa.

Guvernanþa economicã europeanã s-a
lansat în anul 2000 prin Cartea Albã,
care a fost supusã dezbaterii publice
europene ºi a reprezentat un document
fundamental de angajament.

Grupul de lucru, înfiinþat tocmai pentru
a elabora un raport privind guvernanþa
economicã în Uniunea Europeanã, a
publicat primul sãu raport la Bruxelles,
la 21 octombrie 2002.

Grupul a avut în vedere, în special,
implicaþiile extinderii Uniunii Europene
ºi avea menirea de a propune soluþii
pentru atingerea obiectivelor de guver-
nare în acel context. 

În cursul anilor urmãtori s-au stratificat
atribuþiile pe linia guvernanþei econo-
mice între Parlamentul European, Con-
siliul European ºi Comisia Europeanã,
mai ales dupã adoptarea Tratatului
Constituþional al Uniunii Europene.

Preºedintele Consiliului European a
devenit preºedintele Grupului de lucru
VI privind guvernarea economicã,
aceasta semnificând importanþa deose-
bitã acordatã temei Guvernanþa eco-
nomicã europeanã, temã aflatã în
atenþia Uniunii Europene ºi a tuturor
statelor membre. 

În anul 2009, un pas decisiv întreprins
de Comisia Europeanã a fost reforma
guvernãrii corporative în instituþiile fi-
nanciare. 

De asemenea, Comisia Europeanã a
pus un accent mare pe guvernanþa eco-
nomicã, cu un calendar ambiþios de
acþiuni ºi a lansat un proiect legislativ
care sã realizeze un cadru mai precis ºi
mai larg în sensul reaºezãrii guver-
nanþei economice, þinând cont de
desfãºurarea crizei economice, de vul-
nerabilitãþile sesizate, de existenþa mul-
tor deficienþe în organizarea ºi func-
þionarea instituþionalã.

În octombrie 2010 Grupul de lucru VI
privind guvernarea economicã, coordo-
nat de Herman Van Rompuy, preºedin-
tele Consiliului European, a publicat
Raportul final.

Grupul de lucru privind guvernanþa eco-
nomicã a efectuat o examinare siste-
maticã a tuturor aspectelor prevãzute în
mandatul sãu.

Raportul a vizat trei tipuri de politici: mo-
netarã, economicã ºi instituþionalã.

Raportul face o serie de consideraþii
generale cu privire la viitor:

- obiectivele economice ale Uniunii
Europene sã fie cuprinse într-un
nou Tratat Constituþional, redactate
într-o manierã echilibratã ºi simplifi-
catã;

- menþinerea competenþei exclusive a
Bãncii Centrale Europene pe linia
politicii monetare europene în ca-
drul zonei euro, concomitent cu re-
evaluarea competenþelor comune
vizând aspectele de macroecono-
mie ºi aducerea acestora la nivelul
Uniunii Europene ºi statelor mem-
bre.

În ceea ce priveºte politica monetarã,
grupul a subliniat sensibilitatea subiec-
tului, pãrerile nefiind unitare în ceea ce
priveºte rolul actual ºi viitor al Bãncii
Centrale Europene, creºterea transpa-
renþei prin posibilitatea raportãrii cãtre
Parlamentul European sau, chiar, modi-
ficarea Tratatului European pentru
modul de raportare al guvernatorilor
Bãncii. 

Grupul de lucru sugereazã cã politica
economicã a Uniunii Europene ar tre-
bui sã fie coordonatã ºi consolidatã,
prin angajamente comune ale parla-
mentelor naþionale. De aceea, Grupul
de lucru considerã cã marile orientãri
ale politicilor economice pot constitui
instrumentul pentru realizarea coor-
donãrii europene, luând în considerare
politicile de interes comun cu implicarea
Parlamentului European prin consultãri
la adoptarea acestor politici.

Grupul de lucru considerã cã metoda
deschisã de coordonare s-a dovedit a fi
un instrument util în domeniile politice
în care nu existã o coordonare mai pu-
ternicã ºi sã se întãreascã rolul Parla-
mentului European ºi Comisiei Europe-
ne. De asemenea, recomandã ca în
competenþele Uniunii Europene sã se
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menþinã cele din domeniul fiscal cu pri-
vire la standarde minime, impozitarea
indirectã, funcþionarea pieþei unice. În
acelaºi timp, grupul de lucru a constatat
cã s-au fãcut progrese pe linia simpli-
ficãrii reglementãrilor pieþelor de valori
mobiliare ºi care au fost puse deja în
aplicare, dar ºi cã ar trebui sã se ex-
tindã la alte sectoare financiare, exis-
tând o problemã vulnerabilã la elabo-
rarea legislaþiei secundare.

Referitor la aspectele instituþionale,
Grupul de lucru considerã cã Eurogrup
are un rol important de jucat în facili-
tarea discuþiilor între þãrile participante,
existând în continuare divergenþe în le-
gãturã cu rolul Eurogrup, ECOFIN ºi
modalitãþile de lucru prin care repre-
zentarea zonei euro în organizaþiile
internaþionale sã se îmbunãtãþeascã.

Preocupãri 
actuale

Parlamentul European a adoptat, în
acelaºi context de preocupãri, la 20
octombrie 2010, o Rezoluþie conþinând
recomandãri cãtre Comisie privind
îmbunãtãþirea guvernanþei economice
ºi a cadrului de stabilitate al Uniunii, în
special în zona euro. Aceastã rezoluþie
se fundamenteazã pe constatãri ºi
direcþii raþionale de dezvoltare insti-
tuþionalã, dintre care amintim:

a) constatãri

- nici cadrul actual de guvernanþã ºi
supraveghere economicã, nici ca-
drul de reglementare pentru servici-
ile financiare nu au furnizat suficien-
tã stabilitate ºi creºtere;

- stabilitatea economicã a Uniunii
poate depinde de situaþia economi-
cã a unuia dintre membrii sãi,
existând o mare interdependenþã
economicã între toate statele mem-

bre în cadrul pieþei interne în proce-
sul de pregãtire pentru extinderea
zonei euro;

- cele 27 de state membre ar trebui
sã urmãreascã pe cât posibil toate
propunerile de guvernanþã econo-
micã, recunoscând faptul cã pentru
statele membre din afara zonei euro
aceasta, în parte, se va realiza ca
un proces voluntar;

- noua guvernanþã economicã con-
solidatã ar trebui sã integreze ºi sã
consolideze principiul european al
solidaritãþii, drept condiþie prealabilã
a capacitãþii zonei euro de a rãs-
punde ºocurilor asimetrice ºi atacu-
rilor speculative;

- actuala crizã economicã din Uniune
este o crizã de solvabilitate, care
iniþial s-a manifestat ca o crizã de
lichiditãþi, dar care nu se poate
rezolva pe termen lung doar prin
îndatorarea ºi mai mare a þãrilor cu
un grad ridicat de îndatorare în
paralel cu planurile accelerate de
consolidare fiscalã;

b) direcþii raþionale de dezvoltare insti-
tuþionalã

- respectarea rolului Comisiei ºi al
Bãncii Centrale Europene (BCE)
conform Tratatului de Funcþionare al
Uniunii Europene;

- independenþa completã a Bãncii
Centrale Europene este o cerinþã
necesarã pentru un euro stabil, pen-
tru o inflaþie redusã ºi pentru niºte
condiþii de finanþare avantajoase
pentru creºtere ºi ocuparea forþei de
muncã;

- consolidarea guvernanþei economi-
ce este necesar sã se desfãºoare în
paralel cu consolidarea legitimitãþii
democratice a guvernanþei euro-
pene, care trebuie realizatã printr-o
implicare mai puternicã ºi mai
promptã a Parlamentului European

ºi a parlamentelor naþionale pe par-
cursul întregului proces, fiind nevoie
de o coordonare ºi mai bunã, în
spiritul respectului reciproc, între
Parlamentul European ºi parla-
mentele naþionale;

- deciziile luate în primãvara anului
2010 de a salva stabilitatea zonei
euro sunt doar soluþii temporare,
care vor trebui sprijinite prin mãsuri
politice la nivel naþional ºi printr-un
mai bun cadru de guvernanþã eco-
nomicã la nivelul UE, în special în
statele membre din zona euro;

- Tratatul de Funcþionare a Uniunii
Europene oferã Uniunii competenþe
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sporite de a consolida guvernanþa
economicã în cadrul Uniunii ºi pre-
vederile tratatului ar trebui folosite
integral, dar, pe termen lung, nu ar
trebui excluse modificãri la prevede-
rile din Tratat, chiar dacã acestea ar
fi sensibile;

- este necesar a fi creatã ºi pusã în
aplicare o legislaþie secundarã cu-
prinzãtoare pentru a atinge obiec-
tivele Uniunii în acest domeniu ºi
este esenþialã o mai bunã guver-
nanþã economicã pentru Uniune în
baza dispoziþiilor din Tratat, ceea ce
înseamnã cã metoda Uniunii ar tre-
bui folositã la valoarea ei maximã,

iar rolul cheie al Parlamentului
European ºi al Comisiei ar trebui sã
fie respectat pentru a atinge obiec-
tivele.

Comisia a adoptat, la 29 septembrie
2010, propuneri legislative privind
guvernanþa economicã, care satisfac
parþial nevoia de mãsuri pentru îmbu-
nãtãþirea guvernanþei economice.

Ca urmare a acestei evoluþii, Parla-
mentul European a luat douã hotãrâri
foarte importante ce þin de guvernarea
economicã ºi strategia Uniunii Euro-
pene 2020. 

Deputaþii europeni au propus refor-
marea guvernanþei economice ºi intro-
ducerea unor obiective definite în
strategia UE 2020.

Noul mod de guvernanþã economicã va
fi dirijat de Comisia Europeanã ºi se va
baza pe o abordare de gen „sancþiuni ºi
recompense”, prin încurajare economi-
cã sau sancþionarea Statelor Membre. 

Pentru formarea unei guvernanþe eco-
nomice întãrite este necesarã consoli-
darea legitimitãþii democratice a guver-
nanþei economice europene, prin parti-
ciparea adecvatã a Parlamentului Euro-
pean ºi a Parlamentelor Naþionale.

Guvernanþa economicã prevede o coor-
donare ce se bazeazã pe metoda co-
munitarã ºi nu pe colaborarea intergu-
vernamentalã. 

„Zona Euro are nevoie de o guvernanþã
economicã mai îndrãzneaþã, iar un
pilon monetar va eºua în lipsa unui
pilon social ºi economic”, se indicã în
rezoluþia guvernanþei economice. 

În cadrul procesului de coordonare eco-
nomicã, un rol primordial îi revine coor-
donãrii bugetare. 

„Statele membre ar trebui sã îºi con-
sidere politicile economice nu numai ca
o problemã de interes naþional, ci ºi ca

o problemã de interes comun”, este
menþionat în rezoluþie.

În Strategia UE deputaþii solicitã intro-
ducerea unui obiectiv general de 3%
din PIB atribuit cercetãrii ºi creºterii,
obiective obligatorii emisiilor de gaze cu
efect de serã ºi scãderea sãrãciei în UE
cu 50%. 

În educaþie, deputaþii solicitã ca procen-
tul de urmare a învãþãmântului secun-
dar sã fie de 100%, iar rata abandonu-
lui ºcolar sã se reducã cu 10%.

Rezoluþia introduce cinci teze, astfel:

1 - solicitã Comisiei sã prezinte Par-
lamentului European un set de mã-
suri, imediat dupã consultarea tutu-
ror pãrþilor interesate ºi în temeiul
dispoziþiilor relevante din Tratatul de
Funcþionare al Uniunii Europene,
îndeosebi în cadrul zonei euro.

2 - confirmã cã recomandãrile formu-
late respectã principiul subsidiaritãþii
ºi drepturile fundamentale ale ce-
tãþenilor Uniunii Europene;

3 - solicitã Comisiei sã iniþieze, pe lân-
gã mãsurile care pot ºi trebuie a-
doptate rapid în temeiul tratatelor
existente, o analizã cu privire la
evoluþiile instituþionale care se pot
dovedi necesare pentru instituirea
unei guvernanþe economice coe-
rente ºi eficiente;

4 - considerã cã implicaþiile financiare
ale propunerii solicitate ar trebui sã
fie acoperite prin credite adecvate
din buget, þinând cont de situaþiile
de deficit ºi de mãsurile de austeri-
tate actuale ale statelor membre;

5 - încredinþeazã preºedintelui sarci-
na de a transmite prezenta rezoluþie
ºi recomandãrile detaliate Comisiei,
Consiliului European, Consiliului,
Bãncii Centrale Europene, preºe-
dintelui Eurogrupului ºi parlamen-
telor ºi guvernelor statelor membre.
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De asemenea, Parlamentul European a
adoptat urmãtoarele opt recomandãri,
care, în principiu, se referã la: 

Recomandarea nr. 1: Elaborarea unui
cadru coerent ºi transparent pentru
monitorizarea multilateralã a evolu-
þiilor macroeconomice din Uniune ºi
din statele membre ºi consolidarea
supravegherii fiscale

Recomandarea nr. 2: Consolidarea
normelor din Pactul de stabilitate ºi
creºtere (PSC)

Recomandarea nr. 3: Îmbunãtãþirea
guvernanþei economice a Eurogru-
pului în zona euro, precum ºi în
Uniunea Europeanã în ansamblul ei

Recomandarea nr. 4: Crearea unui
mecanism solid ºi credibil de pre-
venire ºi soluþionare a datoriei exce-
sive pentru zona euro

Recomandarea nr. 5: Revizuirea in-
strumentelor bugetare, financiare ºi
fiscale la nivelul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 6: Reglementarea
ºi supravegherea pieþei financiare
cu o dimensiune macroeconomicã
clarã

Recomandarea nr. 7: Îmbunãtãþirea
fiabilitãþii statisticilor Uniunii Euro-
pene

Recomandarea nr. 8: Îmbunãtãþirea
reprezentãrii externe a Uniunii Eu-
ropene în domeniul afacerilor eco-
nomice ºi monetare 

Au fost partajate atribuþiile principalelor
organisme europene, astfel:

- Consiliul European defineºte direcþi-
ile ºi prioritãþile politice generale;

- Comisia promoveazã interesul ge-
neral al Uniunii ºi ia iniþiativele nece-
sare în acest sens; 

- Parlamentul European ºi Consiliul
exercitã în comun funcþii legislative

ºi bugetare în baza propunerilor
Comisiei.

Rezultate, tendinþe 
ºi direcþii

Comisia europeanã a adoptat o propu-
nere legislativã pe linia guvernanþei
economice europene, care constã în
ºase documente, patru dintre ele referi-
toare la chestiuni fiscale, care includ ºi
o reformã a Pactului de Stabilitate ºi
Creºtere, iar douã dintre ele au scopul
de a detecta ºi a lua mãsuri în cazul
unor dezechilibre macroeconomice în
Uniunea Europeanã. 

Instrumentele legislative adoptate în
octombrie 2010 de Comisia Europeanã
au în vedere teme majore pentru con-
strucþia europeanã ºi guvernanþa eco-
nomicã:

1. Comisia Europeanã vrea ca statele
membre sã respecte cu stricteþe
Pactul de Stabilitate ºi Creºtere ºi
sã existe o coordonare fiscalã mai
accentuatã. 

Datoria excesivã va fi urmãritã cu
atenþie, iar responsabilitatea fiscalã a
statelor membre este încurajatã prin
stabilirea unor indicatori minimi pentru
cadrele fiscale naþionale. 

2. Comisia Europeanã îºi propune o
supraveghere economicã mai largã
pentru a preveni, detecta ºi corecta
dezechilibrele macroeconomice ºi
lipsa sau scãderea de competitivi-
tate din Uniunea Europeanã ºi, în
special, din zona euro. 

3. Ultimul element al propunerilor le-
gislative urmãreºte întãrirea meca-
nismelor de penalizare, cum ar fi
introducerea unei largi palete de
sancþiuni ºi stimulente, care sã fie
aplicate în mod gradual, încã din
fazele incipiente ale procesului de
supraveghere.

Concluziile acestui demers scot în evi-
denþã faptul cã Guvernanþa economi-
cã ºi reglementarea serviciilor finan-
ciare reprezintã o activitate importantã
pentru Uniunea Europeanã, regãsite în
comunicãrile publice, astfel: 

- Comisia a prezentat opinii care au
fixat cadrul dezbaterii privind con-
solidarea guvernanþei politicii eco-
nomice în Uniunea Europeanã ºi în
zona euro. 

- Comisia a acþionat rapid în vederea
implementãrii modificãrilor necesa-
re aduse „codului de conduitã” pri-
vind Pactul de Stabilitate ºi de
Creºtere ºi va continua sã acþioneze
în ceea ce priveºte mãsurile care þin
de competenþa directã a acesteia. 

- Parlamentul European este angajat
în mod activ în procesul de 
codecizie privind noul cadru de
reglementare referitor la sectorul
serviciilor financiare al Uniunii Eu-
ropene. 

- Comisia îºi va finaliza programul de
reformã financiarã prin prezentarea
unor propuneri suplimentare, inclu-
siv un set de instrumente de ges-
tionare a crizelor, care sã contribuie
la prevenirea ºi soluþionarea aspec-
telor legate de falimentul bãncilor, o
transparenþã îmbunãtãþitã a pieþelor,
sancþiuni împotriva abuzului de
piaþã, consolidarea în continuare a
normelor privind capitalul bancar ºi
iniþiative privind îmbunãtãþirea gu-
vernanþei corporatiste în sectorul
financiar. 

- Comisia va lansa propuneri legisla-
tive în vederea asigurãrii transpa-
renþei ºi securitãþii pe piaþa instru-
mentelor financiare derivate ºi a
abordãrii chestiunilor privind vân-
zarea în lipsã fãrã prevalidare,
inclusiv swap-urile pe risc de credit. 
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- Comisia propune îmbunãtãþirea su-
pravegherii UE a agenþiilor de ra-
ting, ca parte a activitãþii sale cu
privire la prevenirea unei crize finan-
ciare viitoare ºi pentru consolidarea
sistemului financiar.

Comisia Europeanã a prezentat deja
amendamente la normele Uniunii Euro-
pene privind agenþiile de rating ºi a
lansat o consultare publicã privind
reforma guvernãrii corporative în
instituþiile financiare. 

În acest sens, Comisia are douã obiec-
tive principale: 

A - asigurarea unei supravegheri efici-
ente ºi centralizate la nivel euro-
pean, ºi 

B - o transparenþã sporitã cu privire la
entitãþile care solicitã evaluãri, astfel
încât toate agenþiile sã aibã acces la
aceleaºi informaþii. 

Aceste modificãri ar îmbunãtãþi supra-
vegherea, creºterea concurenþei pe
piaþa agenþiilor de rating ºi îmbunã-
tãþirea protecþiei investitorilor.

Privind guvernarea corporativã, Comi-
sia a publicat, de asemenea, douã ra-
poarte privind modul în care statele
membre au pus în practicã douã reco-
mandãri din 2009 privind politicile de
remunerare în sectorul serviciilor finan-
ciare ºi pentru directorii de companii lis-
tate. 

DOCUMENTE DEJA ADOPTATE

ºI PUBLICATE ÎN

JURNALUL EUROPEAN

Consiliul European a adoptat la 17 no-
iembrie 2010 actele legislative privind
înfiinþarea Consiliului European pentru
Riscuri Sistemice (CERS), care va
asigura supravegherea macro-pruden-
þialã a sistemului financiar ºi crearea a
trei noi autoritãþi europene care vor

supraveghea bãncile, companiile de
asigurãri ºi pieþele financiare.

Prin adoptarea acestui pachet legislativ,
Uniunea Europeanã instituie un set de
mãsuri concrete, menite sã asigure sta-
bilitatea financiarã în întreaga Uniune,
sã garanteze aplicarea aceloraºi norme
tehnice de bazã ºi sã asigure respecta-
rea lor cu consecvenþã, având în ve-
dere necesitatea de a identifica riscurile
din sistem într-o etapã timpurie ºi de a
putea acþiona coordonat, în mod mult
mai eficient, în situaþii de urgenþã, pre-
cum ºi sã contribuie la soluþionarea
dezacordurilor apãrute între autoritãþile
de supraveghere.

În acest scop, cadrul instituþional privind
supravegherea financiarã, abilitat sã
aducã la îndeplinire dezideratele mai
sus menþionate este constituit din doi
piloni: 

- Consiliul European pentru Riscuri
Sistemice (CERS), creat în scopul
de a monitoriza ºi a avertiza cu pri-
vire la acumularea de riscuri în
economia europeanã, 

- Sistemul european al supraveghe-
torilor financiari (SESF) pentru
supravegherea instituþiilor financia-
re individuale („supraveghere micro-
prudenþialã”). 

Sistemul constã dintr-o reþea de auto-
ritãþi naþionale de supraveghere care
lucreazã în strânsã cooperare cu noile
Autoritãþi europene de supraveghere,
create prin transformarea Comitetelor
existente pentru sectorul bancar, cel al
valorilor mobiliare ºi cel al asigurãrilor ºi
pensiilor ocupaþionale.

Odatã cu intrarea în vigoare a Pache-
tului legislativ, noul sistem este ope-
raþional de la 1 ianuarie 2011, prin: 

- Autoritatea Bancarã Europeanã
(ABE), 

- Autoritatea Europeanã pentru Asi-
gurãri ºi Pensii Ocupaþionale
(AEAPO),

- Autoritatea Europeanã pentru Valori
Mobiliare ºi Pieþe (AEVMP).

Consiliul European pentru Riscuri Sis-
temice ºi Autoritatea Europeanã pentru
Asigurãri ºi Pensii Ocupaþionale îºi au
sediul la Frankfurt, Autoritatea Bancarã
Europeanã – la Londra ºi Autoritatea
Europeanã pentru Valori Mobiliare ºi
Pieþe – la Paris. 

Totodatã, Consiliul UE a adoptat un
Regulament prin care acordã Bãncii
Centrale Europene (BCE) prerogative
specifice pentru susþinerea CERS în în-
deplinirea sarcinilor care-i revin, pre-
cum ºi o directivã de modificare a legis-
laþiei existente în ceea ce priveºte com-
petenþele conferite celor trei noi orga-
nisme de supraveghere.

Rolul Consiliului European pentru
Riscuri Sistemice va fi acela de a moni-
toriza ºi evalua potenþialele riscuri ce
ameninþã stabilitatea sistemului finan-
ciar, iar, în caz de nevoie, de a emite
cãtre statele membre ºi autoritãþile
europene de supraveghere avertis-
mente cu privire la riscurile sistemice
susceptibile de a se acumula ºi reco-
mandãri cu privire la mãsurile care se
impun în vederea gestionãrii riscurilor
respective.

Consiliul va fi condus pentru o perioadã
de cinci ani de cãtre preºedintele Bãncii
Centrale Europene, iar modalitatea prin
care va fi desemnat urmãtorul preºe-
dinte al acestui Comitet va fi stabilitã
ulterior.

Consiliul general al CERS va fi alcãtuit
din preºedintele ºi vicepreºedintele
instituþiei, guvernatorii bãncilor centrale
ale celor 27 de state membre, preºedin-
tele sau vicepreºedintele BCE, pre-
ºedinþii celor trei noi autoritãþi europene
de supraveghere ºi un membru al
Comisiei Europene.
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Programul de lucru al Comisiei Eu-
ropene pentru anul 2011 include:

continuarea acþiunilor în vederea
completãrii ºi finalizãrii unui nou ca-
dru privind guvernanþa economicã,
inclusiv propuneri legislative;

adoptarea ultimelor mãsuri în ve-
derea finalizãrii reformei cuprinzã-
toare a sistemului financiar euro-
pean: 

- revizuirea Directivei privind pie-
þele instrumentelor financiare
(MiFID); 

- normele organismelor de plasa-
ment colectiv în valori mobiliare
privind depozitarea ºi remune-
rarea; 

- legislaþia privind pachetele de
produse de investiþii cu amãnun-
tul; 

- noi modificãri suplimentare ale
Regulamentului privind agenþiile
de rating de credit; 

- legislaþie privind gestionarea cri-
zelor ºi fondurile destinate solu-
þionãrii situaþiilor de crizã ban-
carã; 

- legislaþie privind guvernanþa cor-
porativã;

- Comisia va lua mãsuri în do-
menii precum impozitarea în
sectorul financiar;

- combaterea întârzierii efectuãrii
plãþilor în cazul tranzacþiilor co-
merciale. 

Guvernanþa economicã europeanã a
fost pe agenda Summit-ului Uniunii
Europene din 25-26 martie 2011, care
s-a încheiat cu urmãtoarele concluzii :

- Stabilirea prioritãþilor pentru consoli-
darea fiscalã ºi reforma structuralã,
având la bazã restabilirea bugetelor
prin sustenabilitate fiscalã, reduce-

rea ºomajului prin reforme ale pieþei
forþei de muncã ºi eforturi de a sti-
mula creºterea economicã.

Punerea în aplicare se va face de cãtre
statele membre care vor include aceste
prioritãþi în Programele de convergenþã
ºi programele naþionale de reformã.

Comisia Europeanã va prezenta reco-
mandãrile la ºedinþa Consiliului Euro-
pean din iunie 2011.

- Statele membre vor prezenta un
plan de consolidare multianualã,
inclusiv, în mod specific þintele de
deficit, veniturile ºi cheltuielile, stra-
tegia preconizatã pentru a atinge
aceste obiective ºi calendarul pen-
tru punerea sa în aplicare.  

Politicile fiscale pentru anul 2012 ar tre-
bui sã urmãreascã restabilirea încre-
derii, aducând tendinþele privind datoria
publicã pe o traiectorie sustenabilã ºi
asigurându-se cã deficitele sunt aduse
înapoi sub 3% din PIB în termenul con-
venit de cãtre Consiliu.  

Acest lucru necesitã, în cele mai multe
cazuri, o ajustare structuralã anualã cu
mult peste 0,5% din PIB. 

- Statele membre vor stabili principa-
lele mãsuri necesare pentru a muta
spre agenda Europa 2020 obiec-
tivele principale, aºa cum s-a con-
venit în iunie 2010. 

Statele vor prezenta, de asemenea,
mãsuri de politicã pentru a corecta
dezechilibrele macroeconomice persis-
tente ºi dãunãtoare ºi de a îmbunãtãþi
competitivitatea. 

- Consolidarea guvernanþei.

Pachetul de propuneri legislative pri-
vind guvernanþa economicã este esen-
þial pentru asigurarea consolidatã a dis-
ciplinei fiscale ºi pentru a evita deze-
chilibrele macroeconomice excesive.  

Acesta include o reformã a Pactului de
stabilitate ºi de creºtere menitã sã con-

solideze supravegherea politicilor fis-
cale ºi mãsurile care se aplicã mai con-
secvent ºi într-o etapã mai devreme,
noi dispoziþii privind cadrul fiscal ºi o
supraveghere de prevenire de noi
dezechilibre macroeconomice. 

Concluzii
Schimbãrile tot mai profunde, mai am-
ple ºi mai bine instituþionalizate au
nevoie de o monitorizare specificã, de o
adaptare a celor care sunt obiºnuiþi cu
auditarea instituþiilor financiare la noua
arhitecturã europeanã atât evidentã,
cât ºi presupusã.
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Consider cã auditorii, prin organismele
profesionale, naþionale ºi europene, ar
trebui sã fie mai implicaþi, mai participa-
tivi la acest proces de creºtere a res-
ponsabilitãþii funcþionãrii pieþelor finan-
ciare.

Acum este bine ce se face, este impor-
tant cã este conºtientizatã problema, cã
i se gãsesc soluþiile birocratice, admi-
nistrative, dar dacã se va rãmâne la
acest stadiu, la aceastã formulã rezul-
tatele nu vor fi la nivelul aºteptãrilor, se
vor vedea unele îmbunãtãþiri fãrã a se
evalua corect durata, efectele ºi pre-
dictibilitatea.

Auditorii financiari sunt cei care prin
standardele de specialitate aplicate cu
profesionalism ºi raþionament profe-

sional au capacitatea sã identifice posi-
bilele dezechilibre, deficienþe, abateri
de la ºi din cadrul de raportare, evoluþii
previzibile negative în continuitatea ac-
tivitãþii, alte aspecte care prin opinia
auditorului pot avea o importanþã
aparte.

Poate cã Federaþia Experþilor Contabili
Europeni ar trebui pregãtitã de a-ºi
atribui un rol de consultant profesionist
la dezvoltarea guvernanþei economice
europene, concomitent cu cadrul guver-
nanþei corporative din instituþiile pieþei
financiare, existând suficient de multã
cazuisticã, dar ºi literaturã de speciali-
tate care a reuºit sã clarifice concep-
tele, teoriile, rolul, conþinutul, aria de
cuprindere etc.

În acelaºi timp, însãºi Federaþia Inter-
naþionalã a Contabililor ar putea avea
un rol mai vizibil ºi mai activ în deschi-
derea profesiei, inclusiv prin adoptarea
unor noi standarde sau completarea,
dezvoltarea unora existente pentru a se
putea cere auditorilor opinii curajoase,
obiective ºi independente.

Opiniile auditorilor ar putea avea ca-
pacitatea de a sesiza, preventiv, unele
derapaje de la cadrul de raportare, dar
ºi de a face constatãri ºi recomandãri
pentru menþinerea unei activitãþii finan-
ciare în limitele tolerabile pentru guver-
nanþa economicã.

Viitorul este cel care ne va spune cine
îºi va asuma o asemenea responsabili-
tate! 
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Rezoluþia Parlamentului European din 20 octombrie 2010
conþinând recomandãri cãtre Comisie privind îmbunãtãþirea
guvernanþei economice ºi a cadrului de stabilitate al Uniunii,
în special în zona euro, http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0369+0+DOC+XML+V0//RO

Guvernarea economicã – O Carte Albã – Comisia Comunitãþilor
Europene, Bruxelles, 25.07.2001

Raportul final al Grupului de lucru VI privind guvernarea eco-
nomicã, Convenþia Europeanã, Bruxelles, 21.10.2002

Comisia Europeanã, comunicate de presã, http://ec.europa.eu/
geninfo/query/resultaction.jsp?page=1

Parlamentul European – comunicate de presã, ttp://www.euro-
parl.europa.eu/ro/pressroom/

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European ºi
al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea
macroprudenþialã la nivelul Uniunii Europene a sistemului
financiar ºi de înfiinþare a unui Comitet european pentru risc
sistemic, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri=OJ:L:2010:331:0001:01:RO:HTML

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European ºi
al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritãþii
europene de supraveghere (Autoritatea bancarã euro-
peanã), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE ºi de a-
brogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, http://eur-lex.
europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:331:SOM:RO:HTML

Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European ºi
al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritãþii
europene de supraveghere (Autoritatea europeanã de asi-
gurãri ºi pensii ocupaþionale) de modificare a Deciziei
nr. 716/2009/CE ºi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a
Comisiei, http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:
2010:331:SOM:RO:HTML

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European ºi
al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritãþii
europene de supraveghere (Autoritatea europeanã pentru
valori mobiliare ºi pieþe), de modificare a Deciziei
nr. 716/2009/CE ºi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a
Comisiei, http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:
2010:331:SOM:RO:HTML

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European ºi a Consiliului
din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE,
2006/48/CE, 2006/49/CE ºi 2009/65/CE cu privire la compe-
tenþele Autoritãþii europene de supraveghere (Autoritatea
bancarã europeanã), ale Autoritãþii europene de suprave-
ghere (Autoritatea europeanã pentru asigurãri ºi pensii ocu-
paþionale) ºi ale Autoritãþii europene de supraveghere
(Autoritatea europeanã pentru valori mobiliare ºi pieþe),
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Introducere
Provocãrile ºi dificultãþile la care este
expus mediul economic european actu-
al ca urmare a crizei economice ºi fi-
nanciare au impus necesitatea adop-
tãrii în spaþiul european a unor mãsuri
care sã satisfacã nevoia prioritarã de
stabilizare a sistemului financiar. În timp
ce responsabilitatea instituþiilor finan-
ciare, a agenþiilor de rating sau a bãn-
cilor centrale a fost puternic analizatã,
fiind în centrul atenþiei în cadrul dezba-
terilor organizate la nivelul reuniunilor,
dezbaterilor ºi organizaþiilor internaþio-
nale, totuºi, atenþia acordatã nu a fost
aceeaºi ºi în cazul funcþiei de audit ºi al
modului în care aceasta ar putea contri-
bui la asigurarea stabilitãþii financiare1. 

În ceea ce priveºte spaþiul european,
cadrul de guvernanþã corporativã al
entitãþilor cotate pe pieþele de capital
europene au la dispoziþie un ansamblu
de prevederi legislative ºi instrumente
juridice, care includ recomandãri ºi co-
duri de guvernanþã corporativã, în ma-
rea lor majoritate fiind constituite pe
baza principiului „Aplici sau explici”
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Abstract



(Comply or explain). Codurile de guver-
nanþã corporativã de la nivel european
sunt adoptate la nivel naþional. Totuºi,
Directiva 2006/46/CE recomandã apli-
carea lor pe baza acestui principiu,
solicitând companiilor listate sã întoc-
meascã declaraþia de guvernanþã cor-
porativã, prin care sã justifice conformi-
tatea sau neconformitatea cu prevede-
rile codului.

O analizã a modului în care aceste
coduri de la nivel european sunt apli-
cate ar fi foarte pertinentã, mai ales în
contextul în care existã studii recente
care relevã faptul cã, în majoritatea
cazurilor, informaþiile prezentate de
entitãþi în declaraþiile lor de guvernanþã
corporativã sunt nesatisfãcãtoare ºi mai
ales în multe state membre UE nu este
monitorizatã la modul foarte serios
respectarea acestor coduri de guver-
nanþã corporativã2.

Metodologia
cercetãrii 
ºtiinþifice

Studiul de faþã se înscrie în seria unor
studii dedicate dezvoltãrii unei analize
de conþinut a codurilor de guvernanþã
corporativã cele mai recente de la
nivelul Uniunii Europene, din perspecti-
va contribuþiei auditului cu cei trei mari
piloni ai sãi (auditul intern, auditul ex-
tern, comitetul de audit), având în vede-
re recomandãrile unor specialiºti inter-
naþionali3 ºi naþionali4, care opteazã
pentru o abordare trilateralã a auditului
în contextul guvernanþei corporative. 

Principalul obiectiv al acestui studiu
constã în delimitarea principalelor re-
pere care stabilesc modul în care audi-
tul extern ar trebui sã contribuie la asi-
gurarea unei bune guvernanþe corpora-
tive, la nivelul þãrilor membre UE, prin-
tr-o analizã ce se doreºte a fi cât mai
exhaustivã a codurilor de guvernanþã
corporativã UE. În vederea atingerii
obiectivului stabilit, în realizarea anali-
zei comparative s-au avut în vedere
urmãtoarele criterii:

Tipul de reglementare a guvernanþei
corporative: obligatorie sau opþio-
nalã („mandatory” or „voluntary”)

Precizãri privind rolul auditului ex-
tern în cadrul sistemului de guver-
nanþã corporativã, care sã aibã în
vedere cel puþin urmãtoarele ele-
mente:

- Poziþia ºi rolul auditului extern în
contextul guvernanþei corpora-
tive

- Selecþia auditorului extern

- Rolul auditului extern

- Independenþa auditorului extern.

Prezentarea 
datelor utilizate 

în studiu
Pentru realizarea acestui studiu a fost
accesat site-ul European Corporate
Governance Institute (http://www.ecgi.
org/codes/), unde au fost accesibile
toate codurile de guvernanþã corpora-

tivã ale þãrilor membre ale Uniunii
Europene. 

La nivelul spaþiului european, prin inter-
mediul Comisiei Europene, este evi-
dentã preocuparea care existã sau cel
puþin ar trebui sã existe pentru rolul
auditului extern în contextul reformei
reglementare a pieþei financiare. Dova-
dã în acest sens este raportul Cartea
Verde – „Politica de audit: lecþiile crizei”
emisã de cãtre Comisia Europeanã la
Bruxelles (13.10.2010) prin care se
scoate în evidenþã nevoia urgentã de a
asigura „robusteþea auditului”, care este
esenþialã pentru restabilirea încrederii
investitorilor în piaþã, dar ºi pentru asi-
gurarea protecþiei acestora, în acelaºi
timp. Cu ocazia acestui raport se reite-
reazã, dacã mai era necesar, impor-
tanþa pe care auditul extern (statutar)
o are, atribuindu-i-se o funcþie so-
cialã, auditul statutar având menirea
de a furniza o opinie asupra veridici-
tãþii ºi corectitudinii situaþiilor finan-
ciare ale entitãþilor auditate. Asigura-
rea independenþei auditorilor este cu
atât mai importantã cu cât ea este con-
sideratã ca fiind „cheia de boltã” a
mediului de audit. Actualmente se ma-
nifestã o îngrijorare oarecum justificatã
de evenimentele ultimilor ani, care de-
terminã multiple semne de întrebare
asupra modului în care auditul extern îºi
îndeplineºte eficient responsabilitatea
socialã, pornind de la îngrijorãrile mani-
festate de diverse pãrþi interesate asu-
pra pertinenþei auditurilor în mediul de
afaceri actual5.

Plecând de la aceste premise, datele
culese în realizarea studiului s-au axat
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3 Porter, B.A., (2009), The audit trinity: the key to securing corporate accountability, Managerial Auditing Journal, 2009, Vol. 24 No. 2, pp. 156-182.
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5 Comisia Europeanã (2010), Green paper-Audit policy: lessons from the crisis, October 2010, http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/
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pe criterii care au avut în vedere modul
în care este asiguratã independenþa
auditorului extern (statutar), care este
modul de selecþie al acestuia (care
poate avea consecinþe asupra indepen-

denþei sale), precum ºi care sunt princi-
palele responsabilitãþi prevãzute a fi
îndeplinite de cãtre auditul extern la
nivelul codurilor de guvernanþã corpora-
tivã din spaþiul european.

În cele ce urmeazã sunt prezentate
datele care au stat la baza acestei ana-
lize comparative a codurilor de guver-
nanþã corporativã UE, abordate din per-
spectiva auditului extern.
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Discuþii asupra 
analizei comparative

efectuate
În urma acestei analize se poate obser-
va preocuparea unui numãr semnifica-
tiv de þãri membre UE care ºi-au revizuit
codurile de guvernanþã corporativã în
acord cu reglementãrile Comisiei Euro-
pene care au acordat o atenþie deose-
bitã modului în care este asiguratã gu-
vernanþa corporativã, mai ales în con-
textul consecinþelor crizei economice
actuale, care ºi-a pus puternic impactul
asupra încrederii investitorilor în privin-
þa modului în care afacerile în care ei au
investit sunt conduse eficient ºi în in-
teresul acþionarilor ºi al investitorilor. În
anul în curs (2011) Franþa ºi Grecia 
ºi-au revizuit codurile de guvernanþã
corporativã, iar în cursul anului 2010 un

numãr de nouã þãri (Danemarca, Ger-
mania, Irlanda, Italia, Letonia, UK, Polo-
nia, Portugalia, Suedia) au fost preocu-
pate de revizuirea codurilor de guver-
nanþã corporativã la noile cerinþe im-
puse de mediul economico-financiar tot
mai provocator. În Tabelul 2 se poate
observa sintetizat un grafic al re-
vizuirilor codurilor de guvernanþã corpo-
rativã.

Independenþa auditului extern (statu-
tar) este consideratã ca fiind importan-
tã la nivelul celor mai multe coduri de
guvernanþã corporativã analizate, cel
puþin la nivel declarativ, însã, proce-
dând la o analizã mai criticã ºi pragma-
ticã, se poate observa cã, în ciuda fap-
tului cã independenþa auditului extern
este apreciatã ca fiind semnificativã,
totuºi sunt destul de puþine þãri care
stipuleazã prin aceste coduri de guver-

nanþã corporativã care ar fi criteriile
concrete de asigurare a independenþei.
Din punctul de vedere al autorilor aces-
tui studiu, cele mai bune prevederi la
acest capitol le are Austria - codul aus-
triac prevede în mod clar care sunt ce-
rinþele ce trebuie asigurate pentru inde-
pendenþa auditorului extern (imposibili-
tatea ocupãrii unei poziþii de manage-
ment timp de 2 ani dupã semnarea ra-
portului de audit; asigurãri cã nu are re-
laþii cu entitatea cum ar fi un contract de
consultanþã). 

Se poate urmãri, de asemenea, ten-
dinþa de a impune prin aceste coduri
aplicarea principiului rotaþiei auditorului
extern, în vederea asigurãrii indepen-
denþei acestuia. Se remarcã, în acest
sens:

Bulgaria – prevede aplicarea princi-
piului rotaþiei fãrã a preciza o peri-
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oadã certã la care se impune
aceastã rotaþie

Finlanda - durata consecutivã a mi-
siunilor de audit extern realizate de
un auditor extern nu poate depãºi 7
ani. Aceastã regulã de 7 ani se apli-
cã strict la persoana auditorului cu
principala responsabilitate ºi nu la
firma de audit pe care o reprezintã.

Lituania - recomandarea este ca
perioada maximã în care un audit al
situaþiilor financiare este realizat de
cãtre aceeaºi firmã de audit (auditor
extern) sã fie stipulatã în actele con-
stitutive ºi în statutul societãþii, dar
oricum aceastã perioadã nu trebuie
sã depãºeascã 5 ani.

Slovenia - Cel puþin o datã la 5 ani
se prevede necesitatea schimbãrii
partenerului de audit extern sau a
firmei de audit extern.

Portugalia - Se recomandã princi-
piul rotaþiei auditorilor externi, dupã
2-3 misiuni efectuate de-a lungul a
3-4 ani consecutivi. Nerespectarea
acestui principiu trebuie justificatã
de cãtre Consiliul de Supraveghere,
care trebuie sã aibã în vedere crite-
riile de asigurare a independenþei ºi
costurile înlocuirii auditorului extern.

Alte abordãri ale unor coduri de guver-
nanþã constau în a prevede necesitatea
emiterii de cãtre auditorul extern a unei
declaraþii scrise adresate organelor de
guvernanþã ale entitãþii (care diferã de
la caz la caz, în funcþie de sistemul de
conducere adoptat) prin care auditorul
extern va da asigurãri asupra respectã-
rii criteriilor de independenþã sau, în caz
contrar, va informa asupra potenþialilor
factori care ar putea afecta aceastã in-
dependenþã, fãrã a se preciza într-un
mod foarte clar care ar fi aceste criterii
de asigurare a independenþei (Belgia,
Cehia, Germania, Ungaria). O altã so-
luþie adoptatã ar fi aceea a monitorizãrii
acestei independenþe de cãtre organele
de guvernanþã, care de cele mai multe
ori este comitetul de audit, însã nu este
exclus nici Consiliul de Supraveghere
(Cipru, Estonia, Franþa, Grecia, Italia,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
Olanda, România, Slovacia, Spania).
Existã însã câteva coduri de guvernan-
þã corporativã care nu precizeazã în
mod foarte clar ce criterii ar trebui asi-
gurate pentru a certifica independenþa
auditorilor externi (Danemarca, Irlan-
da, Letonia, Polonia, Suedia). 

Rolul auditului extern (statutar), aºa
cum era de aºteptat, este în cele mai
multe cazuri acela de a emite un raport

de audit prin intermediul cãruia audi-
torul îºi exprimã o opinie cu privire la
conformitatea situaþiilor financiare cu un
referenþial contabil bine determinat ºi
discutarea acestui raport în cadrul întâl-
nirilor cu organele de conducere, însã
existã ºi situaþii în care pe lângã acest
raport de audit, se prevede necesitatea
ca auditorul sã emitã ºi alte rapoarte
cum ar fi:

Austria – auditorul extern mai are ºi
obligaþia de a înainta un raport Con-
siliului de Administraþie prin care sã
fie prezentate principalele deficienþe
constatate. Acest raport trebuie
adus ºi la cunoºtinþa preºedintelui
consiliului de supraveghere, care va
avea responsabilitatea de a-l discu-
ta în cadrul comitetului de audit, ºi
transmis tuturor membrilor consiliu-
lui de supraveghere.

Belgia - auditorul trebuie sã comen-
teze ºi raportul anual al manage-
mentului.

Portugalia – auditorul mai are supli-
mentar ºi responsabilitatea veri-
ficãrii aplicabilitãþii politicilor de
remunerare în cadrul companiei.

Selecþia auditorului extern (statutar),
în cele mai multe cazuri, se realizeazã
dupã regula conform cãreia comitetul
de audit face propuneri cãtre Consiliul
de administraþie sau Consiliul de supra-
veghere (þinând cont de structura de
conducere adoptatã), iar ulterior aceste
propuneri sunt discutate ºi votate în
cadrul Adunãrii Generale a Acþionarilor.
Existã ºi situaþii în care se prevede mo-
dul de acþiune în cazul în care auditorul
propus de cãtre comitetul de audit nu
este acceptat de cãtre Consiliul de Ad-
ministraþie în vederea votãrii de cãtre
Adunarea generalã a acþionarilor. Este
cazul Regatului Unit al Marii Britanii
(UK) care prevede ca, în situaþia în care
consiliul de administraþie nu acceptã
propunerea auditorului extern fãcutã de
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comitetul de audit, acest lucru sã fie ex-
plicat în raportul anual, cu prezentarea
argumentelor pentru care comitetul de
audit a propus auditorul respectiv ºi a
contraargumentelor pe baza cãrora
consiliul de administraþie a respins pro-
punerea fãcutã de comitetul de audit.
Se remarcã printr-o abordare destul de
restrânsã a problematicii modului de
selecþie al auditorului extern unele þãri
cum ar fi Letonia ºi Polonia. Un alt
mod de abordare oarecum diferit îl are
Finlanda, unde selecþia auditorului
extern este una dintre cele mai impor-
tante decizii ale Adunãrii Generale a
Acþionarilor, iar propunerea este fãcutã
tot de cãtre acþionari, fãrã însã a ignora
sprijinul comitetului de audit.

Concluzii ºi 
perspective ale

cercetãrii
În urma acestui studiu se pot desprinde
câteva concluzii generale care sã ne
permitã identificarea unor repere în

evoluþia codurilor de guvernanþã corpo-
rativã de la nivel european:

O bunã parte a þãrilor membre UE
ºi-au revizuit codurile de guvernanþã
corporativã în lumina noilor reco-
mandãri ale Comisiei Europene ºi a
schimbãrilor ce au marcat evoluþia
economicã pe plan internaþional.

Totuºi, sunt câteva cazuri de coduri
de guvernanþã corporativã care
trateazã destul de superficial con-
tribuþia auditului extern în contextul
guvernanþei corporative (este cazul
Poloniei).

Din punct de vedere al sistemelor
de conducere, se remarcã o ten-
dinþã de deschidere spre sistemul
dualist de conducere, mergând pe
ideea separãrii organelor de guver-
nanþã corporativã la nivelul compa-
niilor, în contextul creºterii încrederii
investitorilor în calitatea guvernanþei
corporative.

Aceste rezultate trebuie analizate în
contextul în care s-a luat în considerare
strict textul în limba englezã al codurilor

de guvernanþã corporativã la nivelul
Uniunii Europene ºi fãrã a se cãuta
corelaþii cu alte texte legislative aplica-
bile în respectivele þãri, din cauza difi-
cultãþilor de ordin lingvistic ºi a dimensi-
unii materialului care ar fi trebuit ana-
lizat.

Ca o perspectivã de cercetare, consi-
derãm cã ar fi pertinentã realizarea unui
studiu la nivelul fiecãrei þãri membre
UE, prin selectarea unui eºantion
reprezentativ de societãþi cotate la
bursa de valori naþionalã ºi analiza de-
claraþiilor de guvernanþã corporativã
emise de acestea. Într-o bunã parte din-
tre codurile analizate se prevede un set
minim de informaþii care trebuie sã fie
prezentat public pe site-ul companiei.
Considerãm cã ar fi interesantã ºi o
primã analizã a modului în care aceste
cerinþe de informare publicã sunt res-
pectate. Ulterior, analiza s-ar putea
dezvolta mai aprofundat, corelând
prevederile codului de guvernanþã cor-
porativã din fiecare þarã cu modul în
care acestea se aplicã în plan practic la
nivelul societãþilor comerciale.
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Introducere
Nevoia de transparenþã ºi eticã în afa-
ceri, de reducere a asimetriei (biais) in-
formaþionale, dar ºi principiile guver-
nanþei corporatiste determinã apariþia ºi
formarea continuã a unor specialiºti
care sã previnã ºi sã combatã fraudele
financiare. Pentru a rãspunde noilor
provocãri, la nivelul Statelor Unite ale
Americii (SUA) s-a dezvoltat o nouã
profesie, auditorul de fraudã (Certified
Fraud Examiner), al cãrui rol principal
este acela de prevenire ºi detectare a
fraudelor financiare, cu scopul reducerii
incidenþei numãrului actelor financiare
ilegale. În cadrul misiunii sale, auditorul
de fraudã dispune de o metodologie de
lucru proprie (standarde, metode, in-
strumente, principii), astfel încât la final
sã poate emite o opinie cu privire la
existenþa sau nu a fraudei, a riscului
asociat, dar ºi a pagubelor pe care
aceasta le poate determina.

1. Auditul de fraudã,
un nou panaceu 

Frauda financiarã reprezintã acel act
ilegal care urmãreºte denaturarea rea-
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The Fraud Auditing Mission: the Identification of a
Fraud Risk Profile Using "Red Flags" Technique 

The major financial scandals have significantly contributed to the destabilization of
the economic and financial worldwide environment, by short-circuiting financing-
investment flows, by discrediting the financial markets, and also by the financial,
social and political effects that has caused them. The response of the accounting
profession, through the crucial role of the auditors to issue an independent, objec-
tive and a professional opinion about the accuracy of the financial statements, was
to promote a new panacea, the fraud auditing, responsible only with the financial
fraud prevention and detection. For its good conduct the fraud auditing has its own
methodology and a number of custom tools, useful to the auditors in the audit mis-
sion. Thus, from a sample of 65 fraud firms (famous worldwide cases) and un-fraud
firms, the authors of the present study intend to identify a risk profile of financial
fraud, due to the auditor in the prevention and detection of these reprehensible
acts. The results obtained allowed the identification of the audit trails, in conjunc-
tion with the International Financial Reporting Standards, to determine the risk of
fraud predispose areas. Validation of the working hypothesis was based on the
ratio technique used to obtain the financial indicators, and on the multiple factorial
analysis of correspondences. Data processing was performed using SPSS 19.0
statistical software.
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litãþilor economice într-o manierã deli-
beratã, însuºirea abuzivã de active mo-
netare sau falsificarea unor documente
cu scopul de a obþine anumite beneficii
necuvenite1. Astfel, ISA 240 (Internatio-
nal Standard on Auditing 240) recu-
noaºte doar douã categorii de fraude ºi
anume: raportãrile frauduloase ºi însu-
ºirea ilegalã a activelor. Pentru comba-
terea acestora, în SUA s-au pus bazele
unei noi asociaþii profesionale, Associa-
tion of Certified Fraud Examiners
(ACFE), prin care se doreºte prestarea
de servicii sub forma misiunilor de audi-
tare a fraudelor (fraud auditing), de-
mers metodologic prin care auditorul va
emite o opinie profesionistã, obiectivã ºi
independentã cu privire la prezenþa sau
absenþa fraudei firmei în cadrul entitãþii
auditate. 

Aceastã activitate este realizatã într-o
manierã obiectivã ºi independentã de
cãtre un specialist în domeniul luptei
anti-fraudã, pentru depistarea sau pre-
venirea actelor criminale de naturã eco-
nomicã2 la nivelul unei firme. 

Sintetizând, misiunea ACFE vizeazã re-
ducerea incidenþei fraudelor ºi a crime-
lor economice sãvârºite de gulerele
albe, precum ºi sprijinirea membrilor sãi
în detectarea ºi inhibarea acestor fapte
ilegale3. 

Ca organizaþie, ACFE îºi propune sã
ofere o înaltã calificare membrilor sãi,
sã adopte ºi sã perfecþioneze stan-
darde de calitate în desfãºurarea misiu-
nii de audit, sã promoveze valorile
cuprinse în codul de eticã, sã integreze
în structurile sale experþi recunoscuþi pe
plan internaþional, dar ºi reprezentanþi

ai mediului academic ºi sã confere pu-
blicului larg încredere în integritatea,
obiectivitatea ºi profesionalismul orga-
nizaþiei4. Deºi este o profesie relativ no-
uã în imensul noian de profesii ºi de
calificãri din domeniul reviziei/certificãrii
financiar-contabile, la nivel internaþional
auditorii fraudelor sunt priviþi ca spe-
cialiºti indispensabili în cercetarea ºi
examinarea crimelor financiare (ciber-
netice, bancare, fonduri mutuale ºi de
investiþii), spãlãrii banilor ºi falimentelor
frauduloase, de cele mai multe ori
aceºtia provenind din rândul organis-
melor guvernamentale sau federale de
profil (FBI – Federal Bureau of Investi-
gation, SEC – Securities and Exchange
Commission, GAO – Governement
Accounting Office).

Ideea fundamentalã a acestei profesii
vizeazã axarea pe crearea unui mediu
care sã încurajeze detectarea ºi pre-
venirea fraudelor, pregãtirea de specia-
litate ºi formarea continuã de experþi în
domeniul fraudei (care sã-i cunoascã
principalele scheme de desfãºurare), în
recunoaºterea semnalelor fraudelor, a
factorilor determinanþi (triunghiul lui
Cressey), în cercetarea ºtiinþificã din
domeniu, în legislaþia de specialitate
(fiscalã, comercialã ºi contabilã), în
domeniul standardelor de contabilitate,
de audit, de control intern ºi al sisteme-
lor informaþionale5. 

Totodatã, sunt necesare o serie de cali-
tãþi de ordin deontologic ºi profesional,
precum: onestitatea, obiectivitatea, in-
dependenþa, creativitatea, imaginaþia,
cunoaºterea profilelor psihologice ale
celor care sãvârºesc frauda, comuni-

carea interumanã. Subliniem faptul cã
diferenþa dintre un auditor de fraude ºi
unul financiar reiese tocmai din intuiþia
la care trebuie sã recurgã cel dintâi, din
focalizarea excepþiilor ºi cercetarea
iregularitãþilor, din experienþa dobân-
ditã, din profilele psihologice pe care
acesta le poate creiona, din studierea
factorilor determinanþi ai fraudei (moti-
vaþii, oportunitãþi, presiuni)6. 

Mai mult decât atât, auditorii de fraude
trebuie sã examineze fiecare etapã a
oricãrui proces economic care poate fi
predispusã fraudelor, fiecare nivel ierar-
hic care poate fi implicat în demararea
unor astfel de acte criminale ºi sã între-
prindã o serie de controale adecvate.
Rolul auditorilor de fraude financiare
este acela de a descrie frauda ºi me-
canismul de operare, de a colecta
probe care sã susþinã opinia de audit,
de a servi ca martor în cazul unei ac-
þiuni în instanþã, însã niciodatã un astfel
de auditor nu va face nicio acuzaþie 
fãrã sã aibã o serie de elemente pro-
bante. 

Metodologia de desfãºurarea a unei
astfel de misiuni, care poate fi struc-
turatã în etape bine definite, presupune:
conceperea unei politici anti-fraudã (la
nivel formal, dar ºi prin stabilirea unor
grile de sarcini), identificarea ºi evalu-
area riscurilor (prin intermediul con-
troalelor întreprinse ºi al indicatorilor
cheie), integrarea unor dispozitive de
prevenire ºi detectare ºi în final, con-
ceperea unui proces de supraveghere
(care sã auditeze ºi sã colecteze probe
privind respectarea ºi funcþionalitatea
politicilor anti-fraudã)7.
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2. Utilizarea 
„red flags” în

auditarea fraudelor
Literatura de specialitate ºi standardele
profesionale indicã faptul cã, pentru
emiterea opiniei sale, auditorul trebuie
sã-ºi documenteze ºi sã-ºi funda-
menteze fiecare concluzie prin acumu-
larea unor probe de audit suficiente ºi
adecvate. Probele de audit (Audit
Evidence), conform ISA 500, sunt defi-
nite ca fiind elemente care pot proba
judecata auditorului cu privire la emi-
terea unei opinii calificate ºi, mai mult
decât atât, pentru luarea de decizii.
Suficienþa probelor vine tocmai din can-
titatea necesarã (numãrul acestora)
care poate fi utilizatã pentru susþinerea
opiniei, iar adecvarea defineºte calita-
tea ºi valoarea ca element probant (sã
fie justificate ºi sã se integreze scopului
propus)8.

Din punct de vedere al modului lor de
obþinere, elementele probante pot fi re-
alizate fie din observãri directe ale
fenomenelor ºi proceselor analizate, fie
din inspecþii, controale sau interviuri,
din confirmãri primite de la terþi sau prin
efectuarea de proceduri analitice. Pro-
cedurile analitice, aºa cum sunt descri-
se prin ISA 520 (Proceduri analitice),
sunt definite ca fiind o serie de com-
paraþii pe baza unor indicatori de ordin
financiar ºi nefinanciar, pentru a stabili
anumite abateri semnificative între da-
tele financiare propuse de firmã ºi cele
ale auditorului sau ale ramurii de activi-
tate din care face parte firma auditatã,
dintr-o perioadã anterioarã sau pre-

vizionatã9. În cadrul misiunii de auditare
a fraudelor, indicatorii financiari sunt
asociaþi noþiunii de red flags (steguleþe
roºii sau semnale ale existenþei frau-
dei), ca elemente asimilate amprentelor
fraudelor, care vor semnala prezenþa ºi
manifestarea actelor frauduloase, cu
scopul de a fi detectate10. De cele mai
multe ori, red flags provin din situaþiile
financiare anuale ale firmelor auditate,
din calculul indicatorilor financiari de
lichiditate, solvabilitate, rentabilitate ºi
de structurã, iar analiza acestora pe
baza metodelor cantitative poate con-
tribui semnificativ la obþinerea unei ima-
gini de ansamblu a riscului ºi a meca-
nismului fraudelor.

Dintre semnalele financiare ºi nefinan-
ciare ale existenþei fraudei la nivel de
raportare putem aminti: anumite ano-
malii contabile, creºteri rapide ºi nejus-
tificate ale marjelor comerciale, profituri
neobiºnuite, slãbiciuni ale sistemului de
control, dependenþa remuneratorie a
managerilor executivi faþã de perfor-
manþele financiare al firmei ºi de aici
obsesia acestora pentru menþinerea
unui curs bursier atractiv al acþiunilor
societãþii11. Pentru fraudele asupra acti-
velor, semnalele financiare ºi nefinan-
ciare ale existenþei fraudei fac trimitere
la: descreºteri neobiºnuite ale depozi-
telor bancare ale firmei, diferenþele
semnificative dintre conturile de nume-
rar ºi echivalente raportate ºi confirmã-
rile trimise de bãnci, frecvenþa cu care
se utilizeazã rotunjirea sumelor unor
conturi, creºterea neobiºnuitã a cheltu-
ielilor privind bunurile vândute, valori
nejustificate ale ratelor de structurã ºi
de lichiditate, apariþia cheltuielilor extra-

ordinare12. 

Pe baza diagnosticului calitãþii situaþiilor
financiare se vor putea analiza ºi de-
tecta eventualele erori comise la nivel
de raportare. În cadrul acestui demers,
auditorul financiar dispune de o serie de
indicatori (rate financiare) care vor sem-
nala aceste erori, incoerenþe sau spec-
ulaþii realizate ºi cosmetizate prin arti-
ficii contabile de natura manipulãrii
vânzãrilor, a cheltuielilor de exploatare,
a nivelului activelor, datoriilor ºi a capi-
talurilor proprii13. În acest sens, analiza
bilanþului contabil prin sistemul de rate
financiare oferã informaþii privind com-
poziþia relativã a patrimoniului ºi con-
tribuþia capitalurilor la finanþarea firmei,
iar analiza contului de profit ºi pierdere
oferã informaþii cu privire la perfor-
manþele anterioare, curente ºi pentru
estimarea rezultatelor viitoare ale
firmei14. 

3. Metodologia
cercetãrii

Pornind de la utilitatea informaþionalã a
indicatorilor financiari (rate de structurã,
de rentabilitate, solvabilitate, lichiditate)
pentru detectarea anumitor iregularitãþi
la nivelul situaþiilor financiare ne pro-
punem utilizarea acestora pentru esti-
marea riscului de fraudã aferent unei
firme auditate. Pe baza unui eºantion
de 65 de firme fraudate ºi nefraudate
dorim sã testãm ipoteza generalã cu
privire la posibilitatea obþinerii unui pro-
fil financiar al firmei fraudate în funcþie
de anumite rate financiare prestabilite. 
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3.1. IPOTEZE DE LUCRU

Cunoscându-se semnificaþia ratelor fi-
nanciare analizate în prezentul studiu ºi
utilitatea acestora în semnalarea exis-
tenþei fraudelor asupra activelor ºi
asupra raportãrii, ne propunem sã tes-
tãm urmãtoarele ipoteze de lucru:

H1: La nivelul eºantionului analizat se
poate identifica un profil al riscului
de fraudã, caracteristic raportãrii
frauduloase, pe baza asocierii dintre
ratele de rentabilitate (rata marjei
nete ºi rata rentabilitãþii financiare)
ºi existenþa/absenþa fraudei. Astfel,
ne propunem sã obþinem acest pro-
fil.

H2: La nivelul eºantionului analizat se
poate identifica un profil al riscului
de fraudã caracteristic raportãrii
frauduloase, pe baza asocierii dintre
ratele de autofinanþare ºi de înda-
torare ºi existenþa/absenþa fraudei.

Astfel, ne propunem sã obþinem
acest profil.

H3: La nivelul eºantionului analizat se
poate identifica un profil al riscului
de fraudã caracteristic furtului/de-
turnãrii de active, pe baza unor rate
de lichiditate ºi existenþa/absenþa
fraudei. Astfel, ne propunem sã ob-
þinem acest profil.

H4: La nivelul eºantionului analizat se
poate identifica un profil al riscului
de fraudã caracteristic furtului/de-
turnãrii de active, pe baza ratei de
rotaþie a activelor ºi existenþa/ab-
senþa fraudei. Astfel, ne propunem
sã obþinem acest profil.

3.2. VARIABILE ANALIZATE

Variabilele care au fost utilizate pentru
atingerea obiectivelor cercetãrii, prin
validarea ipotezelor de lucru, sunt sinte-
tizate în Tabelul 1. De menþionat cã

aceste variabile sunt categoriale, obþi-
nute în urma discretizãrii (transfor-
marea unor variabile numerice conti-
nue, în variabile categoriale, discrete)
ratelor financiare analizate. Discretiza-
rea presupune obþinerea de categorii,
pe baza intervalelor de definire a valo-
rilor pentru o variabilã numericã conti-
nuã datã. 

Discretizarea variabilelor continue (obþi-
nerea categoriilor) s-a realizat prin re-
codificarea acestora cu ajutorului softu-
lui statistic SPSS 19.0, þinându-se cont
de intervalele specificate în Tabelul 1.

3.3. DATE ºI EºANTION

Populaþia pe care dorim sã o cunoaº-
tem, denumitã în continuare ºi popu-
laþie þintã, este reprezentatã de firmele
care au fãcut subiectul marilor scan-
daluri financiare la nivel mondial în pe-
rioada 1998-2008. Însã pentru eviden-
þierea unor caracteristici ale profilului
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riscului de fraudã, obþinut pe baza unor
rate financiare, metodologia de lucru
cere ca aceastã populaþie sã fie com-
paratã cu cea a firmelor performante ºi
care au înregistrat cele mai bune rezul-
tate financiare în anul 2008, la nivel
mondial. Pentru alcãtuirea eºantionului
asupra cãruia s-a realizat prezentul
studiu, s-au extras aleator 30 de firme
fraudate ºi 35 de firme nefraudate. De
menþionat cã firmele extrase au fost sau
încã mai sunt cotate la bursa de valori
din New York (NYSE), bursa electronicã
NASDAQ din SUA, Bursa de valori din
Londra (LSE), Bursa de valori din Paris,
Bursa de valori din Milano. 

Datele au fost colectate din situaþiile fi-
nanciare ale firmelor analizate, prezen-
tate pe site-urile burselor de valori men-
þionate mai sus. Astfel, pentru firmele
fraudate s-au analizat situaþiile financia-
re ale exerciþiului financiar în care frau-
da a fost descoperitã ºi raportatã, iar
pentru firmele nefraudate, situaþiile fi-
nanciare ale exerciþiul financiar 2008.

Graficele prezentate în figurile 1-5 au
fost elaborate de autori în baza cerce-
tãrii efectuate.

Structura populaþiei ºi, implicit, a eºanti-
onului analizat, dupã obiectul de activita-
te al firmelor este prezentatã în Figura 1. 

3.4. Metodã
Metodele utilizate în studiu îmbinã teh-
nicile analizei financiare (tehnica ra-
poartelor, care a stat la baza obþinerii
indicatorilor analizaþi) cu metode proprii
statisticii avansate, prin analiza factori-
alã a corespondenþelor multiple.

Tehnica rapoartelor (ratio analysis) este
o metodã de analizã financiarã larg uti-
lizatã, care constã în calculul ºi inter-

pretarea unor indici determinanþi prin
raportarea unor posturi sau agregate de
posturi din situaþiile financiare, aferente
aceluiaºi exerciþiu financiar, pentru
aprecierea stãrii unei firme15.

Dezvoltatã pentru prima datã de Ben-
zécri (1969), Analiza factorialã a core-
spondenþelor multiple (AFCM) este o
metodã de analizã multivariatã pentru
studiul asocierilor dintre trei sau mai
multe variabile nominale (categoriale).
Aceasta este o variantã generalizatã a
analizei factoriale a corespondenþelor16.
Metoda se poate aplica pentru un
eºantion de n indivizi, asupra valorilor
înregistrate pentru o serie de m vari-
abile asociate, pe baza cãrora se poate
obþine profilul unui individ dintr-o anu-
mitã grupã, în urma studierii asocierilor
dintre variabilele analizate. Aceastã
metodã sintetizeazã informaþia iniþialã
prin studiul asocierilor dintre variabilele,
evidenþiate printr-o diagramã de disper-
sie construitã pe un sistem de axe fac-
toriale ierarhizate în ordine descrescã-
toare, în funcþie de importanþa acestora

la explicarea varianþei totale a norului
de puncte.

Tratarea datelor s-a realizat cu ajutorul
programului statistic SPSS 19.0. 

4. Discuþii asupra
rezultatelor

Aplicarea AFCM a þinut cont de natura
ratelor financiare analizate, astfel încât
s-a propus o grupare a acestora în
patru mari categorii: rate privind renta-
bilitatea (Rmn ºi Rf), rate privind fi-
nanþarea ºi îndatorarea (Raf, Rfd, RIT),
rate privind lichiditatea (Rlg, Rli, RAT) ºi
rate privind activitatea de exploatare
(VrAC). Rezultatele obþinute în urma
aplicãrii AFCM asupra datelor din
eºantionul observat permit generarea
unor diagrame cu privire la asocierea
dintre ratele financiare propuse (red
flags) ºi prezenþa sau absenþa fraude-
lor. Aceste asocieri sunt necesare pen-
tru determinarea unui profil financiar al
riscului de fraudã, util în prevenirea ºi
combaterea fraudelor prin pistele de
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audit pe care elementele semnal le pot
indica. În ceea ce priveºte asocierea
dintre ratele de rentabilitate ºi prezenþa
sau absenþa fraudelor, la nivelul
eºantionului analizat se poate observa
cum firmele supuse fraudelor financiare

(sustragerea de active sau raportarea
financiarã frauduloasã) înregistreazã
rate scãzute ale rentabilitãþii financiare
ºi ale rentabilitãþii marjei nete, spre
deosebire de firmele nefraudate, care
înregistreazã valori peste medie ale

acestor indicatori. Natura înregistrãrii
valorilor acestor rate poate fi datoratã
fie raportãrii unui rezultat net subdimen-
sionat, pentru a eluda anumite sarcini
fiscale (în cazul Rf ºi Rmn), fie raportãrii
unei cifre de afaceri supradimensionate
în raport cu activitatea desfãºuratã, toc-
mai pentru a înºela încrederea acþio-
narilor în ceea ce priveºte bonitatea fir-
mei ºi capacitatea acesteia de a-ºi con-
tinua activitatea într-un orizont de timp
previzibil, fãrã a intra în incapacitate de
platã sau reducerea semnificativã a
activitãþii (în cazul Rmn). Aceste ele-
mente semnal pot contribui la identifi-
carea unor piste de audit în ceea ce
priveºte modul de aplicare a Standar-
delor Internaþionale de Raportare Fi-
nanciarã (IAS-IFRS) cu privire la
prezentarea situaþiilor financiare (IAS
1), calculul impozitului pe profit (IAS
12), recunoaºterea ºi înregistrarea ve-
niturilor (IAS 18) ºi obþinerea rezultatu-
lui pe acþiune (IAS 33). 

La nivelul asocierilor dintre ratele de
finanþare-autofinanþare ºi prezenþa sau
absenþa fraudelor, pentru eºantionul
analizat se poate observa cum firmele
fraudate înregistreazã valori medii ºi
peste medie ale ratei îndatorãrii la ter-
men, datoritã adoptãrii unor politici de
finanþare pe baza resurselor strãine, în
detrimentul resurselor proprii. Astfel,
auditorul va trebui sã analizeze natura
acestor datorii (inclusiv costurile asoci-
ate), modul de utilizare a resurselor
strãine, dar ºi sã evalueze veridicitatea
capitalurilor proprii raportate. În cazul
asocierii dintre modalitatea de finanþare
aleasã ºi existenþa/inexistenþa fraudei,
se poate observa cum firmele fraudate
adoptã mai multe strategii de finanþare
(bazate fie doar pe resurse proprii, fie
doar pe resurse strãine), faþã de strate-
gia firmelor nefraudate de a pãstra un
echilibru între resursele împrumutate ºi
cele proprii. În cazul de faþã, înregistra-
rea unor valori ale ratelor de finanþare/
autofinanþare care diferã semnificativ de
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medie pot fi semnale evidente ale pre-
zenþei fraudei financiare. Astfel, princi-
palele IAS-IFRS care vor sta la baza a-
nalizei pistelor de audit indicate vizeazã
contabilizarea ºi evaluarea imobilizãrilor
corporale (IAS 16), înregistrarea con-
tractelor de leasing financiar (IAS 17),
contabilizarea subvenþiilor guvernamen-
tale (IAS 20), natura costurilor îndatorãrii
(IAS 23) dar ºi evaluarea ºi înregistrarea
imobilizãrilor necorporale (IAS 38).

Analiza asocierilor dintre ratele de lichi-
ditate ºi manifestarea fraudelor finan-
ciare la nivelul eºantionului analizat ne
conduce la urmãtoarele rezultate: fir-
mele fraudate au înregistrat în perioada
analizatã valori ridicate ale ratei lichidi-
tãþii generale, spre deosebire de firmele
nefraudate care au înregistrat valori
medii ale acestui indicator. Acest lucru
poate fi pus pe seama raportului deze-
chilibrat dintre activele curente ºi datori-
ile curente. Deºi un volum ridicat al
activelor curente ar conduce la o aco-
perire a resurselor strãine curente
(creºterea gradului de lichiditate), în
fapt real ar putea predispune firma spre
furtul acestor active circulante. Astfel,
aceºti indicatori conduc la evaluarea
analiticã a tipologiei activelor curente
(naturã ºi structurã), la modalitãþile de
contabilizare, recunoaºterea ºi gestio-
narea acestora. Analiza structurii acti-
velor curente se poate realiza prin stu-
dierea ratelor privind lichiditatea imedi-
atã ºi a utilizãrilor de trezorerie. În acest
caz se poate observa cum firmele frau-
date prezintã valori ridicate ale activelor
de trezorerie în raport cu datoriile pe
termen scurt ºi activele totale, ceea ce
ar conduce la o predispunere a firmelor
la riscul de fraudã asupra activelor.
Principalele standarde IAS-IFRS care
vor sta la baza analizei pistelor de audit
cu privire la ratele de lichiditate vor viza:
stocurile (IAS 2), deprecierea acestora
(IAS 36) ºi situaþia fluxurilor de tre-
zorerie (IAS 7). În cazul analizei activi-
tãþii de exploatare, prin asocierea reali-

zatã între viteza de rotaþie a activelor
circulante ºi prezenþa sau absenþa
fraudelor se poate observa cum firmele
fraudate înregistreazã valori peste
medie ale acestui indicator, ceea ce ar
conduce la creºterea eficienþei activitãþii

de exploatare (creºterea rulajului de
stocuri conduce la o creºtere a cre-
anþelor faþã de clienþi, la valori ridicate
ale cifrei de afaceri ºi implicit la valori
superioare ale rezultatului contabil).
Mai mult decât atât, auditorul va trebui
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sã analizeze natura activelor circulante
(stocuri, creanþe sau elemente ce þin de
casã ºi conturile la bãnci) pentru a eva-
lua predispunerea firmei la riscul de
fraudã privind furtul de active. Astfel, o
creºtere a vitezei de rotaþie a activelor
curente bazate pe rulajul stocurilor ºi al
produselor finite va conduce la eficienti-
zare operaþionalã (în condiþiile în care ºi
creanþele faþã de clienþi vor fi încasate),
iar o creºtere bazatã pe active de tre-
zorerie ar conduce la predispunerea
firmei la riscul de fraudã (delapidare). În
acest caz, auditorul va trebui sã anali-
zeze pistele de audit identificate de
ratele semnal, þinând cont ºi de modali-
tãþile alese de contabilizare a stocurilor
(IAS 2) ºi de deprecierea activelor (IAS
36), de situaþiile privind fluxurile de tre-
zorerie (IAS 7) ºi de totalitatea veni-
turilor înregistrate (IAS 18). 

Concluzii
Pe baza rezultatelor obþinute în prezen-
tul studiu ºi a validãrii ipotezelor pro-
puse (existenþa unor legãturi-asocieri
semnificative între ratele propuse spre
analizã ºi existenþa/absenþa fraudei
financiare) obiectivele cercetãrii au fost
îndeplinite prin identificarea unui profil
financiar al riscului de fraudã. Acest
profil este util auditorilor în cadrul misi-
unii de audit financiar, dar mai ales în
cadrul misiunilor de auditare a fraude-
lor, pentru testarea existenþei fraudei la
nivelul firmei auditate. Nu în ultimul
rând, acest profil poate fi utilizat ºi în
cadrul programelor de prevenire ºi
combatere a fraudelor, prin þinerea sub
control a domeniilor/punctelor sensibile
firmei, care pot fi predispuse riscului de
fraudã. Totodatã, analiza red flags ºi
coroborarea acestora cu alte semnale
de ordin financiar sau nefinanciar pot
constitui piste de audit pe baza cãrora
auditorul de fraude poate detecta aces-
te acte reprobabile ºi cu impact nociv
asupra profitabilitãþii, rentabilitãþii, dar ºi

a continuitãþii activitãþii firmei. Nu în
ultimul rând, rolul analizei financiare ºi
al analizei factoriale în studierea fraudei
din punct de vedere al cauzelor ºi
efectelor generate poate conduce audi-
torul la detectarea punctelor nevralgice
cu risc ridicat de a fi supuse fraudelor.
Un alt element esenþial al acestui profil
îl constituie stabilirea unor legãturi între
indicatorii financiari semnal (red flags)
ºi Standardele Internaþionale de Rapor-
tare Financiarã, prin indicarea normelor
contabile ºi a domeniilor care pot fi
supuse manipulãrilor financiare. În con-
textul economic actual, marcat de scan-
daluri financiare, manipulãri contabile ºi
colapsul pieþelor financiare, frauda
financiarã constituie principalul factor
responsabil de efectele dezastruoase
ale crizelor financiare. Astfel, prin

metodologia de lucru, dar ºi prin instru-
mentele de investigare proprii, auditul
de fraudã constituie rãspunsul profesiei
contabile la aceastã nouã provocare
(frauda), fiind considerat un nou
panaceu. 

Nu în ultimul rând, utilizarea metodelor
statistice în cadrul auditului financiar ºi
de fraudã, dar ºi interconectarea aces-
tuia cu analiza financiarã ºi contabili-
tatea poate deschide o direcþie nouã de
cercetare. 

Acest domeniu nou îºi va propune ana-
liza fenomenelor economico-financiare
din cadrul auditului financiar pe baza
unor indicatori din analiza financiarã
prin intermediul metodelor statistice ºi
econometrice avansate, fiind numit
ipotetic auditometrie (auditometrics).
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Abstract

The Information and Communication Technology (ICT) is
and will continue to represent a major driving factor in
the modernization of the economy and society. The
paper is based on an exhaustive documentation regard-
ing the new approaches in the IT audit field, with focus
on comparative analysis studies, connected to the most
significat achievements in this area and has been elabo-
rated using the international standards and best prac-
tices. In order to emphasize the opportunities of the uti-
lization of the modern audit methods and techniques for
information systems, various studies and researches
have been conducted with regards to: the reference
architectures, the specific methods and techniques and
the methodological and process based frameworks for
audit. The aim of this paper is to highlight the features
that generate significant changes to the audit missions in
the context of the spectacular expansion in terms of IT

infrastructure investments.

The authors bring their contribution by evaluating vari-
ous web sites of the most relevant Romanian public
institutions in order to establish the extent of investments
in IT infrastructure and IT systems/services and to glob-
ally assess the impact of the IT investments develop-
ment. This research was done by analyzing the results
and approaches achieved both domestically and interna-
tionally by institutions with a big tradition in the external
audit field. The paper presents a reference architecture
focused on the IT governance and the performance audit
of IT investments, using COBIT 5.

Key words: digital economy, audit model, audit process
re-engineering, performance audit of IT invest-
ments, Val IT framework
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Introducere
Tehnologia informaþiei ºi comunicaþiilor (ICT1) constituie ºi va
continua sã reprezinte un factor motor major al modernizãrii
în economie ºi în societate. Conform unui raport al Uniunii
Europene2, la nivelul anului 2010 sectorul afacerilor din
cadrul UE aloca mai mult de 20% din volumul investiþiilor
pentru domeniul ICT, 60% din serviciile publice de bazã sunt
actualmente disponibile în manierã complet online, iar mai
mult de jumãtate dintre cetãþenii UE folosesc Internetul în
mod constant.

Dezvoltarea accentuatã a ICT ºi exploatarea conþinutului
digital în domeniile de interes public, cum ar fi sãnãtatea,
incluziunea, moºtenirea culturalã, sectorul de informaþii
publice, învãþãmântul, administraþiile publice sau eficienþa
energeticã, presupun ºi reclamã politici mult mai proactive. O
direcþie de acþiune importantã în acest sens o reprezintã
dezvoltarea de pieþe pentru soluþii inovative bazate pe ICT ºi
pentru conþinut digital, în principal în domenii de interes
public.

Comisia Europeanã a lansat în luna martie 2010, Strategia
Europeanã pânã în anul 2020 pentru ieºirea din crizã ºi
pregãtirea economiei UE pentru provocãrile noii decade. Una
dintre cele ºapte iniþiative incluse în aceastã strategie, The
Digital Agenda for Europe, stabileºte rolul cheie pe care îl va
juca ICT în Europa pentru atingerea obiectivelor generale
propuse pentru anul 2020. Sectorul ICT este direct res-
ponsabil pentru asigurarea a 5% din produsul brut european,
cu o piaþã de 660 miliarde euro anual, dar contribuþia sa la
creºterea productivitãþii (20% direct din sectorul ICT ºi 30%
din investiþiile ICT), prin marele sãu potenþial, este majorã.

Contextul european nou creat, bazat pe ICT, trebuie sã
constituie un mediu sigur de lucru pentru administraþia
publicã europeanã ºi din statele membre, precum ºi pentru
informarea cetãþenilor ºi a mediului de afaceri. 

Metodologia de cercetare
Cercetarea a avut la bazã realizarea unei documentãri
exhaustive privind noile abordãri din domeniul auditului IT,

focalizate pe studii ºi analize comparative raportate la cele
mai semnificative experienþe în domeniu, prin prisma stan-
dardelor ºi bunelor practici existente pe plan internaþional. Au
fost desfãºurate studii ºi analize privind: modelele de
auditare de referinþã, metodele ºi tehnicile specifice, cadrul
metodologic ºi procedural pentru audit, bazate pe analiza
tehnicilor ºi metodelor moderne de auditare specifice siste-
melor informatice, precum ºi a particularitãþilor care induc
schimbãri radicale în desfãºurarea misiunilor de audit în
condiþiile extinderii spectaculoase a investiþiilor în infrastruc-
turile IT.  

În plan practic, contribuþia a constat în evaluarea unui numãr
semnificativ de site-uri web ale unor instituþii publice rele-
vante din România pentru a determina amploarea investiþiilor
în infrastructuri ºi sisteme/ servicii IT, precum ºi în exami-
narea globalã a impactului pe care îl are extinderea
investiþiilor IT, prin analiza rezultatelor ºi abordãrilor raportate
pe plan intern ºi internaþional de cãtre instituþii supreme de
audit (ECA3, GAO4 - SUA, NAO5 - UK) sau de cãtre instituþii
cu tradiþie în auditul extern (e.g., KPMG, Gartner Group).

Au fost luate în considerare elemente de interes primordial
privind premisele pentru orientarea studiului, având în vedere
cã obiectivele strategiilor, politicilor ºi programelor privind
Societatea Informaþionalã se transpun în cerinþe ºi obiective
de urmãrit în cadrul auditãrii sistemelor în cauzã: sisteme
IT/IS6 sau servicii electronice publice, dezvoltate ºi imple-
mentate în cadrul sistemului e-guvernare.

Strategii ºi programe pentru
societatea informaþionalã 

din România
Aprobarea Strategiei naþionale e-România (HG nr. 195/
2010) creeazã premisele constituirii sistemului informaþional
global al României, prin interconectarea instituþiilor statului
printr-o reþea de fibrã opticã de mare vitezã, preconizându-se
ca într-un interval de doi ani sã fie incluse în aceastã plat-
formã toate instituþiile statului. Strategia e-România este
asumatã de Guvernul României, care îºi propune realizarea
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a 300 de servicii electronice operaþionale pânã la sfârºitul
anului 2011, precum ºi interconectarea ºi informatizarea
completã a tuturor instituþiilor publice, astfel încât accesul la
serviciile publice sã fie direct ºi nelimitat. Dintre cele mai
semnificative componente prevãzute în hotãrârea de guvern,
menþionãm: e-Cetãþean, e-Sãnãtate, e-Educaþie, e-Justiþie,
e-IMM, e-Asociere, e-Turism, e-Funcþionari publici, e-Mediu,
e-Culturã, e-Transport.

O altã sursã importantã de finanþare a investiþiilor IT o con-
stituie Programul Operaþional Sectorial Creºterea compe-
titivitãþii economice (POS CCE). Publicat în noiembrie
2006, acest program este unul dintre cele ºapte programe
operaþionale sectoriale care constituie instrumente pentru
realizarea prioritãþilor trasate prin Cadrul Strategic Naþional
de Referinþã (CSNR) ºi prin Planul Naþional de Dezvoltare
(PND) pentru perioada 2007 - 2013. Domeniile majore de
intervenþie care fac obiectul programului POS CCE sunt:
susþinerea utilizãrii tehnologiei informaþiei, dezvoltarea ºi
creºterea eficienþei serviciilor publice electronice ºi dez-
voltarea e-economiei.

Din analiza unui numãr de 40 de site-uri web ale instituþiilor
publice din România a rezultat existenþa unui numãr sem-
nificativ de programe ºi proiecte de valori foarte mari. În acest
context, considerãm cã evaluarea investiþiilor IT din instituþiile
publice materializate cu precãdere în servicii electronice va
deveni o cerinþã prioritarã pentru misiunile de audit, care
integreazã auditul financiar, auditul performanþei ºi auditul
IT/IS, având în vedere valoarea considerabilã a acestora. 

Concluzia principalã a acestui studiu este cã lipsa unui cadru
standard de interoperabilitate ºi a unei arhitecturi coerente,
formulate într-o viziune sistemicã, constituie un risc major de
eºec pentru proiectele de mare anvergurã lansate la nivel
naþional. 

Menþionãm în acest sens riscurile privind finanþãrile sub-
stanþiale pentru Strategia eRomânia, generate de: proba-
bilitatea mare de duplicare a aplicaþiilor ºi sistemelor, timpul
de implementare a proiectelor, maniera de administrare a
proiectelor ºi de implementare a soluþiilor, stabilirea politicilor
de migrare pentru proiectele eterogene existente.  

Evoluþia societãþii informaþionale cãtre societatea bazatã pe
cunoaºtere, proces care presupune transformarea progre-
sivã a întregii economii într-o economie digitalã, implicã
schimbãri majore ºi în abordarea auditului extern, cu un
dublu impact: atât în ceea ce priveºte managementul au-
ditului ºi rolul auditorului, cât ºi în ceea ce priveºte cadrul
metodologic ºi procedural asociat.

Aceste schimbãri, care determinã o nouã tratare a auditului,
pun în evidenþã necesitatea creãrii unui nou cadru de lucru
pentru ciclul de viaþã al procesului de auditare, apt sã rãs-
pundã la noile cerinþe calitative ale domeniilor ºi ale obiec-
tivelor auditãrii: auditarea se va axa preponderent pe mana-
gementul ºi livrarea serviciilor electronice, care presupun
fluxuri de documente electronice ºi proceduri de tratare
asociate specifice. Din acest motiv, cea mai mare parte a
procedurilor clasice de auditare vor fi înlocuite cu proceduri
capabile sã asigure auditarea în contextul digital care se
extinde rapid în prezent. 

Tendinþe ºi noi abordãri 
ale auditului IT/IS

Eforturile de armonizare în cadrul evoluþiilor actuale se con-
centreazã cu precãdere la nivelul unor organizaþii interna-
þionale care au un rol deosebit de important în unificarea
abordãrilor, prin standardizarea soluþiilor, promovarea celor
mai bune practici, politici, coduri de conduitã ºi norme.

Un factor care va influenþa în mod deosebit noul model al
auditului este reprezentat de ansamblul de schimbãri
radicale pe care trecerea la economia digitalã le va antrena,
ºi chiar le antreneazã deja, în ceea ce priveºte securitatea
informaþiei ºi a sistemelor, protecþia datelor cu caracter per-
sonal, accesul la baze de date cu conþinut informaþional
sensibil, expuse atacurilor externe prin reþeaua Internet.

Cele mai semnificative tendinþe ºi abordãri în domeniul audi-
tului IT/IS care au rezultat din cercetarea documentarã ºi din
analizele efectuate în cadrul studiului sunt:

1. Abordarea sistemicã integratã. Pânã în prezent, auditul
IT/IS s-a desfãºurat, în general, într-o manierã “unidi-
mensionalã”, fiind focalizat numai pe faþete particulare ale
sistemelor respective. În perspectivã, se promoveazã
abordarea auditului IT/IS ca proces integrat, particu-
laritãþile domeniului antrenând deopotrivã elemente
specifice auditului financiar, auditului organizaþional,
auditului tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor, auditului
performanþei ºi auditului conformitãþii. Aceste faþete ale
procesului trebuie sã coexiste într-o arhitecturã coerentã,
bazatã pe sinergie, modelul de auditare fiind diferit de cel
clasic, întrucât fiecare tip de audit nu se desfãºoarã
independent, ci se reflectã sub forma unor secvenþe de
proceduri, combinate în cadrul unor fluxuri eterogene,
orientate cãtre obiectivul general al auditului ºi nu cãtre
obiectivul individual al fiecãrui tip de audit. 
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2. Noul model de auditare COBIT 5 elaborat de ISACA –
ITGI, bazat pe integrarea cadrelor de lucru proprii,
anunþat pentru anul 2011, aduce ca trãsãturã esenþialã
integrarea COBIT7 cu celelalte cadre de lucru disponibile:
Val IT8 ºi Risk IT ºi oferã un cadru metodologic ºi
procedural asociat pentru audit extern. 

3. Reingineria modelelor de auditare ºi a cadrului me-
todologic ºi procedural existent, în scopul adecvãrii la
noul context. Auditul clasic îºi va schimba abordarea ºi
conþinutul ºi se va baza preponderent pe tehnologiile
informaþiei ºi comunicaþiilor prin adoptarea unor concepte
ºi metode avansate: audit online, audit continuu, e-audit.

4. Asigurarea convergenþei abordãrilor instituþiilor de
audit de prestigiu, într-o manierã standardizatã. Din
analiza ºi evaluãrile efectuate rezultã cã pe plan interna-
þional existã un interes crescut pentru inventarierea ºi
capitalizarea experienþelor ºi a bunelor practici în
domeniu, diseminarea acestora, asigurarea convergenþei
ºi/sau alinierea la cele mai adecvate. De exemplu, la
nivelul INTOSAI este adoptat ca reprezentativ modelul de
auditare ISACA9 ºi recomandat în consecinþã. Standardul
INTOSAI GOV 9100 - Guidelines for Internal Control
Standards for the Public Sector face trimitere expresã la
cadrul de lucru ºi la documentaþiile pentru audit IT/IS
furnizate de ISACA, ITGI (COBIT) ºi INTOSAI IT Audit
Committee.

De asemenea, în acelaºi context, IIA ºi Comitetul de
Standarde Profesionale al INTOSAI au agreat, în luna
decembrie 2010, un Memorandum de Înþelegere (MOU),
care documenteazã alinierea obiectivelor strategice ale
organizaþiei, recunoaºte standardele globale ale fiecãrei
pãrþi ºi defineºte un proces de colaborare ºi cooperare
continuã între pãrþi. Cadrul de lucru COBIT a fost aliniat ºi
armonizat cu standarde detaliate ºi bune practici IT:
COSO10, ISO 2700011, ITIL12, Sarbanes-Oxley Act, BASEL
II ºi acþioneazã ca un integrator al acestor standarde,
sintetizând obiectivele principale sub un singur cadru de
referinþã general acceptat. În condiþiile trecerii la cadrul de
lucru COBIT 5, se va extinde referenþialul pentru auditare
ºi la standardele enumerate mai sus, noul model de audit
asigurând convergenþa cu acestea.

5. Actualizarea standardelor de audit prin introducerea
obligativitãþii evaluãrii controalelor aferente mediului
informatizat. Astfel, începând cu anul 2009, IIA a operat
modificãri asupra setului de standarde IIA, iar, printre
altele, a inclus în majoritatea standardelor forma
imperativã “trebuie” în loc de forma opþionalã “ar trebui”,
în ceea ce priveºte evaluarea controalelor IT. Ca impact
practic, pentru unele compartimente de audit intern
aceasta poate antrena numai schimbãri minore, dar
pentru altele pot fi necesare (multiple) activitãþi adiþionale,
unele de substanþã, pentru a se conforma cu standardele
revizuite.

6. Accentul pe auditul performanþei investiþiilor în infra-
structuri, sisteme ºi servicii IT, având ca obiect auditul
eficienþei, eficacitãþii ºi economicitãþii. În prezent, pers-
pectiva auditului performanþei a devenit mai largã,
deoarece sistemele IT sunt, în principal, vãzute ca fiind
componente importante în toate programele guverna-
mentale (incluse în platforma e-guvernare). 

Sistemele IT pot fi un mecanism eficient ºi eficace de li-
vrare a serviciilor susþinute de programe guvernamentale
complexe. Aceste sisteme au potenþialul de a furniza
serviciile existente la un cost redus ºi de a oferi o gamã
de servicii suplimentare, inclusiv informaþii privind per-
formanþa programului, cu eficienþã, securitate ºi control
superioare celor disponibile în sistemele manuale.

Tehnologia informaþiei este utilizatã din ce în ce mai mult
pentru planificarea, execuþia ºi monitorizarea programe-
lor din sectorul public. Partajarea sau integrarea in-
formaþiilor între instituþii ridicã probleme, cum ar fi riscurile
de încãlcare a securitãþii ºi manipularea neautorizatã a
informaþiilor. Auditorii financiari ar trebui sã fie conºtienþi
nu numai de utilizarea IT, aceºtia ar trebui sã dezvolte, de
asemenea, strategii ºi tehnici pentru furnizarea de
asigurare pentru pãrþile interesate cu privire la: perfor-
manþa (value for money) rezultatã din utilizarea siste-
melor informatice, securitatea sistemelor, existenþa
controalelor proceselor corespunzãtoare ºi la exhaus-
tivitatea ºi acurateþea rezultatelor. 

7. Schimbarea stilului ºi a modalitãþilor de lucru: atât
auditorul financiar, cât ºi auditorul IT, care se confruntã cu
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schimbãri majore ale mediului informatizat,  trebuie sã fie
pregãtiþi pentru lucrul în colaborare în cadrul unor echipe
de audit mixte, precum ºi pentru adoptarea unor noi stiluri
de muncã: auditare la distanþã, orientarea pe auditarea
documentelor electronice, utilizarea unui suport
instrumental bazat pe / sau asistat de calculator. 

COBIT 5 – 
un model de referinþã orientat

pe guvernarea ºi auditul
performanþei investiþiilor IT

Noul model de auditare COBIT 5 elaborat de ISACA – ITGI
este bazat pe integrarea cadrelor de lucru proprii COBIT ºi
celelalte cadre de lucru disponibile: Val IT ºi Risk IT ºi oferã
un cadru metodologic ºi procedural asociat pentru audit.

COBIT furnizeazã un cadru de lucru cuprinzãtor pentru
management în ceea ce priveºte livrarea unor servicii de o
calitate înaltã, bazate pe tehnologia informaþiei. Constituie,
de asemenea, un referenþial pentru auditori în evaluarea
guvernãrii IT. Cadrul de lucru COBIT stabileºte cele mai bune
practici referitoare la mijloacele care contribuie la procesul de
creare a valorii adãugate. 

În plan practic, guvernarea IT urmãreºte douã categorii de
rezultate: livrarea de valoare pentru afacere ºi atenuarea
riscurilor IT. În acest sens, guvernarea IT se focalizeazã pe
cinci zone principale: alinierea strategicã, livrarea de valoare,
managementul riscurilor, managementul resurselor ºi
mãsurarea performanþei. Cadrul de lucru COBIT13 acþioneazã
ca un integrator de practici de guvernare IT, constituie un
cadru de lucru cu potenþial ridicat de auditare internã ºi
externã, larg acceptat pe plan internaþional, inclusiv de orga-
nismele UE ºi are deopotrivã valenþe de suport pentru ma-
nagementul entitãþii ºi de cadru de auditare a guvernãrii IT.

Val IT (Value IT) complementeazã cadrul de lucru COBIT din
perspectiva afacerii14 ºi din perspectiva financiarã ºi con-
tribuie la obþinerea unei creºteri de valoare prin utilizarea teh-
nologiei informaþiei. Cadrul de lucru Val IT oferã un instru-
mentar de mãsurare fãrã ambiguitãþi, cu ajutorul cãruia se
monitorizeazã ºi se optimizeazã realizarea de valoare

adãugatã pentru afacere, prin investiþii în IT. Acesta repre-
zintã un cadru de administrare ºi în aceeaºi mãsurã de audit,
care constã dintr-un set de principii directoare ºi o serie de
procese conforme cu aceste principii, care sunt definite ca un
set de practici cheie de conducere.

Necesitatea unei guvernãri puternice a investiþiilor IT este
evidentã, având în vedere cã mai mult de 2 din 10 proiecte IT
din cadrul unei organizaþii eºueazã dintr-un numãr de motive,
printre cele mai comune fiind:

investiþiile IT nu susþin strategia afacerii sau nu furnizeazã
o valoare aºteptatã;

existã proiecte prea multe, ceea ce duce la utilizarea ine-
ficientã a resurselor;

proiectele sunt adesea întârziate, depãºesc bugetul ºi /
sau nu produc beneficiile necesare;

existã incapacitatea de a anula proiecte atunci când este
necesar;

organizaþia are nevoie de resurse pentru a asigura con-
formitatea cu reglementãrile industriei sau guvernamen-
tale.

Scopul investiþiilor IT este de a permite schimbarea afacerii,
dar pentru a gestiona schimbarea afacerii bazate pe IT, in-
vestiþiile trebuie sã fie reglementate. Cu ajutorul cadrului Val
IT pot fi luate decizii mai bune privind modul în care sã se
investeascã în IT pentru a permite schimbarea afacerii, creº-
terea rentabilitãþii investiþiilor ºi pentru a genera valoare
adãugatã afacerii.

Val IT este un cadru care se concentreazã pe livrarea de
valoare ºi oferã asigurarea cã investiþiile IT sunt gestionate
pe ciclul complet al vieþii economice, la un cost optim ºi cu un
nivel cunoscut ºi acceptabil de risc. Prin aplicarea principiilor
de management al portofoliului se pot evalua ºi monitoriza
direct investiþiile în IT pe întreg ciclul de viaþã economicã al
acestora. Pentru auditori, Val IT constituie referenþialul la
care se raporteazã când evalueazã investiþiile IT.

În ultimii ani, nivelul investiþiilor în IT este semnificativ ºi
continuã sã creascã, astfel încât existã puþine organizaþii
care mai pot opera astãzi fãrã o infrastructurã IT proprie. În
acest context, este o cerere din ce în ce mai mare din partea
conducerii organizaþiilor în ceea ce priveºte accesul la cele
mai bune practici ºi la linii directoare care sã ghideze
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procesul decizional referitor la obþinerea beneficiilor pe baza
investiþiilor în IT. Fãrã o guvernare efectivã ºi un bun mana-
gement, investiþiile IT pot genera, într-o mãsurã semni-
ficativã, oportunitatea de a distruge valoarea.

În ultimii ani, sondajele15 au arãtat constant cã 20-70 % din
investiþiile IT pe scarã largã sunt irosite, contestate sau nu
reuºesc sã aducã un venit în organizaþie. De fapt, un studiu
privind evaluarea costurilor ºi a valorii a constatat cã, în multe
întreprinderi, mai puþin de 8% din bugetul IT este, de fapt,
cheltuit pe iniþiative care sã creeze valoare pentru organi-
zaþie. 

În mod evident, investiþiile în IT pot aduce beneficii
substanþiale, deoarece investiþiile IT oferã oportunitatea de a
furniza rate de rentabilitate mai mari decât aproape orice alte
investiþii convenþionale. Luate împreunã, aceste exemple
subliniazã o întrebare strategicã: „Ce trebuie fãcut pentru a
ne asigura cã IT-ul asigurã rezultate pozitive sau poate chiar
sã transforme afacerea?”. Cu sprijinul unui grup de experþi în
domeniul guvernãrii informaþiei, control, securitate ºi audit,
recunoscuþi pe plan internaþional, ITGI a acordat o mare
atenþie proiectãrii acestui cadru pentru a se asigura cã
integrarea Val IT cu COBIT va oferi un cadru cuprinzãtor
pentru crearea ºi livrarea de valoare de înaltã calitate a
serviciilor bazate pe IT. 

Înþelegerea relaþiei dintre aceste douã cadre este vitalã. Ca
un cadru cuprinzãtor pentru proiectarea ºi livrarea serviciilor
bazate pe IT de înaltã calitate, COBIT stabileºte seturi de
bune practici pentru funcþia IT, care contribuie la procesul de
creare de valoare. Val IT furnizeazã seturi de bune practici
referitoare la rezultatele obþinute pe baza investiþiilor IT,
permiþând astfel întreprinderilor mãsurarea, monitorizarea ºi
optimizarea valorii, atât financiare, cât ºi non-financiare.
Coerenþa între metodele ºi terminologia utilizate în cadrele
de lucru Val IT ºi COBIT îmbunãtãþeºte comunicaþia ºi
interacþiunile dintre factorii de decizie, funcþia de IT ºi funcþiile
de afaceri responsabile pentru livrarea valorii planificate.
Întrebãrile care se pun în legãturã cu investiþiile IT se referã,
în general, la urmãtoarele aspecte: aspecte strategice,
aspecte legate de arhitectura de sistem, aspecte legate de
valoarea investiþiei, aspecte legate de livrare.

În cadrul de lucru Val IT, valoarea este definitã ca totalul
beneficiilor nete obþinute pe tot ciclul de viaþã, raportate la
costurile aferente, adaptate la risc ºi, în cazul valorii
financiare, pentru valoarea raportatã la timp a banilor. Cu

toate acestea, în multe cazuri, valoarea nu constituie
rezultatul unei mãsurãri cantitative, aceasta fiind dependentã
de contextul specific ºi dinamicã. Pentru sectorul public sau
pentru întreprinderile non-profit valoarea este mult mai
complexã ºi adesea, deºi nu întotdeauna, de naturã non-
financiarã. Aceasta poate include obþinerea unor rezultate
privind politicile publice, îmbunãtãþirea cantitãþii ºi calitãþii
serviciilor oferite (de exemplu, cetãþenii pentru sectorul public
ºi beneficiarii serviciilor de caritate) ºi / sau creºterea netã a
veniturilor celor pentru care aceste servicii ce rezultã din
investiþii sunt disponibile.

Val IT ajutã organizaþiile sã creascã probabilitatea de selecþie
a investiþiilor cu cel mai mare potenþial în a crea valoare. Val
IT, de asemenea, creºte probabilitatea de succes în
executarea investiþiilor selectate atât atunci când serviciile IT
sunt create sau îmbunãtãþite, cât ºi ulterior livrãrii ºi utilizãrii
acestor servicii. 

Cadrul reduce costurile ºi pierderea de valoare, asigurând cã
factorii de decizie rãmân concentraþi pe ceea ce ei ar trebui
sã facã ºi sã ia mãsuri corective la timp cu privire la inves-
tiþiile care nu furnizeazã valoare în conformitate cu potenþialul
aºteptat. În acelaºi timp, cadrul reduce riscul de eºec, în
special pe cel cu impact mare ºi eºec vizibil. De asemenea,
cadrul reduce surprizele asociate cu costurile IT ºi de livrare,
ºi, în acest sens, valoarea afacerii creºte, se reduc costurile
inutile ºi creºte nivelul general de încredere în IT.

Pentru a îndeplini obiectivul cadrului de lucru Val IT de
management al valorii, care sã permitã organizaþiei sã
realizeze valoarea optimã din investiþiile IT la un cost
accesibil, cu un nivel acceptabil de risc, principiile cadrului
Val IT trebuie sã fie aplicate în trei domenii: guvernarea valorii
(Value Governance - VG), managementul portofoliului
(Portfolio Management - PM) ºi managementul investiþiilor
(Investment Management - IM). Fiecare domeniu cuprinde o
serie de procese ºi practici cheie de management. Aceste
procese ºi practici cheie de management au fost distilate din
experienþa colectivã a echipei Val IT ºi a unei echipe de
consilieri recunoscuþi la nivel mondial ºi extrase din practicile,
metodologiile ºi cercetãrile existente ºi emergente.

Existã trei componente-cheie de gestionare a investiþiilor.
Prima este Business Case (BC), care este esenþialã pentru
selectarea corectã a programelor de investiþii ºi adminis-
trarea acestora pe parcursul executãrii lor. A doua este
managementul programului, care reglementeazã toate
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procesele care susþin executarea programelor. A treia este
realizarea beneficiilor - un set de sarcini necesare pentru a
gestiona în mod activ realizarea beneficiilor programului. 

BC pune accent deosebit pe evaluarea cuprinzãtoare ºi eva-
luarea valorii potenþiale ºi a riscurilor, precum ºi pe definirea
unor indicatori cheie atât financiari (valoarea actualizatã
netã, rata internã de rentabilitate ºi perioada de amortizare),
cât ºi non-financiari, care sã justifice ipotezele ºi sã ofere
factorilor de decizie o perspectivã care va sprijini deciziile
viitoare de investiþii. 

Evaluarea se face pe întregul ciclu de viaþã care poate fi
sintetizat în patru etape: dezvoltarea, implementarea,
operarea ºi scoaterea din funcþiune.

Risk IT. Cadrul de lucru Risk IT este o parte din portofoliul de
produse ISACA privind guvernarea IT, fiind bazat pe un set
de principii directoare pentru managementul eficient al
riscurilor IT. Conexiunea la afacere se bazeazã pe principiile
pe care este construit cadrul de lucru, pe primul plan
situându-se guvernarea organizaþiei ºi gestionarea eficientã
a riscurilor IT.

Risk IT este un set de principii ºi un cadru de lucru care ajutã
organizaþia sã identifice, sã guverneze ºi sã gestioneze
riscurile IT în mod eficient. Cadrul de lucru Risk IT este un
cadru bazat pe un set de principii directoare pentru
gestionarea eficientã a riscurilor IT care completeazã cadrul
de lucru COBIT. În timp ce COBIT oferã un set de controale
pentru a atenua riscul IT, Risk IT oferã un cadru pentru
organizaþii (pentru a identifica, guverna ºi gestiona riscurile
IT) ºi pentru auditori, care îl utilizeazã ca referenþial în cadrul
misiunilor de audit. În timp ce COBIT oferã mijloacele de
management al riscurilor, Risk IT oferã, în plus, un cadru de
îmbunãtãþire a gestionãrii riscului. 

Cadrul Risk IT acoperã decalajul existent între cadrele
generice de gestionare a riscurilor cum ar fi COSO ERM ºi
AS / NZS 4360 (care în curând vor fi înlocuite cu standardul
ISO 31000) ºi echivalentul sãu britanic ARMS6 ºi cadrele de
gestionare a riscurilor IT (în primul rând cele legate de
securitate) detaliate.

Concluzii
Atât pentru instituþiile de audit extern, cât ºi pentru auditorii
interni reacþia la schimbãrile evidenþiate mai sus se poate
materializa în câteva orientãri de naturã practicã a activitãþii,
printre care:

urmãrirea consecventã a îmbunãtãþirilor, dezvoltãrilor ºi
amendamentelor, pentru a beneficia de standardele ºi
bunele practici internaþionale ºi pentru a asigura confor-
mitatea cu reglementãrile  internaþionale;

utilizarea optimalã ºi distribuirea informaþiei disponibile:
baze de date, instrumente, ghiduri, publicaþii, rapoarte
etc.;

creºterea fluxului liber de informaþii, idei, experienþe ºi
cunoºtinþe între grupuri de utilizatori, între membrii orga-
nizaþiilor profesionale ºi de audit din domeniul auditului
IT/IS ºi comunitãþile IT.

O problemã importantã este modul în care instituþiile de audit
extern (atât financiar, cât ºi IT) se ocupã de aceste schimbãri
ºi evoluþii. 

Este recomandat sã urmeze îndeaproape evoluþia
standardelor de audit ºi a liniilor directoare, pentru a le folosi
ºi a le distribui ºi pentru a îmbunãtãþi fluxul de informaþii.
Având în vedere dinamica domeniului tehnologiei informaþiei,
s-a ajuns la concluzia necesitãþii revizuirii standardelor de
audit IT utilizate pânã în prezent ºi a actualizãrii lor în
consecinþã. 
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Introducere
Aºa cum este cunoscut, aplicarea
IFRS-urilor reprezintã o activitate cu
nivel ridicat de complexitate, care nece-
sitã, printre altele, existenþa unor cu-
noºtinþe profesionale solide în domeniu,
precum ºi înþelegerea corespunzãtoare
a problemelor de naturã contabilã ºi, în
mod deosebit, a celor ce privesc conþi-
nutul informaþional al situaþiilor financi-
are anuale ºi al posibilitãþilor de utilizare
a acestora în procesul decizional.

În aceastã ordine de idei, considerãm
cã este edificator faptul cã normaliza-
torii contabili români au stabilit cã, în
mod opþional, entitãþile de interes pu-
blic, cu excepþia celor de credit, pot
întocmi, începând cu exerciþiul 2006,
un set distinct de situaþii financiare
conforme cu IFRS, însã aceste
entitãþi trebuie sã dispunã de capa-
citatea de implementare corespunzã-
toare1.

Aceastã ultimã expresie o interpretãm
ca fiind o facilitate care se acordã în

37

Cercetare

8/2011

Considerente privind 
capacitatea de implementare
corespunzãtoare a IFRS

Magdalena MIHAI*, Cristian DRÃGAN**, Anca CIUMAG*** & Adriana IOTA****

* Prof.univ.dr., Universitatea din Craiova, auditor financiar, e-mail: magda@auditsiexpertiza.ro
** Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, e-mail: cdragano@yahoo.com
*** Drd.,Universitatea din Craiova, e-mail: ciumag_anca@yahoo.com
**** Masterand, Universitatea din Craiova, e-mail: iota_adriana@yahoo.com
1 Ordinul Ministrului Finanþelor Publice nr. 907/2005 ºi OMPF 1121/2006 privind aplicarea IFRS, Monitorul Oficial nr. 597/2005 ºi, respectiv, 602/2006.

Arguments Regarding the Adequate
Implementation Capacity of the IFRS 
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mod condiþionat entitãþilor interesate, în
sensul cã acestea îºi pot exprima o
asemenea opþiune numai atunci când,
în prealabil, dispun de posibilitãþile ne-
cesare sau, altfel formulat, dacã înde-
plinesc condiþiile ce se impun pentru a fi
implementate corect ºi complet stan-
dardele internaþionale de contabilitate.
În legãturã cu acest ultim aspect pre-
cizãm cã respectivele condiþii nu sunt
stabilite în mod explicit de cãtre norma-
lizatori, fiind necesar sã fie deduse de
cãtre fiecare entitate din semantica ex-
presiei ce priveºte „capacitatea de im-
plementare corespunzãtoare a IFRS”.

Totodatã, considerãm cã îndeplinirea
unor asemenea condiþii reprezintã un
obiectiv major, care necesitã atenþie
deosebitã, eforturi semnificative ºi res-
ponsabilitate, astfel încât sã fie solu-
þionate în mod corect ºi complet câteva
probleme sau operaþiuni premergãtoare
foarte importante pentru aplicarea în
condiþii de calitate a fiecãrui standard. 

De altfel, potrivit opiniei noastre, în
funcþie de modul cum respectivele con-
diþii sunt îndeplinite de cãtre entitate, se
poate estima sau evalua succesul pre-
conizat al aplicãrii standardelor care
influenþeazã în mod esenþial conþinutul
informaþional al situaþiilor financiare.

Metodologia 
cercetãrii

Cercetarea efectuatã a fost astfel orien-
tatã încât a permis autorilor sã reliefeze
semantica expresiei ce priveºte capaci-
tatea de implementare corespunzã-
toare IFRS-urilor ºi în funcþie de respec-
tivele clarificãri sã propunã, în mod do-
cumentat, câteva posibilitãþi sau condiþii
prealabile de îndeplinit pe care aceºtia
le presupun a fi adecvate.

În vederea realizãrii acestor deziderate
s-au analizat prevederile Standardelor

Internaþionale de Raportare Financiarã
ºi reglementãrile contabile naþionale re-
feritoare la tema abordatã ºi, totodatã,
s-a consultat literatura româneascã
aferentã.

Pe de altã parte, s-a acordat atenþie
deosebitã investigaþiilor în mediul eco-
nomic, la nivelul mai multor entitãþi re-
prezentative care fie aplicã IFRS-urile,
fie se aflã în etapa premergãtoare
adoptãrii unei decizii în acest sens.
Informaþiile obþinute prin discuþii cu fac-
torii de decizie ai respectivelor entitãþi,
precum ºi argumentele acestora, pro ºi
contra existenþei unor posibilitãþi sau
condiþii premergãtoare implementãrii
acestor standarde, au fost analizate ºi
sintetizate ºi astfel s-au depistat atât
punctele forte, cât ºi cele slabe care, în
egalã mãsurã, au fost considerate sub
formã de posibilitãþi sau condiþii de
îndeplinit în perioada pregãtirii operaþi-
unii de implementare efectivã a stan-
dardelor la care ne referim. 

Considerente 
privind condiþiile

premergãtoare
implementãrii IFRS

Acest obiectiv a fost abordat de cãtre
autori cu scopul depistãrii unor soluþii
adecvate care sã rãspundã cerinþelor
expresiei ce priveºte capacitatea de
implementare corespunzãtoare a IFRS
ºi, astfel, entitatea sã poatã opta pentru
aplicarea acestor standarde. Totodatã,
privim aceste soluþii sub forma unor
condiþii de îndeplinit sau de posibili-
tãþi create anterior adoptãrii deciziei
de implementare efectivã a standar-
delor amintite, ceea ce apreciem cã
este în spiritul condiþionãrii impuse de
normalizatorii contabili.

În acest context, subliniem cã autorii au
depistat ºi au considerat ca fiind adec-

vate câteva condiþii de îndeplinit, care
se analizeazã în continuare, în ordinea
apreciatã ca fireascã pentru activitatea
practicã.

a. Înþelegerea corectã de cãtre acþio-
nari sau finanþatori a necesitãþii ºi
oportunitãþii obþinerii de informaþii
relevante, credibile ºi transparente.

b. Desemnarea unor persoane com-
petente ºi receptive care sã înde-
plineascã condiþiile premergãtoare,
precum ºi implementarea ulterioarã
a IFRS.

c. Proiectarea machetelor aferente
situaþiilor financiare.

d. Realizarea programelor informatice
adecvate.

e. Completarea politicilor contabile cu
tratamentele impuse de IFRS.

a. Înþelegerea corectã de cãtre
acþionari sau finanþatori a
necesitãþii ºi oportunitãþii
obþinerii de informaþii rele-
vante, credibile ºi transpa-
rente

În ceea ce priveºte aceastã condiþie,
apreciem cã ea influenþeazã în mod
semnificativ întregul proces de imple-
mentare a IFRS-urilor ºi, totodatã, se
justificã ca fiind deosebit de importantã
în realizarea corespunzãtoare a tuturor
activitãþilor ce se ocazioneazã în acest
scop. Pentru exemplificare amintim
doar provocarea raþionamentului profe-
sional ºi a responsabilitãþii persoanelor
implicate, dar ºi a factorilor de decizie
ca utilizatori ai informaþiilor preconizate.

În susþinerea acestor afirmaþii conside-
rãm cã este sugestivã opinia exprimatã
în literatura de specialitate potrivit
cãreia în procesul de implementare a
IFRS-urilor ºi, implicit, pentru asigu-
rarea succesului acestora este foarte
important ca factorii de decizie impli-

38

Cercetare

Audit Financiar, anul IX



caþi sã fie convinºi cã prin aplicarea
unor asemenea standarde se asigurã
creºterea transparenþei informaþiei
financiare ºi, totodatã, reducerea
asimetriei informaþionale ºi a riscu-
lui2, ceea ce apreciem cã este benefic
pentru imaginea firmei ºi pentru creºte-
rea încrederii ºi atractivitãþii pentru terþii
interesaþi de respectiva entitate, acþio-
nari, posibili investitori, bãnci, angajaþi,
clienþi, furnizori etc.

b. Desemnarea unor persoane
competente ºi receptive care
sã îndeplineascã condiþiile
premergãtoare, precum ºi
implementarea ulterioarã a
IFRS

Resursele umane implicate ºi nivelul lor
de competenþã au un rol determinant
atât sub aspectul realizãrii capacitãþii de
implementare a IAS-urilor, în sensul în-
deplinirii ºi a celorlalte condiþii pre-
mergãtoare, cât ºi al aplicãrii ulterioare
corecte a tratamentelor pe care aceastã
operaþiune le ocazioneazã ºi, în mod
deosebit, al obþinerii unor situaþii finan-
ciare de un nivel calitativ ridicat.

Personalul de execuþie implicat în ope-
raþiunile de aceastã naturã trebuie sã
fie receptiv la noutãþi deoarece se aflã
în ipostaza unei schimbãri profesionale
esenþiale ºi, în mod logic, este provocat
sã dobândeascã cunoºtinþe temeinice
în domeniul IFRS-urilor atât prin docu-
mentare individualã, cât ºi prin partici-
parea la un curs de specializare de
aceastã naturã. Astfel, se contribuie la
eliminarea unor eventuale erori viitoare
de înþelegere sau interpretare a trata-
mentelor impuse de IAS-uri sau de so-
luþionare a posibilelor operaþiuni pe
care acestea nu le conþin.

În legãturã cu cele douã condiþii prezen-
tate anterior se poate reþine ºi faptul cã
deprinderile practice, precum ºi raþiona-
mentul profesional nu se pot forma
decât în condiþiile unei activitãþi practice
relativ îndelungate în domeniul contabi-
litãþii financiare ºi, totodatã, prin forma-
rea unei culturi contabile cel puþin satis-
fãcãtoare, ceea ce în cazul IFRS-urilor
ºi implicit a IAS-urilor necesitã inclusiv
cunoaºterea obiectivelor acestora ºi a
efectelor favorabile pe care le pot ge-
nera, referitor la care se pot consulta de
cãtre cei implicaþi ºi alte surse docu-
mentare suplimentare.

c. Proiectarea machetelor 
aferente situaþiilor financiare

Machetele aferente componentelor situ-
aþiilor financiare preconizate, privite în
sensul deþinerii de cãtre entitate a for-
mularelor specifice pentru care opteazã
ca fiind adecvate obiectivelor avute în
vedere, reprezintã, potrivit opiniei noas-
tre, o condiþie de maximã importanþã
pentru succesul implementãrii IFRS, al
cãror obiectiv central sau definitoriu se
referã la obþinerea ºi furnizarea, prin
intermediul respectivelor raportãri de
sintezã, a informaþiilor care sã permitã
satisfacerea nevoilor comune ale unei
game largi de utilizatori.

În ceea ce priveºte elaborarea acestor
machete se impune sublinierea cã
ocazioneazã, din partea persoanelor
desemnate de entitate, o activitate
laborioasã ºi responsabilã deoarece,
prin structura sau conþinutul ce se sta-
bileºte pentru fiecare dintre ele, sub
formã de elemente – rânduri cu un con-
þinut semnificativ, determinã îndeplini-
rea cerinþelor obiectivului pentru care
se pun la dispoziþia utilizatorilor de
informaþii.

În contextul celor amintite, ºi nu numai,
considerãm cã posibilitatea de imple-
mentare a standardelor la care ne refe-
rim justificã o abordare în manierã mai
extinsã, cu reliefarea mai multor as-
pecte relevante referitoare, în principal,
la poziþia financiarã ºi la rezultatul glo-
bal (performanþa financiarã), deoarece
solicitã în mai mare mãsurã raþiona-
mentul profesional.

Denumirile ºi conþinutul informaþional al
componentelor aferente setului de situ-
aþii financiare conforme cu tratamentele
ºi politicile contabile specifice Standar-
delor Internaþionale de Raportare Fi-
nanciarã diferã, în mod semnificativ, de
aceleaºi elemente stabilite prin regle-
mentãrile contabile în vigoare. Între ce-
rinþele majore ce privesc setul complet
de situaþii financiare se poate înscrie ºi
asigurarea consecvenþei ºi comparabili-
tãþii informaþiilor destinate utilizatorilor.
Altfel formulat, este necesar sã fie evi-
tate eventualele incertitudini privind re-
flectarea corectã a performanþei entitãþii
sau îmbunãtãþirea ei fictivã, aºa cum se
poate proceda în cazul unei contabilitãþi
creative3, prin interpretãri subiective ale
prevederilor standardelor internaþionale
de contabilitate.

În acest sens amintim doar obþinerea
unor informaþii incorecte sau mai atrac-
tive în cazul determinãrii costului de
achiziþie al elementelor de stocuri prin
neincluderea integralã sau parþialã în
acest cost a cheltuielilor indirecte ºi/sau
a celor de transport-manipulare, situaþie
cãreia cei în cauzã îi vor aduce o justifi-
care bazatã pe interpretarea subiectivã
(pãrtinitoare) a prevederilor IAS 24.

În ceea ce priveºte situaþiile financia-
re analizate se poate sublinia ºi obiec-
tivul lor general de satisfacere a nevo-

39

Implementarea corespunzãtoare a IFRS

8/2011

2 Ionaºcu I. ºi colectiv, Implementarea IFRS ºi reducerea costului capitalului pentru companiile româneºti, revista Audit Financiar nr.1/2010, pag.32-35. 
3 Rãileanu V., Manea C.L. ºi Rapceanu C.,  Contabilitate creativã – Suport de curs ºi aplicaþii practice, Bucureºti, 2010, pag. 4-5.
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ilor comune de informaþii ale unei
sfere largi de utilizatori în adoptarea
deciziilor economice, dintre care
pentru mulþi dintre utilizatorii externi
constituie principala lor sursã de in-
formaþii, considerent pentru care ne-
cesitã a fi elaborate ºi prezentate ast-
fel încât sã rãspundã la un nivel co-
respunzãtor necesitãþilor acestora5.

De altfel, considerãm cã aceastã ultimã
afirmaþie constituie obiectivul central
care trebuie îndeplinit de echipa de
specialiºti desemnatã la nivelul fiecãrei
entitãþi pentru proiectarea machetelor
(formularelor) ºi aplicaþiei informatice
corespunzãtoare setului de situaþii
financiare. În acest sens, reliefãm ºi

faptul cã standardele internaþionale de
contabilitate nu conþin precizãri detali-
ate de aceastã naturã ºi, în consecinþã,
este justificat ca fiecare entitate, în
funcþie de specificul activitãþilor pe care
le desfãºoarã ºi al portofoliului de cola-
boratori, sã valorifice aceastã oportuni-
tate. Astfel, va urmãri sã obþinã ºi sã co-
munice acele informaþii care vor asigu-
ra satisfacerea nevoilor comune ale uti-
lizatorilor, acordând totodatã atenþia
care se cuvine atât necesitãþilor proprii
de informaþii, cât ºi celor ce privesc pe
investitorii existenþi ºi pe cei potenþiali,
în cazul intenþiei de extindere a activi-
tãþii entitãþii.

Identificarea informaþiilor pe care echi-
pa de specialiºti le considerã cã sunt
suficiente pentru satisfacerea cerinþelor
utilizatorilor, aºa cum s-a amintit anteri-
or, se realizeazã avându-se în vedere
structura preconizatã a fiecãrei compo-
nente a setului de situaþii financiare
nominalizate de IAS 1 Prezentarea
situaþiilor financiare6, care, aºa cum
este cunoscut, deþine prioritate faþã de
ceea ce prevede, în aceastã problemã,
Cadrul general pentru întocmirea ºi
prezentarea situaþiilor financiare.

Caracteristica generalã a setului de
situaþii financiare constã, potrivit stan-
dardului amintit7, în aceea cã „trebuie
sã prezinte fidel poziþia financiarã,
performanþa financiarã ºi fluxurile de
trezorerie ale unei entitãþi”. În spiritul
acestei caracteristici este necesar a fi
prezentate, cu exactitate, efectele tran-
zacþiilor ºi altor evenimente ºi condiþii,
însã cu respectarea cerinþelor pe care
le impune Cadrul general prin definiþiile
ºi criteriile de recunoaºtere atât a
activelor ºi datoriilor, cât ºi a veniturilor
ºi cheltuielilor.

În ceea ce priveºte conþinutul fiecãreia
dintre componentele situaþiilor financia-
re se aminteºte cã standardul în cauzã
se limiteazã doar la a preciza care sunt
clasele de elemente semnificative ºi deci
obligatorii, considerându-se cã fiecare
dintre ele conþine numai elemente simi-
lare sub aspectul naturii ºi funcþiei lor.

Dintre componentele setului de situ-
aþii financiare apreciem cã se justificã
a fi prezentate, în mod succint, doar
cele care privesc poziþia financiarã ºi
performanþa financiarã, specifice en-
titãþii, considerându-le ca fiind deosebit
de importante pentru succesul imple-
mentãrii IFRS ºi implicit al calitãþii infor-
maþiilor pe care le furnizeazã celor inte-
resaþi ºi, în principal, acþionarilor sau
finanþatorilor. 

În ceea ce priveºte „Situaþia poziþiei
financiare” menþionãm cã în versiunea
anterioarã a IAS 1 avea denumirea de
„bilanþ”, însã actuala denumire a ei s-a
apreciat cã îi reflectã mai bine funcþia
care îi este stabilitã. În vederea asigu-
rãrii informaþiilor necesare pentru cu-
noaºterea poziþiei financiare a fiecãrei
entitãþi „trebuie sã conþinã valorile pen-
tru cel puþin 18 elemente – rânduri” (IAS
1, punctul 54).

Pe de altã parte, se poate reþine cã en-
titãþii îi este permis sã opteze ºi pentru
alte elemente-rânduri care sã fie pre-
zentate distinct, însã acestea trebuie sã
fie relevante pentru înþelegerea poziþiei
sale financiare, în condiþiile activitãþilor
sale specifice ºi a tranzacþiilor pe care
le realizeazã. În acest scop, se impune
efectuarea, în prealabil, a evaluãrii na-
turii ºi lichiditãþii activelor, a funcþiei
acestora în cadrul entitãþii ºi a valorilor,
naturii ºi scadenþei datoriilor, ceea ce se
poate realiza pe baza raþionamentului
profesional al persoanelor implicate.
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Un alt aspect important ce se menþio-
neazã se referã la faptul cã fie în situ-
aþia poziþiei financiare, fie în Note este
obligatoriu ca entitatea sã prezinte, po-
trivit raþionamentului profesional al spe-
cialiºtilor sãi, subclasificãri suplimenta-
re ale celor 18 elemente-rânduri, care
sã fie clasificate într-o manierã adecva-
tã operaþiunilor pe care le efectueazã.

La rândul sãu, „Situaþia rezultatului
global”, care în versiunea anterioarã a
standardelor era denumitã „contul de
profit ºi pierdere”, oglindeºte perfor-
manþa financiarã a entitãþii ºi conþine, în
principal, informaþii cu caracter obliga-
toriu ce necesitã a fi comunicate celor
interesaþi, sub formã de elemente – rân-
duri de venituri ºi cheltuieli, precum ºi
de alte elemente ale rezultatului global,
cum este cazul impozitului pe profit
aferent fiecãrei componente a altor ele-
mente ale acestui rezultat, inclusiv
ajustãrile din reclasificare, fie în situaþia
rezultatului, fie în note.

Cadrul contabil conceptual IASB
defineºte elementele ce descriu perfor-
manþa financiarã a entitãþii astfel încât
poate fi sesizatã o legãturã de autode-
terminare, în sensul cã veniturile ºi
cheltuielile reprezintã modificãri ale
activelor ºi datoriilor, dupã cum
urmeazã:

- veniturile sunt creºteri de avantaje
economice viitoare în cursul peri-
oadei contabile, care au ca rezultat
o creºtere a capitalurilor proprii,
diferitã de cea care provine din con-
tribuþiile proprietarilor;

- cheltuielile sunt diminuãri de avan-
taje economice în cursul perioadei
contabile, ce au ca rezultat o dimi-
nuare a capitalurilor proprii, diferitã

de cea care provine din distribuirile
în favoarea proprietarilor de capital.

Din cele amintite se poate observa cã în
cadrul conceptual internaþional se de-
finesc conceptele de venit ºi cheltuialã
prin raportare la capitalurile proprii (cal-
culate ca diferenþã între active ºi dato-
rii), care exprimã de fapt averea pro-
prietarilor.

Standardele internaþionale nu reco-
mandã o structurã rigidã a situaþiei ana-
lizate, ci presupun exercitarea raþiona-
mentului profesional în aprecierea ca-
racterului semnificativ al unui element
de venit sau cheltuialã ce se preco-
nizeazã a fi raportat în vederea reliefãrii
specificului activitãþilor pe care le
desfãºoarã entitatea. 

d. Realizarea programelor
informatice adecvate

Deþinerea de cãtre entitate a progra-
melor informatice adecvate reprezintã,
dupã opinia noastrã, o condiþie distinctã
pentru aplicarea IFRS-urilor. În acest
sens, se poate adopta fie varianta mo-
dificãrii corespunzãtoare a programului
pe care entitatea îl utilizeazã pentru
þinerea contabilitãþii financiare, fie cea
de achiziþionare a unui nou program
informatic care sã permitã executarea
atât a lucrãrilor contabilitãþii financiare,
cât ºi a celor ce privesc implementarea
IFRS-urilor, în sensul aplicãrii tuturor
tratamentelor pe care acestea le impun,
precum ºi al obþinerii automate a situaþi-
ilor financiare, care, din cauza specifi-
citãþii structurii lor, ocazioneazã profe-
sionalism ºi un volum semnificativ de
muncã.

Considerãm cã este de preferat prima
variantã, care presupune costuri mai
mici comparativ cu cealaltã variantã,

dar prezintã ºi avantajul cã personalul
de execuþie este familiarizat cu uti-
lizarea programului ºi astfel randamen-
tul este mai mare ºi erorile mai puþine. 

e. Completarea politicilor 
contabile cu tratamentele
impuse de IFRS

Completarea politicilor contabile consi-
derãm cã reprezintã o ultimã condiþie
justificatã ºi oportunã deoarece, aºa
cum este cunoscut, ele conþin principi-
ile, bazele, convenþiile, regulile ºi prac-
ticile specifice aplicate de entitate cu
prilejul întocmirii ºi prezentãrii situaþiilor
financiare anuale8, inclusiv în cazul
aplicãrii IFRS.

Prin operaþiunea de completare înþele-
gem cã la politicile contabile anterioare
implementãrii IFRS se adaugã trata-
mentele pe care acestea le impun, fãrã
a fi neglijat faptul cã se menþine conti-
nuitatea în ceea ce priveºte raportarea
financiarã aferentã reglementãrilor con-
tabile conforme cu directivele europe-
ne. Modificarea politicilor contabile
existente este permisã atunci când
existã elemente care o justificã.

Implementarea standardelor analizate
reprezintã o schimbare esenþialã a sis-
temului contabil al entitãþii, care, în mod
legal, determinã includerea în setul de
politici contabile a tuturor tratamentelor
ºi procedurilor impuse de respectivele
standarde internaþionale care, fiind
aprobate de administratorul entitãþii,
asigurã responsabilizarea persoanelor
de execuþie ºi implicit soluþiile corecte
pe care acestea trebuie sã le utilizeze
pentru obþinerea informaþiilor corespun-
zãtoare, cantitativ ºi calitativ, ce urmea-
zã a fi reflectate în situaþiile financiare
anuale.
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Concluzii
Considerãm cã se poate sublinia faptul
cã normalizatorii contabili români, prin
folosirea expresiei „sã dispunã de ca-
pacitatea de implementare corespunzã-
toare a IFRS-urilor”, doresc sã transmitã
un mesaj imperativ entitãþilor, în sensul
cã acestea pot sã opteze pentru apli-
carea acestor standarde doar în cazul
în care deþin, în acest scop, posibilitãþi
certe care sã garanteze obþinerea re-
zultatelor favorabile preconizate. Întru-
cât s-a explicat la ce se referã aceste
posibilitãþi, am apreciat cã pentru entitã-
þile interesate este util sã fie prezentate
câteva considerente sub forma unor
condiþii ce trebuie îndeplinite anterior
implementãrii efective a Standardelor
Internaþionale de Raportare Financiarã.
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Câteva cuvinte despre cartea „Funda-
mentele contabilitãþii”. Valul de scandaluri
financiare de la începutul secolului al XXI-
lea (Enron, World Com, Ahold, Parma-
lat…) ºi adoptarea de cãtre Uniunea
Europeanã a unor norme contabile inter-
naþionale controversate au adus în cen-
trul atenþiei contabilitatea ºi au invitat pe
specialist ºi pe profan la o reîntoarcere la
„natura” acesteia, adicã la fundamentele
sale teoretice ºi practice, istorice, sociale
ºi organizaþionale. 

Un astfel de demers îºi propune aceastã
lucrare. Cartea traseazã evoluþia istoricã
a contabilitãþii, examineazã rolul ºi con-
diþiile integrãrii sale în capitalismul con-
temporan, îi analizeazã practica norma-
lizatã ºi, în general, aptitudinea de a ge-
nera, împreunã cu auditul extern, o re-
prezentare „adevãratã” a întreprinderii ºi
a performanþelor sale. Aceastã lucrare

prezintã, de asemenea, multiple mize
(politice, economice ºi sociale) ale unei
tehnici care cuantificã profitul ºi care,
paradoxal, este, în general, consideratã
neutrã.

Cartea „Analiza financiarã a întreprinderii”
se situeazã, de asemenea, în deplinã ac-
tualitate. Importanþa întreprinderii în eco-
nomiile contemporane explicã interesul
pe care îl acordã „sãnãtãþii” sale financia-
re diverºii sãi parteneri (împrumutãtori,
acþionari-investitori, salariaþi, clienþi, furni-
zori, stat…). Cum sã se decripteze ºi sã
se interpreteze performanþele economice
ºi financiare ale întreprinderii? Cum sã se
aprecieze riscul legat de pierdere, legat
de fluctuaþiile activitãþii, de structura chel-
tuielilor de exploatare ºi de importanþa
îndatorãrii? Cum sã se aprecieze echili-
brul financiar ºi sã se anticipeze difi-
cultãþile care se pot finaliza printr-un fali-
ment? Care sunt instrumentele moderne
aflate la dispoziþia analistului?

Sunt întrebãri la care cititorul este invitat
sã gãseascã rãspunsul în paginile cãrþii.

Semnal editorial
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costurilor stocurilor de 
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Considerations Regarding the Use of the Account 711 "Revenues Associated
with the Costs of the Completed Production" in the Accounting of 
Biological Assets 
Productive activity in Romania is currently an acute issue which should be resolved in the near future in order to provide a
framework for investment in agriculture. Accounting can support this process and improve the agricultural sector not only
using its handy tools and processes. Thus, the account 711 is for the accounting practitioner but also for the accounting the-
orist a questionable element in what regards the effects of its use (for example, the income tax to be paid by the farm even
if they have not been harvested agricultural assets). The paper propose a parallel analysis of accounts 711 and 722 to high-
light the accounting differences while recommending the auditors to pay a special attention to "verify" these elements. The
paper also presents several proposals in connection with the removal of bi-functional account 711 from the chart of accounts
and replace it with another account which will have the function of a liability account. All these proposals are carried out in
order to facilitate the work of professional accounting and to improve the information presented in the balance sheet, finan-
cial statements etc.
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Abstract

Introducere
Pe plan naþional se vorbeºte foarte mult de restructurarea
sectorului agricol. Din punctul nostru de vedere sunt nece-

sare politici rurale coerente, care sã susþinã consolidarea
exploataþiilor agricole ºi mai ales gospodãriile de semi-sub-
zistenþã. Astfel, o monitorizare atentã, la nivelul fiecãrei
exploataþii agricole, a costului producþiei devine un factor



important de raþionalizare a alocãrii ºi consumãrii de resurse,
efectele economice pozitive apãrând prin influenþarea
preþurilor produselor agricole ºi creºterea profitului unitar.
Pentru o reflectare cât mai fidelã a costului de producþie este
nevoie de contabilitate. În contabilitatea financiarã, costul de
producþie este evidenþiat cu ajutorul contului 711.

În demersul nostru nu putem sã facem abstracþie de radio-
grafia domeniului studiat.

Pe plan internaþional, se cuvine amintit Standardul Interna-
þional de Contabilitate 41 Agricultura. Subiectul tratat de IAS
41 nu a mai fost abordat în alte Standarde Internaþionale de
Contabilitate: se referã la probleme specifice unui anumit
sector de activitate - agricultura. Norma internaþionalã pre-
scrie, printre altele, tratamentul contabil al activelor biologice
pe durata dezvoltãrii lor, transformãrilor genetice, producerii
ºi procreãrii ºi pentru evaluarea iniþialã a producþiei agricole
la momentul recoltãrii. 

Pe plan naþional, o descriere ºtiinþificã a problematicii contu-
lui 711 rezultã din „Ghidul pentru înþelegerea ºi aplicarea

Standardului Internaþional de Contabilitate nr. 41 Agricultura”,
Editura CECCAR, Bucureºti, 2004.

Metodologia de 
cercetare

Pentru a ne atinge obiectivele stabilite redãm succint compo-
nentele metodologiei cercetãrii utilizate în lucrare, respectiv:

documentarea ºi studiul de arhivã;

studiul de teren prin care s-a realizat o confruntare direc-
tã cu realitatea din cadrul exploataþiilor agricole;

comparaþia efectuatã între funcþiunea contului 711 ºi con-
tul 722;

demersul fenomenologic prin care se realizeazã stu-
dierea descriptivã a proceselor, fenomenelor, faptelor ºi
situaþiilor din contabilitate în starea ºi evoluþia lor în timp
ºi spaþiu;

Precizãm cã în cadrul lucrãrii nu a fost utilizat un sistem
metodologic conceput ca un tipar absolut, ci am fãcut apel la
combinarea de metode, instrumente ºi tehnici de cercetare
preluate din teoria economicã ºi practica exploataþiilor agri-
cole.

Aspecte noþionale 
privind cheltuielile 

ºi veniturile
Orice entitate, indiferent de obiectul ei de activitate, înre-
gistreazã cheltuieli ºi venituri, iar prin compararea acestora
se va stabili rezultatul exerciþiului.

Potrivit Legii contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, închiderea
conturilor de venituri ºi cheltuieli se efectueazã, de regulã, la
sfârºitul exerciþiului financiar, iar rezultatul definitiv se sta-
bileºte la închiderea acestuia. 

Potrivit Cadrului general de întocmire ºi prezentare a situaþi-
ilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standardele
Internaþionale de Contabilitate, dar ºi Ordinului ministrului
finanþelor publice nr. 3055/2009, cheltuielile1 constituie dimi-
nuãri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul

44

Cercetare

Audit Financiar, anul IX

1 Trebuie evitate confuziile între conceptele de „cheltuialã” ºi „cost”. Cheltuiala are o sferã mai largã de cuprindere decât costul, deoarece numai anu-
mite cheltuieli se regãsesc în cost.

O monitorizare atentã, 
la nivelul fiecãrei exploataþii 
agricole, a costului producþiei 
devine  un factor important 
de raþionalizare a alocãrii ºi 
consumãrii de resurse, efectele 
economice pozitive apãrând 
prin influenþarea preþurilor 
produselor agricole ºi creºterea
profitului unitar



perioadei contabile sub formã de ieºiri sau scãderi ale valorii
activelor ori creºteri ale datoriilor, care se concretizeazã în
reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din
distribuirea acestora cãtre acþionari.

Din punctul de vedere al situaþiilor financiare, respectiv al
contului de profit ºi pierdere, recunoaºterea cheltuielilor pre-
supune existenþa urmãtoarelor condiþii:

- a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoa-
re, aferente diminuãrii unui activ sau creºterii unei
datorii;

- diminuarea beneficiilor economice viitoare poate fi
evaluatã credibil.

Cadrul general defineºte veniturile ca reprezentând creºteri
ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei
contabile sub formã de intrãri sau creºteri ale activelor ori
descreºteri ale datoriilor, care se concretizeazã în creºteri ale
capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contribuþii
ale acþionarilor.

Din punctul de vedere al contului de profit ºi pierdere, ca
structurã componentã a situaþiilor financiare, recunoaºterea
veniturilor presupune existenþa urmãtoarelor condiþii:

- a avut loc o creºtere a beneficiilor economice viitoare
concretizatã în creºterea unui activ sau în diminuarea
unei datorii;

- creºterea beneficiilor economice viitoare poate fi eva-
luatã credibil.

Noþiunile de cheltuieli ºi venituri sunt privite oarecum diferit
de cele douã mari componente ale contabilitãþii: contabili-
tatea financiarã ºi contabilitatea de gestiune.

Astfel, în contabilitatea financiarã cheltuielile ºi veniturile sunt
încadrate dupã naturã în:

cheltuieli ºi venituri de exploatare;

cheltuieli ºi venituri financiare;

cheltuieli ºi venituri extraordinare.

Aceastã clasificare este unicã pe economie, folosindu-se în
cadrul tuturor entitãþilor. Contabilitatea de gestiune preia2 o
parte din informaþiile furnizate de contabilitatea financiarã ºi

le ordoneazã dupã criteriul destinaþiei, astfel:

cheltuieli directe;

cheltuieli indirecte de producþie;

cheltuieli generale de administraþie;

cheltuieli de desfacere.

Clasificarea cheltuielilor dupã destinaþie este utilizatã în
cadrul unei exploataþii agricole pentru organizarea contabili-
tãþii de gestiune ºi calculul costului unitar al produselor,
lucrãrilor ºi serviciilor.

Cheltuielile din contabilitatea financiarã suferã „retratãri”
înaintea integrãrii lor în costuri, având ca obiect fie eliminarea
anumitor cheltuieli sau substituirea unora dintre ele, fie
crearea altora3. 

În cadrul entitãþilor, raþionamentul profesional trebuie sã se
manifeste din plin, de exemplu pentru „activarea unor cheltu-
ieli” sau înregistrarea cheltuielilor în debitul conturilor din
clasa 6. Dar în sectorul agricol se pot pune ºi urmãtoarele
întrebãri: ce tratament contabil ar trebui sã se aplice cheltu-
ielilor efectuate pentru înfiinþarea unei plantaþii de meri? Sã
se înregistreze în debitul conturilor de cheltuieli sau sã fie
înregistrate ca imobilizãri în curs, imobilizãri corporale ori altã
categorie contabilã? 

Problema ar putea fi privitã ºi din alt punct de vedere, respec-
tiv al momentului recunoaºterii plantaþiei de meri ca imobi-
lizare corporalã: în momentul înfiinþãrii, în momentul intrãrii
pe rod sau în altã perioadã? Acestea sunt aspecte la care tre-
buie sã rãspundã contabilitatea financiarã, cel puþin în sec-
torul vegetal4.

Dacã privim din perspectiva contabilitãþii de gestiune, se
pune întrebarea: care este momentul încorporãrii în costuri a
cheltuielilor ºi în ce proporþie, þinând seama de urmãtoarea
clasificare:

cheltuieli încorporabile;

cheltuieli neîncorporabile;

cheltuieli supletive.

Pentru stocurile obþinute din producþie proprie (produsele
finite, semifabricatele, producþia în curs de execuþie ºi alte
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2 Din punct de vedere teoretic, contabilitatea de gestiune ar trebui organizatã de cãtre entitãþi, dar din punct de vedere practic acest aspect este lãsat
în desuetudine. De ce? Pentru cã managerii (o anumitã parte a acestora, pentru a nu face o generalizare) nu conºtientizeazã importanþa orga-
nizãrii contabilitãþii de gestiune din punct de vedere al supravieþuirii entitãþilor mai ales în situaþii de lipsã de lichiditãþi.

3 Epuran, M. ºi colectiv, Contabilitate ºi control de gestiune, Editura Economicã, Bucureºti, 1999, pag. 24.
4 Menþionãm cã agricultura cuprinde douã componente: sectorul vegetal ºi sectorul zootehnic.



stocuri produse de cãtre exploataþie), evaluarea se face la
cost de producþie. 

Spre exemplu, în cadrul unor exploataþii agricole, anumite
bunuri constituie atât produse finite, dar pot fi utilizate ºi ca
semifabricate pentru obþinerea altor produse. De exemplu,
strugurii de vin pot fi vânduþi ca atare ºi constituie produse
finite sau pot fi vinificaþi pe capacitãþi de producþie proprii,
obþinându-se vin (în acest caz strugurii ar putea fi recunoscuþi
din punct de vedere contabil ca semifabricate).

Costul de producþie include, conform definiþiei date de IASB,
urmãtoarele componente:

cheltuielile directe de producþie (consumul de materii
prime ºi materiale, manopera directã);

cota de cheltuieli indirecte, alocatã sistematic bunului ob-
þinut - amortizarea, întreþinerea secþiilor ºi utilajelor, con-
ducerea ºi administrarea secþiilor (IAS 2, paragra-
ful 10).

Din studierea legislaþiei în vigoare ºi a literaturii contabile, din
punctul de vedere al contabilitãþii de gestiune se discutã
foarte mult pe marginea cheltuielilor, lãsând în plan secundar
problematica veniturilor.

Discuþii privind necesitatea 
eliminãrii contului 711 

din planul de conturi
În contabilitatea exploataþiilor agricole regãsim elementele
prezentate mai sus, respectiv cheltuieli ºi venituri, dar din
punct de vedere al IAS/IFRS (IAS 41 Agricultura) se
opereazã ºi cu noþiunea de activ biologic. Acesta este
reprezentat de un animal viu sau o plantã vie, iar un grup de
active biologice reprezintã o grupare de animale sau de
plante vii similare5. 

Contabilitatea activelor biologice se þine cantitativ ºi valoric
sau numai valoric, prin folosirea inventarului permanent sau
a inventarului intermitent.

În condiþiile utilizãrii inventarului permanent, în contabilitate
se înregistreazã toate operaþiunile de intrare-ieºire din patri-
moniul6 exploataþiei agricole, ceea ce permite stabilirea ºi
cunoaºterea în orice moment a stocurilor atât cantitativ, dar
ºi valoric.

Inventarul intermitent, care poate fi aplicat în entitãþile agri-
cole din categoria celor mici ºi mijlocii, constã în stabilirea ºi
înregistrarea în contabilitate a ieºirilor numai la sfârºitul
perioadei de gestiune, pe baza inventarierii faptice a
stocurilor de valori materiale. Valoarea ieºirilor se determinã
dupã formula:

E = Si + I - Sf

unde:

E - valoarea ieºirilor

Si - soldul iniþial

I - valoarea intrãrilor

Sf - soldul final stabilit prin inventariere

Metoda inventarului intermitent, deºi mai simplã decât cea a
inventarului permanent, prezintã anumite dezavantaje: 

- o eroare la inventarierea fizicã a patrimoniului entitãþii
poate sã ducã la distorsionarea informaþiei prezentate
în situaþiile financiare anuale;

- stocurile de active nu pot fi cunoscute pe parcursul
perioadei contabile. 

Aplicarea inventarului intermitent pentru bunurile obþinute din
producþie proprie ºi producþie în curs de execuþie constã în
anularea stocului iniþial prin debitarea contului 711 „Venituri
aferente costurilor stocurilor de produse” ºi creditarea contu-
lui de stoc. Obþinerea de bunuri pe parcursul exerciþiului
financiar nu se înregistreazã în contabilitate, ci are loc sta-
bilirea stocului final prin inventariere, care se înregistreazã
prin debitarea conturilor de stocuri ºi creditarea contului 711
„Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”. La
sfârºitul perioadei contabile conturile de stocuri evidenþiazã
bunurile obþinute din producþie proprie ºi producþie în curs de
execuþie existente în patrimoniul entitãþii, iar soldul contului
711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” aratã
apariþia fenomenului de stocaj la nivel de exploataþie agri-
colã.

În continuare, vom încerca efectuarea unei analize în paralel
a conturilor 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de pro-
duse” ºi 722 „Venituri din producþia de imobilizãri corporale”.

Din punct de vedere al funcþiei contabile, cele douã conturi
sunt parþial diferite: contul 711 este bifuncþional, iar contul
722 este cont de pasiv.
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5 IAS 41 Agricultura, paragraful 5.
6 Considerãm cã acest concept se va utiliza în continuare ºi de cãtre unii teoreticieni, dar mai ales de cãtre practicieni, inclusiv de organele judiciare.



Ambele conturi se utilizeazã pentru obþinerea de bunuri:

contul 711 se utilizeazã pentru obþinerea din producþie
proprie a stocurilor: producþie în curs de execuþie, semi-
fabricate, produse finite, produse reziduale, inclusiv ani-
male ºi pãsãri;

contul 722 se utilizeazã pentru obþinerea de active imobi-
lizate: clãdiri, instalaþii, inclusiv active biologice;

Diferenþa majorã între cele douã conturi, ca de altfel între
contul 711 ºi celelalte conturi de venituri este faptul cã pe par-
cursul exerciþiului financiar primul se debiteazã ºi prin alte
conturi decât 121. Tocmai acest aspect considerãm cã tre-
buie rezolvat în activitatea de producþie a entitãþilor, în gene-
ral, ºi în contabilitatea exploataþiilor agricole, în particular.

Deosebirea dintre cele douã conturi poate fi judecatã ºi din
punct de vedere al amortizãrii. Astfel, pentru imobilizãrile
amortizabile, în momentul descãrcãrii de gestiune contul 722
nu se debiteazã, deoarece trebuie sã diminuãm amortizarea
ºi eventual diferenþa dintre valoarea de intrare ºi valoarea
amortizatã sã fie tratatã ca o cheltuialã. În schimb, pentru
stocuri, fiind categorii de bunuri care nu se amortizeazã, se
pune problema diferit. Astfel, la descãrcarea de gestiune con-
tul 711 se debiteazã. De regulã, contul 711 intrã în relaþie cu
unul din conturile 331 (contul 332 intrã în relaþie cu 712), 341,
345, 346, 348, 361, 368, conturi pe care noi le-am denumit în
lucrare conturi de producþie. Aceastã relaþie poate fi prezen-
tatã schematic ca în figura 1.

Nu avem pretenþia cã pledoaria noastrã este întrutotul
veridicã, dar putem propune câteva paradigme de lucru în
legãturã cu (in)utilitatea contului 711:

gãsirea de corespondenþe numai între conturile care re-
flectã producþia de bunuri, respectiv 331, 341, 345, 346,
348, 361 ºi 368. În situaþia în care conturile de gestiune
din clasa 9 intrã în corespondenþã numai între ele, pro-
punem ca ºi o parte din conturile contabilitãþii financiare
sã intre în relaþii contabile numai între ele. În acest caz,
contul 711 ar putea fi eliminat din planul de conturi;
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7 Aceastã paradigmã poate fi anulatã prin motivaþia potrivit cãreia conturile de activ nu se pot închide direct prin contul 121, pentru cã nu reprezintã
venituri, ca sã poatã fi reflectate în rezultat.

În sectorul agricol se pot pune 
ºi urmãtoarele întrebãri: 

ce tratament contabil ar trebui 
sã se aplice cheltuielilor efectuate

pentru înfiinþarea unei plantaþii 
de meri? Sã se înregistreze în 
debitul conturilor de cheltuieli 

sau sã fie înregistrate ca imobilizãri
în curs, imobilizãri corporale 
ori altã categorie contabilã?



punerea în corespondenþã a conturilor care oglindesc
producþia direct cu contul 1217. În acest caz reprezen-
tarea schematicã anterioarã ar arãta conform figurii 2.

În situaþia în care se utilizeazã contul 121, se pun urmã-
toarele întrebãri: mai este valabil „principiul” contabilitãþii de
angajamente? Ce criteriu utilizãm pentru clasificarea cheltu-
ielilor ºi a veniturilor?

schimbarea funcþiei contabile (contul 711 sã nu mai
funcþioneze ca un cont bifuncþional, ci numai ca un cont
de pasiv). Este drept cã cele douã conturi care reflectã
producþia în curs de execuþie pot fi utilizate în corespon-
denþã directã cu contul 711, respectiv 712. Problema se
pune la descãrcarea de gestiune. În acest sens propu-
nem introducerea în planul de conturi a unui cont de chel-
tuieli, respectiv 6XX „Cheltuieli privind producþia vân-
dutã”, care sã fie utilizat în momentul vânzãrii bunurilor
agricole, respectiv la descãrcarea de gestiune. 

Astfel, contul 711 nu ar mai fi un cont bifuncþional ºi ar putea
fi rezolvat impedimentul completãrii contului de profit ºi
pierdere, respectiv poziþiile „Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse” ºi „Producþia realizatã de entitate pen-
tru scopurile sale proprii ºi capitalizatã”. În aceastã situaþie,
figura de mai sus ar arãta ca ºi cum contul 711 ar funcþiona
numai ºi numai ca un cont de pasiv (figura 3):

Soluþiile propuse considerãm cã sunt discutabile, dar cu cer-
titudine o schimbare în legãturã cu utilizarea contului 711 în
activitatea de producþie ar trebui sã intervinã în virtutea
aplicãrii raþionamentului profesional.

Concluzii
Pentru organizarea ºi conducerea judicioasã a contabilitãþii
unei exploataþii agricole propunem introducerea de cãtre
legiuitorul român în planul de conturi general a contului 6XX
„Cheltuieli privind producþia vândutã” (utilizarea acestui cont
ar putea fi extinsã pentru contabilitatea tuturor entitãþilor), ce
va fi utilizat în tandem cu contul 711 „Venituri aferente cos-
turilor stocurilor de produse” (ce va avea numai funcþie con-
tabilã de pasiv).

De asemenea, poate fi luatã în considerare ºi opþiunea,
potrivit cãreia, contul 711 poate fi eliminat din planul de con-
turi general, împreunã cu contul 722, ambele putând fi
înlocuite cu un singur cont care sã aibã numai ºi numai
funcþie contabilã de pasiv. Sau se poate opta pentru elimi-
narea contului 711 prin gãsirea de corespondenþe între con-
turile 331, 341, 345, 346, 348, 361, 368, aºa cum, similar,
conturile de gestiune intrã în corespondenþã numai între ele.
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Introducere
O formã de energie tot mai mult luatã în considerare este
energia verde sau energia regenerabilã. 

Avantajele folosirii acestui tip de energie sunt tot mai evi-
dente, în contextul de epuizare a resurselor tradiþionale ºi de
creºtere a preþurilor producþiei de energie convenþionalã. 

Sistemele de producere a energiei verzi încep sã fie utilizate
nu numai de cãtre utilizatorii casnici, dar ºi de cãtre compani-
ile care investesc în astfel de sisteme pentru înlocuirea con-
sumului clasic de energie electricã.

Instalarea unui sistem pentru producerea de energie verde
sau regenerabilã de cãtre o entitate duce la recunoaºterea
unei imobilizãri corporale dacã îndeplineºte cerinþele de
recunoaºtere a activelor cuprinse în Reglementãrile contabile
conforme cu directiva a IV-a a CEE, parte componentã a
reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene
aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr.
3055/2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 

Beneficiile economice aºteptate de la activ ca urmare a
recunoaºterii sale sunt reprezentate de potenþialul sãu, direct
sau indirect, de a contribui la fluxul de numerar ºi echivalente
de numerar ale entitãþii. 

În cazul instalãrii unui sistem pentru producerea energiei
verzi ce va fi utilizatã exclusiv pentru consumul propriu al
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Models for Estimating the Fair Value 
of a Green Energy System 
Determining the fair value for the assets of an entity is very
often a real challenge. As it is stated in the economic liter-
ature and in the national regulations too, the fair value is
the amount for which an asset could be exchanged
between knowledgeable, willing parties in an arm's length
transaction. But there are a lot of cases when an entity can
not have information from a regulated market. In these
cases the entity should take into account other estimation
models in order to assess the fair value of an asset.
The model an entity choose should be well documented
because the result of the estimation method is the fair
value of an asset which shall be recognized in the annual
financial statements and shall have an effect on every per-
formance indicator of the entity. The model should also be
simple and clear in order to allow the auditors to express
an opinion when auditing the financial situations.

Key words: green energy, fair value, income method
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entitãþii, beneficiile economice generate de sistem sunt re-
prezentate de capacitatea acestuia de a reduce ieºirile de
numerar, respectiv suma plãtitã pentru consumul de energie
electricã provenitã din surse clasice. 

Metodologia de cercetare
Elaborarea acestui studiu porneºte de la analiza, pe baza li-
teraturii de specialitate, a modelelor de evaluare ºi deter-
minare a valorii juste pentru elementele cuprinse în situaþiile
financiare anuale.

Pentru realizarea cercetãrii s-a efectuat o documentare pe
baza reglementãrilor naþionale în vigoare, precum ºi a Stan-
dardelor Internaþionale de Raportare Financiarã aplicabile
acestui studiu.

Metodologia de cercetare cuprinde douã etape: prezentarea
principalelor metode de evaluare utilizate pentru estimarea
valorii juste, cu accent pe metoda venitului, ca metodã de
estimare utilizatã în practicã. Urmãtoarea etapã este o etapã
practicã, de particularizare a metodei venitului pentru apli-
carea acesteia unui element care prin natura sa nu
genereazã prin utilizare venituri directe cãtre entitate.

Metoda propusã pentru evaluarea unui sistem de producere
a energiei neconvenþionale pune accent pe beneficiile
viitoare generate cãtre întreprindere de un astfel de sistem ºi
nu numai de condiþiile pieþei la un anumit moment dat.

În determinarea modelului de evaluare se porneºte de la ge-
neral la particular, de la regulã la concret, de la teorie la prac-
ticã. Pentru exemplificarea consideraþiilor de naturã teoreticã
am prezentat un caz practic de estimare a valorii juste a unui
sistem de producere a energiei regenerabile.

Mãsurarea sistemelor 
de producere a energiei verzi,

ulterior recunoaºterii iniþiale
Costul iniþial al sistemului este format din costul componen-
telor sistemului (panouri, baterii, cabluri) ºi manopera aferen-
tã. 

Având în vedere caracterul foarte specific al acestui sistem ºi
cã niciuna din componentele sale nu poate fi utilizatã inde-
pendent de alte componente pentru a produce energie elec-
tricã, în funcþie de destinaþia lor, întregul sistem va fi tratat ca
un activ sau ca o unitate generatoare de numerar. 

La recunoaºterea iniþialã sistemul va fi recunoscut la cost.
Costul iniþial include toate costurile necesare pentru a aduce
activul în stare de funcþionare.

Dupã recunoaºterea iniþialã a activului, acesta va fi amortizat
conform politicilor contabile ale entitãþii referitoare la amorti-
zarea imobilizãrilor corporale.

La recunoaºterea ulterioarã în situaþiile financiare anuale ale
entitãþii, aceasta poate determina valoarea justã a imobi-
lizãrilor corporale prin efectuarea reevaluãrii, conform trata-
mentului alternativ de evaluare permis de reglementãrile con-
tabile naþionale.

Astfel, imobilizarea corporalã poate fi prezentatã în situaþiile
financiare anuale la cost minus amortizarea cumulatã ºi
ajustãrile pentru depreciere atunci când se utilizeazã modelul
de evaluare pe baza costului istoric sau la valoarea justã de
la data efectuãrii reevaluãrii în cazul în care entitatea opteazã
pentru reevaluare. 

Estimarea valorii juste
Valoarea justã se determinã, de regulã, ca valoare de piaþã a
activului, pentru acele active pentru care existã o piaþã activã,
cu tranzacþii recente. 

Pentru activele pentru care nu existã o piaþã, ºi nicio infor-
maþie despre tranzacþii recente nu este disponibilã, se uti-
lizeazã modele matematice pentru a estima valoarea justã. 

Sistemele de producere a energiei verzi prezintã caracteris-
tici specifice determinate în funcþie de amplasare, necesar de
energie electricã de furnizat, echipamente utilizate pentru
realizarea acesteia, de condiþiile specifice meteorologice din
zonã, potenþialul energetic al zonei. 

În concluzie, se poate afirma cã astfel de active reprezintã
active unice, formate dintr-un ansamblu de alte active cu o
utilizare specificã, ºi nu active cu caracteristici generale. 

Ca metode de estimare a valorii juste pentru activele corpo-
rale pentru care nu existã un preþ cotat pe o piaþã activã ºi
care nu sunt comercializate în mod frecvent între pãrþi se
poate utiliza fie metoda veniturilor, fie costul de înlocuire. 

Metoda veniturilor este consideratã o metodã de evaluare
complexã ºi completã, întrucât aceasta þine seama de
condiþiile concrete ale pieþei, pe de o parte, ºi de utilitatea
activului pentru întreprindere, pe de altã parte.

Punctul de plecare al acestei metode este dat chiar de defini-
þia activului, respectiv “activul este o resursã controlatã de
entitate ca rezultat al unor evenimente trecute ºi de la care



518/2011

se aºteaptã sã genereze beneficii economice viitoare pentru
entitate.”1

Pornind de la aceastã definiþie, prin metoda venitului valoa-
rea justã se determinã ca exprimare monetarã a capacitãþii
activului de a genera fluxuri de trezorerie viitoare cãtre între-
prindere.

În aplicarea metodei venitului pentru estimarea valorii juste
sunt necesari trei paºi:

1. Estimarea fluxurilor viitoare de numerar ce vor fi ge-
nerate de activul respectiv cãtre întreprindere;

2. Determinarea duratei de viaþã a activului ºi implicit a
perioadei pentru care se realizeazã estimarea;

3. Alegerea ratei de actualizare adecvate. 

De regulã, fluxurile de numerar viitoare sunt date de venitu-
rile viitoare estimate a fi generate din utilizarea activului, din
care se scad cheltuielile necesare funcþionãrii activului.  În
cazul prezentat, pentru sistemele de producere a energiei
electrice verzi cu scopul utilizãrii acesteia de cãtre entitate,
fluxurile de numerar estimate nu sunt date de veniturile ge-
nerate de un astfel de sistem, ci sunt reprezentate de econo-
mia pe care entitatea o realizeazã ca urmare a reducerii sau
chiar eliminãrii plãþilor efectuate cãtre furnizorii de energie
electricã în cazul consumului clasic de energie electricã.
Beneficiul economic care rezultã din utilizarea acestui tip de
activ nu este un beneficiu productiv, ci este capacitatea aces-
tuia de a reduce ieºirile de numerar. 

Pentru a obþine estimãri ale fluxurilor de numerar pentru toatã
perioada determinatã este necesar sã se þinã seama de ten-
dinþele pieþei, evoluþia prognozatã a preþului energiei elec-
trice, precum ºi de orice alþi factori care ar putea influenþa
mãrimea fluxurilor. 

În estimarea fluxului de numerar pentru un sistem de produ-
cere a energiei verzi se porneºte de la cheltuiala cu energia
electricã ce ar fi trebuit suportatã în anul curent, determinatã
în funcþie de consumul efectiv de energie ºi de preþul curent
al energiei pe piaþã.

Astfel, putem spune cã fluxurile de numerar aferente unui 
sistem de producere a energiei verzi pot fi determinate pen-
tru anul curent de la care se porneºte evaluarea, prin for-
mula: 

Unde, FNi = fluxul de numerar în anul i

Qi = cantitatea de energie electricã, mãsuratã în kWh,
furnizatã de sistemul de producere a energiei verzi în
anul i

Pei = preþ de consum standard de energie electricã în anul i
aplicabil entitãþii respective (preþ/kWh) 

În cazul în care unele componente ale sistemului de produ-
cere a energiei verzi au durata de viaþã utilã mai scurtã decât
perioada pentru care fluxul de numerar este estimat, prog-
noza fluxului de numerar trebuie sã þinã seama de costurile
de înlocuire a acestor componente. 

Astfel, pentru anul în care se cunoaºte cã se va realiza o
înlocuire a unei pãrþi a sistemului, denumit în scopul acestui
articol “partea A”, putem considera fluxul de numerar deter-
minat prin urmãtoarea formulã: 

Unde, FNj = fluxul de numerar estimat pentru anul j 

Qj = cantitatea de energie electricã, mãsuratã în kWh,
furnizatã de sistemul de producere a energiei verzi în
anul j

Pej = preþul energiei electrice în anul j (preþ/kWh) 

CA = cheltuiala ocazionatã de înlocuirea pãrþii componente A

Determinarea ratei de 
actualizare 

Rata de actualizare utilizatã pentru actualizarea fluxurilor de
numerar trebuie sã reflecte riscurile asociate fluxurilor de
numerar estimate. Rata de actualizare trebuie sã reflecte
riscul ca fluxul de numerar estimat sã nu fie obþinut.

O metodã des folositã pentru a determina o rata adecvatã de
actualizare este costul mediu ponderat al capitalului (WACC). 

Formula pentru determinarea costului mediu ponderat al ca-
pitalului este2: 

Unde, CMPC = costul mediu ponderat al capitalului 

Cc = costul capitalului

Estimarea valorii juste

1 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 766 din 10.11.2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pct. 20 alin (3).

2 Pratt, Shannon P., and Roger J. Grabowski, Cost of Capital: Applications and Examples, Hoboken, NJ: Wiley, 2008, pg. 79 -88.

(2)

(1)

(3)
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Cp = capitaluri proprii 

D = datorii 

Cd = costul datoriilor 

t = rata de impozitare 

Spre deosebire de costul capitalului împrumutat, care poate
fi identificat cu uºurinþã, deoarece aceasta este rata dobânzii,
costul capitalului propriu este mai dificil de estimat, deoarece
nu are un preþ fix care urmeazã sã fie plãtit. 

Acþionarii sperã sã obþinã venituri ca urmare a investiþiilor
fãcute în trecut. Din punctul de vedere al entitãþii aceastã
aºteptare reprezintã un cost, deoarece, în cazul în care enti-
tatea nu va furniza randamentul aºteptat acþionarilor, aceºtia
vor renunþa la investiþia lor, vor vinde acþiunile ºi aceasta ar
putea conduce în viitor la scãderea valorii de piaþã a entitãþii. 

Ca urmare, costul capitalului este costul la care entitatea
menþine un anumit nivel al preþului acþiunilor sale. 

Costul capitalului poate fi evaluat cu ajutorul modelului
CAPM3 a cãrui ecuaþie generalã este:

Cc = Rf + β(Re)                          (4)

Unde, Rf = rata dobânzii fãrã risc (de regulã pentru obligaþiu-
nile de stat)

β = riscul sistematic

Re = randamentul suplimentar oferit de piaþã sau prima de
piaþã 

Costul capitalului împrumutat se determinã mai uºor, acesta
fiind rata dobânzii actuale a pieþei, aplicabilã entitãþii. Din
moment ce dobânda este o cheltuialã pentru entitate ºi
reduce baza de impozitare, costul capitalului împrumutat va
fi considerat net de impozitul aferent.

Costul mediu ponderat al capitalului astfel obþinut poate fi uti-
lizat ca ratã de actualizare (ra) pentru fluxurile de numerar
estimate ale entitãþii. 

Astfel, luând în considerare formulele prezentate mai sus,
putem concluziona cã valoarea justã a sistemului de produ-
cere a energiei verzi este exprimatã ca4:

Unde, Vj = valoarea justã a sistemului 

FNi = fluxul de numerar aferent anului i

ra = rata de actualizare 

Valoarea justã astfel obþinutã devine valoarea reevaluatã a
activului la data la care se efectueazã aceasta.

Caz practic de aplicare 
a metodei de estimare a valorii

juste a unei instalaþii solare 
pentru producerea 

energiei electrice
Entitatea Alfa a instalat în anul 2009 o instalaþie de panouri
fotovoltaice pentru producerea curentului electric, cu scopul
de a obþine energia electricã necesarã iluminatului clãdirii în
care îºi are sediul.

Instalaþia a fost dimensionatã astfel încât sã asigure
furnizarea energiei electrice necesare iluminatului clãdirii.

Estimarea consumului mediu anual de energie electricã s–a
realizat pe baza corpurilor de iluminat instalate, a consumu-
lui standard specific fiecãrui tip de corp de iluminat ºi a
numãrului de ore de funcþionare anualã (Figura 1).

Costul iniþial aferent instalãrii ºi punerii în funcþiune a acestui
sistem a fost de 28.720 lei. Sistemul se amortizeazã pe o
perioadã de 20 de ani utilizând metoda de amortizare liniarã.

La data de 31 decembrie 2011, în scopul efectuãrii reeva-
luãrii se realizeazã estimarea valorii juste folosind metoda
actualizãrii fluxurilor viitoare de numerar generate de uti-
lizarea acestui activ. 

Amortizarea cumulatã este de (28.720/20) x 2 = 2.872 lei

Valoarea contabilã netã la data de 31 decembrie 2011 este
de 28.720 – 2.872 = 25.848 lei

Estimarea valorii juste se realizeazã pornind de la Formula 5
prezentatã mai înainte.

În acest scop se determinã:

1. Perioada de timp pentru care se realizeazã estimarea (i).
Durata de utilizare a acestei instalaþii a fost estimatã la 20
de ani. Instalaþia a fost amortizatã pe o perioadã de 2 ani.

3 Sharpe, William F., Portfolio Theory and Capital Markets, McGrow -Hill, 1970, pg. 425 -442
4 Pratt, Shannon P., and Roger J. Grabowski, Cost of Capital: Applications and Examples, Hoboken, NJ: Wiley, 2008, pg. 15 -39

(5)
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Estimarea fluxurilor de numerar se va face pentru o
perioadã de 18 ani, i = 18 ani

2. Rata de actualizare. Rata de actualizare determinatã pe
baza formulei costului mediu ponderat al capitalului este
de 4,54%. Factorul de actualizare (1 +ra) este 1,0454.

3. Fluxurile de numerar. Fluxurile de numerar reprezintã
cheltuiala cu energia electricã pe care societatea ar fi tre-
buit sã o suporte anual cu iluminatul clãdirii dacã nu ar fi
existat sistemul de producere a curentului electric cu aju-
torul panourilor fotovoltaice.

Din acestea se scad cheltuielile cu înlocuirea periodicã a
unor componente.

ECONOMIA DE CHELTUIALÃ CU ENERGIA ELECTRICÃ

Sistemul de producere a energiei electrice cu ajutorul pa-
nourilor fotovoltaice furnizeazã energia electricã nece-
sarã iluminatului

Estimarea costului mediu anual al energiei electrice con-
sumate, dacã aceasta ar fi obþinutã de la furnizorul clasic
de energie electricã:

5606 kWh x 0,389 lei/kWh (cost mediu în cursul 
anului 2011) =2.181 lei

Pentru anul 2012 ºi 2013 se estimeazã o creºtere cu 3% în
fiecare an a preþurilor la energia electricã, iar ulterior se va

Estimarea valorii juste
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considera o creºtere anualã de 5% a preþurilor.

Pentru anul 2012 economia estimatã este de:

2.181 lei (economia aferentã anului 2011) x 1,03= 2.246 lei.

ESTIMAREA CHELTUIELILOR CU ÎNLOCUIREA UNOR

CORPURI DE ILUMINAT

Înlocuirea anualã a unor elemente componente: 450 lei
(în preþuri aferente anului 2011). Creºterea anualã a
preþurilor este estimatã la 3%. 

Pentru anul 2012 costul este de:

450 lei (suma aferentã anului 2011) x 1,03= 464 lei

Valoarea justã a sistemului de panouri fotovoltaice determi-
natã ca suma actualizatã a fluxurilor nete de numerar este de
32.366 lei (Figura 2).

Valoarea contabilã netã a instalaþiei este de 25.848 lei.

Diferenþa de valoare rezultatã din reevaluare este de: 
32.366 lei – 25.848 lei =6.518 lei.

ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A REEVALUÃRII

1. Eliminarea amortizãrii din valoarea instalaþiei 

2813 =        2131 2.872
Amortizarea instalaþiilor,      Echipamente 
mijloacelor de transport,       tehnologice
animalelor ºi plantaþiilor

2. Înregistrarea diferenþelor din reevaluare

2131 =            105                       6.518

Echipamente tehnologice Rezerve din reevaluare

3. Determinarea ºi înregistrarea amortizãrii lunare

Amortizarea sistemului de producere a energiei verzi se
determinã pentru perioada rãmasã de amortizat pornind de la
valoarea rezultatã în urma reevaluãrii. 

Durata de viaþã rãmasã: 18 ani

Valoarea amortizabilã: 32.366 lei

Amortizarea anualã: 32.366lei/18 ani =1798,11 lei/ an

Amortizarea lunarã: 1.798 lei/12 luni = 149 lei lei/lunã

6811 =               2813 149

Cheltuieli de exploatare     Amortizarea instalaþiilor,
privind amortizarea         mijloacelor de transport, 

imobilizãrilor animalelor ºi plantaþiilor

Concluzii
Modelul propus de estimare a valorii juste a sistemului de
producere a energiei verzi porneºte de la metoda bazatã pe
actualizarea fluxurilor viitoare de numerar asociate utilizãrii
unui activ ºi ia în considerare beneficiile prezente ºi viitoare
generate de activ, nu numai costul curent sau preþul de vân-
zare la momentul la care se realizeazã evaluarea.

Valoarea justã astfel obþinutã cuantificã utilitatea activului
pentru entitate ºi totodatã evidenþiazã eficienþa investiþiei
fãcute cu achiziþia acest sistem. 

În cazul în care valoarea justã este mai mare decât valoarea
contabilã netã a sistemului înseamnã cã sistemul are o utili-
tate mai mare pentru entitate decât valoarea sa la costul
istoric (de achiziþie sau producþie). 
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Introducere
În prezent, practicile mici ºi mijlocii
(PMM-urile) se confruntã cu o serie de
provocãri operaþionale, aferente pieþei
ºi de reglementare. Potrivit studiilor
derulate în ianuarie ºi aprilie referitoare
la PMM-uri, reglementarea ºi ritmul mo-
dificãrilor în acest domeniu se numãrã
printre principalele provocãri ale cli-
enþilor practicilor ºi întreprinderilor mici
ºi mijlocii. Pentru a uºura aceste provo-
cãri, dar ºi alte probleme similare, Co-
mitetul pentru practici mici ºi mijlocii al
IFAC colaboreazã cu organismele
membre IFAC, precum Camera Audi-
torilor Financiari din România, în vede-
rea sprijinirii PMM-urilor, pe plan mondi-
al. Probabil, cele mai tangibile exemple
ale acestei colaborãri constau în resur-
sele, instrumentele ºi asistenþa menite
sã îmbunãtãþeascã abilitatea PMM-
urilor de a oferi servicii profesionale de
înaltã calitate (a se vedea lista resur-
selor la finalul articolului).   

În ciuda provocãrilor, PMM-urile pot
prospera ºi fac acest lucru. Acest articol
oferã unele sfaturi, prin intermediul
cãrora PMM-urile îºi pot îmbunãtãþi
managementul cabinetelor ºi îºi pot
creºte ºansele de succes.

ªapte sfaturi 
de succes

Urmãtoarele sfaturi privind manage-
mentul cabinetelor pot ajuta PMM-ul
dumneavoastrã sã reuºeascã:

1. Elaboraþi o declaraþie de misiune, o
viziune ºi un plan strategic. Scrieþi o
declaraþie de misiune solidã, care sã se
axeze pe valorile dumneavoastrã cheie
ºi promovaþi aceastã declaraþie; o decla-
raþie precum „Sprijinim cabinetele mici
sã devinã afaceri mari de succes” ar pu-
tea sã convingã posibilii clienþi. Nu con-
teazã cât de mic este cabinetul, declar-
aþia dumneavoastrã de misiune trebuie
sprijinitã de o strategie ºi de un plan.

2. Identificaþi domeniul dumneavoas-
trã ºi creaþi-vã o niºã. Evaluaþi aptitu-

dinile ºi capacitãþile cabinetului dum-
neavoastrã ºi identificaþi ceea ce vã
diferenþiazã. PMM-urile ar trebui sã
caute permanent moduri în care se pot
diferenþia de competitori, prin furnizarea
de servicii suplimentare sau devenind
experþi într-un domeniu specific.

Odatã ce cabinetul dumneavoastrã
este capabil sã îºi identifice domeniul
de activitate, ar trebui identificaþi ºi
clienþii-þintã. Aceºti clienþi se încadreazã
într-o anumitã categorie? Cabinetul
dumneavoastrã este specializat într-un
anumit domeniu de activitate sau
deþineþi expertizã într-o anumitã zonã
sau în anumite activitãþi? Dacã da,
poate aþi dori sã analizaþi crearea unei
niºe ºi promovarea cabinetului în cadrul
unei audienþe-þintã specifice.

3. Oferiþi consiliere în afaceri. În timp
ce rezultatele studiului din aprilie cu
privire la PMM-uri a indicat cã serviciile
tradiþionale bazate pe contabilitate, pre-
cum audit, întocmirea situaþiilor financia-
re ºi serviciile fiscale reprezintã princi-
palele surse de venit, PMM-urile oferã
din ce în ce mai mult servicii de con-
siliere în afaceri, în domenii precum
planificare financiarã, gestiunea riscului
ºi resurse umane, alãturi de sau în locul
serviciilor mai tradiþionale. Ar trebui sã
analizaþi cu atenþie modul în care cabi-
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cabinet într-un mare succes
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PMM-urile oferã o propunere unicã de valoare clienþilor:
Atenþie personalã – deseori PMM-urile sunt disponibile pentru întâlniri faþã în
faþã.
Particularizare – PMM-urile oferã servicii ajustate nevoilor clienþilor.
Magazin cu de toate – PMM-urile oferã o serie largã de servicii, contabilitate
ºi altele. 
Încredere, competenþã ºi receptivitate – PMM-urile dispun de un nivel ridicat
de integritate ºi competenþã, fiind deosebit de receptive.
O relaþie apropiatã – PMM-urile clãdesc o relaþie apropiatã ºi de duratã cu
clienþii lor.
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netul dumneavoastrã poate veni cel mai
bine în sprijinul clienþilor sãi ºi sã luaþi în
considerare furnizarea unei serii mai
vaste de servicii, care sã îi ajute pe
aceºtia  sã desfãºoare afaceri de suc-
ces. Pe termen mai lung, aceastã abor-
dare va avea drept rezultat clienþi mulþu-
miþi ºi de succes, care se vor traduce la
nivelul cabinetului dumneavoastrã prin
creºterea activitãþii ºi a veniturilor.  

4. Axaþi-vã pe entitãþile mici. PMM-
urile sunt foarte bine poziþionate pentru
a servi entitãþile mici. Cum ele însele
sunt entitãþi mici, aspiraþiile, îngrijorãrile
ºi caracteristicile celor douã categorii
sunt similare. Clienþii PMM-urilor sunt
aproape în exclusivitate entitãþi mici ºi,
ca urmare a acestei specializãri, PMM-
urile dezvoltã o înþelegere considerabilã
ºi expertizã în acest domeniu.  

5. Promovaþi-vã cabinetul. Contabilii
au, în general, o experienþã ºi o exper-
tizã redusã în ceea ce priveºte pro-
movarea ºi marketingul; acestea nu fac
parte din educaþia ºi formarea lor funda-
mentalã. Aceastã situaþie poate împie-
dica dezvoltarea PMM-urilor. Aºadar,
poate veþi lua în calcul angajarea unui
consultant extern pe probleme de mar-
keting sau relaþii publice, care poate
elabora un plan ºi o strategie eficientã
de abordare a clienþilor specifici. Ca o
alternativã, vã puteþi dezvolta aceastã
aptitudine intern, prin pregãtirea unui
angajat existent. În funcþie de obiec-
tivele dumneavoastrã ºi de clienþii-þintã,
trebuie alese canalele de comunicare ºi
activitãþile adecvate de promovare. De
exemplu, puteþi gãzdui o emisiune la
radio, în care sã rãspundeþi la tele-
foane, sau puteþi scrie un articol în
presã, sau un blog pe probleme con-
tabile ºi fiscale, adresat entitãþilor mici.
În alte situaþii, poate fi adecvatã sta-
bilirea unei poziþii de lider în cadrul unor
asociaþii locale de afaceri sau comerþ,
pentru promovarea niºei cabinetului
dumneavoastrã ºi atragerea de noi
clienþi.

6. Dezvoltaþi relaþii cu alte firme:
PMM-urile ar trebui sã dezvolte relaþii
cu alte firme atât din domeniul contabi-
litãþii, cât ºi din afara acestuia – precum
cabinete de avocaturã, firme de resurse
umane ºi IT – pentru a rãspunde ne-
voilor clienþilor care nu intrã în domeni-
ul lor de activitate. Prin colaborarea cu
alte firme, PMM-urile pot scuti resurse
ºi îºi pot convinge clienþii cã au aceeaºi
capacitate ca ºi o firmã mult mai
mare. Relaþiile cu alte firme pot aduce,
de asemenea, recomandãri de clienþi. 

Pentru a favoriza ºi mai mult economi-
ile la scarã ºi sinergiile, cabinetul dum-
neavoastrã poate dori sã se alãture
unei reþele sau asociaþii contabile sau
poate fuziona cu un alt cabinet. În
crearea de relaþii cu alte firme este
important sã vã asiguraþi cã misiunea,
valorile ºi obiectivele firmei dumnea-
voastrã se aliniazã cu cele ale celeilalte
(celorlalte) firme. 

7. Îmbrãþiºaþi noile tehnologii. Pentru
a face faþã competiþiei, PMM-urile ar
trebui sã ia în considerare automatiza-
rea ºi îmbunãtãþirea proceselor lor de
creºtere a eficienþei ºi a timpului de fur-
nizare a serviciilor ºi, de asemenea, de
reducere a costurilor. În plus, ele tre-
buie sã fie la curent cu noile tehnologii
– atât pentru a-ºi ajuta propriile cabi-
nete, cât ºi pentru a-ºi consilia clienþii
cu privire la tehnologiile care îi pot spri-
jini sã acþioneze mai eficient. Sprijinirea
clienþilor în identificarea ºi implemen-
tarea de noi tehnologii poate reprezen-
ta un serviciu de valoare adãugatã,
care poate facilita generarea de noi
venituri, precum ºi sporirea satisfacþiei
ºi loialitãþii clienþilor.

Transformarea
ideilor în acþiune 

Pentru a vã ajuta sã transpuneþi în prac-
ticã sfaturile din acest articol, puteþi sã
descãrcaþi Ghidul de Management al

Cabinetelor de utilizat de cãtre practi-
cile mici ºi mijlocii. Acest ghid disponibil
gratuit îºi propune sã sprijine PMM-urile
sã devinã mai eficiente în gestionarea
propriilor practici. Ghidul cuprinde opt
module individuale pe subiecte care
acoperã de la planificarea ºi punerea
bazelor firmei, pânã la gestiunea per-
sonalului ºi relaþiile cu clienþii. Lucrarea
conþine studii de caz, liste de verificare
ºi formulare, precum ºi un manual de
proceduri de birou. 

RESURSE PENTRU PRACTICILE

MICI ºI MIJLOCII

Urmãtoarele resurse (toate disponibile
gratuit) pot fi accesate pe secþiunea
Centrului Internaþional pentru PMM a
site-ului IFAC: www.ifac.org/SMP: 

Publicaþii – Ghidul de Management
al Cabinetelor pentru practicile mici
ºi mijlocii, însoþit de Ghidul Utilizato-
rului ºi Rolul PMM-urilor în Furniza-
rea de Sprijin în Afaceri pentru IMM-
uri 

Prezentãri ºi reportaje video de la
Forumul pentru Practici Mici ºi
Mijlocii 2011 - Istanbul, Turcia, inclu-
zând sesiunea Evoluþia PMM-urilor
pentru o mai bunã deservire a IMM-
urilor (Sesiunea 3)

Notificãri electronice trimestriale ºi
link-uri relevante

Ghidul adresat PMM-urilor este tradus
în mai multe limbi de cãtre organismele
membre IFAC. Pentru a vizualiza lista
completã a traducerilor (atât a celor fi-
nalizate, cât ºi a celor în curs), vizitaþi
baza de date pentru traduceri a IFAC
(www.ifac.org/Translations/database.php). 
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