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Introducere
Acest articol dezvoltã un studiu ACCA
din 20101 privind practicile de gestio-
nare a talentului din întreaga profesie
financiarã. O constatare-cheie a acestei
cercetãri a fost cã mai puþin de 20%
dintre organizaþii au avut o strategie de
identificare a talentelor care sã integre-
ze identificarea, dezvoltarea, acomoda-
rea ºi reþinerea în cadrul echipei finan-
ciare. Cele mai multe practici de talent
management s-au dovedit a fi infor-
male, uneori puse în practicã în izolare
ºi, adesea, fãrã a fi parte a unui plan
integrat, mai larg.

Faptul reprezintã un motiv de îngrijorare
deoarece funcþiile financiare au acum
cu adevãrat posibilitatea de a face
diferenþa în succesul organizaþiilor lor -
fie în sectorul privat sau public, în com-
paniile multinaþionale sau în cadrul
IMM-urilor. Criza economicã a sporit
vizibilitatea valorii pe care contabilii ºi
auditorii profesioniºti o aduc mediului
de business, iar urmãtorul deceniu
prezintã o enormã oportunitate pentru
profesioniºtii din domeniul financiar de
a ajuta la crearea ºi menþinerea valo-
rilor pe termen lung pentru organizaþii.
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Training at Its Best - the Financial Function 
Under Pressure
Training, development and maintenance of the financial position are crucial for
the success of an organization, especially in the current economic climate, says
a new report by ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) and
KPMG, called "Maximising people's power: Effective talent management in
finance". 
This study is commented by Jamie Lyon, ACCA expert. The main idea is that the
report shows that the recruitment of true talents is one of the biggest challenges
for the finance executives (CFOs) and that the financial position must seize the
opportunity to make a relevant contribution to the success of organizations -
whether they are in the public or private sector, whether they are part of listed
multinational companies or small and medium companies. 
This article addresses issues like the importance of talent management in the
financial department activities, talent management for the restructure of the finan-
cial function and for the effectiveness of the financial function, together with opin-
ions of specialists in the field. A subsequent article will address some practical
aspects of talent management in 2011 and will offer the summarized conclusions
of the study.
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best practices 
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Dar acest obiectiv depinde de oamenii
din finanþe ºi de modul în care organiza-
þia dezvoltã ºi foloseºte talentele lor.
Într-un mediu economic axat pe costuri,
capacitatea angajatorilor de a identifica
ºi de a promova talentul în cadrul funcþi-
ilor lor financiare va fi mai importantã
decât oricând.

Managementul integrat al talentelor
reuneºte toate cele trei elemente ale
creãrii de valoare pe care ACCA le-a
identificat anterior: oameni, perfor-
manþã ºi profesionalism. Acesta recu-
noaºte importanþa identificãrii per-
soanelor cu talent ºi potenþial ºi crearea
de noi oportunitãþi de dezvoltare dorite. 

De asemenea, leagã structurile de
recrutare ºi dezvoltare cu cadrele de
competenþã, evaluãrile de performanþã
ºi sistemele de recompensã cu crearea
unor standarde clare ºi a unor puncte
de referinþã, astfel încât sã poatã fi dez-
voltatã o culturã de înaltã performanþã.
Aceste practici ajutã, de asemenea,
susþinerea valorii organizaþiilor, deoare-
ce o mare parte dintre programele de
talent asigurã comportamentele nece-
sare ºi promoveazã importanþa profe-
sionalismului. Profesioniºtii din dome-
niul financiar joacã un rol cheie, impor-
tant, în susþinerea valorilor pe termen
lung, adaptându-se în funcþie de mediul
în schimbare în care lucreazã la pro-
vocãrile cu care se întâlnesc. 

Managementul integrat al talentelor
asigurã premizele care sunt un ingredi-
ent esenþial pentru crearea ºi susþi-
nerea valorii pe termen lung. 

Acest articol analizeazã modul în care
managementul talentelor poate forma ºi
influenþa structura funcþiilor financiare ºi
subliniazã ce practici ar trebui sã fie
adoptate de cãtre organizaþii în scopul
de a crea ºi dezvolta cele mai bune
aptitudini posibile pentru profesioniºtii
din domeniul financiar.

De ce este important
managementul 

talentelor
Managementul talentelor se aflã pe or-
dinea de zi pentru mulþi directori finan-
ciari (CFO) din cauza provocãrilor sem-
nificative cu care se confruntã funcþiile
financiare. Echipele de finanþiºti se aflã
sub presiuni diverse: minimizarea pro-
priilor cheltuieli, precum ºi a costurilor la
nivelul întregii organizaþii, pentru a ge-
nera valoare maximã într-o perioadã de
creºtere economicã lentã ºi de a pozi-
þiona compania încât sã poatã beneficia
de oportunitãþile care ar apãrea ca
urmare a îmbunãtãþirii condiþiilor eco-
nomice, precum ºi de a rãspunde noilor
presiuni fiscale ºi de reglementare din
întreaga lume. În vederea îndeplinirii
acestei provocãri ºi pentru a menþine un
anume numãr de profesioniºti financiari
motivaþi, este necesar ca directorul
financiar sã stabileascã cele mai bune
practici de management al talentelor.

Managementul 
talentelor în cadrul

restructurãrii 
funcþiilor financiare

În scopul de a îmbunãtãþi eficienþa func-
þiilor financiare, un director financiar
considerã de obicei restructurarea
funcþiei financiare ca fiind o mãsurã de
primã importanþã.

Modelul preferat de operare pentru
departamentele financiare va fi determi-
nat în parte de caracteristicile organiza-
þiei ºi de mediul economic în general.
Cu toate acestea, managementul talen-
telor trebuie sã fie încorporat în orice
planificare de restructurare a funcþiei
financiare. Succesul acþiunilor de a ra-
þionaliza activitatea, de a reduce cos-

turile de tranzacþie sau de a îmbunãtãþi
capacitatea de finanþare pentru a oferi o
perspectivã clarã managerilor opera-
þionali depinde în cele din urmã de exis-
tenþa unor persoane cu bagajul corect
de cunoºtinþe ºi experienþã care trebuie
sã fie facilitate printr-un management
eficient al talentului. Mai mult, cererile
viitoare ºi nevoile care vor apãrea în
cadrul funcþiilor financiare vor diferenþia
modul în care talentul este identificat,
definit ºi dezvoltat.

Eficacitatea 
funcþiei financiare

Un model preferat al unui CFO pentru
departamentul financiar ar putea sã
includã un numãr de elemente precum:
centre de excelenþã care sã reuneascã
specialiºti în discipline cum ar fi fiscali-
tate sau de managementul riscului, ser-
vicii partajate pentru a îmbunãtãþi efi-
cienþa, servicii externalizate sau off-
shore pentru reducerea costurilor ºi îm-
bunãtãþirea calitãþii tranzacþiilor ºi a flexi-
bilitãþii, crearea unui parteneriat pentru a
oferi analize ºi sprijin pentru organizaþie
prin intermediul unor parteneri financiari
(FBPs). Rolul FBP (partener financiar
pentru afaceri) a devenit din ce în ce
mai important, poziþionând funcþia finan-
ciarã ca platformã cheie de analizã pen-
tru a sprijini procesul decizional ºi re-
alizarea obiectivelor strategice.

Provocarea obþinerii
de noi talente

Provocarea de a aduce la viaþã un mo-
del preferat de departament financiar
este determinatã de faptul cã pentru
acesta sunt necesare anumite abilitãþi,
capacitãþi ºi niveluri de experienþã din
partea profesioniºtilor aflaþi în acel
departament. Se poate ca aceste abili-
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tãþi sã nu fie neapãrat disponibile în
organizaþie sau nici chiar pe piaþa de
recrutare. Modelul funcþiei financiare
trebuie sã þinã seama de disponibilita-
tea actualã a competenþelor ºi poten-
þialul organizaþiei de a dezvolta abilitã-
þile dorite în viitor în rândul profesio-
niºtilor sãi financiari. Crearea de surse
de talent necesare poate fi deosebit de
dificilã pentru partenerii financiari de
afaceri (FBPs), deoarece acestea
necesitã cunoºtinþe comerciale ºi apti-
tudini complementare (ca, de exemplu,
de comunicare, capacitatea de nego-
ciere), precum ºi expertizã financiarã
de bazã. Viitorii FBPs, de exemplu, vor
necesita un program de dezvoltare con-
centrat pe anumite domenii, care im-
plicã adesea rotaþii în roluri non-finan-
ciare, roluri comerciale, pentru a-i ajuta
sã dezvolte capacitãþile ºi perspectivele
comerciale de care au nevoie. Aceastã
creaþie de trasee ale dezvoltãrii talentu-
lui este parte a unei strategii eficiente
de planificare a muncii, care ar trebui sã
fie dezvoltatã ºi încorporatã în cadrul
organizaþiei.

Talent management
integrat

Practicile de talent management inte-
grate sunt etapa urmãtoare în evoluþia
de dezvoltare a talentelor, iar dez-
voltarea acestor procese este esenþialã
pentru un CFO care aspirã sã ges-
tioneze funcþii financiare la nivel înalt.
Ce înseamnã managementul talentului
în funcþia financiarã? Studiul sugereazã
un numãr cheie de componente, care
acoperã toate aspectele legate de
experienþa individualã a unei funcþii.

Definiþia talentului
Organizaþia trebuie sã identifice în mod
clar ce anume înseamnã talent: compe-

tenþe cheie ºi comportamentele de care
au nevoie profesioniºtii din domeniul
financiar în scopul de a îndeplini strate-
gia organizaþiei.

Recrutarea ºi 
identificarea 

talentelor
Activitatea de recrutare trebuie sã þinã
cont de nevoile pe termen scurt ºi de
cele pe termen lung. Uneori, angajaþii cu
experienþã pot suplini funcþii de bazã va-
cante, în timp ce profesioniºtii mai tineri
se aflã în curs de dezvoltare a abilitãþilor
lor. Talentele pot fi, de asemenea, recru-
tate din alte pãrþi ale organizaþiei,
aducând în departamentele financiare
persoanele care au o experienþã de
afaceri sau înþelegere comercialã.

Cadre de 
competenþã

Acestea definesc competenþele tehni-
ce, de afaceri ºi de comportament ne-
cesare în fiecare rol financiar, la orice
nivel. Ele pot fi folosite pentru a stan-
dardiza informaþii despre talentele exis-
tente, pentru a identifica lacunele de ta-
lent ºi pentru a dezvolta cariere struc-
turate, care sã permitã profesioniºtilor
financiari sã îºi dezvolte abilitãþile ºi
competenþele necesare.

Dezvoltare 
individualizatã

Unele roluri financiare vor avea o im-
portanþã mai mare pentru succesul unei
organizaþii. Nevoile de dezvoltare ale
persoanelor fizice în aceste roluri ar tre-
bui sã aibã prioritate în cazul în care
resursele sunt limitate. Reþineþi cã
rolurile de „juniori” pot fi la fel de critice
ca acelea de senior.

Învãþare complexã
Organizaþiile de top oferã o gamã cu-
prinzãtoare de cursuri ºi activitãþi de
dezvoltare care pot fi selectate pentru a
se potrivi nevoilor individuale. Tendin-
þele recente includ o orientare cãtre e-
learning, în timp ce portalurile online
care oferã acces la instrumente de
management, cercetare ºi cele mai
bune practici sunt, de asemenea, uti-
lizate pe scarã largã. Învãþarea expe-
rienþialã este deosebit de popularã pen-
tru profesioniºtii tineri din finanþe ºi
poate include detaºãri, rotaþii de locuri
de muncã ºi misiuni adiacente funcþiei.
Organizaþiile îºi dezvoltã din ce în ce
mai mult academii financiare virtuale
pentru a oferi o structurã pentru training
ºi pentru a asigura coerenþa.

Cãi structurate 
în carierã

Organizaþiile trebuie sã dezvolte cãi
structurate de carierã pentru personalul
financiar, astfel încât persoanele care
aspirã sã ajungã la o poziþie specialã -
cum ar fi cea de FBP, partener financiar
de afaceri - sã poatã vedea clar paºii
viitori ce i-ar putea ajuta sã-ºi dezvolte
abilitãþile, competenþele ºi experienþa
necesarã. Din perspectiva organizaþiei
acestea sunt, de asemenea, utile pen-
tru a crea o strategie a forþei de muncã
ºi pentru planificarea succesiunii în
afaceri sau în instituþie.

Mãsurarea 
performanþei ºi 

recompensa
Obiectivele cãtre care profesioniºtii din
domeniul financiar sunt orientaþi trebuie
sã fie aliniate la strategia de ansamblu
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a organizaþiei, cu recompense legate
de realizãrile individuale. Aceste instru-
mente pot permite, de asemenea, per-
soanelor fizice sã se analizeze vizavi de
competenþele necesare pentru anumite
roluri, ajutându-le sã îºi gestioneze pro-
pria dezvoltare a carierei.

Revizuire continuã
Cadrul de gestionare a talentelor tre-
buie sã fie evaluat în mod regulat, pen-
tru a se asigura o continuã îndeplinire a
cerinþelor organizaþiei ca întreg ºi a
funcþiei financiare în sine.

Crearea 
transparenþei

Având în vedere presiunea asupra cos-
turilor la nivelul organizaþiilor, trans-
parenþa managementului talentelor este
tot mai importantã. Deºi evaluarea ran-
damentului investiþiilor este extrem de
dificilã în acest caz, se fac noi eforturi
de a gãsi modalitãþi de mãsurare a im-
pactului pe care îl au cheltuielile pentru
diferite forme de învãþare ºi dezvoltare
ºi alte aspecte legate de talent manage-
ment. În acest fel, cheltuielile pot fi ori-
entate spre activitãþi care au cel mai
mare impact cu privire la crearea unui
mod eficient, strategic aliniat ºi cu valoa-
re adãugatã pentru funcþia financiarã.

Rolul de Partener
Financiar de Afaceri

Cercetãri recente ale ACCA au confir-
mat rolul extrem de important pe care
finanþele îl joacã în cadrul organizaþiilor,
mai mult de jumãtate dintre respondenþi
indicând faptul cã rolul profesioniºtilor
din domeniul financiar a devenit mult

mai important, în cadrul crizei econo-
mice globale.

Unul dintre rolurile cele mai critice este
acela de Partener Financiar de Afaceri
(Financial Business Partnering – FBP)
– rolul financiar care se confruntã cel
mai mult cu mediul de afaceri. FBPs
oferã analize pentru a susþine deciziile
strategice. Îndeplinirea rolului necesitã
efectiv un amestec de abilitãþi tehnice ºi
comerciale ºi capacitãþi pe care profe-
sioniºtii financiari nu le vor poseda ne-
apãrat, cu excepþia cazului în care au
întreprins activitãþi de dezvoltare struc-
turate.

Asigurarea talentelor necesare este
una dintre cele mai mari provocãri
cãreia un CFO trebuie sã îi facã faþã.
Conform studiului KPMG în rândul a
peste 500 de profesioniºti seniori din
domeniul financiar, peste 50% din
respondenþi au afirmat cã dificultãþile în
gãsirea ºi pãstrarea personalului califi-
cat din domeniul financiar au fost o
importantã barierã pentru îmbunãtãþirea
performanþelor funcþiei financiare.
Aceasta a constituit principala lor pre-
ocupare, aºa cum fusese constatat ºi în
studiile KPMG din anii precedenþi.
Acest lucru este încurajator, deoarece
interesul directorilor financiari pentru
managementul talentelor este extrem
de important - ºi nu doar atunci când
pieþele sunt interesate, ci pe termen
lung. Sprijinul susþinut al CFO este
necesar pentru a menþine ritmul politi-
cilor de dezvoltare. 

Din pãcate, încetinirea economicã a
afectat multe din eforturile de „talent
management”. În studiul ACCA din
2010 referitor la managementul talen-
telor s-a constatat cã mediul economic
dificil a împiedicat dezvoltarea activitãþii
financiare. Peste 50% dintre participanþi
au indicat cã în organizaþia lor progra-
mele de management al talentului pen-
tru personalul financiar au fost sistate.

Cum recuperarea gradualã continuã,
totuºi, multe organizaþii sunt suscepti-
bile de a se concentra din nou pe ma-
nagementul talentelor. Va fi nevoie sã
menþinã motivate persoanele cu perfor-
manþe ridicate. Studiul ACCA pentru
2010 a constatat un sprijin puternic
pentru ideea cã managementul talentu-
lui va juca un rol important în pãstrarea
personalului angajat în domeniul finan-
ciar ºi în motivarea lui (75% din respon-
denþi). Cum mai multe oportunitãþi devin
disponibile în piaþa externã, este proba-
bil ca reþinerea angajaþilor cheie sã de-
vinã mai dificilã. Un sistem integrat de
gestionare a programului talentelor,
care sã sprijine dezvoltarea indivizilor
de înaltã performanþã în rolurile princi-
pale, cu oportunitãþi clare de progres în
carierã poate fi un mecanism util în pãs-
trarea profesioniºtilor din domeniul
financiar implicaþi ºi motivaþi.

Un director financiar abil va înþelege cã
beneficiile bunelor practici de ges-
tionare a talentului se extind dincolo de
angajament ºi motivaþie. O gestionare
eficientã a talentului serveºte pentru a
asigura o mai bunã planificare a succe-
siunii ºi are un impact pozitiv finalmente
prin reducerea costurilor de „înlocuire
de personal”. Mai presus de toate,
aceasta ajutã la cultivarea compe-
tenþelor de care au nevoie profesioniºtii
din domeniul financiar, pentru a îmbu-
nãtãþi performanþa organizaþiilor lor ºi a
conduce la o valoare durabilã pe ter-
men lung. 

În mod similar, managementul talente-
lor excede planul individual: asigurarea
funcþionãrii sale este structuratã pentru
a maximiza conductele de talent, iar
rolurile sunt concepute pentru a oferi
provocãri ºi pentru a dezvolta indivizii,
dar ºi pentru a aduce valoare organiza-
þiei. Aceasta este cheia strategiei de
management integrat de talente.
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Concluzii
Funcþiile financiare se confruntã cu
multe provocãri, în contextul în care
organizaþiile tind sã genereze creºtere
economicã ºi sã menþinã costurile la un
nivel minim. Managementul talentelor
va fi extrem de important pentru succe-
sul lor. Cel mai bun mod pentru ca
echipele de finanþiºti sã facã faþã provo-
cãrilor pe care le întâmpinã ºi sã ofere
valoare maximã organizaþiilor lor este
identificarea sistematicã, dezvoltarea,
implementarea ºi menþinerea celor care
contribuie semnificativ la succesul or-
ganizaþiei. Acest lucru necesitã o cola-
borare eficientã ºi apropiatã cu resurse-
le umane pentru a asigura cele mai
bune practici adecvate pentru angajaþi.

Managementul integrat al talentelor aºa
cum este descris mai sus, poate fi greu
de atins ºi necesitã angajamentul CFO,
al directorilor de resurse umane (HR) ºi
al altor manageri. Cu toate acestea, or-
ganizaþiile de top apreciazã cã efortul
meritã. Iar studiul care face obiectul
comentariului analizeazã problemele
care trebuie sã fie luate în considerare
atunci când se urmãreºte managemen-
tul talentelor din domeniul financiar ºi
împãrtãºeºte abordãrile unor organiza-
þii de top.

Comentarii 
ale experþilor

Ian Lithgow, partener KPMG din Ma-
rea Britanie: „Deceniul acesta va fi un
prilej decisiv pentru ca profesioniºtii din
domeniul financiar sã contribuie la
crearea ºi menþinerea valorii pe termen
lung pentru organizaþii. Dar provocarea
cea mare aparþine angajatorilor, pentru
cã ei trebuie sã gãseascã ºi sã sprijine
talentul în cadrul funcþiei lor financiare.
Parteneriatul de Afaceri cu Funcþia
Financiarã este crucial pentru întreaga

activitate. Acesta ajutã la ridicarea stan-
dardelor, are o abordare orientatã spre
viitor ºi are o puternicã viziune comer-
cialã. Cu toate acestea, Finance Busi-
ness Partnering trebuie sã fie liber de
responsabilitãþile principale ale funcþiei
financiare pentru a oferi nivelul de
suport aºteptat ºi necesar. Iar provo-
carea pentru directorii financiari este de
a contracara efectele încetinirii eco-
nomice recente care au afectat multe
dintre eforturile managementului talen-
telor. Acum este momentul sã ne mu-
tãm din nou atenþia asupra lor. Persoa-
nele performante trebuie a fi menþinute
motivate ºi dedicate. Directorul finan-
ciar potrivit înþelege cã avantajele prac-
ticilor de gestionare a talentului se
extind dincolo de motivarea persoa-
nelor performante, cãtre domeniul pla-
nificãrii succesiunii, cãtre cultivarea
competenþelor de care profesioniºtii din
domeniul financiar au nevoie pentru a
dovedi performanþa organizaþiilor lor ºi
pentru a conduce valoarea sustenabilã
pe termen lung.”

Ada Palea, director resurse umane
KPMG România: „Acest studiu aratã
exact cât de important este pentru orice
afacere de succes sau organizaþie sã
aibã o strategie de gestionare a talen-
telor. În acelaºi timp, studiul a arãtat cã
doar o micã parte din organizaþii au o
astfel de strategie, care integreazã
complet activitãþi de identificare, dez-
voltare, implementare ºi menþinere a
talentelor în cadrul echipei financiare. În
climatul economic actual, companiile
trebuie sã evolueze de la metode infor-
male, izolate, de gestionare a talentelor
la un plan complet integrat pentru a
dezvolta talentul în întreaga organiza-
þie, pentru a permite persoanelor califi-
cate sã îºi dezvolte potenþialul, pentru
beneficiul propriu ºi al companiei lor.”

Aura Giurcãneanu, Partener Coordo-
nator Audit KPMG în România ºi Repu-

blica Moldova: „Una dintre principalele
constatãri este importanþa asigurãrii
unei cãi pentru identificarea talentului.
Managerii din cadrul funcþiei financiare
trebuie sã identifice aptitudinile, capaci-
tãþile ºi nivelul de experienþã al profe-
sioniºtilor pe care-i vor angaja. Perso-
nalul existent va avea, probabil, multe
dintre aceste talente, dar atunci când
totuºi este nevoie de recrutare, se
poate sã nu existe întotdeauna o po-
trivire perfectã între viziunea factorului
de decizie ºi talentele disponibile la
momentul respectiv în piaþã, astfel încât
va fi nevoie sã se revizuiascã obiec-
tivele. Factorul de decizie (partenerul
funcþiei financiare) va trebui sã aibã
cunoºtinþe ºi abilitãþi extinse pentru a
recruta în mod eficient talentele potri-
vite pentru compania sa, cunoºtinþe
comerciale ºi financiare, precum ºi o
bunã capacitate de a recunoaºte abili-
tãþile oamenilor.”

Andreia Stanciu, director ACCA
Europa de Sud Est: „Anul trecut am
constatat cã doar 20 la sutã din organi-
zaþii au avut o strategie a talentelor din
echipa lor financiarã. Am dedus cã, din
pãcate, cele mai multe strategii de ges-
tionare a talentelor nu au fost deloc
„strategice” - au fost neoficiale, uneori,
desfãºurate în izolare faþã de alte
departamente ºi nu ca parte a unui plan
integrat mai complex. Acest lucru nu
poate continua. 

Gestionarea talentelor se extinde mai
presus de individ; este vorba despre
gestionarea aspiraþiilor ºi aducerea
unei game diverse de talente din întrea-
ga organizaþie pentru beneficiul com-
paniei, despre creºterea credibilitãþii
funcþiei financiare atât pe plan intern,
cât ºi extern. Existã oportunitãþi enorme
în faþa noastrã, iar experienþa noastrã
ne spune cã acele organizaþii care pun
talentul în centrul funcþiei lor financiare
câºtigã avantaje competitive.”
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1. Introducere
În perioada recentã, auditorii financiari
din România au luat în considerare
problematica evaluãrii riscului de fraudã
în cadrul „Normelor minimale de audit”
(spre exemplu, vezi secþiunea referitoa-
re la F - Abordarea auditului, punctul f)),
apoi în contextul Standardelor Interna-
þionale de Audit, prin evaluarea condiþi-
ilor sau evenimentelor care influen-
þeazã riscul de fraudã sau de eroare.
Ulterior, în cadrul „Ghidului privind
Auditul Calitãþii” aspectele referitoare la
analiza riscului de fraudã au devenit
foarte extinse, plecând de la abordarea
generalã asupra evaluãrii riscului ºi
pânã la aspectele legate de finalizarea
auditului, în corelaþie cu problematica
specificã a „spãlãrii banilor” (Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea ºi sanc-
þionarea spãlãrii banilor, precum ºi pen-
tru instituirea unor mãsuri de prevenire
ºi combatere a finanþãrii actelor de te-
rorism)1; importanþa subiectului poate fi
demonstratã printr-o analizã statisticã a
textului. Spre exemplu, în cadrul aces-
tei lucrãri termenul fraudã este men-
þionat de 45 de ori, iar dacã adãugãm ºi
incidenþa problematicii de „spãlare a
banilor” obþinem o frecvenþã de apariþie
de 49 de ori. Legitim, ne putem întreba
dacã nu asistãm la o tendinþã de „îm-
bogãþire” a activitãþii auditorului finan-
ciar cu o tematicã particularã ºi cu un
conþinut foarte sensibil. De fapt, aceas-
tã întrebare nu este superficialã, în con-
textul în care Standardele Interna-
þionale de Audit menþioneazã în cadrul
obiectivelor generale ale auditorului
obþinerea unei asigurãri rezonabile cu
privire la mãsura în care situaþiile finan-
ciare, în totalitatea lor, nu conþin dena-
turãri semnificative ca urmare a fraudei
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sau erorii (vezi ISA 200 – „Obiective
generale ale auditorului independent ºi
desfãºurarea unui audit în conformitate
cu standardele internaþionale de audit”,
pct. 11). Creºterea importanþei acordate
problematicii riscului de fraudã în con-
textul auditului situaþiilor financiare este
în strânsã legãturã cu agravarea facto-
rilor favorizanþi ai acestui risc (recesi-
unea economicã, declinul general al
firmelor sau creºterea datoriilor). Obiec-
tivul normalizãrii activitãþii auditorului
financiar în relaþie cu fenomenul fraudei
este o preocupare mai veche, care este
prezentã ºi în standardele altor asociaþii
profesionale, cum ar fi AICPA/USA
(SAS 99 „Considerarea fraudei în audi-
tul situaþiilor financiare”); în cadrul arti-
colului am realizat o scurtã prezentare a
elementelor principale ale acestui stan-
dard.

2. Metodologia 
ºi obiectivele

cercetãrii
Scopul acestui articol îl constituie în
principal îmbogãþirea informaþiei de
specialitate referitoare la tematica ris-
cului de fraudã pentru activitatea practi-
cienilor auditori financiari din România.
Obiectivul principal al articolului este
prezentarea unor recomandãri pentru
identificarea fraudei, în paralel cu de-
finirea cadrului general teoretic al aces-
tui concept. Lucrarea se înscrie în cate-
goria cercetãrii empirice aplicate, desti-
natã consolidãrii cunoºtinþelor practice
din domeniul auditului financiar, în
scopul perfecþionãrii instrumentarului
specific profesiei. Sursele de informare
documentarã prezentate în bibliografie

fac parte din literatura de specialitate
din domeniul auditului financiar. În ca-
drul documentãrii teoretice a riscului de
fraudã, articolul este axat în principal pe
ISA 240 – „Responsabilitãþile auditoru-
lui privind frauda în cadrul unui audit al
situaþiilor financiare”, pe „Ghid de uti-
lizare a Standardelor Internaþionale de
Audit în auditarea întreprinderilor mici ºi
mijloc” emis de IFAC, iar, în subsidiar,
se analizeazã cadrul general al SAS 99
(Statement on Auditing Standards No.
99: Consideration of Fraud in a Finan-
cial Statement Audit), dar ºi problemati-
ca specificã a pieþei de capital sau
aspecte particulare ale fraudei fiscale. 

3. Analiza 
conceptelor

3.1. CONCEPTUL DE FRAUDÃ

În accepþiunea comunã termenul de
fraudã semnificã „înºelãciune, act de
rea credinþã sãvârºit de cineva, de obi-
cei pentru a realiza un profit material de
pe urma atingerii drepturilor altuia”2.
Standardul internaþional ISA 240 –
„Responsabilitãþile auditorului privind
frauda în cadrul unui audit al situaþiilor
financiare” defineºte conceptul de
fraudã ca fiind „Un act intenþionat comis
de unul sau mai mulþi indivizi din cadrul
conducerii, persoanelor însãrcinate cu
guvernanþa, angajaþilor sau unor terþe
pãrþi, ce implicã utilizarea înºelãciunii
pentru a obþine un avantaj injust sau ile-
gal”3. În mod evident, caracterul de in-
tenþionalitate diferenþiazã frauda de
eroare, dar în concepþia noastrã nu este
în mod absolut relevant, deoarece o
eroare care a apãrut iniþial în mod nein-
tenþionat se poate transforma într-o

fraudã din oportunitate, într-o etapã ul-
terioarã. În afara caracterului intenþional
al fraudei este, de asemenea, implicatã
acoperirea deliberatã a faptelor, de cele
mai multe ori cu un grad ridicat de
sofisticare. 

3.2. PROBLEMATICA FRAUDEI

ºI ISA 240
Standardul Internaþional de Audit pre-
cizeazã cã auditorul financiar trebuie sã
manifeste interes faþã de fenomenul
fraudei în mãsura în care aceasta pro-
duce denaturãri semnificative ale situ-
aþiilor financiare. Totuºi, considerãm cã
judecata profesionalã a auditorului nu
poate fi aplicatã într-un mod mecanicist
prin raportarea la pragul de semnifi-
caþie, deoarece implicaþiile fenomenului
de fraudã sunt mult mai complexe ºi pot
aduce unei entitãþi pierderi ulterioare de
imagine, care se pot transforma în
pierderi financiare semnificative. Norma
profesionalã prezintã douã tipuri de
denaturãri intenþionate relevante pentru
activitatea de audit:

Denaturãri ce rezultã din rapor-
tarea financiarã frauduloasã;

Denaturãri ce rezultã din deturna-
rea de active.

De asemenea, standardul este realist în
evaluarea impactului activitãþii de audit
în determinarea fenomenului de fraudã,
comentând cã auditorul poate în multe
cazuri cel mult sã suspecteze frauda,
iar ºansa descoperirii fraudei este în
general redusã. Gradul redus al proba-
bilitãþii de determinare a fenomenului
de fraudã este determinat de caracterul
sofisticat (am putea spune „profesio-
nal”) al acþiunilor de fraudã, nivelul ie-
rarhic al celor implicaþi, utilizarea falsu-
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lui, complicitatea, omiterea deliberatã a
înregistrãrii tranzacþiilor sau declaraþiile
false deliberate cãtre auditor. Respon-
sabilitatea principalã pentru prevenirea
ºi detectarea fraudei revine persoanelor
însãrcinate cu guvernanþa, cât ºi con-
ducerii entitãþii, prin consolidarea me-
diului de control intern, în special în
direcþia întãririi comportamentului etic.

Pentru auditorul financiar, responsabili-
tatea în legãturã cu fenomenul de fra-
udã este de a obþine o asigurare rezo-
nabilã cu privire la faptul cã situaþiile
financiare, în totalitatea lor, conþin de-
naturãri semnificative determinate de
fraudã sau eroare. În demersul sãu, au-
ditorul trebuie sã manifeste în perma-
nenþã scepticism profesional pentru a
putea identifica ºi evalua riscurile deter-
minate de fraudã, a obþine probe de
audit suficiente ºi adecvate ºi a putea
oferi rãspunsul adecvat ca urmare a
identificãrii fenomenului de fraudã.
Standardul profesional ISA 240 prezintã
mai multe acþiuni pe care auditorul tre-
buie sã le întreprindã, cum ar fi:

Obligativitatea discutãrii în cadrul
echipei de audit a susceptibilitãþii
apariþiei fenomenului de fraudã;

Aplicarea cu consecvenþã a stan-
dardului ISA 315 – „Identificarea ºi
evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativã prin înþelegerea en-
titãþii ºi a mediului sãu”;

Intervievarea conducerii cu privire la
procesele de evaluare ºi monitori-
zare a fraudei, precum ºi asupra
practicilor de afaceri ºi a codului de
conduitã ºi comportament etic;

Intervievarea auditorilor interni cu
privire la activitatea acestora referi-
toare la determinarea riscurilor de
fraudã;

Înþelegerea modului în care persoa-
nele însãrcinate cu guvernanþa rea-
lizeazã supravegherea proceselor
de identificare ºi reacþie la riscurile
de fraudã;

Evaluarea aspectelor neobiºnuite
rezultate din aplicarea procedurilor
analitice, în special în corelaþie cu
conturile de venituri;

Evaluarea factorilor de risc de
fraudã;

Evaluarea politicilor contabile apli-
cate de cãtre entitate, în special în
domeniul cuantificãrilor subiective
sau al tranzacþiilor complexe care
pot indica o raportare financiarã
frauduloasã;

Alocarea ºi supervizarea adecvatã
a echipei misiunii de audit;

Încorporarea unui element de im-
previzibilitate în aplicarea proce-
durilor de audit;

Aplicarea unor proceduri de audit
adecvate cu privire la riscurile eva-
luate de denaturare semnificativã ca
urmare a fraudei;

Obþinerea de declaraþii scrise din
partea conducerii sau a celor
însãrcinaþi cu guvernanþa cu privire
la problematica fraudei;

Întocmirea documentaþiei specifice
referitoare la activitatea de audit re-
feritoare la analiza riscului de fraudã

Ca urmare a rezultatelor activitãþii de
audit cu privire la identificarea fraudei,
auditorul financiar trebuie sã comunice
în timp util conducerii aspectele des-
coperite ºi, de asemenea, sã evalueze
dacã are responsabilitatea raportãrii
evenimentului unei pãrþi din afara en-
titãþii cum este cazul unei autoritãþi de
reglementare.

Fenomenul de fraudã poate fi asociat
conducerii („frauda conducerii”) sau
dacã implicã angajaþi din afara condu-
cerii este cunoscut drept „frauda an-
gajatului”. În general, frauda conducerii
apare în domeniul manipulãrii situaþiilor
financiare (efectul poate fi foarte
mare), iar relativ la frauda angajaþilor,
aceasta se poate referi în principal la
deturnarea de fonduri (efectul poate fi
de la mic la mare) ºi se realizeazã prin
exploatarea slãbiciunilor controlului
intern. Entitatea poate fi fraudatã ºi de
cãtre parteneri externi, cum ar fi furni-
zorii (facturi false sau dublate, supra-
încãrcarea preþului) sau clienþii.

În cadrul anexelor la ISA 240 apar de-
talieri practice referitoare la: factorii de
risc de fraudã (Anexa 1), exemple de
posibile proceduri de audit pentru
tratarea riscurilor evaluate de denatu-
rare semnificativã ca urmare a fraudei
(Anexa 2), exemple de circumstanþe
care indicã posibilitatea existenþei
fraudei (Anexa 3).

3.3. IMPACTUL ASUPRA AUDI-
TÃRII ÎNTREPRINDERILOR
MICI ºI MIJLOCII

În contextul practicii de audit din Ro-
mânia, putem aprecia cã o mare parte a
profesioniºtilor independenþi se înca-
dreazã în categoria Practicilor Mici ºi
Mijlocii4, iar lucrarea „Ghid de utilizare a
Standardelor Internaþionale de Audit în
auditarea întreprinderilor mici ºi mijlo-
cii”, publicatã de IFAC, prezintã interes
prin aspectele explicative ºi ilustrative
care pot ajuta la realizarea unor audituri
de calitate ºi eficiente. În afara explicaþi-
ilor practice oferite cu privire la apli-
carea standardelor specifice ( ISA 240
ºi 315), lucrarea aduce completãri
extrem de utile, cum ar fi discutarea
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conceptului de „triunghi al fraudei” (pre-
siuni / oportunitate / raþionare, vezi tabel
nr. 1), ale cãrui elemente sunt prezenta-
te ºi în Anexa 2 din ISA 240, sau aspec-
te de documentare, cum este realizarea
unor liste ale factorilor de risc, intitulate
„registru de riscuri”, însoþite de exemple
practice. Aceste exemple de registre
ale riscurilor ar trebui sã constituie un
instrument obligatoriu de lucru al audi-
torilor financiari (vezi Tabelul nr. 2).
Considerãm cã aceastã lucrare este
foarte apropiatã de nivelul problematicii
activitãþii practice curente ale auditorilor
autohtoni ºi poate fi utilizatã ca o com-

pletare utilã a aplicãrii „Ghidului privind
Auditul Calitãþii”, nu numai în domeniul
examinãrii riscului de fraudã. 

Conducerea unei entitãþi are respon-
sabilitatea ducerii unei adevãrate lupte
împotriva acestor trei laturi ale triun-
ghiului fraudei, practic de a „sparge”
acest triunghi pentru a minimiza ºanse-
le de apariþie a fenomenului de fraudã.
Cele trei laturi constituie ingredientele
similare lemnului, benzinei ºi oxigenului
în apariþia unui incendiu numit fraudã.
Mecanismul principal aflat la dispoziþia
conducerii este implementarea unui
mediu de control intern consistent.

În cadrul unei misiuni de audit, membrii
echipei de audit pot identifica factorii-
cheie de risc de fraudã care reprezintã
laturi ale triunghiului fraudei, prin uti-
lizarea chestionarelor adresate condu-
cerii, observãrii ºi inspectãrii sau al folo-
sirii procedurilor analitice. Din acest
motiv este necesarã discutarea în
cadrul echipei a problematicii riscului de
fraudã pentru a reuni împreunã posi-
bilele laturi identificate de cãtre membrii
misiunii, într-o viziune holisticã. Discuþia
trebuie realizatã fãrã prejudecãþi, într-
un spirit de scepticism profesional, uti-
lizând activ tehnica de brainstorming.
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Ca urmare a identificãrii factorilor de
risc, vor fi realizate listele de riscuri
identificate ce pot afecta situaþiile finan-
ciare.

În accepþiunea unor autori5, existã patru
factori care pot determina producerea
fraudei:

Motivaþia + Atracþia + Oportunitatea
+ Sustragerea = Fraudã

Analizând cele douã modele de mai
sus, observãm cã binomul motivaþie +
atracþie poate fi identificat prin exer-
citarea presiunilor ºi raþionare, ele-
mentul suplimentar fiind sustragerea.
În fapt acþiunea de a sustrage este un
fapt constituent al însãºi fraudei, evi-
dent în cazul deturnãrii de active, în
cazul fraudei prin raportare financiarã
frauduloasã fiind dificilã identificarea.

3.4. SAS 99 „CONSIDERAREA

FRAUDEI ÎN AUDITUL

SITUAÞIILOR FINANCIARE”
Standardul de audit SAS 99 (Statement
on Auditing Standards No. 99: Conside-
ration of Fraud in a Financial Statement
Audit) a fost emis de cãtre Comitetul de
Standarde de Audit (ASB) al asociaþiei
profesionale americane (AICPA) în
octombrie 2002. Acesta a fost emis ca
un rãspuns la situaþiile de crizã apãrute
la Enron, WorldCom, Adelphia ºi Tyco.
Considerãm cã este interesantã pentru
mediul românesc prezentarea pre-
ocupãrilor profesionale ale altor orga-
nisme, cum este cazul AICPA, din punct
de vedere al organizãrii sau al proble-
maticii abordate, deoarece acestea re-
prezintã reacþii la anumite realitãþi

sociale ºi economice care invariabil ne
influenþeazã în contextul globalizãrii.
Elementele principale ale standardului
se referã la:

Descrierea ºi caracteristicile frau-
dei;

Importanþa exercitãrii scepticismu-
lui profesional;

Discutarea în cadrul echipei misiunii
de audit a riscului de denaturare
semnificativã cauzat de fraudã;

Obþinerea de informaþii necesare
pentru identificarea denaturãrilor
semnificative cauzate de fraudã;

Identificarea riscurilor potenþiale,
care pot conduce la denaturãri sem-
nificative cauzate de fraudã;
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Evaluarea riscurilor identificate ca
urmare a evaluãrii mediului de con-
trol al entitãþii;

Reacþiile auditorului ca urmare a
identificãrii riscurilor;

Evaluarea probelor de audit referi-
toare la problematica fraudei;

Comunicarea fraudei cãtre condu-
cere, comitetul de audit ºi cãtre alþii;

Documentarea considerãrii fraudei
de cãtre auditor.

Standardul analizeazã, de asemenea,
factorii de risc de fraudã prezentaþi mai
sus (oportunitate / motiv / atitudine). În
cadrul altor informaþii prezentate sunt
indicate alte surse unde se pot gãsi
informaþii referitoare la fraudã, imple-
mentarea unor programe antifraudã sau
controale (American Institute of Certified
Public Accountants - www.aicpa.org,
Association of Certified Fraud Exa-
miners - www.cfenet.com, Financial
Executives International - www.fei.org,
Information Systems Audit and Control
Association - www.isaca.org, Institute of
Internal Auditors - www.theiia.org, Insti-
tute of Management Accountants -
www.imanet.org, National Association of
Corporate Directors - www.nacdon-
line.org, Society for Human Resource
Management - www.shrm.org).

3.5. PRACTICI FRAUDULOASE

ÎN CONTEXTUL PIEÞEI DE

CAPITAL

Aspectele de fraudã nu sunt însã carac-
teristice numai emitenþilor din piaþa de
capital, dar ºi actorilor principali ai aces-
tei pieþe. În România domeniul practi-
cilor frauduloase în contextul pieþei de

capital este reglementat de cãtre
Regulamentul nr. 32/2006 privind ser-
viciile de investiþii financiare (CNVM)6,
în cadrul Secþiunii 4 – „Practici fraudu-
loase ºi notificarea tranzacþiilor sus-
pecte” (art. 163), iar semnalele care pot
indica operaþiuni de manipulare a pieþei
sunt prezentate în cadrul articolului
164. Auditorul financiar trebuie sã
aplice în contextul activitãþilor pieþei de
capital proceduri ºi tehnici de audit
specifice, precum: analiza mediului de
control intern, proceduri generale de
audit, proceduri specifice aplicate ope-
raþiunilor de trezorerie ºi de tranzac-
þionare etc7.

4. Recomandãri
practice

Din experienþa practicã prezentãm în
continuare anumite proceduri practice,
utile în identificarea fraudei; acestea
trebuie aplicate în corelaþie cu procedu-
rile prezentate în Anexa 2 din ISA 240:

Analiza ajustãrilor efectuate asupra
stocurilor. Se poate utiliza Registrul
Jurnal, iar înregistrãrile contabile de
corecþie vor fi examinate în principal
dacã se întrunesc urmãtorii factori:
corecþii efectuate în afara timpului
normal de lucru (spre exemplu, în

zile libere), sume fãrã zecimale,
corecþiile unor sume neobiºnuit de
mari, corecþiile efectuate de cãtre
anumite persoane. Procedeul de
analizã al corecþiilor contabile se
poate aplica ºi altor elemente patri-
moniale, mai ales când aceste
ajustãri sunt efectuate manual;

Revizuirea secvenþialitãþii docu-
mentelor contabile: atunci când
existã elemente lipsã acest fapt tre-
buie investigat în mod special de-
oarece poate fi un indicator pentru
sustragerea unor elemente de ac-
tive. Prezentãm în tabelul nr. 3 un
exemplu simplificat în Excel de uti-
lizare a funcþiei logice IF, pentru
identificarea anormalitãþii în cadrul
unei serii numerice sortatã crescã-
tor; exemplul se adreseazã unor uti-
lizatori începãtori în Excel – se poa-
te utiliza ulterior funcþia AutoFilter
pentru identificarea valorilor mai
mari decât 0;

Analiza procedurilor de achiziþie
pentru servicii ºi bunuri: absenþa
acestora sau derularea unor proce-
se de achiziþie în mod preferenþial in-
dicã posibilitatea existenþei fraudei;

Aplicarea procedeului analitic al le-
gii de distribuþie statisticã a lui Ben-
ford8: metoda constã în a efectua o
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analizã statisticã asupra frecvenþei
de apariþie a primei litere pentru
denumirea constituenþilor unei liste
(a clienþilor, furnizorilor etc).
Frecvenþa de apariþie trebuie sã
urmeze Legea lui Benford (digitul 1
trebuie sã aparã în aproximativ 30%
din cazuri, în timp ce digitul 9 tre-
buie sã aparã în 5%, urmând o dis-
tribuþie logaritmicã), altfel, avem un
indiciu pentru existenþa fraudei.
Aplicarea procedeului se bazeazã
pe ipoteza cã persoanele implicate
în fraudã nu sunt foarte bune în a
genera serii de numere aleatoare;

Analiza existenþei facturilor duplicat:
facturi duble, spre exemplu în cazul
listei facturilor primite de la furnizori,
indicã erori în înregistrãri sau pot
indica frauda. Prezentãm în tabelul
nr. 4 un exemplu simplificat în Excel
de utilizare a funcþiei logice COUN-
TIF, pentru identificarea apariþiei
unei facturi duplicat; exemplul se
adreseazã unor utilizatori începãtori

în Excel – se poate utiliza ulterior
funcþia AutoFilter pentru identifi-
carea valorilor mai mari decât 1. Pu-
tem analiza inclusiv existenþa cazu-
rilor unor salariaþi dublaþi în baza de
date, care pot primi sume mai mari
decât normal etc.;

Analiza momentului efectuãrii înre-
gistrãrilor contabile: în multe situaþii
se poate obþine din partea departa-
mentului informatic o listã în care
putem observa ora ºi ziua de efec-
tuare a înregistrãrilor în sistem.
Evident, persoanele care intenþio-
neazã sã acþioneze fraudulos îºi vor
alege momente în care sã nu poatã
fi observaþi (zile libere sau în afara
orelor normale de lucru, foarte
devreme sau foarte târziu);

Depistarea cazurilor în care existã
salariaþi care pot avea relaþii comer-
ciale cu entitatea: spre exemplu în
calitate de furnizori de servicii sau
bunuri. Se poate solicita din partea
entitãþii obþinerea listelor de furnizori

ºi angajaþi sub forma de tabele
Excel, iar prin aplicarea funcþiei de
cãutare VLOOKUP putem identifica
situaþiile în care un salariat este ºi
furnizor pentru entitate. În tabelul nr.
5 am exemplificat aceastã situaþie,
în care salariatul IONESCU apare în
lista de furnizori, precum ºi un
exemplu de utilizare a unei funcþii
complexe utilizatã pentru identifi-
carea cazurilor în care un salariat se
regãseºte în lista furnizorilor;

Analiza accesului neautorizat în sis-
temul informatic al entitãþii: dacã un
angajat poate avea acces la modifi-
carea datelor din sistemul informatic
financiar-contabil, acest fapt poate
crea premizele efectuãrii unui act de
fraudã. Spre exemplu, prin modifi-
carea datelor referitoare la salariul
propriu sau prin modificarea datelor
referitoare la contul bancar unde se
încaseazã salariul etc.;

Aplicarea consecventã a procedu-
rilor de audit pentru separarea exer-
ciþiilor („cut-off” testing): spre exem-
plu, în analiza listei creanþelor co-
merciale înaintea ºi dupã sfârºitul
exerciþiului financiar, pentru a de-
pista eventualele manipulãri ale
vânzãrilor aferente anului. În gene-
ral, orice denaturare a veniturilor
perioadei, indiferent cã este în sen-
sul creºterii sau al scãderii, constitu-
ie un indiciu pentru fraudã;
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Revizuirea plãþilor efectuate cãtre
angajaþi: dacã vom identifica plãþi
duble de salarii pentru aceeaºi per-
soanã, acest lucru este un indiciu
clar al unei erori sau al fraudei. De
asemenea, plãþile de mãrime neo-
biºnuitã cãtre salariaþi trebuie inves-
tigate în mod special, deoarece în
mod normal mãrimea plãþilor cãtre
aceºtia urmeazã un anumit model;

Analiza plãþilor restante cãtre foºti
salariaþi: trebuie examinat dacã
existã asemenea situaþii neobiº-
nuite. Este util de analizat lista sa-
lariaþilor cu contracte de muncã
închise pentru a observa elemente
anormale sau neobiºnuite;

Examinarea documentelor suport
aferente decontãrilor de cheltuieli:
trebuie examinate listele de docu-
mente cu rambursãri de cheltuieli
pentru a analiza caracterul lor eco-
nomic, dacã nu sunt fictive sau dacã
nu existã plãþi duble;

Analiza cheltuielilor pe salariat: în
mod normal, un angajat trebuie sã
prezinte în medie aceleaºi niveluri
de cheltuieli. Dacã, spre exemplu,
un angajat în departamentul vânzãri
prezintã un nivel anormal al cheltu-
ielilor aferente activitãþii sale acest
fapt este un indiciu pentru existenþa
fraudei. În general, o analizã pe
centre de cost a cheltuielilor poate
aduce informaþii interesante din
punct de vedere operaþional;

Analiza timpului lucrat suplimentar:
în multe cazuri orele lucrate supli-
mentar ºi care nu sunt justificate
sau aprobate de cãtre superiori pot
reprezenta o formã de fraudã a
angajatului;

Analiza concediilor de odihnã pe
persoane: în mod evident, angajatul
implicat în fraudã va încerca sã nu
lipseascã prin plecare în concedii
pentru a nu crea premizele desco-
peririi faptelor sale. Prin analiza

unei liste de persoane care în mod
sistematic nu pleacã în concediu de
odihnã putem obþine indicii asupra
unui comportament atipic ºi care
ridicã suspiciune. Aceste persoane
pot sã foloseascã dreptul lor la con-
cediu pentru perioade foarte scurte
(2 - 3 zile) în mod aleatoriu;

Analiza bunurilor cumpãrate în scop
personal: în numeroase situaþii
apare acest gen de fraudã a anga-
jaþilor, uneori pentru bunuri de va-
loare micã sau medie ºi culminând
cu valori foarte mari pentru bunuri
imobiliare în cazul proprietarilor de
afaceri;

Analiza înregistrãrilor contabile din
Registrul Jurnal: în mod obligatoriu
auditorii financiari externi trebuie sã
analizeze în mod sistematic Regis-
trul Jurnal pentru a identifica înregis-
trãrile neobiºnuite. Spre exemplu,
sumele extremale (foarte mici sau
mari) sau în relaþie cu pãrþile afili-
ate. Este recomandabilã analizarea
înregistrãrilor contabile pe grupe de
conturi, deoarece acest gen de
înregistrãri contabile ar trebui sã
urmeze un model aproximativ stabil.

În cadrul procedurilor de mai sus am
prezentat câteva exemple intuitive de
utilizare a funcþiilor Excel pentru a testa
anomaliile dintr-o populaþie. Pentru situ-
aþiile uzuale, auditorii financiari îºi pot
dezvolta modele complexe în funcþie de
situaþiile particulare. Instrumentele de
lucru ale auditorului financiar trebuie sã
includã proceduri analitice de „data
mining”, dezvoltate pe baza raþiona-
mentelor statistice, cu utilizarea pro-
gramelor de calcul tabelar; se pot folosi
ºi programe software specializate,
oferite de firme de profil. 

Un domeniu special de analizã a dome-
niului unor fraude potenþiale este cel fis-
cal, unde este necesar un grad de spe-
cializare ridicat. În acest domeniu, au-

ditorul financiar poate identifica anumite
situaþii specifice prin implicarea în
cadrul echipei de audit a unui consul-
tant în taxe ºi impozite. Din experienþa
practicã, prezentãm câteva asemenea
speþe specifice domeniului fraudei fis-
cale:

Achiziþii intracomunitare: cazul în
care acestea nu sunt facturate, con-
tabilizate ºi declarate pentru realiza-
rea unor operaþiuni comerciale frau-
duloase. Existã o probabilitate
foarte ridicatã în aceastã situaþie a
utilizãrii unor coduri false de identifi-
care de TVA. Auditorul trebuie sã
analizeze achiziþiile intracomuni-
tare, precum ºi codul de TVA impli-
cat prin consultarea bazei de date
VIES. De asemenea, se cuvin ana-
lizaþi furnizorii neobiºnuiþi, precum ºi
rulajele din conturile de stocuri;

Livrãri intracomunitare: cazul unor
livrãri intracomunitare fictive unde
bunurile sunt comercializate în
România (factura internã nu este
înregistratã la furnizor, dar permite
deducerea TVA la cumpãrãtor sau
nu se emite deloc facturã) sau al
unor livrãri intracomunitare reale,
dar cu declaraþii inexacte. În acest
caz, auditorul financiar are de ase-
menea posibilitatea verificãrii codu-
lui de TVA implicat prin consultarea
bazei de date VIES, precum ºi a
efectuãrii de selecþii pentru perioada
vizatã ale facturilor de livrãri în
condiþii specifice de plecare (cum ar
fi, spre exemplu, grupele E ºi F- In-
coterms: EX WORKS, FCA „Free
Carrier” , FAS „Free Along Side
Ship”, FOB „Free On Board”), care
prezintã cele mai multe posibilitãþi
de fraudã;

Frauda „carusel”: un caz particular
de fraudã la TVA organizatã între
mai multe entitãþi, în vederea
obþinerii rambursãrii de cãtre un stat
a unei taxe care nu a fost niciodatã
achitatã în amonte sau a reducerii
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TVA datorate. Problematica este
complexã, iar metodele de detec-
tare constau în principal în depis-
tarea societãþilor de tip „missing
trader” (societãþi fictive), precum ºi
în controlul fluxului fizic al bunurilor;

Localizarea prestãrilor de servicii:
este necesarã stabilirea locului de
execuþie a serviciului ºi a locului
unde prestatorul are un sediu fix.
Scopul acestui tip de fraudã este
evitarea plãþii TVA;

Reevaluarea imobilizãrilor corporale
(clãdiri) cu scopul diminuãrii impo-
zitelor aferente acestor proprietãþi.
Auditorul financiar trebuie sã exami-
neze cu atenþie raportul de reevalu-
are în corelaþie cu realitãþile pieþei
imobiliare;

Problematica preþurilor de transfer:
în aceastã situaþie auditorul finan-
ciar ar trebui sã analizeze în primul
rând informaþia furnizatã de cãtre
contabilitatea de costuri în corelaþie
cu preþurile de piaþã;

Problematica facturilor de servicii de
management primite de la firma
„mamã”: auditorul trebuie sã anali-
zeze caracterul economic al acestor
tranzacþii, deoarece în cele mai

multe cazuri aceste facturi reprezin-
tã doar transferul unor costuri.

5. Concluzii
Observãm cã riscul de fraudã creeazã o
‚presiune’ profesionalã deosebitã, iar
responsabilitatea auditorilor financiari a
crescut mai ales din cauza contextului
economic defavorabil al crizei econo-
mice financiare. În multe situaþii, com-
plexitatea contextelor de fraudã a cres-
cut, iar miza fraudelor a devenit extrem
de ridicatã. În acest context, auditorul
financiar este obligat sã îºi creascã

gradul de scepticism profesional, dublat
de o înþelegere mai profundã a mecanis-
melor mediului de control. De aseme-
nea, în activitatea practicã este nece-
sarã dezvoltarea unor proceduri ana-
litice de audit care sã abordeze entitatea
auditatã la nivelul bazelor de date infor-
matice. Cu toate cã, prin formare profe-
sionalã, auditorii financiari nu au întot-
deauna experienþa necesarã pentru
abordarea cazurilor complexe de frau-
dã, considerãm cã printr-o bunã infor-
mare asupra riscurilor specifice de
fraudã ºi prin utilizarea factorului „sur-
prizã” pot creºte în mod semnificativ
ºansele de identificare a acestor situaþii.
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Introducere
Rolul auditului intern în guvernanþa cor-
porativã a dobândit valenþe semnifica-
tive, mai ales în contextul ultimelor
evoluþii ale mediului economic interna-
þional ºi naþional, care reclamã necesi-
tatea ca auditul intern sã devinã tot mai
activ ºi unul dintre jucãtorii cheie în pro-
cesul de gestionare eficientã a aface-
rilor1. 

Aºteptãrile managementului ºi ale con-
siliului de administraþie cu privire la
plusvaloarea furnizatã de auditul intern,
mai ales în contextul guvernanþei cor-
porative, de la directorul departamentu-
lui de audit intern ºi echipa sa sunt tot
mai mari. 

Devine imperios necesar ca auditul
intern, care este poziþionat strategic la
punctul de întâlnire a intereselor mana-
gementului, ale consiliului de adminis-
traþie ºi ale altor pãrþi interesate, sã aibã
competenþa ºi libertatea de a înþelege
toate elementele cheie ale cadrului de
guvernanþã corporativã, pentru a putea
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identifica corect care sunt acele zone,
în care auditul intern ºi-ar putea dovedi
realmente valoarea adãugatã furnizatã
entitãþii2.

În contextul spaþiului european, þãrile
membre ale Uniunii Europene ºi-au sta-
bilit fiecare un cadru de guvernanþã cor-
porativã al entitãþilor cotate pe pieþele
de capital europene, având la dispoziþie
un ansamblu de prevederi legislative ºi
instrumente juridice, care includ reco-
mandãri ºi coduri de guvernanþã corpo-
rativã, în marea lor majoritate fiind con-
stituite pe baza principiului „Aplici sau
explici” (Comply or explain). 

Codurile de guvernanþã corporativã din
sfera spaþiului european sunt adoptate
la nivel naþional, totuºi Directiva
2006/46/CE recomandã aplicarea lor
pe baza acestui principiu, solicitând
companiilor listate sã întocmeascã
declaraþia de guvernanþã corporativã,
prin care sã justifice conformitatea 
sau neconformitatea cu prevederile
codului. 

Asupra necesitãþii de a restabili impor-
tanþa funcþiei de audit în asigurarea sta-
bilitãþii financiare, Comisia Europeanã a
emis un raport3 în care se atrage atenþia
asupra câtorva problematici care vor
trebui revizuite în eficientizarea funcþiei
de audit, în contextul unei bune guver-
nanþe corporative. 

Astfel, considerãm cã realizarea unei
analize comparative a modului în care
codurile de guvernanþã corporativã
europene prevãd elementele cheie prin
care auditul intern ºi-ar putea aduce
contribuþia la asigurarea unui cadru
propice de guvernanþã corporativã este
pe deplin justificatã.

Metodologia
cercetãrii ºtiinþifice

Obiectivul ºtiinþific al studiului de faþã
este acela de analizã a modului în care
este prevãzutã contribuþia auditului
intern la asigurarea guvernanþei corpo-
rative în cadrul codurilor de guvernanþã
corporativã de la nivelul þãrilor membre
UE. 

În acest sens, s-a fundamentat o ana-
lizã detaliatã de conþinut a codurilor de
guvernanþã corporativã cele mai
recente de la nivelul Uniunii Europene. 

În realizarea acestui studiu comparativ
s-au urmãrit pentru fiecare cod de
guvernanþã analizat urmãtoarele criterii:

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

Existenþa în cadrul acestor coduri a
unor precizãri cu privire la rolul ºi
responsabilitãþile auditului intern în
cadrul guvernanþei corporative, care
sã includã cel puþin urmãtoarele ele-
mente:

- Precizarea rolului auditului in-
tern

- Poziþia auditului intern în cadrul
organizaþiilor

- Organizarea funcþiei de audit
intern.

S-a urmãrit ca aceastã analizã detaliatã
a prevederilor codurilor de guvernanþã
corporativã europene sã permitã obþi-
nerea unei viziuni de ansamblu asupra
modului în care statele membre UE 
au reacþionat prin adaptarea codurilor
de guvernanþã la provocãrile mediului

economic delicat al ultimilor ani, care a
impus o atenþie deosebitã ºi asupra re-
vizuirii modului în care rolul ºi respon-
sabilitãþile auditului intern sunt prevã-
zute.

Prezentarea 
datelor utilizate 

în studiu
În vederea dezvoltãrii acestui studiu au
fost analizate toate codurile de guver-
nanþã corporativã ale þãrilor membre ale
Uniunii Europene, disponibile pe site-ul
European Corporate Governance
Institute (http://www.ecgi.org/codes/). 

O primã concluzie care se poate trage
în urma acestei analize este preocu-
parea câtorva þãri (ex. Grecia) care 
ºi-au revizuit recent codurile de guver-
nanþã corporativã în acord cu regle-
mentãrile Comisiei Europene ºi care cu
ocazia acestor revizuiri au acordat audi-
tului intern atenþia cuvenitã prin punc-
tarea câtorva elemente generale printre
prevederile lor, prevederi care ar trebui
respectate de entitãþile listate pe pieþele
de capital europene, având în vedere
impactul consecinþelor crizei economice
actuale asupra încrederii investitorilor
privind modul în care afacerile sunt ges-
tionate eficient ºi corect. 

În cele ce urmeazã sunt prezentate sin-
tetic principalele rezultate ale acestei
analize comparative a modului în care
sunt prevãzute modul de organizare ºi
principalele responsabilitãþi ale auditului
intern într-un cadru eficient de guver-
nanþã corporativã.

2 Leung, P. (2003), The role of internal audit in corporate governance and management in Australia, Research Project sponsored by IIA Research
Foundation, IIA Australia and RMIT University, accessible on-line at www.theiia.org.

3 Comisia Europeanã (2010), Green paper-Audit policy: lessons from the crisis, October 2010, http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/mar-
ket/consultation2008/summary_report_en.pdf 
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Discuþii asupra 
analizei comparative

efectuate
Dacã am compara rezultatele acestui
celui de-al doilea studiu comparativ,
axat pe contribuþia auditului intern în
asigurarea unei bune guvernanþe cor-
porative, cu rezultatele primului studiu4

care analiza modul în care sunt pre-
vãzute rolul ºi responsabilitãþile auditu-
lui extern (statutar), se poate lesne
observa cã al doilea pilon principal al
funcþiei de audit nu se bucurã de ace-
eaºi importanþã, deºi, în opinia noastrã,
recomandabil ar fi sã i se acorde cel
puþin aceeaºi importanþã.

Analizând primul criteriu, rolul auditu-
lui intern, în pofida aºteptãrilor, se
poate constata cã acesta este oarecum
bine delimitat într-un numãr limitat de
coduri de guvernanþã corporativã euro-
pene. Principalele roluri ºi responsabi-
litãþi atribuite funcþiei de audit intern prin
prevederile codurilor de guvernanþã
analizate constau în cel puþin urmã-
toarele elemente:

În colaborare cu comitetul de audit,
auditul intern va monitoriza principa-
lele categorii de riscuri care ar putea
afecta atingerea obiectivelor com-
paniei, fãcând recomandãri pentru
creºterea eficienþei mecanismelor
de control, iar periodic auditul intern
va transmite rapoarte comitetului de
audit asupra eficienþei sistemului de
control (Cehia, Grecia, Italia).

Auditul intern contribuie la îmbunã-
tãþirea sistemelor de control intern ºi
a managementului riscului, furni-
zând o asigurare consiliului de ad-
ministraþie asupra eficienþei contro-
lului intern ºi a managementului ris-
cului (Danemarca, Finlanda).

Auditul intern are în principal me-
nirea de a furniza o asigurare rezo-
nabilã asupra conformitãþii cu regu-
lile ºi procedurile aplicabile - audit
intern de conformitate (Portugalia).

Departamentul de audit intern su-
pervizeazã sistemul de control in-
tern, inclusiv raportarea financiarã ºi
utilizarea economicoasã a activelor
(Slovacia, Spania).

Auditul intern trebuie sã asigure o
monitorizare independentã a opera-
þiunilor companiei ºi a conformitãþii
sale cu cadrul legislativ aplicabil, cu
accent deosebit pe calitatea ºi
adecvarea sistemului de control
intern. Auditul intern adaugã valoare
prin furnizarea unei asigurãri inde-
pendente organelor de conducere
din companie (Slovenia).

Auditul intern trebuie sã analizeze
întreaga gamã de riscuri care pot
afecta afacerile companiei, sã exa-
mineze ºi sã evalueze mecanismele
de control intern ºi dacã procedurile
de control intern sunt adecvate
riscurilor identificate (Ungaria).

Se poate remarca un numãr relativ
mare de þãri ale cãror coduri de guver-
nanþã corporativã conþin precizãri insu-
ficiente cu privire la rolul ºi responsabi-
litãþile pe care un departament de audit
intern ar trebui sã le îndeplineascã în
sensul asigurãrii unei bune guvernanþe
corporative (Belgia, Bulgaria, Cipru,
Estonia, Franþa, Germania, Luxem-
bourg, Letonia, Lituania, Malta, Po-
lonia, Olanda, UK, România, Suedia). 

Intenþia introducerii celui de-al doilea
criteriu – poziþia auditului intern – în
cadrul acestui studiu comparativ a fost
justificatã de importanþa care se acordã
independenþei auditorului, inclusiv audi-
torului intern, de cãtre pãrþile interesate
din cadrul unei entitãþi. Prin poziþiona-

rea corectã a auditului intern, la nivelul
ierarhic cel mai sus posibil, se asigurã
premisele creºterii gradului de indepen-
denþã a directorului de audit intern ºi a
echipei sale. 

În baza analizei comparative efectuate,
la fel ca ºi în cazul primului criteriu, se
poate observa un numãr limitat de
coduri în care se precizeazã în mod clar
care este poziþia pe care auditul intern
ar trebui sã o aibã în cadrul unei entitãþi.
De cele mai multe ori poziþia atribuitã
auditului intern este aceea de subor-
donare faþã de consiliul de administraþie
(Austria, Bulgaria, Grecia, Irlanda,
Letonia, Olanda), însã sunt multiple
situaþii în care se prevede, chiar dacã
nu întotdeauna în mod explicit, o subor-
donare a auditului intern faþã de comite-
tul de audit, care de cele mai multe ori
are ºi responsabilitatea monitorizãrii
modului de funcþionare corespunzã-
toare a departamentului de audit (Da-
nemarca, Finlanda, Italia, Luxem-
burg, Malta, UK, Portugalia, Spania,
Ungaria). Existã însã ºi câteva situaþii
de coduri de guvernanþã corporativã
europene în care poziþia auditului intern
nu este prevãzutã, nici mãcar într-un
mod indirect sau implicit (Belgia,
Cipru, Estonia, Franþa, Germania, Li-
tuania, Polonia, România, Slovenia,
Suedia).

Ultimul criteriu urmãrit în cadrul acestei
analize a avut în vedere modul în care
este prevãzutã organizarea funcþiei
de audit intern, altfel spus, modul în
care se impune sau nu ºi care sunt fac-
torii în funcþie de care este necesarã
implementarea unui departament de
audit intern în cadrul unei entitãþi, din
perspectiva problematicii de guver-
nanþã corporativã. În marea majoritate
a codurilor de guvernanþã corporativã
analizate, implementarea unui departa-
ment de audit intern este cu titlu de

Contribuþia auditului  intern

4 Primul studiu, axat pe analiza contribuþiei auditului extern, a fost publicat în numãrul 8/2011 al revistei „Audit Financiar”.
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recomandare, fiind puþine situaþii unde
se impune înfiinþarea auditului intern în
cadrul entitãþii. Este cazul codului de
guvernanþã al Spaniei, care impune
companiilor listate la bursã sã-ºi orga-
nizeze departament de audit intern,
urmând ca directorul de audit intern sã
prezinte anual un plan de audit cãtre
comitetul de audit, raportându-i în mod
direct orice incidente posibile care au
apãrut de-a lungul activitãþii sale, iar la
sfârºitul fiecãrui an va înainta comitetu-
lui de audit un raport asupra activitãþii
sale. Cele mai multe coduri de guver-
nanþã europene abordeazã necesitatea
înfiinþãrii unui departament de audit
intern ca pe o recomandare, stipulându-
se ca necesitatea implementãrii auditu-
lui intern sã fie analizatã periodic ºi cel
puþin o datã pe an, în funcþie de mãri-
mea companiei ºi complexitatea aface-
rilor pe care le deruleazã, iar aceastã
analizã de cele mai multe ori se va rea-
liza de cãtre comitetul de audit sau con-
siliul de administraþie (Austria, Belgia,
Cehia, Danemarca, Italia, Luxem-
bourg, Olanda, Slovenia). Puþine sunt
cazurile în care, chiar dacã implemen-

tarea auditului intern este cu titlu de re-
comandare, totuºi absenþa acestui de-
partament trebuie justificatã. Este cazul
Regatului Unit al Marii Britanii (UK)
unde comitetul de audit este cel care
analizeazã anual necesitatea imple-
mentãrii funcþiei de audit intern în cadrul
companiei, fãcând recomandãri cãtre
consiliul de administraþie, însã tot comi-
tetul de audit va explica, în raportul
anual, argumentele care justificã ab-
senþa unei astfel de funcþii de audit
intern din cadrul companiei.

Concluzii ºi 
perspective ale

cercetãrii
Concluzia generalã obþinutã în urma
acestui studiu este aceea cã, în viziu-
nea codurilor de guvernanþã corpora-
tivã europene, importanþa acordatã
funcþiei de audit intern nu este foarte
mare, prevederile pentru reglementarea
acesteia fiind relativ restrânse. Nu ar fi
exclus ca aceastã limitare a prevederi-

lor cu privire la rolul ºi organizarea audi-
tului intern sã fie interpretatã ºi ca o
oarecare libertate acordatã entitãþilor în
modul de organizare ºi implementare a
auditului intern, lãsând la latitudinea
organelor de conducere ale acestor
entitãþi sã decidã asupra oportunitãþii
implementãrii funcþiei de audit intern. 

Mergând însã pe ideea principiilor de
bazã ale guvernanþei corporative – ne
referim îndeosebi la cel al transparenþei
– remarcãm, totuºi, cã sunt foarte
puþine coduri europene care reco-
mandã declararea modului în care este
organizatã funcþia de audit intern ºi
principalele principii de lucru aplicate în
acest departament (Finlanda). 

Considerãm totuºi cã atenþia acordatã
modului în care auditul intern func-
þioneazã, mai ales în contextul guver-
nanþei corporative de la nivel european,
ar trebui sã fie mult mai mare, având în
vedere plusvaloarea pe care auditul
intern o poate furniza în gestionarea
mai eficientã a diverselor categorii de
riscuri, care pot afecta bunul mers al
unei entitãþi.
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Introducere
În jurul anului 1930, profesorul Limperg de la Universitatea
din Amsterdam a conceput o serie de principii care au devenit
cunoscute sub numele de „Teoria încrederii create” („Theory
of inspired confidence”). În esenþã, auditorilor li se cere sã îºi
realizeze îndatoririle în aºa fel încât sã nu trãdeze aºteptãrile,
dar nici sã nu creeze aºteptãri mai mari decât ar fi justificat.

Aºteptãrile utilizatorilor trebuie sã ghideze natura ºi volumul
muncii de audit. 

Respectarea acestui principiu asigurã menþinerea încrederii
utilizatorilor în funcþia de audit. Rolul auditorului îºi are
rãdãcinile ºi e condiþionat de încrederea pe care societatea o
plaseazã asupra eficacitãþii auditului ºi opiniei sale, iar dacã
încrederea este înºelatã, ºi funcþia este distrusã întrucât
devine inutilã.

Cercetare

Dificultãþile reducerii controverselor
de percepþie asupra auditului extern:
o explorare a factorilor determinanþi
ºi a soluþiilor disponibile
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Difficulties in Bridging the Audit Expectations Gap: an Exploration of the
Determinants and Available Solutions for the Gap
Although the latest financial crisis brought again into the spotlight the Audit Expectations Gap (AEG), Paul Boyle - the head
of Financial Reporting Council - stated that, this time, the auditors had "a good crisis", meaning that they received less scruti-
ny than in the past. Following the financial scandals in the early 2000s, financial audit faced a confidence crisis that ques-
tioned its role in society. Significant progress was made, in recent years, in improving the audit quality and the public's per-
ception of audit quality. Although controversial, the limitation of auditor's legal liability can determine the profession to be more
willing to accept new responsibilities, coming closer to meeting the public's reasonable expectations. This research explores
the components of AEG, the main factors causing the AEG and the major obstacles to its elimination. One must be careful,
because some proposed solutions for limiting AEG can be two sided - acting to reduce one component of AEG can lead to
an increase of another component of AEG, so as the general effect is rather an amplification instead of a reduction of the total
AEG.
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Crizele financiare ºi scandalurile financiare din ultimele de-
cenii au adus la luminã o avalanºã de critici la adresa audito-
rilor ºi au evidenþiat tot mai mult reducerea încrederii în rolul
lor. Profesia a conºtientizat importanþa controverselor de per-
cepþie asupra auditului (AEG) care ameninþã „credibilitatea,
potenþialul de câºtig ºi prestigiul asociat muncii auditorilor”
(Sikka et al., 1998).

În 1974, Liggio a fost primul care a folosit în audit sintagma
de „audit expectations gap”, pe care a definit-o ca diferenþã
între viziunea utilizatorilor situaþiilor financiare ºi cea a audi-
torilor privind nivelul aºteptat de performanþã. Comisia Cohen
(1978) se referã la AEG ca diferenþã între ceea ce publicul
aºteaptã sau necesitã ºi ceea ce este posibil sau rezonabil
ca auditorii sã îndeplineascã. Mult timp, existenþa AEG a fost
atribuitã confuziei, înþelegerii greºite, ignoranþei ºi lipsei de
educaþie a utilizatorilor situaþiilor financiare auditate. Reali-
tatea este cã termenul de AEG acoperã o mare varietate de
faþete ale relaþiei dintre auditori ºi alte grupuri.

Porter (1993) a fãcut un pas important propunând o structurã
a AEG. Definiþia AEG ºi clasificarea componentelor AEG
efectuate de Porter au devenit larg acceptate ºi au fost pre-
luate de majoritatea studiilor ulterioare realizate pe aceastã
temã. AEG este definitã de Porter (1993) ca fiind diferenþa
dintre aºteptãrile societãþii faþã de auditori ºi percepþia socie-
tãþii privind performanþa realã a auditorilor sau, altfel spus,
AEG apare între ceea ce societatea aºteaptã de la auditori ºi
ceea ce percepe ca primind din partea lor. 

Porter identificã douã componente majore ale AEG: “reaso-
nableness gap” ºi “performance gap”. „Reasonableness gap”
reprezintã diferenþa dintre ceea ce publicul se aºteaptã ca
auditorii sã realizeze ºi ceea ce este rezonabil a se aºtepta
din partea auditorilor, deci o diferenþã între aºteptãrile exis-
tente ale publicului ºi aºteptãrile rezonabile privind activitatea
auditorilor. Aceastã componentã este determinatã de aºtep-
tãrile nerezonabile ale publicului. „Performance gap” este
diferenþa între ceea ce societatea se poate aºtepta în mod
rezonabil ca auditorii sã realizeze ºi performanþa lor realã,
aºa cum este perceputã de societate. Aceastã componentã
este la rândul sãu formatã din:

„Deficient standards gap” care reprezintã diferenþa între înda-
toririle pe care societatea le aºteaptã în mod rezonabil de la
auditori ºi îndatoririle existente ale auditorilor, aºa cum sunt
definite de legi ºi standarde profesionale. Aceastã diferenþã
este provocatã de faptul cã standardele de audit sunt vãzute
ca inadecvate, nerãspunzând nevoilor sau dorinþelor utiliza-
torilor. 

„Deficient performance gap” este diferenþa între performanþa
aºteptatã în îndeplinirea îndatoririlor existente (potrivit legilor
ºi standardelor în vigoare) ºi performanþa efectivã a audito-
rilor, aºa cum este perceputã de societate. 

Aºteptãrile nerezonabile vin din partea publicului, problema
standardelor deficitare provine dinspre profesia de audit (în
cazul în care aceasta se autoreglementeazã) sau dinspre
organismele de reglementare, iar calitatea sub-standard a
auditurilor este generatã de auditori individuali. Fiecare com-
ponentã pare sã aibã propria soluþie care ar putea fi aplicatã
pentru a se ajunge pânã la eliminarea totalã a AEG. 

În secþiunile urmãtoare vor fi analizate pe rând componentele
AEG, împreunã cu principalii factori generatori, soluþiile afe-
rente ºi paºii fãcuþi pânã în prezent pentru reducerea AEG.
Studiul urmãreºte sã sublinieze o serie de piedici în aplicarea
soluþiilor de reducere a AEG, faptul cã, în unele cazuri, redu-
cerea unei componente poate avea ca efect creºterea unei
alte componente a AEG ºi avanseazã sugestii privind modul
cum acestea ar putea fi surmontate.

Metodologia de 
cercetare 

Explorarea componentelor AEG, a principalilor factori gene-
ratori ºi a principalelor piedici în calea eliminãrii sale se reali-
zeazã prin recursul la bogata literaturã internaþionalã.
Derularea cercetãrii noastre implicã folosirea preponderentã
a unor instrumente aparþinând metodologiei de cercetare de
tip calitativ: analize comparative, documentare, raþionamente
inductive ºi deductive etc. Examinarea explicaþiilor atribuite
percepþiilor diferite faþã de rolul auditului reprezintã axa me-
todologiei de cercetare utilizate. Concluziile noastre reflectã
rezultatele raþionamentelor profesionale emise.

Componenta aºteptãrilor 
nerezonabile

Componenta aºteptãrilor nerezonabile poate fi eliminatã
dacã se clarificã publicului ceea ce este rezonabil sã aºtepte
din partea auditorilor. Existã o multitudine de studii empirice
care dovedesc cã pãrerile diferitelor grupuri (societãþi audi-
tate, bancheri, investitori, judecãtori) cu privire la îndatoririle
auditorilor sunt greºite, în sensul cã ei cred cã îndatoririle
auditorilor sunt mult mai extinse decât în realitate (Dennis,
2010). 
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Aceasta diferenþã cauzatã de ignoranþã poate fi corectatã
prin educarea grupurilor respective cu privire la ceea ce li se
cere auditorilor sã îndeplineascã prin lege sau prin standar-
dele profesionale. Acþionarii ºi alþi utilizatori trebuie sã
cunoascã obiectivele auditului ºi acest lucru poate fi realizat
prin comunicarea precisã ºi adecvatã cu privire la obiectivele
procesului de audit. 

O primã variantã pentru a informa utilizatorii situaþiilor finan-
ciare în legãturã cu rolul auditorilor ºi responsabilitãþile lor
este raportul de audit. Mai multe studii au arãtat cã modifi-
carea termenilor ºi expresiilor din raportul de audit are impact
asupra înþelegerii de cãtre utilizatori a naturii auditului ºi a
responsabilitãþilor auditorului ºi conducerii entitãþii auditate,
revizuirea conþinutului raportului de audit fiind eficace în
diminuarea AEG (Schelluch, 1996). 

În consecinþã, standardele referitoare la raportul de audit au
suportat numeroase revizuiri în ultimele douã decenii: au fost
revizuiþi termenii folosiþi, au fost adãugate paragrafe care sã
explice responsabilitãþile auditorului ºi ale conducerii, au fost
introduse menþiuni referitoare la asigurarea rezonabilã etc.

O altã variantã ar putea fi comunicarea cu ocazia adunãrilor
anuale ale acþionarilor ºi altor evenimente organizate cu
scopul de a educa utilizatorii informaþiilor financiare auditate
cu privire la rolul ºi responsabilitãþile auditorilor. Educarea uti-
lizatorilor informaþiilor auditate este un scop mai uºor de atins
decât educarea publicului larg, având în vedere cã nu toþi
folosesc informaþii financiare (Ojo, 2007).

O serie de studii au evidenþiat rolul pe care educaþia univer-
sitarã – prin parcurgerea unui curs de audit extern – îl are în
eliminarea percepþiilor greºite pe care studenþii – în calitate
de viitori auditori sau utilizatori ai situaþiilor financiare auditate
– le au cu privire la rolul auditului (Siddiqui et al., 2009).

Studiul realizat de Porter et al. (2009) aratã cã în prezent, cel
puþin în Marea Britanie ºi în Noua Zeelandã, componenta
aºteptãrilor nerezonabile deþine cea mai mare proporþie din
AEG (52% ºi, respectiv, 50%). Concepþiile greºite, ignoranþa
ºi confuzia publicului au fost primii factori recunoscuþi ca ge-
neratori ai AEG ºi foarte multe eforturi au fost îndreptate în
direcþia educãrii publicului, în principal prin intermediul rapor-
tului de audit, însã rezultatele au întârziat sã aparã. 

Este posibil ca, de fapt, confuzia publicului sã aibã o cauzã
mai profundã, legatã de faptul cã înþelesul ºi obiectivele audi-
tului nu sunt fixe; de la apariþia funcþiei ºi pânã astãzi ele 
s-au schimbat radical. În acest sens, Sikka et al. (1998)
susþin cã:

„Semnificaþia auditului este condiþionatã ºi negociabilã:
fixarea ei în cadrul relaþiilor de putere este precarã ºi subiect
al redefinirii. În practicã, lupta pentru înþelesul auditului nu
afecteazã doar conotaþiile asociate auditului […], dar este în
acelaºi timp o luptã pentru acces ºi control asupra instituþiilor
ºi scenei unde conotaþiile sunt negociate ºi transformate.”

Sensul auditului este contestat deoarece existã neînþelegeri
cu privire la ceea ce se doreºte prin audit. Având în vedere
diferenþele între ceea ce se doreºte din audit, eliminarea AEG
s-ar putea sã nu fie posibilã (Dennis, 2010).

Componenta 
standardelor deficitare

Despre deficient standards gap Porter (1993) aprecia cã este
componenta cea mai obiectivã a AEG ºi de aceea cel mai
uºor de diminuat. Reducerea acestei componente a AEG
presupune revizuirea standardelor ºi reglementãrilor, astfel
încât sã includã responsabilitãþile pe care societatea le
aºteaptã în mod rezonabil de la auditori. Aceasta conduce la
lãrgirea rolului ºi responsabilitãþilor auditorilor pentru ca
acestea sã includã: raportarea privind eficacitatea controlului
intern, raportarea privind gradul de adecvare al procedurilor
de identificare a riscurilor financiare ale entitãþii auditate,
raportarea privind frauda, alte acte ilegale sau distorsionarea
deliberatã a situaþiilor financiare etc. (Porter et al., 2009).

Întrucât pentru a diminua AEG este necesarã eliminarea prin
educaþie a aºteptãrilor nerezonabile ºi încorporarea în stan-
darde a celor rezonabile, ar trebui sã se stabileascã mai întâi
o modalitate de a identifica aºteptãrile rezonabile. Este foarte
posibil ca o aºteptare sã parã rezonabilã unui grup ºi nere-
zonabilã unui alt grup. Ar trebui sã existe un criteriu care sã
determine care dintre îndatoririle pe care publicul se aºteap-
tã ca auditorii sã le îndeplineascã sunt rezonabile ºi care sunt
nerezonabile. 

Porter (1993) susþine cã rezonabil înseamnã ca realizarea
unei îndatoriri de cãtre auditori sã fie eficientã din punct de
vedere al costurilor, adicã beneficiile pentru societate ale
realizãrii ei sã depãºeascã costurile aferente. Dacã costurile
s-ar putea mãsura în termeni de onorarii de audit, cum am
putea sã mãsurãm beneficiile? Porter propune ca alternativã
pentru stabilirea îndatoririlor rezonabil a fi aºteptate din
partea auditorilor, îndatoririle pe care le considerã astfel atât
grupul de entitãþi auditate, cât ºi cel de utilizatori-instituþii
financiare din eºantionul sãu. Cele douã grupuri sunt relativ
bine informate în legãturã cu rolul auditorilor, dar au interese
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opuse, în sensul cã entitãþile auditate ar prefera sã fie mai
restrânse responsabilitãþile auditorilor (deoarece ele suportã
onorariile de audit), în timp ce instituþiile financiare care se
folosesc de situaþiile financiare auditate ale companiilor pe
care le finanþeazã se presupune cã ar fi în favoarea unei
extinderi a responsabilitãþilor auditorilor. 

Dincolo de problema rezonabilitãþii aºteptãrilor, reducerea
componentei standardelor deficitare nu este totuºi atât de
simplã precum ar pãrea la prima vedere. Introducerea în
standarde a responsabilitãþilor aºteptate în mod rezonabil de
la auditori se loveºte de opoziþia profesiei, reticentã în a-ºi
asuma noi îndatoriri. Un motiv principal al acestei atitudini
este creºterea rãspunderii legale pe care o atrage creºterea
responsabilitãþilor. Mai multe responsabilitãþi echivaleazã cu
mai multe ocazii pentru a fi daþi în judecatã pentru neglijenþã.
O serie de autori au susþinut cã lãrgirea responsabilitãþilor
auditorilor (astfel încât acestea sã includã cât mai multe din-
tre cele aºteptate în mod rezonabil de public) nu se poate
face fãrã o reducere a rãspunderii legale a auditorilor faþã de
terþi (O’Malley, 1993). Însã rãspunderea legalã este ceea ce

motiveazã auditorii în furnizarea unui nivel adecvat de cali-
tate al serviciilor de audit. Reducerea rãspunderii legale pen-
tru a permite creºterea îndatoririlor are ca efect reducerea
calitãþii auditului, deci creºterea componentei de performanþã
deficitarã a AEG. 

Un alt factor învinuit de a fi împiedicat reducerea AEG este
auto-reglementarea profesiei. În orânduirea în care profesia
se auto-reglementeazã (deci îºi stabileºte singurã îndatori-
rile) standardele de audit nu vor reflecta aºteptãrile rezona-
bile ale publicului, ci responsabilitãþile pe care auditorilor le
convine sã le îndeplineascã. În acest context, atribuirea
funcþiei de normalizare în domeniul auditului unui organism
independent creeazã teoretic premisele pentru ca aceastã
componentã a AEG sã fie eliminatã.

Existã voci care susþin cã nu se poate ajunge la un consens
cu privire la îndatoririle pe care auditorii ar trebui sã le aibã,
deoarece nu existã un consens asupra obiectivelor auditului
sau asupra a ceea ce se doreºte din partea auditorilor ºi
acesta ar fi de fapt unul dintre motivele principale ale exis-
tenþei AEG (Dennis, 2010). Încercarea de a realiza un acord
cu privire la obiective în contextul raportãrii financiare a fost
una dintre motivaþiile pentru dezvoltarea unui cadru concep-
tual al raportãrii financiare. Aceasta sugereazã cã între-
prinderea unui proiect similar pentru audit ar ajuta la elimi-
narea AEG. 

Componenta 
performanþei deficitare

Dacã ceea ce aºteaptã publicul este un nivel minim de cali-
tate dat de respectarea de cãtre auditor a tuturor standarde-
lor ºi reglementãrilor, deficient performance gap se datoreazã
perceperii de cãtre public a unei calitãþi sub-standard a
auditului. Calitatea sub-standard a auditului poate rezulta
din douã situaþii distincte: 

(1) din cauza necunoaºterii de cãtre auditor a standardelor
ºi reglementãrilor, adicã a ignoranþei. Existã studii em-
pirice care aratã cã ºi auditorii eºueazã câteodatã în a-ºi
recunoaºte propriile îndatoriri (Porter et al., 2009), iar
soluþia este educarea auditorilor ºi întãrirea monitorizãrii;
ºi 

(2) nerespectarea cu bunã ºtiinþã de cãtre auditori a cerin-
þelor standardelor din diferite motive: pentru reducerea
costurilor, pentru a pãstra clienþii în condiþii de competi-
tivitate crescutã pe piaþã etc. 

Componenta aºteptãrilor 
nerezonabile poate fi eliminatã 
dacã se clarificã publicului 
ceea ce este rezonabil sã aºtepte
din partea auditorilor. 
Existã o multitudine de studii
empirice care dovedesc cã 
pãrerile diferitelor grupuri 
(societãþi auditate, bancheri, 
investitori, judecãtori) cu privire 
la îndatoririle auditorilor sunt
greºite, în sensul cã ei cred 
cã îndatoririle auditorilor sunt 
mult mai extinse decât în realitate.



319/2011

Soluþia constã în existenþa unor mecanisme care sã motiveze
auditorii sã respecte cerinþele standardelor, furnizând cel
puþin nivelul minim (standard) de calitate, în caz contrar fiind
ameninþaþi cu plata de amenzi, excluderea din rândul profe-
siei, acþionarea în instanþã pentru plata de daune etc. 

Firmele de audit sunt organizate ca entitãþi al cãror scop prin-
cipal este obþinerea ºi maximizarea profitului. Un nivel mai
ridicat de calitate al serviciului prestat presupune un efort mai
mare ºi costuri mai mari, deci profituri mai mici. În lipsa unui
mecanism care sã motiveze furnizarea unor servicii de cali-
tate, firmele de audit ar fi tentate sã se eschiveze de la
respectarea cerinþelor standardelor ºi sã producã un nivel
inferior de calitate a auditului.

Douã mecanisme alternative se disting ca fiind capabile sã
stimuleze auditorii sã furnizeze un audit de calitate ridicatã:
(1) mecanismul rãspunderii legale, mai exact ameninþarea de
a fi daþi în judecatã de utilizatori ai situaþiilor auditate ºi de a
fi obligaþi sã plãteascã daune ºi (2) sistemul de verificare de
cãtre un alt membru al profesiei sau de cãtre un organism de
supraveghere, astfel încât eschivarea sã fie detectatã cu o
anumitã probabilitate (Zhang, 2007). 

Dacã profesia ºi/sau autoritãþile de reglementare inspecteazã
munca auditorilor cu o frecvenþã suficient de mare ºi impun
sancþiuni semnificative asupra auditorilor care nu respectã
standardele, teoretic, auditorii ar putea fi motivaþi sã respecte
standardele de audit fãrã sã mai fie necesarã implementarea
mecanismului rãspunderii legale pentru neglijenþã faþã de
terþi (Zhang,2007).

Pacini et al. (2002) argumenteazã cã a existat o expansiune
a rãspunderii legale a auditorilor faþã de terþi între anii 1960
ºi începutul anilor 1990, urmatã de inversarea acestei ten-
dinþe cãtre restrângerea în tot mai mare mãsurã a acestei
rãspunderi, ajungându-se ca, în prezent, terþii pãgubiþi sã fie
rareori în poziþia de a da în judecatã auditorii neglijenþi. În
consecinþã, putem afirma cã, iniþial, mecanismul rãspunderii
legale a fost preferat pentru motivarea auditorilor. Pe mãsurã
ce rãspunderea faþã de terþi s-a restrâns (ca urmare a presiu-
nilor exercitate de firmele de audit), doar verificãrile realizate
de organismele profesionale ºi teama pierderii reputaþiei au
rãmas sã îi motiveze pe auditori. Scandalurile financiare de
la începutul anilor 2000 au arãtat cã este necesar un meca-
nism mai puternic, care sã înlocuiascã rãspunderea pentru
neglijenþã faþã de terþi. 

Dupã 2002, prin SOX, s-a înfiinþat organismul independent
de supraveghere PCAOB însãrcinat, pe de o parte, cu sta-
bilirea standardelor de audit, control de calitate, eticã, inde-

pendenþã ºi alte standarde referitoare la întocmirea raportu-
lui de audit pentru companiile cotate ºi, pe de altã parte, cu
supravegherea, realizarea de inspecþii ºi aplicarea de sancþi-
uni pentru firmele care auditeazã companii cotate. Ulterior, ºi
alte þãri au început sã introducã organisme independente de
supraveghere dupã modelul PCAOB. Astfel ºi în România a
fost înfiinþat Consiliul pentru Supravegherea Publicã a
Activitãþii de Audit Statutar (CSPAAS), cu rol în monitorizarea
ºi supravegherea calitãþii activitãþii de audit.

SOX a transferat o parte din responsabilitãþile pentru cali-
tatea auditului cãtre comitetele de audit ale companiilor ºi
cãtre PCAOB. Un transfer similar a avut loc ºi în Marea
Britanie cãtre comitetele de audit ºi Audit Inspection Unit.
Acest fapt a fãcut ca riscul de audit (de a furniza o opinie
greºitã), care era înainte suportat doar de auditor ºi de orga-
nismele profesionale responsabile de controlul de calitate ºi
de stabilirea standardelor, sã fie acum împãrþit cu comitetele
de audit ºi cu autoritãþile de reglementare (Bush et al., 2007).
Humphrey et al. (2009) observã cã recenta crizã financiarã,
spre deosebire de crizele ºi scandalurile financiare prece-
dente, a fost mai îngãduitoare cu auditorii („auditorii au avut
o crizã bunã”), care au scãpat în mare parte de criticile ºi
acuzele obiºnuite. Autorii studiului susþin cã aceasta se
datoreazã în parte faptului cã auditorii au putut sã rãspundã
criticilor, în unele jurisdicþii, bazându-se pe asigurãrile oficiale
ale organismelor independente de supraveghere cu privire la
calitatea generalã a muncii de audit (AIU, 2007/8 Audit
Quality Inspections. An Overview, 2008).

Porter et al. (2009) constatã în Marea Britanie o reducere
importantã a componentei performanþei deficitare a AEG în
anul 2008 faþã de 1999 ºi apreciazã cã este rezultatul moni-
torizãrii mai stricte a performanþei auditorilor de cãtre Audit
Inspection Unit, impunerii de sancþiuni adecvate pentru audi-
torii care se abat de la cerinþele standardelor, precum ºi al
publicãrii de rapoarte anuale privind procesul de monitorizare
ºi rezultatele sale. Publicarea rezultatelor monitorizãrii este
consideratã a avea o contribuþie deosebitã la îmbunãtãþirea
percepþiei publicului în legãturã cu calitatea auditului.

Existã ºi cazul în care publicul doar percepe o calitate sub-
standard a auditului, când auditorul, deºi a respectat toate
standardele profesionale ºi reglementãrile, nu a reuºit sã
detecteze toate erorile semnificative. De aceastã datã nu mai
este de vinã ignoranþa sau comportamentul auditorului, ci
este rezultatul unei decizii a organismelor de reglementare
asupra nivelului tolerabil de eºecuri de audit accidentale.
Dacã nivelul minim implicit de calitate stabilit de reglementãri
cauzeazã un nivel inacceptabil de eºecuri ale auditului, 
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atunci este cazul sã se introducã reglementãri mai restrictive
în realizarea auditului (Eilifsen & Willekens, 2008). 

În absenþa unui alt eveniment care sã contrazicã opinia audi-
torilor, cum se poate aprecia din exterior calitatea muncii
prestate de auditori? Calitatea auditului, de cele mai multe
ori, nu este direct observabilã pentru pãrþile neimplicate în
audit, inclusiv pentru organismele de reglementare. Lipsa de
transparenþã este inerentã procesului de audit, obligaþia de
confidenþialitate împiedicã firmele de audit sã publice infor-
maþii privind modul în care auditorul a abordat auditul, întin-
derea probelor de audit obþinute, principalele raþionamente
efectuate, fraudele detectate, erorile corectate ºi întãrirea
controlului intern ca rezultat al muncii lor. În mod normal, doar
raportul de audit este observabil ºi, în multe cazuri, acesta
este un raport fãrã rezerve. 

Problema definirii ºi mãsurãrii calitãþii auditului a preocupat în
ultima vreme atât mediul academic, cât ºi organismele de
normalizare. Nu existã o definiþie unanim recunoscutã a cali-
tãþii auditului care sã poatã fi folositã ca standard pentru a
evalua performanþa efectivã a auditului, mai ales în cazul
auditurilor individuale; aceasta este direcþia în care se în-
dreaptã în prezent eforturile mai multor instituþii naþionale ºi
internaþionale. IAASB recunoaºte cã noþiunea de calitate a
auditului este folositã tot mai frecvent, inclusiv în comu-
nicãrile organismelor de reglementare, iar lipsa unei definiþii
a termenului poate sã contribuie la creºterea AEG prin con-
fuzia creatã. În agenda de lucru a IAASB pentru perioada
2009 – 2011 figureazã conceperea unui document consulta-
tiv cu privire la calitatea auditului. 

În literatura academicã, calitatea auditului este adesea aso-
ciatã cu capacitatea auditorului de a detecta erorile semni-
ficative din situaþiile financiare (deci cu competenþa) ºi de
mãsura în care auditorul este dispus sã emitã un raport de
audit adecvat, bazat pe probele obþinute (deci cu indepen-
denþa). Calitatea auditului este de obicei investigatã cu aju-
torul unor caracteristici mai uºor de cuantificat sau observat,
despre care se considerã cã ar avea o corelaþie cu calitatea
auditului. O astfel de mãsurã ar fi mãrimea firmei de audit (pe
baza ipotezei cã mãrimea înseamnã reputaþie, iar reputaþia
depinde de percepþia privind competenþa ºi independenþa
firmei de audit), întrucât se considerã cã firmele de audit mai
mari furnizeazã o calitate mai ridicatã a auditului, deoarece ar
avea mai mult de pierdut dacã nu ar raporta încãlcãrile detec-
tate. 

Alte mãsuri folosite sunt: onorariul auditului (onorariul mai
mare putând indica o calitate mai ridicatã), manipularea
câºtigurilor (o manipulare mai redusã a câºtigurilor ar putea

indica o calitate mai ridicatã a auditului, în ideea cã auditorii
au detectat tentativele conducerii de a manipula câºtigurile ºi
au cerut sã se facã ajustãrile adecvate) ºi raportarea de audit
(se considerã cã firmele mari de audit raporteazã mai precis
problemele de continuitate a activitãþii, sugerând cã firmele
mari de audit furnizeazã o calitate superioarã a auditului).
Toate aceste variante nu oferã însã posibilitatea de a evalua
calitatea auditurilor individuale, ci mai degrabã calitatea ge-
neralã a serviciilor oferite de o firmã de audit. 

Deci, deocamdatã, pentru utilizatorii situaþiilor financiare au-
ditate cea mai la îndemânã variantã pentru a aprecia cali-
tatea serviciilor de audit pare a fi reputaþia firmei de audit sau
onorariul auditului. Însã scandaluri financiare precum Enron,
care au implicat firme de audit cu reputaþie (din grupul
firmelor mari), care au perceput onorarii enorme pentru ser-
viciile de audit, au demonstrat cã metoda aceasta nu este
întotdeauna eficace.

Un pas înainte spre evaluarea calitãþii auditurilor individuale
poate fi varianta propusã de Financial Reporting Standard în
documentul de discuþie „Promoting Audit Quality” (2006).
Metoda constã în identificarea factorilor care determinã cali-
tatea auditului ºi evaluarea existenþei unor condiþii care sã
ameninþe aceºti factori. 

Concluzii
AEG este un fenomen complex, determinat de factori interde-
pendenþi, astfel încât, uneori, mãsurile pentru reducerea unei
componente a AEG pot determina creºterea unei alte compo-
nente. Reducerea componentei standardelor deficitare a
AEG, pentru ca auditul sã realizeze cât mai multe dintre
responsabilitãþile în mod rezonabil aºteptate de utilizatori, ar
fi, teoretic, partea cea mai uºor de realizat. Însã acest lucru,
în condiþiile unei rãspunderi extinse faþã de terþi, ar duce la o
creºtere alarmantã a expunerii auditorilor la riscul de litigiu ºi
în final la creºterea inacceptabilã a componentei perfor-
manþei deficitare a AEG. 

Deci reducerea uneia dintre componente nu ar face decât sã
o sporeascã pe cealaltã. Însã aici existã alternativã, care a ºi
fost pusã în practicã în ultimii ani. Alternativa constã în redu-
cerea rãspunderii legale a auditorului faþã de terþi combinatã
cu întãrirea supravegherii, inspecþiilor ºi sancþiunilor din par-
tea organismului independent de supraveghere ºi cu efor-
turile îndreptate în direcþia creºterii, definirii, evaluãrii ºi trans-
parenþei calitãþii auditului. Rezultatele obþinute de Porter et al.
(2009) pentru Marea Britanie sugereazã cã sistemul dã rezul-
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tate. În plus, organismele profesionale se aratã mai deschise
în a dezbate probleme legate de cadrul conceptual sau sen-
sul auditului, ceea ce ar crea premisele pentru reducerea în
ºi mai mare mãsurã a AEG. Teoretic, existã ºanse de succes;
mai multe studii empirice vor trebui sã cerceteze în viitor

efectul diferitelor mãsuri asupra componentelor AEG.
Interesant de vãzut ar fi proporþia ºi mãrimea componentelor
AEG în þãri din zona Europei continentale, þãri de drept civil,
unde rãspunderea legalã pentru neglijenþã faþã de terþi nu a
jucat niciodatã un rol prea important.
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Standardization, Convergence and Compliance in Accounting Regarding 
the Financial Reporting 
Owing to the global economy and the global capital markets the accounting norms have been standardized at international
level. The achievement of the convergence in accounting assumes the elimination of the individual differences between the
national and international accounting norms and also between US GAAP and the present IAS/IFRS. Thus, there will be a sin-
gle set of high quality global accounting standards which demand clear information similar to general use situations. The con-
vergence IASB - FASB has been carried on settling the year 2011 as a final step of the process. It was proposed 2013 to be
the year when IFRS is applied in American companies.

The paths of regulators tend to meet. At international level, there are many attempts on the comparability of information pro-
vided by financial statements. The study of the works in the field of accounting shows that the financial reporting norms, sim-
ilar to the efforts for modernization of the accounting techniques, represent the basis for the corporate governance system at
European level. Taking into account the harmonization path carried out so far by our country, the authors believe that the appli-
cation of IFRS in Romania is the most reliable option with all problems related to: culture and traditional values, different legal
system and law, acceptance of the primacy of principles over the detailed rules that have become tradition in Romania, and
not least, trust in the professional judgment.

One of the most important consequences of the transition to IFRS is the opening towards the accounting occupation, which
will reach its true value. The business environment, the users of information provided in the financial statements will have to
rely more on the professional reasoning, to become increasingly aware of the professional accountant's role in the organiza-
tion and in the economy, in general.
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Introducere
Datoritã mondializãrii economiilor ºi
globalizãrii pieþelor de capital a fost ne-
cesarã armonizarea normelor contabile
la nivel internaþional. Realizarea con-
vergenþei în contabilitate presupune
eliminarea diferenþelor individuale între
normele contabile naþionale ºi interna-
þionale, precum ºi dintre US GAAP ºi
actualele IAS/IFRS ºi, astfel, elabora-
rea în interesul public a unui singur set
de standarde contabile globale, de
înaltã calitate, care cer informaþii trans-
parente ºi comparabile în situaþiile de
uz general. Convergenþa IASB-FASB
continuã, stabilindu-se anul 2011 ca
perioadã de finalizare a procesului. S-a
propus ca anul 2013 sã fie anul în care
IFRS sã se aplice ºi în companiile
americane.

Studierea literaturii de specialitate re-
levã faptul cã Normele de raportare
financiarã, în consens cu eforturile de
modernizare a tehnicilor contabile, re-
prezintã temelia sistemului de guver-
nanþã corporativã la nivel european.

Metodologia
cercetãrii

Abordarea cercetãrii are drept obiectiv
o analizã a procesului de normalizare la
nivelul global ºi a gradului de conver-
genþã a normelor contabile naþionale cu
reglementãrile europene ºi standardele
internaþionale IAS/IFRS.

Demersul de cercetare pe care se fun-
damenteazã articolul a constat, pe de o
parte, din analiza ºi sinteza reglemen-

tãrilor relevante pentru tematica aleasã
privitoare la raportãrile financiare, iar,
pe de altã parte, din corelarea concluzi-
ilor astfel obþinute cu aspecte concrete
ale practicii în acest domeniu, în scopul
emiterii unor consideraþii cu privire la
stadiul normalizãrii ºi convergenþei în
contabilitate privind situaþiile financiare.
Paºii urmaþi în demersul de cercetare
au fost:

evidenþierea concepþiilor normaliza-
toare în funcþie de care se defineºte
obiectul normalizãrii;

prezentarea drumului parcurs de la
normalizare la reglementare privind
raportarea financiarã, în þara noas-
trã:

- normalizare, reglementare ºi
conformitate privind situaþiile
financiare;

- impactul referenþialului IFRS ºi
al Regulamentului 1606 a CE
asupra dreptului contabil naþio-
nal;

- aplicarea IFRS în România.

prezentarea rolului deþinut de nor-
mele de raportare financiarã, în
consens cu eforturile de moderni-
zare a tehnicilor contabile, pentru
sistemul de guvernanþã corporativã,
la nivel european.

Normalizarea ºi 
convergenþa 

contabilã
Evoluþia contemporanã a contabilitãþii
poate fi caracterizatã de mari fenomene

precum: normalizarea, armonizarea ºi
convergenþa. Astfel, se are în vedere
ameliorarea ºi reducerea diferenþelor
dintre practicile ºi reglementãrile con-
tabile naþionale, elaborarea de principii
ºi norme care sã conducã la obþinerea
unei informãri ºi a unei imagini omo-
gene asupra entitãþilor, la comparabili-
tatea în timp ºi spaþiu a informaþiilor ce
se desprind din situaþiile financiare.

În materie de normalizare contabilã, în
literatura de specialitate se pot identifi-
ca douã „curente” ce se pot regãsi la
nivel internaþional1: unul de tip privat (de
tip anglo-saxon, unde intervenþia statu-
lui în actul de normalizare este destul
de redusã) ºi unul de tip public (unde
normele contabile sunt dictate de stat). 

Literatura de specialitate pune în evi-
denþã o serie de definiþii ale normali-
zãrii, precum: „normalizarea contabilã
reprezintã procesul de aplicare delibe-
ratã a normelor contabile pentru rezol-
varea unor probleme referitoare la pro-
ducþia ºi utilizarea informaþiei conta-
bile”2; alþi autori definesc normalizarea
ca fiind „elaborarea, aplicarea ºi uni-
formizarea practicilor contabile ºi a unor
norme identice în acelaºi spaþiu geo-
politic”3. 

Pentru a asigura definirea unei normali-
zãri contabile adaptatã nevoilor reale
ale economiei pot fi utilizate douã mij-
loace principale: un instrument tehnic ºi
o instituþie pentru a o defini, a o pune în
practicã ºi a o adapta:

a) instrumentul tehnic folosit în nor-
malizarea contabilã este sistemul
contabil de întreprindere. Contabili-
tatea este marcatã de entitate, locul
în care ea este produsã. Normele,

Normalizare, convergenþã ºi conformitate

1 Feleagã L., Feleagã N., Contabilitate financiarã – O abordare europeanã ºi internaþionalã, vol I – Contabilitate financiarã fundamentalã, Bucureºti,
Editura Economicã, 2007, pg.174

2 Horomnea E., Budugan D., Tabãrã N., Georgescu I., Beþianu L., Bazele contabilitãþii. Concepte. Modele. Aplicaþii, Editura Sedcom Libris, Iaºi, 2008,
pg. 383

3 Colasse B. (coord), Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, 2e édition, Economica, 2009, Paris, Harmonisation comptable inter-
nationale, pg. 877
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regulile contabile ºi tot ceea ce se
referã la ordonanþarea conturilor se
pot formaliza prin:

Planul contabil general, aplicat
în þãri în care normalizarea re-
zultã dintr-o largã înþelegere
între autoritãþi, organisme profe-
sionale ºi grupurile de utilizatori
(exemplu Franþa)

Principii contabile general admi-
se ºi planuri de conturi pe sec-
toare de activitate, aplicate în
þãri în care practicile contabile
sunt guvernate de legi, regula-
mente ºi practici administrative
(exemplu, Germania)

Norme sau standarde contabile,
aplicate în þãri în care profesia
contabilã reglementeazã practi-
cile, în colaborare cu mediile de
afaceri ºi cu grupurile de utiliza-
tori.

b) instituþia care asigurã normalizarea
poate fi de esenþã publicã sau pro-
fesionalã. De exemplu, în Franþa in-
stituþia este a statului, fiind denu-
mitã „Autoritatea de Norme Conta-
bile”, în schimb în Marea Britanie
existã un organism normalizator
independent – FRC (Financial Re-
porting Council) care are în subor-
dine 5 consilii (inclusiv ASB-Ac-
counting Standard Board). Se poate
folosi ºi varianta mixtã, de exemplu,
în SUA, unde intervenþia publicã
face obligatorii normele elaborate
de organismele profesiei contabile
liberale (organismul privat inde-
pendent al profesiei contabile:
Consiliul pentru Standarde de
Contabilitate Financiarã – FASB).

Cercetarea teoreticã a literaturii de spe-
cialitate relevã faptul cã problema
esenþialã a normalizãrii contabile o con-

stituie concepþia normalizatoare în
funcþie de care se defineºte obiectul
normalizãrii. Din acest punct de vedere
se disting douã concepþii: una funda-
mentatã pe planul contabil general,
cealaltã fundamentatã pe cadrul con-
tabil conceptual.

Concepþia fundamentatã pe planul
contabil general (normalizarea conta-
bilã reglementatã) este proprie unei
pãrþi a þãrilor Europei continentale, pro-
motorul ei fiind Franþa. În aceastã con-
cepþie, plecându-se de la diversitatea
de reguli ºi norme de înregistrare ºi pre-
zentare a situaþiilor financiare, s-au
adoptat principii ºi reguli contabile, plan
de conturi general, proceduri de înre-
gistrare, precum ºi forma ºi formatul
situaþiilor financiare. Deºi într-o viziune
mai modernã planul contabil general,
ca ansamblu, constituie el însuºi o nor-
mã, asupra sa s-au conturat dispute pro
ºi contra vizând o normalizare care sã
aibã la bazã o teorie normativã în care
sã se regãseascã: obiectivele contabili-
tãþii ºi ale normalizãrii contabile, utiliza-
torii de informaþii contabile ºi nevoile lor.
Evoluþia normalizãrii prin planul contabil
general, în sensul perfecþionãrii ei, mer-
ge, aºa cum o demonstreazã realitatea,
cãtre asimilarea într-un grad mai mare
sau mai mic a teoriei ºi practicilor anglo-
saxone, proces propriu îndeosebi þãrilor
membre UE4.

Concepþia normalizatoare funda-
mentatã pe cadrul contabil concep-
tual (normalizarea contabilã deregle-
mentatã) este proprie þãrilor anglo-sa-
xone. În aceastã concepþie, normali-
zarea contabilã are ca obiect situaþiile
financiare ºi cuprinde: componenþa
situaþiilor financiare, elemente descrise
în situaþiile financiare, recunoaºterea ºi
evaluarea acestor elemente, reglemen-

tãrile, standardele ºi procedurile referi-
toare la întocmirea ºi prezentarea situ-
aþiilor financiare. Prin conþinutul sãu,
cadrul contabil conceptual constituie un
ghid pentru normalizatorii contabili ºi
poate fi considerat o veritabilã constitu-
þie a contabilitãþii5. 

Considerãm cã nu trebuie sã facem o
delimitare strictã între reglementare ºi
dereglementare, respectiv între planul
contabil general ºi cadrul conceptual
contabil. Practic, nu este vorba despre
aplicarea sau nu a legii, ci despre cre-
area unui instrument tehnic menit sã
ajute normalizatorul în procesul de ela-
borare a normelor contabile care, apoi,
sã fie, eventual, reglementate de cãtre
puterea legislativã. Cadrul contabil re-
prezintã punctul de plecare în elabo-
rarea de norme, este elementul care
trebuie sã asigure coerenþa normelor ºi
sã participe la formarea ºi dezvoltarea
sistemului normativ ºi la realizarea de
reguli inteligibile, transparente ºi uºor
de administrat.

Dispozitivele 
normalizãrii 

contabile
Toate normele contabile impuse în mod
obligatoriu printr-o normã juridicã sunt
denumite reglementãri contabile. Nor-
malizarea contabilã este dispusã pe trei
nivele: naþional, regional ºi internaþional.

Normalizarea la nivel naþional este
principala dimensiune a normalizãrii
contabile, fiind realizatã cu ajutorul in-
strumentului de normalizare – planul
contabil general (PCG).

În urma cercetãrii teoretice a literaturii
de specialitate, am constatat cã PCG

4 Feleagã L., Feleagã N., Op.cit., pg. 175
5 Feleagã L., Feleagã N., Op.cit., pg. 187
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poate fi recomandat sau impus, în
funcþie de tipul de normalizare con-
tabilã. El se diferenþiazã în privinþa com-
ponentelor ºi caracteristicilor, de la o
þarã la alta, în funcþie de conceptul
adoptat pentru organizarea contabili-
tãþii, de obiectivele urmãrite prin nor-
malizare, determinate la rândul lor de
cererea ºi oferta de informaþii contabile,
de cultura ºi tradiþiile contabile ale
fiecãrei þãri.

Putem afirma cã, pe mãsurã ce o parte
din þãrile Europei, inclusiv þara noastrã,
au inclus în normalizare tot mai multe
principii contabile generale ºi au elabo-
rat în acest spirit standarde locale, PCG
ºi-a pierdut valenþele. Este însã un pro-
ces de perspectivã ºi pânã atunci PCG
rãmâne cadrul ºi instrumentul norma-
lizãrii contabile la nivel naþional.

Normalizarea la nivel regional este o
dezvoltare a dimensiunii normalizãrii
contabile la nivelul unor grupuri de þãri,
determinatã de obiectivele economice,
financiare ºi sociale ale acestora. Cazul
cel mai semnificativ este cel al norma-
lizãrii contabile la nivelul Uniunii Euro-
pene prin intermediul directivelor adop-
tate de Consiliul Comunitãþilor Europe-
ne. Aceste directive au caracterul unor
recomandãri, motiv pentru care fiecare
stat, pentru a le aplica, are obligaþia de
a le încorpora în legislaþia proprie, în
urma analizei opþiunilor ºi adaptãrilor
impuse de particularitãþile naþionale.
Cele mai relevante directive elaborate
în plan contabil au fost: Directiva a IV-a
din 1978, care a avut ca obiectiv coor-
donarea dispoziþiilor privind situaþiile
financiare anuale individuale6 ºi Direc-
tiva a VII-a din 1983, al cãrei obiectiv a
fost coordonarea dispoziþiilor privind
situaþiile financiare consolidate. Ulterior
emiterii lor, directivele au suferit o serie

de modificãri ºi completãri, printre care
considerãm oportun a aminti Directiva
2001/65/27.09.2001 prin care s-a auto-
rizat utilizarea valorii juste pentru con-
tabilizarea anumitor instrumente finan-
ciare. Revizuirea directivelor europene
în direcþia modernizãrii ºi eliminãrii
eventualelor incompatibilitãþi cu IFRS a
culminat în 2002 cu o propunere de
directivã (ulterior a fost aprobatã defini-
tiv – Reglementarea CE 1606/2002 de-
numitã ºi Reglementarea IFRS 2005),
care viza modificarea directivelor con-
tabile în scopul eliminãrii incompatibili-
tãþilor cu IFRS.

Normalizarea la nivel internaþional
reprezintã o dezvoltare superioarã nor-
malizãrii regionale, fiind impusã de fe-
nomenele de mondializare ºi financia-
rizare a economiilor, manifestate prin
apariþia de companii multinaþionale care
vor sã fie cotate pe pieþele financiare
strãine. Aceasta a condus la necesi-
tatea unui limbaj contabil unic la nivel
mondial ºi de aici la necesitatea pre-
zentãrii lor în raportãri financiare unita-
re. Instrumentele folosite în normaliza-
rea contabilã internaþionalã sunt Stan-

dardele Internaþionale de Raportare
Financiarã elaborate de Consiliul pen-
tru Standarde Internaþionale de Conta-
bilitate.

Cercetarea literaturii de specialitate ne
permite sã afirmãm cã unul din obiec-
tivele IASB7 relevã cerinþele ºi caracte-
risticile principale ale IFRS-urilor vizând
calitatea acestora, armonizarea lor cu
procedurile contabile practicate în di-
verse þãri, transparenþa ºi comparabili-
tatea informaþiilor, asigurarea aceloraºi
baze pentru elaborarea situaþiilor finan-
ciare. Totodatã, sunt evidenþiate ºi alte
caracteristici principale ale standarde-
lor8, care þin de regulile de evaluare,
recunoaºtere, prezentare ºi descriere a
tranzacþiilor ºi evenimentelor în cadrul
unei entitãþi.

Într-o formã sintetizatã, dispozitivele
normalizãrii contabile sunt prezentate
grafic în figura 1.

Procesul de globalizare a economiilor
a generat în ultima vreme fenomene
sinergice la nivelul economiei mondiale,
precum: dezvoltarea companiilor multi-
naþionale prin creºterea numãrului ºi

Normalizare, convergenþã ºi conformitate

6 Tabãrã N., Horomnea E., Mircea M.C., Contabilitate internaþionalã, Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2009, pg. 120
7 Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã 2009, Editura CECCAR, Bucureºti, 2009, pg. 68
8 Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã 2009, Op.cit., pg. 68
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puterii financiare a acestora, capabile
sã producã modificãri în mãrimea, volu-
mul ºi structura resurselor materiale, fi-
nanciare ºi umane, la scarã naþionalã ºi
mondialã; creºterea volumului tranzac-
þiilor transfrontaliere sau fenomenele de
concentrare politico-economico, pre-
cum cele realizate de UE – fenomene
care reprezintã factori stimulativi pen-
tru procesele de convergenþã ºi con-
formitate contabilã.

Cum afirmam la început, datoritã mon-
dializãrii economiilor ºi globalizãrii pie-
þelor de capital a fost necesarã armo-
nizarea normelor contabile la nivel
internaþional. Dorinþa de armonizare a
sistemelor contabile la nivel internaþio-
nal ºi european s-a concretizat în pro-
gramul de compatibilizare a directive-
lor contabile europene cu standardele
internaþionale de contabilitate. Armoni-
zarea contabilã internaþionalã a fost un
proces cu douã viteze: rapidã pentru
marile societãþi cotate la bursã ºi mult
mai lentã pentru celelalte9. Discutând
despre delimitarea între normalizare ºi
armonizare, profesorul Bernard Cola-

sse precizeazã cã armonizarea con-
tabilã este mai puþin restrictivã decât
normalizarea, stabileºte echivalenþe
între o diversitate de practici contabile,
fiind astfel o formã atenuatã a norma-
lizãrii ºi un prim pas cãtre aceasta10. Alþi
autori definesc armonizarea ca fiind
procesul prin care componentele cadru-
lui contabil conceptual sunt corelate,
compatibilizate ºi standardizate.11

Schematic, armonizarea normelor con-
tabile la nivel mondial, este reprezen-
tatã în figura  2.

Regãsim astfel, în literatura de speciali-
tate, urmãtorii factori de influenþã în fa-
voarea normalizãrii ºi armonizãrii con-
tabile12:

globalizarea tot mai accentuatã a
economiilor naþionale - internaþiona-
lizarea este un obiectiv strategic al
entitãþilor de talie mare deoarece
aceasta asigurã accesul la noi surse
de finanþare, noi pieþe de desfacere,
duce la obþinerea de avantaje fis-
cale ºi la reducerea costului capi-
talului;

procesul de lãrgire a Uniunii Euro-
pene – deºi existã o piaþã unicã, la
nivelul Uniunii Europene, în contex-
tul dat nu poate exista o contabili-
tate unicã în Europa fãrã a face apel
la referenþialul IFRS;

globalizarea crescãtoare a pieþelor
de capitaluri ºi concurenþa tot mai
acutã de pe aceste pieþe – costul
capitalului este mult redus ca
urmare a diminuãrii riscului pentru
investitori, iar efortul financiar pen-
tru elaborarea situaþiilor financiare
comparabile va fi redus conside-
rabil;

autoritãþile fiscale din întreaga lume
vor putea înþelege ºi controla mai
uºor operaþiunile companiilor multi-
naþionale;

necesitatea ºi dorinþa conducãtorilor
corporaþiilor multinaþionale de a
ajunge la o convergenþã optimã
între sistemul intern de informare ºi
cel extern. Alãturi de guvernanþa
corporativã, al doilea semn care
marcheazã drumul globalizãrii pro-
vine de la IFRS. 

Din cercetarea teoreticã efectuatã am
constatat cã realizarea convergenþei
înseamnã eliminarea diferenþelor indi-
viduale dintre normele contabile naþio-
nale ºi internaþionale, precum ºi dintre
US GAAP ºi actualele IAS-IFRS ºi ela-
borarea în interesul public a unui singur
set de standarde contabile globale, de
înaltã calitate, care cer informaþii trans-
parente ºi comparabile în situaþiile de
uz general.

Convergenþa între standardele naþio-
nale ºi internaþionale este facilitatã de
factori precum13: 

9 Colasse B. (coord), Op.cit, pg. 459-470
10 Colasse B. (coord), Op.cit., pg. 877
11 Nobes C., Parker R., Comparative International Accounting, 10th edition, Pearson Education, Edit.Prentice Hall, 2008, pg. 75-78
12 Nobes C., Parker R., Op.cit., pg. 75-78,pg. 102-105
13 Nobes C., Parker R., Op.cit., pg. 85
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larga reprezentare a þãrilor non
anglo-saxone în conducerea IASB;

dorinþa unor þãri precum Franþa ºi
Italia de a-ºi consolida pieþele de
capitaluri ºi a-ºi moderniza practicile
contabile;

creºterea numãrului de companii
din þãri precum Germania, Japonia
care au dorit sã atragã capital de pe
pieþele financiare;

dorinþa de a evita dominaþia SUA în
contabilitate, fãcând din IASB o
alternativã mult mai atrãgãtoare;

recentele falimente financiare de
rãsunet care au scãzut încrederea
publicului în contabilitate;

internaþionalizarea profesiei conta-
bile.

Convergenþa mondialã IAS/IFRS – US
GAAP/FASB analizeazã diverse pro-
bleme ºi fie propune modificãri ale
normelor americane pentru a elimina
diferenþele existente, fie comunicã
IASB motivul pentru care a hotãrât sã
nu modifice prevederile din US GAAP.
În acelaºi timp, IASB deruleazã un pro-
ces de revizuire a IFRS ºi ia, acolo
unde este cazul, aceleaºi mãsuri ca ºi
FASB. 

Constatãm cã diferenþele dintre norme-
le contabile emise de cele douã orga-
nisme – IASB ºi FASB – rezidã în faptul
cã ele servesc medii diferite (inter-
naþional pentru primele, naþional pentru
celelalte), au suport tehnic ºi logistic
diferit ºi rezultã din procese de elabo-
rare ºi de structurã de normalizare
diferite. Convergenþa IASB – FASB
continuã, stabilindu-se anul 2011 ca
perioadã de finalizare a procesului. De
asemenea, s-a propus ca anul 2013 sã
fie anul în care IFRS sã se aplice ºi în
companiile americane.

De reþinut cã în calea convergenþei
contabile se interpun o serie de obsta-
cole care vizeazã atât complexitatea
anumitor norme(mai cu seamã cele re-
feritoare la instrumentele financiare ºi
cele care prevãd recunoaºterea la va-
loarea justã), cât ºi faptul cã orice refe-
renþial contabil naþional poartã, într-o
formã sau alta, amprenta unor consi-
derente fiscale.

Putem afirma cã fenomenele economi-
ce ºi financiare cu care se confruntã
lumea obligã ºi România sã se adap-
teze la cerinþele mondializãrii ºi globa-
lizãrii pieþelor financiare (un prim pas
fiind armonizarea ºi respectiv conformi-
tatea cu directivele europene).

Normalizare, 
reglementare ºi 

conformitate privind
situaþiile financiare

în România
În România, raportarea financiarã ºi ce-
rinþele din domeniul auditului continuã
sã sufere schimbãri ºi sã facã progrese
în direcþia aplicãrii de standarde com-
parabile cu cele aplicate în cadrul UE. 

Încã din anul 1990, raportarea finan-
ciarã din România a urmat un proces
continuu de dezvoltare, fiind orientatã
mai mult cãtre furnizarea de informaþii
pentru autoritãþile statului decât pentru
investitori (actuali ºi potenþiali), mana-
gement, instituþii financiare sau alþi uti-
lizatori obiºnuiþi ai rapoartelor financiare
într-un context internaþional. 

Încã din anul 1999, Ministerul Finanþe-
lor Publice a demarat un proiect de ar-
monizare a legislaþiei româneºti din do-

meniul contabilitãþii ºi auditului cu Stan-
dardele Internaþionale ºi Directivele Eu-
ropene în domeniu, care a condus la
unele schimbãri fundamentale în legis-
laþie: OMFP nr. 94/2001 (armonizarea
raportãrii financiare din România cu ce-
rinþele Standardelor Internaþionale de
Contabilitate ºi Directiva a 4-a a Uniunii
Europene); OMFP nr. 306/2002 (armo-
nizarea raportãrii financiare cu cerinþele
Directivei a 4-a a Uniunii Europene pen-
tru societãþile comerciale care nu aplicã
OMFP nr. 94/2001); OUG nr. 75/1999
aprobatã prin Legea 133/2002 (înfiin-
þarea unui organism responsabil cu
instruirea ºi reglementarea activitãþii de
audit financiar, Camera Auditorilor Fi-
nanciari din România); OMFP nr. 1752/
2005 (aprobarea reglementãrilor con-
tabile armonizate cu Directivele Euro-
pene); OMFP nr. 907/2005 (aprobarea
categoriilor de persoane juridice care
aplicã reglementãri contabile conforme
cu IFRS), OMFP nr. 3055/2009 (apro-
barea reglementãrilor contabile con-
forme cu Directivele Europene ).

Începând cu ianuarie 2010, OMFP nr.
1752/2005 a fost înlocuit cu OMFP nr.
3055/200914, care acoperã într-un sin-
gur act legislativ raportarea financiarã
aplicabilã entitãþilor, fiind structurat în
douã pãrþi, conform directivelor trans-
puse. Acest act legislativ aduce ele-
mente de noutate privind tratamentele
contabile ºi cadrul general de întoc-
mire ºi prezentare a situaþiilor finan-
ciare. Toate situaþiile financiare trebuie
sã fie însoþite de declaraþia scrisã a
conducerii societãþii privind responsa-
bilitatea pentru întocmirea situaþiilor fi-
nanciare anuale ºi de raportul admi-
nistratorului privind activitatea desfã-
ºuratã. 

Pe de altã parte, pentru marile între-
prinderi ºi societãþi multinaþionale impu-

Normalizare, convergenþã ºi conformitate

14 Reglementãri contabile conforme cu directivele europene – Ed.a 4-a, revizuit, Bucureºti, Monitorul Oficial R.A., 2009, pg.32-36
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nerea de cãtre organismele de nor-
malizare naþionale a unor reglementãri
autohtone, diferite de cele interna-
þionale, apare ca o piedicã în calea
accesului la marile pieþe financiare.
Aceste entitãþi sunt obligate sã-ºi pre-
zinte situaþiile financiare în conformitate
cu normele internaþionale, ceea ce
genereazã costuri suplimentare de
retratare a informaþiilor. 

Din cercetarea efectuatã constatãm cã
normele elaborate de IASB nu au ca-
racter obligatoriu pentru þãrile membre.
Acestea pot aplica sau nu normele
internaþionale, în funcþie de propriile
interese ºi de gradul de compatibilitate
între prevederile conþinute în norme ºi
cele din legislaþia contabilã naþionalã.

Legea contabilitãþii nr. 82/1991, cu mo-
dificãrile ulterioare, inspirate de modelul
contabil francez au fost bine realizate
din punct de vedere structural ºi con-
ceptual. Dacã fiscalitatea nu ar fi afec-
tat sensul economic al acestor regle-
mentãri, calitatea informaþiei contabile
nu ar fi fost compromisã. Mai direct,
dacã toate dispoziþiile prevãzute de
Legea nr. 82/1991 ar fi fost respectate,
cu un tratament fiscal separat la finele
perioadei de raportare, informaþia con-
tabilã ar fi avut altã relevanþã.

Ceea ce meritã subliniat este faptul cã
pentru apropierea dreptului contabil
autohton de reglementãrile contabile
europene ºi internaþionale nu s-a optat
pentru preluarea integralã a acestora.
Aceastã armonizare s-a realizat firesc,
prin adoptarea acelor perfecþionãri
necesare pentru alinierea la directivele
europene. O asemenea orientare con-
stituie un prim pas cãtre o schimbare
esenþialã de opticã în domeniul infor-
mãrii financiar-contabile, datele furni-

zate urmãrind satisfacerea cerinþelor
comune ale utilizatorilor.

Impactul 
referenþialului IFRS

ºi al Regulamentului
1606 a CE asupra
dreptului contabil

naþional
Aºa cum este cunoscut, România a
parcurs în perioada anilor 2001-2005
un program de aplicare a Reglemen-
tãrilor contabile armonizate cu Direc-
tivele europene ºi Standardele Interna-
þionale de Contabilitate. 

În acest sens, ne propunem sã abor-
dãm unele aspecte legate de adoptarea
ºi implementarea în România a IFRS,
potrivit cerinþei (utilizatã obligatoriu în
Uniunea Europeanã începând cu anul
2005) prevãzutã în Regulamentul 1606
/2002 aprobat de Parlamentul Euro-
pean. Considerãm relevantã concluzia
monitorizãrii realizate de direcþia de
profil a Comisiei Europene cu privire la
nivelul de conformare a reglementãrilor
contabile româneºti la Directivele Eu-

ropene 4 ºi 7, din care rezultã un înalt
grad de asigurare a conformitãþii cu
normele europene.

Organismul responsabil cu monitori-
zarea realizãrii obiectivului acestui plan
a revenit, în România, Consiliului Con-
tabilitãþii ºi Raportãrilor Financiare15.
Activitatea Consiliului are drept scop
creºterea încrederii utilizatorilor de in-
formaþii în raportãrile financiare ºi gu-
vernanþa corporativã prin promovarea
ºi îmbunãtãþirea calitãþii raportãrilor. 

În ceea ce priveºte procesul de regle-
mentare a aplicãrii IFRS în România,
Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, prevede16: „pentru persoanele
juridice care aplicã Standardele Inter-
naþionale de Raportare Financiarã
(IFRS), situaþiile financiare anuale se
compun din bilanþ, cont de profit ºi
pierdere, situaþia modificãrii capitalului
propriu, situaþia fluxurilor de trezorerie,
politici contabile ºi note explicative....”.

În corelare cu aceastã cerinþã a fost
adoptat OMFP nr. 907/2005 privind
aprobarea categoriilor de persoane
juridice care aplicã reglementãri con-
tabile conforme cu IFRS, respectiv cu
Directivele Europene. Acest ordin a
privit numai exerciþiul financiar 2006

15 HG nr. 401/05.05.2005 privind înfiinþarea Consiliului Contabilitãþii ºi Raportãrilor Financiare, Regulamentul de organizare ºi funcþionare a CCRF
(M.O. 409 / 16.05.2005), cap.I, art.3

16 Legea contabilitãþii nr. 82/24.12.1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare (M.O.454/18.06.2008)
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(premergãtor aderãrii la Uniunea Euro-
peanã) ºi a reglementat17 cã instituþiile
de credit întocmesc ºi un set distinct de
situaþii financiare, conforme cu IFRS,
prin retratarea situaþiilor financiare con-
forme cu Directivele Europene. Cele-
lalte persoane juridice prevãzute la
art.1 din Legea contabilitãþii au aplicat
pentru anul 2006 reglementãri contabile
conforme cu Directivele Europene
(OMFP nr. 1752/2005). Totodatã, în
baza obiectivelor Planului de acþiune pe
þarã pentru îmbunãtãþirea raportãrii fi-
nanciare18 a continuat procesul de pre-
gãtire a strategiei de implementare a
IFRS, concretizatã în elaborarea cu
asistenþa Bãncii Mondiale a Cadrului
general al strategiei de implementare a
IFRS în România. 

Din cercetarea efectuatã am constatat
cã principalele obiective ale acestui
Cadru general (adoptat ca document de
lucru care va fi revizuit permanent, în
funcþie de evoluþiile privind adoptarea ºi
trecerea la IFRS) au vizat stabilirea
acþiunilor care trebuiau întreprinse pen-
tru pregãtirea ºi trecerea la IFRS, ad-
ministrarea introducerii IFRS în Româ-
nia ca instrumente juridice, asigurarea
unui nucleu central în sprijinul imple-
mentãrii IFRS ca orizont de timp în
2007, creºterea gradului de conºtienti-
zare în rândul pãrþilor interesate de apli-
carea IFRS asupra aspectelor princi-
pale ale acestora ºi cererea de oportu-
nitãþi suplimentare pentru a primi rãs-
punsuri la aspecte care ar putea sã
aparã, precum ºi stabilirea unor respon-
sabilitãþi clare pentru acþiunile legate de
procesul de implementare ºi încura-
jarea cooperãrii între pãrþile interesate.

Ca impact al aplicãrii referenþialului
IFRS 1 „Adoptarea pentru prima datã a
Standardelor Internaþionale de Raporta-
re Financiarã”, revizuit în 2008, se
reþine faptul cã în orice situaþii financia-
re care cuprind rezumate ale datelor
istorice sau informaþii comparative con-
form IAS anterioare, o entitate va
menþiona clar cã acele informaþii con-
form IAS anterioare nu au fost întocmite
în conformitate cu IFRS ºi va prezenta
natura principalelor ajustãri necesare
pentru conformarea la IFRS. Entitatea
nu trebuie sã cuantifice aceste ajustãri,
ci sã explice felul în care trecerea la
aplicarea IFRS a afectat poziþia finan-
ciarã raportatã, performanþa financiarã
ºi fluxurile de numerar.

În conformitate cu IFRS 1 „Adoptarea
pentru prima datã a Standardelor In-
ternaþionale de Raportare Financiarã”,
primele situaþii financiare trebuiau sã
includã19 reconcilierile dintre capitalurile
proprii ale entitãþii raportate conform
GAAP anterioare ºi capitalurile proprii
conform IFRS, precum ºi reconcilierea
contului de profit ºi pierdere conform
GAAP anterioare cu contul de profit ºi
pierdere conform IFRS, la data trecerii
la IFRS ºi la sfârºitul ultimei perioade
prezentate în cele mai recente situaþii
financiare anuale ale entitãþii conform
GAAP anterioare. Totodatã, trebuiau in-
cluse prezentãrile pe care IAS 36 „De-
precierea activelor” le-ar fi impus dacã
entitatea ar fi recunoscut pierderile din
depreciere sau reversãrile în perioada
începând cu data trecerii la IFRS.

Prin urmare, reconcilierile menþionate
vor oferi informaþii suficiente pentru ca
utilizatorii sã înþeleagã ajustãrile semni-
ficative ale bilanþului ºi contului de pro-

fit ºi pierdere. Totodatã, dacã entitatea
identificã erori efectuate conform IAS
anterioare, reconcilierile vor face o dis-
tincþie clarã între corectarea acelor erori
ºi modificarea politicilor contabile. 

În ceea ce priveºte situaþia fluxurilor de
numerar, dacã entitatea a prezentat o
situaþie a fluxurilor de numerar conform
IAS anterioare, atunci aceasta va expli-
ca ajustãrile semnificative la situaþia
fluxurilor de numerar.

În ceea ce priveºte utilizarea valorii
juste ca fiind costul estimat în cazul
unor imobilizãri corporale, financiare
sau necorporale, în bilanþul de deschi-
dere IFRS, entitatea va prezenta pentru
fiecare post bilanþier cumulul valorii
juste ºi ajustarea totalã a valorilor con-
tabile raportate conform IAS anterioare.

Aplicarea IFRS 
în România

Procesul de adoptare ºi aplicare a stan-
dardelor IAS/IFRS în România are la
bazã legislaþia Uniunii Europene referi-
toare la implementarea IFRS în spaþiul
comunitar, respectiv prevederile Regu-
lamentului european 1606 ºi cele ale
Consiliului privind aplicarea Standarde-
lor Internaþionale de Contabilitate.
Astfel, Ministerul Finanþelor Publice a
stabilit urmãtoarele etape privind imple-
mentarea IFRS în România:

Aplicarea IFRS în 2006 – potrivit OMFP
nr. 907/2005 agenþii economici care fac
parte din categoria entitãþilor de interes
public definite prin lege, au întocmit
opþional un set distinct de situaþii finan-
ciare conforme cu IFRS, pentru nece-
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17 OMFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplicã reglementãri contabile conforme cu IFRS, respectiv cu
Directivele Europene 

18 HG nr. 2170/2004 privind aprobarea strategiei pe þarã pentru implementarea Planului de acþiune pe þarã în vederea îmbunãtãþirea raportãrii
financiare în România

19 Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã2009, Op.cit., pg. 110
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sitãþi proprii de informare ale utilizato-
rilor, alþii decât instituþiile statului, potri-
vit opþiunii acestora ºi dacã au capaci-
tatea de implementare corespunzã-
toare20.

Aplicarea IFRS în 2007 – potrivit OMFP
nr. 1121/2006, societãþile comerciale
ale cãror valori mobiliare la data bilanþu-
lui au fost admise la tranzacþionare pe o
piaþã reglementatã ºi care întocmesc
situaþii financiare consolidate au avut
obligaþia sã aplice IFRS la întocmirea
acestor situaþii; aceste societãþi aveau
dreptul sã întocmeascã ºi un set distinct
de situaþii financiare anuale obþinute
prin aplicarea IFRS destinate utilizato-
rilor de informaþii, alþii decât instituþiile
statului; celelalte entitãþi de interes pu-
blic definite potrivit legii, puteau aplica
IFRS la întocmirea situaþiilor financiare
individuale sau consolidate, pentru
necesitãþi proprii de informare21.

Aplicarea IFRS în 2008 – pentru soci-
etãþile comerciale ale cãror valori mobi-
liare la data bilanþului au fost admise la
tranzacþionare pe o piaþã reglementatã,
strategia privind aplicarea IFRS a fost
cea prevãzutã de CNVM. Pentru aces-
tea, ca ºi pentru celelalte entitãþi,
Ministerul Finanþelor Publice a prevãzut
întocmirea de situaþii financiare anuale
obþinute prin aplicarea Reglementãrilor
contabile armonizate cu directivele eu-
ropene, aprobate prin OMFP nr. 1752/
2005, acestea fiind ºi baza la stabilirea
impozitelor ºi taxelor, ºi în plus22: com-
paniile ºi societãþile naþionale aveau
obligaþia sã întocmeascã ºi un set dis-
tinct de situaþii financiare anuale indivi-
duale, precum ºi situaþii financiare con-
solidate, obþinute prin aplicarea IFRS,
pentru necesitãþi proprii de informare
ale utilizatorilor, alþii decât instituþiile

statului; persoanele juridice care apar-
þin unui grup de societãþi ºi intrã în
perimetrul de consolidare de cãtre o
societate-mamã care aplicã IFRS tre-
buiau sã întocmeascã ºi un set distinct
de situaþii financiare anuale individuale,
obþinute prin aplicarea IFRS, pentru
necesitãþi proprii de informare ale uti-
lizatorilor, alþii decât instituþiile statului;
celelalte entitãþi de interes public, care
beneficiazã de împrumuturi neram-
bursabile sau împrumuturi garantate de
stat a cãror valoare depãºeºte suma de
500.000 euro trebuiau sã întocmeascã
ºi un set distinct de situaþii financiare
anuale individuale, precum ºi situaþii fi-
nanciare consolidate, obþinute prin apli-
carea IFRS, pentru necesitãþi proprii de
informare ale utilizatorilor, alþii decât
instituþiile statului.

Aplicarea IFRS in 2010 - continuarea
aplicãrii IFRS pentru întocmirea unui
set distinct de situaþii financiare, setul
de situaþii financiare avut în vedere la
stabilirea sarcinilor fiscale fiind cel
întocmit în baza reglementãrilor con-
tabile conforme cu directivele europene
aprobate prin OMFP nr. 3055/2009. Ca
urmare a rezultatelor evaluãrilor efectu-
ate în ceea ce priveºte gradul de
pregãtire al tuturor instituþiilor de credit
pentru aplicarea noilor standarde con-
tabile ºi þinând seama de angajamentul
asumat de partea românã, prin Scri-
soarea de intenþie semnatã la Bucureºti
la 5 februarie 2010 ºi aprobatã prin
Decizia Consiliul Director al Fondului
Monetar Internaþional din 19 februarie
2010, s-a stabilit ca fiind fezabilã
adoptarea IFRS ca bazã a contabilitãþii
ºi pentru întocmirea situaþiilor financiare
individuale, respectiv a unui set unic de
situaþii financiare, începând cu exerci-
þiul financiar al anului 2012.

Adoptarea IAS/IFRS la nivelul compani-
ilor asigurã un sistem transparent de
raportare care duce la micºorarea cos-
tului capitalului ºi are consecinþe directe
asupra dezvoltãrii mediului de afaceri
românesc.

Þinând cont de drumul armonizãrii par-
curs pânã în prezent de þara noastrã,
considerãm cã aplicarea IFRS în Ro-
mânia s-ar putea realiza pe una din
urmãtoarele cãi:

- fie aplicarea ca atare a IFRS

- fie aplicarea unor reglementãri con-
tabile naþionale care au fost elabo-
rate pe baza principiilor înscrise în
IFRS-uri.

Succint, etapele aplicãrii IFRS în Româ-
nia sunt reprezentate grafic în figura 3.

Pentru a se asigura comparabilitatea
informaþiilor furnizate de situaþiile
financiare, scopul final al convergenþei
ºi armonizãrii internaþionale, este de
preferat a se adopta prima cale, apli-
carea ca atare a IFRS, însã aceastã
variantã, în România, ridicã serioase
dificultãþi legate de cultura ºi valorile
tradiþionale, sistemul juridic diferit, ac-
ceptarea primordialitãþii principiilor în
defavoarea regulilor detaliate devenite
tradiþionale în România ºi, nu în ultimul
rând, încrederea în raþionamentul pro-
fesional. Totuºi, aceastã variantã pare
cea mai veridicã.

Aplicarea unor reglementãri contabile
naþionale elaborate pe baza principiilor
înscrise în IFRS-uri pare calea cea mai
accesibilã, însã aceasta presupune o
bunã cunoaºtere a standardelor, pre-
cum ºi o pregãtire a cadrului legislativ
necesar aplicãrii principiilor IFRS, astfel
încât sã se asigure convergenþa totalã

20 OMFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplicã reglementãri contabile conforme cu IFRS, respectiv cu
Directivele Europene, M.O. 597/11.07.2005

21 OMFP nr. 1121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã, M.O. 602/12.07.2006
22 OMFP nr. 1752/2005 - Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, M.O.1080/30.11.2005



439/2011

cu IFRS. Deºi aceastã cale ar putea sa-
tisface mai bine raporturile între con-
tabilitate ºi fiscalitate, precum ºi între

principiile ºi regulile contabile, obþine-
rea unei convergenþe ºi conformitãþi
totale nu pare a fi un deziderat realiza-

bil, existând posibilitatea denaturãrii
adevãratului sens ºi a spiritului principi-
ilor înscrise în standardele IFRS.
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Guvernanþa 
corporativã ºi

raportãrile financiare
– o istorie a 

reglementãrilor
europene în materie

de raportare
Buna guvernare a unei companii poate
fi privitã ca o cerinþã a exigenþelor de-
mocratice (ale pieþei de capital) ºi, în
acelaºi timp, ca o necesitate economicã
ºi socialã. În ciuda interesului manifes-
tat faþã de realizarea unei bune guver-
nanþe corporative, mai ales dupã ma-
rile scandaluri financiare, existã totuºi
incertitudine cu privire la însãºi definiþia
sa, precum ºi divergenþe internaþionale
privind domeniul de aplicare23. Astãzi se
acordã o atenþie din ce în ce mai mare
problematicii bunei guvernanþe corpo-
rative. Transparenþa ºi rigoarea au de-
venit valori organizaþionale prioritare,
aplicarea procedurilor ºi practicilor
echitabile ºi transparente în materie de
raportare financiarã ºi guvernanþã cor-
porativã înscriindu-se pe linia asigurãrii
creºterii valorii întreprinderii ºi a perfor-
manþelor sale. În acelaºi timp, trans-
parenþa ºi informarea continuã stau la
baza construirii unei pieþe reglementate
ºi oferã pãrþilor interesate (stakehol-
ders) oportunitatea de a înþelege struc-
tura companiei, activitãþile ºi politicile
sale, astfel încât sã poatã aprecia per-
formanþele ºi poziþia sa financiarã.
Adoptarea IFRS asigurã furnizarea

de informaþii comparabile, utile in-
vestitorilor în luarea deciziilor ra-
þionale. 

Considerãm astfel cã în centrul pro-
blematicii guvernanþei corporative se
regãseºte tema performanþei, în sensul
cã aplicarea eficientã a mecanismelor
ºi principiilor de guvernanþã influen-
þeazã nivelul de rentabilitate al com-
paniei ºi genereazã, astfel, performanþe
economice semnificative. O performan-
þã ridicatã poate indica un randament
financiar ºi o valoare bursierã conside-
rabile pentru acþionari.

Referitor la guvernanþa corporativã ºi
înscriindu-se în acelaºi timp în linia pre-
ocupãrilor vizând perfecþionarea func-
þionãrii acesteia, Federaþia Experþilor
Contabili Europeni (FEE) considerã
oportunã revizuirea recomandãrilor re-
feritoare la guvernanþa corporativã „ast-
fel încât sã devinã eficiente, în egalã
mãsurã, la pregãtirea ºi prezentarea
informaþiilor financiare de calitate,
prin aplicarea IFRS”24. Documentul fa-
ce referire totodatã la elementele de
bazã din interiorul ºi din afara între-
prinderii (componente ale sistemului de
guvernanþã) necesare pentru o rapor-
tare financiarã de calitate. În acest ca-
dru de preocupãri, FEE a sprijinit ºi con-
cluziile Comisiei Europene referitoare la
necesitatea instituirii unui Cod Euro-
pean de Guvernanþã Corporativã ºi
abordarea comunã la nivelul Uniunii
Europene a prevederilor din celelalte
coduri.

Guvernanþa corporativã este introdusã
prin intermediul unor coduri care diferã

în þãrile membre UE, dar ele abordeazã
o serie de probleme comune, respectiv:
creºterea transparenþei companiei,
rãspunderea consiliului de administraþie
ºi a managerului, tratamentul echitabil
al tuturor acþionarilor, acurateþea rapor-
tãrii financiare în timp util25. De aseme-
nea, OECD a publicat în 2006 o me-
todologie de evaluare a punerii în apli-
care a principiilor de guvernanþã corpo-
rativã care poate fi utilizatã de evalua-
tori independenþi sau în cadrul autoe-
valuãrii, de autoritãþile naþionale, pre-
cum ºi de Banca Mondialã în cadrul
programului ROSC (Raport privind
Respectarea Standardelor ºi Codurilor).
Astfel, aceastã metodologie serveºte
ca bazã pentru evaluarea aplicãrii prin-
cipiilor OECD pentru determinarea
punctelor forte ºi a carenþelor specifice
ale guvernanþei corporative, contribuind
la îmbunãtãþirea cadrului de guvernanþã
corporativã ºi a performanþelor eco-
nomice26.

Principalele avantaje ale codurilor de
guvernanþã corporativã se referã la27:
atragerea investitorilor ca urmare a
sporirii încrederii acestora ºi explicaþi-
ilor pe care le oferã practicile de guver-
nanþã corporativã; favorizeazã buna
funcþionare a pieþelor de capital; con-
tribuie la o mai bunã comunicare ºi
înþelegere între acþionari, administratori
ºi manageri; conferã libertate de decizie
ºi acþiune firmelor în vederea realizãrii
obiectivelor strategice; contribuie la
creºterea performanþelor entitãþii; este
utilã ºi necesarã pieþelor de capital, ter-
þilor aflaþi în relaþii cu o societate (credi-
tori, furnizori, clienþi), investitorilor, au-

23 Naciri H. (coord.) - Traité de gouvernance corporative. Théories et practiques à travers le monde, Les Presses de l’Université Laval, 2009, Canada,
Introduction

24 Federaþia Experþilor Contabili din Europa (FEE), Financial reporting and auditing aspects of corporate governance, iulie 2003, pct. 2.4
25 OECD 2004, Les principes de gouvernement d’entreprise a ¾OCDE, Paris, 2004
26 OECD 2006, La methodologie d’evaluation de la mise en oeuvre des principes de ¾OECD sur le gouvernement d’entreprise, Paris, 2006
27 Mihãilescu I., Perspective româneºti în asimilarea guvernanþei corporative ºi auditul raportãrilor financiare, Simpozionul Internaþional

„Perfecþionarea managementului micro ºi macroeconomic în condiþiile unei economii funcþionale de piaþã”, Universitatea Constantin Brâncoveanu,
Piteºti, 2006
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toritãþilor publice, asociaþiilor profesio-
nale

Declararea conformitãþii cu un cod
de guvernanþã corporativã a devenit
obligatorie în UE începând cu 2006
(prin Directiva 2006/46/EC), companiile
fiind obligate sã includã declaraþia de
conformitate în raportul anual al admi-
nistratorilor, raport ce însoþeºte situaþiile
financiare anuale ale companiilor. Prin
aceasta s-a urmãrit creºterea gradului
de responsabilitate a administratorilor
faþã de investitori ºi nu numai. 

Eficienþa raportãrii – atât pentru com-
paniile listate, cât ºi pentru cei care
cautã doar o informare – ar fi mãritã
substanþial dacã aceste informaþii ar fi
prezentate pe propriul web site. Primul
pas, fãcut în anul 2006, marcheazã
intenþia CESR (The Committee of
European Securities Regulators) de a
introduce un sistem de informare pan-
european care sã permitã accesul la
conturile anuale ºi interimare ale com-
paniilor europene cotate. Un studiu
realizat de C.M. Vasile28 asupra a 140
companii listate din patru pieþe emer-
gente (România, Polonia, Republica
Cehã ºi Ungaria) relevã rezultate
reduse relativ la publicarea informaþiilor
ºi transparenþã (în Ungaria ºi România
publicarea informaþiilor se realizeazã în
rapoartele anuale, în timp ce în celelalte
douã þãri se publicã ºi rapoarte corpora-
tive bianuale). 

Autoarea subliniazã, în cadrul aceluiaºi
studiu, cã în Polonia ºi România web
site-urile nu sunt utilizate foarte mult
pentru dezvãluirea informaþiilor în timp
util ºi ca modalitate de creºtere a trans-
parenþei.

Amploarea raportãrilor transparente im-
puse de coduri are menirea de a ex-
pune compania la o evaluare din partea
actorilor de pe piaþã în ceea ce priveºte
performanþa ºi relaþiile cu partenerii
externi. Din cercetarea literaturii de
specialitate constatãm cã impactul sis-
temului de guvernanþã corporativã
asupra performanþei poate fi evaluat
sub urmãtoarele aspecte29: 

o slabã guvernanþã se resimte în ra-
tingul firmei, din moment ce com-
paniile de rating au început sã in-
cludã în criteriile de evaluare ºi
aspecte privind guvernanþa corpora-
tivã;

impactul unei bune guvernãri sau a
unei slabe guvernãri asupra cursului
acþiunilor pe pieþele financiare este
încã un subiect controversat de-
oarece este dificil de stabilit empiric
dacã un sistem de guvernanþã cor-
porativã eficient influenþeazã pozitiv
capitalizarea bursierã. Pe de altã
parte, publicarea unor date incom-
plete sau false va afecta încrederea
pe care piaþa o acordã companiei ºi,
evident, va diminua cursul bursier al
acesteia;

implicarea investitorilor instituþionali
este un aspect pozitiv dacã þinem
cont de faptul cã ei trebuie sã
adopte o poziþie publicã faþã de anu-
mite aspecte de guvernanþã corpo-
rativã ale companiei în care au
investit. Astfel, studiul menþionat
anterior realizat de C.M.Vasile30

relevã faptul cã investitorii insti-
tuþionali, în special în Ungaria ºi
România, precum ºi creditorii insti-
tuþiilor financiare (în Polonia) vor

avea un rol important în prevenirea
abuzului proprietarilor cu putere de
control.

poziþia financiarã a companiei poate
fi influenþatã în sensul cã documen-
taþia de credit poate conþine anu-
mite criterii de eligibilitate privind
guvernarea companiei (de exemplu,
un anumit numãr de administratori
independenþi, comitet de audit impli-
cat în luarea deciziilor).

În urma studierii literaturii de speciali-
tate se constatã cã normele de
raportare financiarã, în consens cu
eforturile de modernizare a tehnicilor
contabile, reprezintã temelia sistemu-
lui de guvernanþã corporativã la nivel
european. Informaþiile relevante, dar
mai ales credibile sunt menite sã re-
ducã conflictele de agenþie ºi sã con-
struiascã încrederea între grupurile de
stakeholderi. Totodatã, unificarea pieþe-
lor financiare, facilitãþile IT privind publi-
carea informaþiilor ºi asigurarea comu-
nicãrii externe, volatilitatea mediului
economic ºi accelerarea competiþiei
obligã societãþile sã se adapteze per-
manent pentru a rãmâne operative ºi
eficiente pe piaþã. Lipsa unei informãri
adecvate cu privire la comunicarea
ºi transparenþa informaþiilor din
raportãrile financiare are un efect
coroziv asupra nivelului de încredere
în procesul de raportare.

Pentru actorii pieþelor globalizate de
astãzi (marile societãþi cotate, investi-
torii, analiºtii financiari, organismele de
reglementare etc.) informaþia con-
tabilã reprezintã un „bun public”31

utilizat în luarea deciziilor, motiv pentru
care ea trebuie sã asigure comparabili-
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28 Vasile C.M., Op.cit., pg. 154
29 Naciri H. (coord.), Traité de gouvernance corporative. Théories et practiques à travers le monde, Les Presses de l’Université Laval, 2006, Canada,

pg. 546-548
30 Vasile C.M., Op.cit., pg. 154
31 Ionaºcu I., Ionaºcu M., Raportarea financiarã ºi interesul public, Congresul profesiei contabile din România, Editura CECCAR, 2008, Bucureºti,

pag. 243
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tatea, fiind necesarã producerea ei pe o
bazã standardizatã. Astfel s-a pus pro-
blema dacã rapoartele financiare publi-
cate de întreprinderi trebuie sã ser-
veascã interesele acþionarilor (share-
holders), abordare specificã guver-
nanþei corporative din þãrile anglo-saxo-
ne, sau interesele tuturor pãrþilor intere-
sate (stakeholders). Aceastã problemã
a obiectivelor situaþiilor financiare a
condus la o serie de discuþii între IASB
ºi FASB, ambele consilii recunoscând
(în baza pentru concluzii IASB-FASB,
2008:BCI.20) cã desemnarea investito-
rilor ca grup principal de utilizatori 
(teoria proprietarului) oferã o perspec-
tivã nerealistã asupra raportãrii finan-
ciare, teoria entitãþii fiind consideratã
mult mai potrivitã pentru modelul eco-
nomic actual.

Putem concluziona cã dimensiunea
cea mai importantã a guvernanþei
corporative este transparenþa infor-
maþiilor. Aceasta, împreunã cu furni-
zarea de informaþii în timp real, credibile
ºi comparabile, reprezintã fundamentul
unei pieþe de capital dezvoltate ºi con-
struiesc încrederea investitorilor ºi altor
pãrþi interesate în companie. 

Schematic, principalele aspecte ale gu-
vernanþei corporative ºi raportãrii finan-
ciare sunt reprezentate în figura 4.

Concluzii
Considerãm cã drumurile normalizato-
rilor tind sã se întâlneascã, în plan inter-
naþional, existând numeroase încercãri
privind comparabilitatea informaþiilor
furnizate prin intermediul raportãrilor
financiare. 

Ne bazãm aceastã afirmaþie pe am-
ploarea tot mai mare pe care au luat-o
consultãrile ºi lucrãrile comune ale nor-
malizatorilor americani, europeni ºi
internaþionali. Astfel:

cea mai semnificativã schimbare 
s-a realizat prin armonizarea regio-
nalã la nivelul UE, prin intermediul
directivelor ºi reglementãrilor speci-
fice;

Directiva a IV-a a produs schimbãri
în majoritatea þãrilor UE în ceea ce
priveºte formatul ºi conþinutul situ-
aþiilor financiare, divulgarea infor-
maþiilor ºi procedurile de evaluare;

Directiva a VII-a a avut implicaþii
semnificative asupra armonizãrii
situaþiilor financiare la nivel de grup;

raportarea financiarã din cadrul UE
a fost transformatã ca urmare a
schimbãrilor politice ºi reformelor
economice care au avut loc;

prin armonizarea contabilã la nivelul
UE ºi adoptarea standardelor IFRS
profesia contabilã câºtigã statut ºi
influenþã comparativ cu perioada
anterioarã procesului de normaliza-
re, armonizare ºi convergentã con-
tabilã.

Federaþia Experþilor Contabili din Eu-
ropa, promotoarea susþinerii implemen-
tãrii IFRS în UE pânã în 2005, sprijinã
modul de abordare bazat pe principii a
Standardelor Internaþionale de Ra-
portare Financiarã. 

Prin urmare, principiile clare destinate a
servi interesul public consolideazã re-
guli care aratã modul în care aceste
principii ar trebui aplicate în situaþii con-
crete. Prin aceasta se promoveazã fer-
mitatea ºi transparenþa ºi ajutã com-
paniile sã rãspundã în mod corespun-
zãtor la situaþii complexe faþã de noile
evoluþii din practica afacerilor. 

Totodatã, se previne apariþia prea mul-
tor reglementãri ºi se diminueazã
„scãpãrile tehnice” care pot apãrea
acolo unde sunt dezvoltate reguli deta-
liate din dorinþa de a acoperi toate
eventualitãþile ce se pot ivi în practica
contabilã dintr-o entitate. 

Þinând cont de drumul armonizãrii par-
curs pânã în prezent de þara noastrã,
considerãm cã aplicarea ca atare a
IFRS în România este varianta cea mai
veridicã, cu toate dificultãþile legate de:
cultura ºi valorile tradiþionale, sistemul
juridic diferit, acceptarea primordialitãþii
principiilor în defavoarea regulilor deta-
liate devenite tradiþionale în România
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ºi, nu în ultimul rând, încrederea în ra-
þionamentul profesional.

Una dintre consecinþele importante ale
trecerii la IFRS este ºi deschiderea
cãtre afirmarea profesiei contabile la
adevãrata sa valoare. 

Mediul de afaceri, utilizatorii informaþi-
ilor furnizate de situaþiile financiare vor
trebui sã acorde credibilitate raþiona-
mentului profesional, sã devinã din ce
în ce mai conºtienþi de rolul profesionis-
tului contabil în cadrul entitãþii, în eco-

nomie în general.

În urma studierii literaturii de speciali-
tate, se constatã cã normele de ra-
portare financiarã, în consens cu efor-
turile de modernizare a tehnicilor con-
tabile, reprezintã temelia sistemului de
guvernanþã corporativã la nivel euro-
pean. Informaþiile relevante, dar mai
ales credibile, sunt menite sã reducã
conflictele de agenþie ºi sã construiascã
încrederea între grupurile de stake-
holderi. 

Totodatã, unificarea pieþelor financiare,
facilitãþile IT privind publicarea informa-
þiilor ºi asigurarea comunicãrii externe,
volatilitatea mediului economic ºi acce-
lerarea competiþiei obligã societãþile sã
se adapteze permanent pentru a
rãmâne operative ºi eficiente pe piaþã. 

Lipsa unei informãri adecvate cu privire
la comunicarea ºi transparenþa infor-
maþiilor din raportãrile financiare are un
efect coroziv asupra nivelului de
încredere în procesul de raportare.
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Introducere
Finanþarea actelor de terorism1 este incriminatã ca infracþiune
gravã, care constã în „punerea la dispoziþia unei entitãþi tero-
riste a unor bunuri mobile sau imobile, cunoscând cã acestea
sunt folosite pentru sprijinirea sau sãvârºirea actelor de tero-
rism, precum ºi realizarea ori colectarea de fonduri, direct
sau indirect, ori efectuarea de orice operaþiuni financiar-ban-

care, în vederea finanþãrii actelor de terorism”.2

De ce este importantã studierea finanþãrii terorismului? Se
recunoaºte faptul cã un element cheie al reþelelor teroriste
este reprezentat de infrastructura financiarã globalã, care
faciliteazã extinderea grupãrilor ºi finanþeazã atacurile
împotriva naþiunilor. În acest context, depistarea fondurilor
care susþin acele structuri teroriste este importantã din mai
multe motive: înregistrãrile tranzacþiilor financiare ºi auditul

Studiu privind riscurile
finanþãrii terorismului (I)

Laura LICÃ-BANU*

* ªef Serviciu Relaþii Internaþionale, Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor, e-mail: rel1-eu@onpcsb.ro
1 Existã diferenþieri în practica internaþionalã privind definirea sau referirea la acest fenomen, deoarece în legislaþia internaþionalã nu s-a definit clar

termenul de „terorism”, ci doar cel de „act terorist”.
2 Art. 36 alin. 1 din Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea ºi combaterea terorismului ºi art. 2 lit. a1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ºi

sancþionarea spãlãrii banilor ºi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire ºi combatere a finanþãrii actelor de terorism, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare

A Study on Terrorism Financing Risks (I) 
During the last decade, the globalization trends allowed to terrorist groups in maintaining an efficient financial infrastructure
and to infiltrate and control international financial systems. The Hawala system is an informal traditional method of funds
transfer, frequently used by terrorists. It offers the advantage of anonymity, the transactions being performed based only on
verbal agreements between the Hawala agent and the beneficiary of this service, without existence of documents to prove its
performance. Similarly, non-profit organizations can be used for raising funds for terrorism purposes, being a vulnerable seg-
ment by its intensive use of cash and possibility to a fast currency exchange. On the same time, due to the development level
of the international financial structure, electronic transactions may be performed anywhere in the world, in an extremely short
period of time, operating with "megabyte money". Due to the integration of capital markets and fast currency exchange, per-
petrators can reinvest immediately dirty money in businesses for having a legal justification and can direct the funds, by mul-
tiple transactions, to recipients hard to be indentified for these reasons. Cash couriers are situated in the opposite pole to
these transactions. The cross-border transport of cash of bearer negotiable instruments is a mechanism used or controlled
especially by the organized crime groups, where the values reach destination by avoiding the traditional financial system. 
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financiar lasã urme asupra arhitecturii organizaþiilor teroriste,
iar prin urmãrirea circuitului financiar, statele pot salva vieþi
distrugând, în schimb, celulele ºi reþelele teroriste. Identifica-
rea ºi izolarea surselor de finanþare a grupãrilor conduce, în
primul rând, la împiedicarea proliferãrii finanþãrii terorismului,
la îngreunarea capacitãþii organizaþiilor de a executa ata-
curile teroriste, de a menþine alianþele internaþionale, precum
ºi de a crea infrastructuri care sã recruteze, sã instruiascã, sã
achiziþioneze sau sã dezvolte arme de distrugere în masã.

În elaborarea acestui studiu în domeniul finanþãrii terorismu-
lui, metodele de cercetare ºtiinþificã folosite în construcþia
lucrãrii au vizat, îndeosebi, cercetarea fenomenului finanþãrii
terorismului, prin prisma activitãþii specifice Unitãþii de Infor-
maþii Financiare în care lucrez ºi studierea standardelor inter-
naþionale de profil, precum ºi formularea unor pãreri ºi expri-
marea unor ipoteze cu privire la riscurile pe care le prezintã
fenomenul de finanþare a terorismului, care sã poatã fi ges-
tionate adecvat de cãtre sectorul financiar ºi non-financiar. 

Standardele de prevenire ºi
combatere a fenomenului

Evaluarea riscurilor în domeniul finanþãrii terorismului este o
adevãratã provocare din cauza varietãþii în care teroriºtii
culeg, transferã ºi folosesc banii.3

Nivelul riscurilor unei þãri poate fi diminuat, în funcþie de iden-
tificarea pe plan naþional, gestionarea ºi controlul surselor
care pot fi de interes pentru entitãþile teroriste. 

De asemenea, un element esenþial în anularea posibilelor
vulnerabilitãþi ale jurisdicþiilor sau þãrilor, cãtre care grupãrile
teroriste îºi canalizeazã acþiunile, îl constituie autoevaluarea
statelor cu privire la gradul de risc la care sunt supuse, prin
prisma reglementãrilor naþionale ºi a standardelor internaþio-
nale de combatere a terorismului ºi finanþãrii acestuia, im-
puse tocmai în scopul asigurãrii unui nivel uniform de imple-
mentare a acestora. Printre criteriile care pot conduce la o
evaluare obiectivã se numãrã:

- „gradul în care instituþiile financiare din þara sau jurisdicþia
respectivã sunt implicate în tranzacþii cu sume mari de
bani obþinute din comiterea unor infracþiuni grave, 

- conformitatea entitãþilor faþã de cadrul legal de prevenire
ºi combatere a spãlãrii banilor ºi a finanþãrii terorismului;

- rolul þãrii sau jurisdicþiei în problematica finanþãrii teroris-
mului;

- gradul de cooperare la nivel internaþional împotriva
spãlãrii banilor ºi a finanþãrii terorismului” 4

Cunoaºterea punctelor slabe ºi a deficienþelor de sistem con-
stituie un obiectiv important al evaluãrii riscurilor pe proble-
matica finanþãrii terorismului la nivel naþional. 

Un punct de interes în identificarea operaþiunilor suspecte de
finanþare a terorismului îl reprezintã observarea comporta-
mentului clientului, a modalitãþii în care tranzacþia a fost soli-
citatã sã se efectueze, a interesului clientului spre o anumitã
zonã geograficã care este cunoscutã ca având un risc cres-
cut de terorism, precum ºi potrivirea numelui clientului sau a
numelui entitãþii pe care o reprezintã cu numele existente pe
listele5 emise pe plan naþional ºi internaþional cuprinzând per-
soane/entitãþi suspecte de finanþarea terorismului etc. 

Autoritãþile de reglementare ºi de supraveghere au avantajul
de a comunica, pe plan naþional, cu un numãr important de
instituþii financiare ºi non-financiare, prin care se pot evalua
riscurile în domeniu ºi se pot stabili strategiile ºi procedurile
adecvate, în funcþie de acestea. 

Informaþiile transmise de entitãþile reglementate, concretizate
în numãrul rapoartelor de tranzacþii suspecte ºi cel al rãspun-
surilor la solicitãrile Unitãþii de Informaþii Financiare (FIU),
datele primite de la autoritãþile de reglementare ºi suprave-
ghere ºi cele deþinute de FIU reprezintã o parte din ele-
mentele ce trebuie încorporate în procesul de evaluare a
riscurilor de finanþare a terorismului la nivel naþional. La aces-
tea se adaugã sesizãrile transmise de FIU autoritãþilor de
aplicare a legii, investigaþiile organelor de cercetare, numãrul
cazurilor de urmãrire penalã ºi al condamnãrilor în cazurile
de finanþare a terorismului. 

Alãturi de aplicarea cadrului legal intern în materie, cunoaº-
terea reglementãrilor internaþionale în domeniul finanþãrii
terorismului este esenþialã atât pentru sectorul privat care
relaþioneazã cu parteneri externi, cât ºi pentru autoritãþile
competente ale unui stat în scopul dezvoltãrii cooperãrii inter-
naþionale.

Riscurile finanþãrii terorismului 

3 Grupul de Acþiune Financiarã Internaþionalã, Analiza ameninþãrilor globale ale spãlãrii banilor ºi finanþãrii terorismului, Paris, iulie 2010
4 Biroul de Combatere Internaþionalã a Drogurilor ºi de Afaceri în Domeniul Aplicãrii Legii din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Raportul

Strategiei de Combatere Internaþionalã a Drogurilor pentru anul 2009 (Volumul II - Spãlarea Banilor ºi infracþiunile financiare), 2010.
5 A se vedea secþiunea „Finanþarea terorismului”, publicatã pe site-ul Oficiului Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor, www.onpcsb.ro
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Principalele standarde recunoscute la nivel internaþional care
impun obligaþii statelor lumii în combaterea finanþãrii teroris-
mului sunt Rezoluþiile6 Consiliului de Securitate al Organiza-
þiei Naþiunilor Unite ºi, în special, Rezoluþia7 nr. 1373 (2001),
precum ºi rezoluþiile anterioare, care stipuleazã îngheþarea
activelor teroriºtilor desemnaþi ºi Convenþia Internaþionalã
ONU privind Reprimarea Finanþãrii Terorismului. În plus, la
aceste surse oficiale ce impun obligaþii internaþionale, Grupul
de Acþiune Financiarã Internaþionalã (GAFI/FATF) a emis, la
30 octombrie 2001 un set de 9 Recomandãri Speciale8

privind Finanþarea Terorismului, invitând toate statele sã le
implementeze ºi sã raporteze cãtre GAFI stadiul implemen-
tãrii acestora. 

Atât Rezoluþia 1373, cât ºi Recomandãrile Speciale cheamã
þãrile sã devinã pãrþi la Convenþie ºi sã o ratifice, în vederea
implementãrii prevederilor acesteia la nivel intern. 

La nivelul Uniunii Europene, principalele acte normative care
formeazã acquis-ul comunitar9 în domeniul prevenirii ºi com-
baterii spãlãrii banilor ºi finanþãrii terorismului, sunt urmã-
toarele:

Regulamentul (CE) nr. 881 din 27 mai 2002 de instituire a
unor mãsuri restrictive specifice împotriva anumitor per-
soane ºi entitãþi care au legãturã cu Osama bin Laden, cu
reþeaua Al-Qaida ºi cu talibanii ºi de abrogare a Re-
gulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere
a exportului anumitor mãrfuri ºi servicii în Afganistan, de
întãrire a interdicþiei de zbor ºi de extindere a îngheþãrii
fondurilor ºi a altor resurse financiare în ceea ce-i
priveºte pe talibanii din Afganistan, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L139/29.05.2002;

Regulamentul (CE) 2580/2001 privind mãsuri restrictive
specifice îndreptate împotriva anumitor persoane ºi
entitãþi în vederea combaterii terorismului, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L344/28.11.2001.

Directiva Parlamentului European ºi a Consiliului 2005/
60/CE privind prevenirea utilizãrii sistemului financiar în
scopul spãlãrii banilor ºi finanþãrii actelor de terorism

(Directiva a III a), publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L309/25.11.2005;

Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de
stabilire a mãsurilor de punere în aplicare a Directivei
2005/60/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului în
ceea ce priveºte definiþia „persoanelor expuse politic” ºi
criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de
precauþie privind clientela, precum ºi de exonerare pe
motivul unei activitãþi financiare desfãºurate în mod
ocazional sau la scarã foarte limitatã, publicatã în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L214/04.08.2006;

Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 cu privire la informaþiile
privind plãtitorul care însoþesc transferurile de fonduri,
publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L323/08.12.2007. Acesta pune în aplicare Recomanda-
rea Specialã VII a GAFI privind transferurile prin swift.

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 privind controlul nume-
rarului la intrarea sau ieºirea din Comunitate, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L309/25.11.2005,
care pune în aplicare, la nivelul Uniunii Europene, mãsuri
similare celor incluse în Recomandarea Specialã IX a
GAFI privind curierii de numerar.

Directiva Parlamentului European ºi a Consiliului 2007/
64/CE privind serviciile de platã în cadrul pieþei interne,
de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE ºi 2006/48/CE ºi de abrogare a Directivei
97/5/CE, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L319/05.12.2007. Acest act normativ include mãsuri
similare celor prevãzute de Recomandarea Specialã VI a
GAFI privind sistemele alternative de transfer de fonduri.

Directiva Parlamentului European ºi a Consiliului 2009/
110/CE privind accesul la activitate, desfãºurarea ºi su-
pravegherea prudenþialã a activitãþii instituþiilor emitente
de monedã electronicã, de modificare a Directivelor
2005/60/CE ºi 2006/48/CE ºi de abrogare a Directivei
2000/46/CE, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L267/10.10.2009. Actul comunitar a fost

6 Documente publicate pe site-ul Consiliului de Securitate al Organizaþiei Naþiunilor Unite  http://www.un.org/Docs/sc/unsc_ resolutions.html
7 Publicatã la adresa http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement
8 Cele 9 Recomandãri Speciale FATF se regãsesc la adresa http://www.fatf-gafi.org/document/9/0,3746,en_32250379_32236920_

34032073_1_1_1_1,00.html (în limba englezã), ºi pe site-ul Oficiului Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor, www.onpcsb.ro,
Secþiunea Legislaþie, subsecþiunea Legislaþie internaþionalã, în versiunea în limba românã.

9 Actele comunitare se regãsesc la adresa www.europa.eu, secþiunea Legislaþie ºi tratate (în limba englezã), precum ºi pe Oficiului Naþional de
Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor, www.onpcsb.ro, secþiunea Legislaþie, subsecþiunea Legislaþie internaþionalã, în versiunea în limba
românã.
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adoptat de cãtre Parlamentul ºi Consiliul European, în
vederea eliminãrii obstacolelor din calea intrãrii pe piaþã a
furnizorilor de servicii de platã ºi asigurãrii unui tratament
identic în supraveghere pentru riscuri identice pentru toþi
furnizorii de servicii de platã. Mai mult, Directiva impune
instituþiilor emitente de monedã electronicã sã fie supuse
unor reguli eficiente de combatere a spãlãrii banilor ºi a
finanþãrii terorismului.

Un accent trebuie pus pe Directiva Parlamentului European
ºi a Consiliului 2005/60/CE privind prevenirea folosirii sis-
temului financiar în scopul spãlãrii banilor ºi finanþãrii teroris-
mului, care interzice spãlarea banilor, precum ºi finanþarea
terorismului, transpusã în totalitate în legislaþia10 specificã a
României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
fiind aplicabilã atât sectorului financiar, cât ºi avocaþilor,
notarilor, contabililor, agenþilor imobiliari, cazinourilor, furnizo-
rilor de servicii de companii ºi administrare de fonduri ale
companiilor, precum ºi tuturor furnizorilor de bunuri (atunci
când se efectueazã plãþi în numerar peste limita a 15.000
euro). Aceste entitãþi trebuie:

(a) sã identifice ºi sã verifice identitatea clientului ºi a oricãrui
proprietar(i) beneficiar(i) ºi sã monitorizeze tranzacþiile cu
clientul, sub o abordare pe bazã de risc; 

(b) sã raporteze suspiciuni de spãlare a banilor ºi de finan-
þare a terorismului Unitãþii de Informaþii Financiare (FIU),
ºi 

(c) sã ia mãsuri suplimentare, cum ar fi pãstrarea înregis-
trãrilor, instruirea personalului ºi stabilirea de politici in-
terne ºi proceduri. 

În România, problematica teroristã este abordatã dintr-o per-
spectivã axatã pe prevenire, ceea ce presupune concen-
trarea atenþiei asupra alimentãrii activitãþilor teroriste cu
resurse umane, logistice ºi financiare. În consecinþã, instituþi-
ile cu atribuþii în cadrul Sistemului Naþional de Prevenire ºi
Combatere a Terorismului (SNPCT) participã activ, potrivit
competenþelor fiecãreia, la activitãþile de stopare a fluxurilor
de finanþare a grupãrilor teroriste, cooperând cu Oficiul Na-
þional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor în identi-
ficarea unor operaþiuni suspecte de finanþare a terorismului.11

Strategia Naþionalã de Prevenire ºi Combatere a Tero-
rismului12 (din anul 2002) ºi Strategia Naþionalã de Prevenire
ºi Combatere a Spãlãrii Banilor ºi Finanþãrii Terorismului13

(adoptatã în anul 2010) stabilesc obiectivele majore ale
României ºi direcþiile de acþiune ale autoritãþilor naþionale în
domeniul prevenirii ºi combaterii finanþãrii terorismului.

Aºa cum am menþionat într-o secþiune anterioarã, infracþi-
unea de „finanþare a actelor de terorism” este incriminatã în
art. 36 alin. 1 din Legea14 nr. 535/2004 privind prevenirea ºi
combaterea terorismului, articol la care face referire ºi Legea
specialã nr. 656/2002 pentru prevenirea ºi sancþionarea
spãlãrii banilor, precum ºi pentru instituirea unor mãsuri de
prevenire ºi combatere a finanþãrii actelor de terorism, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, la art. 2 lit. a1.

Riscurile finanþãrii terorismului 

10 Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor (publicatã în Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002)
- Legea nr. 39/2003 privind prevenirea ºi combaterea criminalitãþii organizate (publicatã în Monitorul Oficial nr. 50 din 29 ianuarie 2003);
- Legea nr. 230/2005 privind modificarea ºi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea ºi sanctionarea spãlãrii banilor (publicatã în Monitorul

Oficial nr. 618 din 15 iulie 2005);
- Legea nr. 36/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenþã a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea ºi

sanctionarea spãlãrii banilor, precum ºi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire ºi combatere a finanþãrii actelor de terorism (publicatã în
Monitorul Oficial nr. 200 din 3 martie 2006);

- Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea ºi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii
banilor, precum ºi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire ºi combatere a finanþãrii actelor de terorism (publicatã în Monitorul Oficial nr. 333 din
30 aprilie 2008).

- Hotãrârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea ºi
sancþionarea spãlãrii banilor, precum ºi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire ºi combatere a finanþãrii actelor de terorism (publicatã în
Monitorul Oficial nr. 444/13.06.2008)

- Hotãrârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Oficiului Naþional de Prevenire ºi Combatere
a Spãlãrii Banilor (publicatã în Monitorul Oficial nr. 841/15.12.2008)

- Legea nr. 231/2010 privind aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã
a Guvernului nr. 99/2006 privind instituþiile de credit ºi adecvarea capitalului ºi a altor acte normative (publicatã în Monitorul Oficial nr.
810/10.12.2010)

- Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedã electronicã (publicatã în Monitorul Oficial nr. 437/22.06.2011)
11 Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor, Abordarea pe bazã de risc ºi indicatori de tranzacþii suspecte, Editura Prahova, 2010.
12 Aprobatã prin Hotãrârea CSAT nr. 36/05.04.2002. 
13 Aprobatã prin Hotãrârea CSAT nr. 72/28.06.2010.
14 Legea nr. 535/2004 a fost publicatã în Monitorul Oficial nr. 1161/08.12.2004
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De asemenea, art. 2 lit. d) din Ordonanþa de Urgenþã15 a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a
regimului sancþiunilor internaþionale, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 217/2009, defineºte termenul de „fonduri”16, în
concordanþã cu termenul explicat de Convenþia internaþionalã
privind reprimarea finanþãrii terorismului, ratificatã de
România prin Legea nr. 623/2002.

Finanþarea terorismului este consideratã infracþiune predicat
pentru spãlarea banilor. 

De asemenea, conform Codului Penal al României ºi Legii nr.
656/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, rãspun-
derea pentru comiterea infracþiunilor de finanþare a teroris-
mului se aplicã atât persoanei fizice, cât ºi persoanei juridice.

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
respectã reglementãrile emise în scopul luãrii mãsurilor de
combatere a finanþãrii terorismului, respectiv regulamentele
UE ºi poziþiile comune conform Politicii Externe ºi de
Securitate Comunã a UE (PESC). 

Procedura de blocare a fondurilor teroriste este prevãzutã de
Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea ºi combaterea teroris-
mului, coroboratã cu dispoziþiile O.U.G. nr. 202/2008, cu
completãrile aduse de Legea nr. 217/2009 ºi O.U.G. nr.
128/2010.

În partea a II-a a articolului vom aborda câteva aspecte
concrete ale riscurilor finanþãrii terorismului, precum 

ºi unele concluzii de ordin practic.

15 Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancþiunilor internaþionale (publicatã în Monitorul Oficial nr.
825/08.12.2008)

- Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancþiunilor internaþionale
(publicatã în Monitorul Oficial nr. 396/11.06.2009)

- Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 202/2008 privind
punerea în aplicare a sancþiunilor internaþionale (publicatã în Monitorul Oficial 890/30.12. 2010)

16 Fonduri - mijloace financiare ºi beneficii de orice naturã, care includ, dar nu se limiteazã la: (i) numerar, cecuri, creanþe în numerar, cambii, ordine
de platã ºi alte instrumente de platã; (ii) depozite la instituþii financiare sau la alte entitãþi, solduri de conturi, creanþe ºi titluri de creanþã; (iii) valori
mobiliare negociate la nivel public ºi privat ºi titluri de creanþã, inclusiv titluri ºi acþiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligaþiuni, bilete la
ordin, garanþii, obligaþiuni negarantate ºi contracte derivate; (iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active
ori generate de acestea; (v) credite, drepturi compensatorii, garanþii, garanþii de bunã execuþie sau alte angajamente financiare; (vi) scrisori de cre-
dit, conosamente, contracte de vânzare; (vii) cote-pãrþi din fonduri sau resurse economice ºi documentele care atestã deþinerea acestora; (viii) orice
alt mijloc de finanþare sau document care atestã finanþarea exportului.

Publicaþii:
Christian Science Monitor, Cât costã rãzboiul terorii?, ediþia din

30 octombrie 2001;
Miutu, Cristina, Tendinþe în terorismul islamic internaþional – Al-
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Introducere
Problema analizei proiectelor de investiþii
este, probabil, cel mai important aspect al
finanþelor corporative. Esenþa ei este de a
determina dacã o investiþie efectuatã
astãzi va aduce valoarea adãugatã com-
paniei prin fluxurile de numerar viitoare
pe care le genereazã, luând în calcul va-
loarea în timp a banilor. Procesul se ba-
zeazã în principal pe tehnica discontãrii
cash flow-urilor viitoare ºi pe deter-
minarea indicatorilor relevanþi. Scopul
acestui articol este de a constata situaþia
actualã a analizei proiectelor de investiþii
ºi anume care sunt indicatorii preferaþi de
managerii financiari ºi care sunt deficien-
þele de corelare cu teoria ºi cu cele mai
bune practici internaþionale. Proiectele
care se autosusþin aduc valoare com-
paniei, iar celelalte vor trage din resurse-
le companiei. Din acest motiv, aceste de-
cizii sunt cruciale pentru managerii care
vor sã creascã afacerea. 

Studiul ar putea avea un efect pozitiv
asupra companiilor romaneºti prin
selectarea cu mai mare acurateþe a opor-
tunitãþilor de investire. Fiecare investiþie
posibilã este o opþiune disponibilã pentru
companie. Unele opþiuni au valoare, alte-
le nu. Esenþa managementului financiar
este sã identifice în ce categorie se înca-
dreazã opþiunea respectivã.1

Studierea modului în care companiile
aplicã tehnica analizei proiectelor de
investiþii ºi identificarea indicatorilor pe
baza cãrora se iau decizii s-a fãcut în
majoritatea þãrilor cu o piaþã de capital
solidã, ca ºi în þãri precum Africa de Sud
sau Columbia, dar nu ºi în România. În
acest sens, considerãm cã studiul de faþã
prezintã o importanþã deosebitã pentru
companiile româneºti, în sensul în care
luarea unei decizii corecte – sau cel puþin
bazatã pe o analizã corect efectuatã –
este de o importanþã vitalã pentru compa-
nia respectivã, dar ºi pentru economie, în
general, prin efectul agregat.
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Studii empirice
Din punct de vedere istoric, Payback
Period ºi Average Accounting Return
(AAR)2 au fost principalele metode utili-
zate pentru a determina eficienþa unei
investiþii. În anii ’60 aceste metode erau
folosite în peste 60% din cazuri, în timp
ce în anii ’80 Rata Internã de Rentabilitate
(IRR) ºi Valoarea Actualizatã Netã (VAN)
erau metodele utilizate în 81% din cazuri3

(65% - IRR, respectiv 16% - VAN).

Cercetarea realizatã de J.R Graham ºi
C.R. Harvey în anul 2001 pe un numãr de
392 de manageri financiari din companiile
americane atât mari, cât ºi mici aratã
preferinþa pentru indicatorii utilizaþi în
analiza unui proiect de investiþii4 (fig.1).
Nu este surprinzãtor faptul cã IRR ºi VAN
au fost cele mai utilizate metode de anali-
zã. Surprinzãtoare este însã utilizarea în
mai mult de jumãtate din cazuri a duratei
de recuperare a investiþiei, o metodã sim-
plistã, care nu ia în calcul valoarea în timp
a banilor. Acest lucru poate fi explicat prin
utilitatea practicã a metodei, combinatã în
unele cazuri cu lipsa cunoaºterii în detaliu
a unor metode mai sofisticate de analizã.
Totuºi, nu poate fi contestatã informaþia
importantã pe care indicatorul o furnizea-
zã, mai ales pentru companiile care au
restrângeri de capital. Dacã o investiþie nu
aduce cash la timp, compania, chiar dacã

are profit, poate intra în incapacitate de
platã.

Metodologia de 
cercetare 

Studiul a fost realizat pe baza unui ches-
tionar legat de practica în evaluarea pro-
iectelor de investiþii, chestionar adresat
persoanelor care analizeazã aceste pro-
iecte în cadrul companiilor româneºti. De
asemenea, au fost realizate ºi interviuri
cu o parte din subiecþi pentru o evaluare
calitativã ºi un rezultat mai corect. 

Chestionarul a fost trimis companiilor
româneºti care au proiecte de investiþii.
Punctul de pornire al chestionarului este
studiul “Best Practices în estimating the
Cost of Capital: Survey and Synthesis”5.
Pentru a facilita o comparaþie corectã
între cele douã rezultate ale studiilor, am
inclus mai multe întrebãri similare ºi, de
asemenea, am adãugat unele întrebãri
relevante pentru piaþa româneascã. Între-
bãrile sunt legate de modul cum compani-
ile analizeazã proiectele de investiþii ºi
felul în care estimeazã costul capitalului.
Chestionarul a fost trimis la Top 200 com-
panii româneºti, dar ºi la unele companii
mai mici, în limbile românã sau englezã,
dupã preferinþa respondentului. Chestio-
narul a fost trimis, de asemenea, de cãtre

terþe pãrþi, care aveau o relaþie bunã cu
compania sau cu responsabilul financiar. 

Profilul 
respondentului

Din cei 32 de respondenþi, 53% au fost
bãrbaþi ºi 47% femei, cu o vechime medie
în companie de 4,3 ani. Respondenþii au
fost persoanele responsabile de efec-
tuarea analizei proiectelor de investiþii,
manageri financiari ºi analiºti financiari
seniori. Deºi am solicitat, în aproape toate
cazurile, efectuarea unui scurt interviu ºi
completarea cu aceastã ocazie a ches-
tionarului, majoritatea rãspunsurilor au
fost primite pe email ºi doar douã astfel de
interviuri au fost realizate. Rata de rãs-
puns globalã a fost de 11%, comparabilã
cu a altor studii similare efectuate în alte
þãri: Trahan and Gitman (1995) ºi Graham
and Harvey (2001), care au obþinut rate
de rãspuns de 12%, respectiv 9%. Numã-
rul total de rãspunsuri a fost de 32 ºi
aproape toate au venit prin ajutorul unei
terþe pãrþi, care îl cunoºtea pe directorul
financiar al companiei care a rãspuns
chestionarului. 

De asemenea, am folosit site-ul de so-
cializare Linkedin.com, unde am contac-
tat mai mulþi manageri financiari din di-
verse companii. Prin aceastã metodã am
primit patru chestionare completate. 

Acest lucru denotã o reticenþã a compani-
ilor româneºti pentru astfel de cercetãri
sau faptul cã este dificil de rãspuns la
chestionar într-un timp scurt, cu toate cã
în scrisoarea de însoþire a fost menþionat
faptul cã ºi companiile participante vor fi
beneficiare ale acestui studiu. În analiza-
rea rãspunsurilor am þinut cont de anu-
mite vicii de rãspuns, care ar putea ame-
ninþa rezultatul cercetãrii. Printre acestea
se numãrã ºi terminologia folositã care,

2 AAR=Profit /Total cash outflow
3 Moore J.S. and Reichert A.K.,  An Analysis of the Financial Management Techniques Currently Employed by Large US Corporations, Journal of

Finance and Accounting, 1983, pp. 623-45.
4 Graham J.R ºi Harvey C.R., The theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the field, Journal of Financial Economics, 2001, pp.

187-244.
5 http://www.pageout.net/user/www/j/o/jostokes/BRUNEREst_Cost_of_Capital.pdf
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chiar dacã a fost tradusã din limba en-
glezã în românã, ar putea aduce mici con-
fuzii. Deºi studiul este mai complex, pen-
tru acest articol ne vom limita la prezenta-
rea doar a acelor indicatorii preferaþi de
managerii financiari din companiile româ-
neºti în analiza unui proiect de investiþii.

Rezultatele obþinute
Chestionarul aplicat conþine mai multe
întrebãri, dar pentru scopul acestui articol
am reþinut doar întrebarea cea mai rele-
vantã: „Care este principalul indicator de
analizã în acceptarea sau respingerea
unui proiect de investiþii pentru managerii
financiari din companiile româneºti?”

Rezultatul obþinut în urma chestionarului
poate fi comparat atât cu teoria, cât ºi cu
practica companiilor americane, precum
ºi a celor europene (fig. 2). Conform son-
dajului, mai mult de jumãtate dintre res-
pondenþi considerã valoarea actualizatã
netã (VAN) ca principalul indicator în
luarea deciziei de investire într-un proiect
de investiþii.

Chiar dacã 53% dintre companiile româ-
neºti considerã VAN ca primul indicator
de analizã, fapt ce este în concordanþã cu
practica ºi teoria americanã, 19% dintre
acestea folosesc perioada de recuperare
a investiþiei ca primul instrument de ana-
lizã. 

Pe locul doi în preferinþele managerilor
financiari români este rata internã de
rentabilitate (IRR), folositã de 25% din
respondenþi ca principal instrument în
luarea deciziei de investire.

Acest rezultat este consistent ºi cu studi-
ul realizat de profesorii V. Dragotã, L.
Tatu, D. Pele, N. Vintilã ºi A. Semenescu
ºi care analizeazã punctul de vedere al
profesorilor universitari români6 privind

analiza proiectelor de investiþii, din 2010,
considerând VAN ca principalul indicator
de analizã (51,2%), urmat de IRR (20%).
Mai mult, VAN este recomandat ca indica-
tor principal ºi în lucrãri de referinþã din
SUA (Ross, Westerfield ºi Jordan, 2008). 

Atât rezultatele chestionarului, cât ºi ce-
lelalte studii la care am fãcut referire
plaseazã indicatorii VAN ºi IRR în fruntea
preferinþelor în luarea deciziei de inves-
tire. Cele douã metode sunt comple-
mentare ºi este recomandatã utilizarea
ambelor în cadrul analizei unui proiect,
deoarece exprimã aspecte diferite ale
investiþiei. 

Dacã VAN exprimã suma în valoare abso-
lutã pe care proiectul o aduce sau o sus-
trage din resursele companiei, rata
internã de rentabilitate exprimã aceastã
sumã în valoare relativã la investiþia efec-
tuatã, fiind astfel poate mai relevantã din
punct de vedere al efortului investiþional.
Cu toate acestea, criteriul VAN este meto-
da cea mai corectã, teoretic, cea care
prezintã cele mai puþine inconveniente pe
plan conceptual.7

Alegerea indicatorului „Perioada de Re-
cuperare a Investiþiei” de cãtre 19% dintre
respondenþi denotã o simplitate în analiza
proiectelor financiare de cãtre managerii

financiari români. Metoda este veche ºi
are multe lipsuri: nu ia în calcul valoarea
în timp a banilor ºi nici cash flow-urile ce
apar dupã perioada de cut off, fapt ce
poate transforma un proiect profitabil în
unul care aduce pierdere. Criteriul este
„miop” deoarece se dezintereseazã de ce
se întâmplã dupã „payback period”8.

Alegerea indicatorului VAN ca principal
indicator în luarea deciziei de investire,
deºi este în concordanþã cu studiul profe-
sorilor universitari români, este mai greu
de explicat ºi argumentat de persoane
care nu au cunoºtinþe financiare solide.
Indicele IRR sau perioada de recuperare
a investiþiei sunt doi indicatori care au o
semnificaþie practicã mai clarã. Conform
unui studiu efectuat de cãtre Dirk
Brounen, Abe de Jong, Kees Koedijk în
2004, majoritatea companiilor europene
foloseau perioada de recuperare a
investiþiei ca principalul indicator în ana-
liza proiectelor de investire9. Dintre mana-
gerii financiari, în UK-69,2%, în Olanda-
64,7%, în Germania-50% ºi în Franþa -
50,9% folosesc perioada de recuperare a
investiþiei ca principal instrument. Dupã
perioada de recuperare a investiþiei, în
topul indicatorilor preferaþi urmeazã VAN
ºi IRR. 

Proiectele de investiþii 

6 Dragotã V., Tatu L., Pele D.,  Vintila N. ºi Semenescu A., Capital Budgeting: the Romanian University Professors’ Points Of View-The Review of
Finance and Banking, Volume 2, Issue 2, 2010, pp. 95-102

7 Stancu I., Finante, Editura Economica ,2007, p.537
8 Brezeanu P., Finante corporative, vol II, Editura C.H.Beck, 2009, p.147
9 Brounen Dirk, Abe de Jong, Kees Koedijk, Corporate finance in Europe: confronting theory with practice”,  2004,

http://findarticles.com/p/articles/mi_m4130/is_4_33/ai_n8689971/pg_6/?tag=content;col1
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Dintre firmele americane, 56,7% au afir-
mat cã folosesc regula perioadei de re-
cuperare a investiþiei, dar este pe locul 3
ca popularitate, dupã IRR ºi VAN.10

Popularitatea relativã a perioadei de re-
cuperare a investiþiei în Europa este sur-
prinzãtoare. Conform chestionarului apli-
cat, 25% dintre companiile româneºti
considerã IRR ca fiind principalul instru-
ment de analizã a investiþiilor, ceea ce
este în concordanþã cu rãspunsurile pro-
fesorilor universitari români11 (20%). To-
tuºi, spre deosebire, companiile ameri-
cane îl considerã ca principalul indicator
de analizã. Teoria finanþelor corporative ri-
dicã unele limitãri asupra metodei IRR,
din cauza rãdãcinilor multiple pe care le
poate avea rezultatul sau a proiectelor
care se exclud mutual ºi considera MIRR
(rata internã de rentabilitate modificatã)
ca fiind o metodã mai bunã. Deºi teoretic
alegerea metodei VAN este mai corectã
decât metoda IRR, rata internã de
rentabilitate, în ciuda lipsurilor sale, este
foarte popularã încã, în special pentru
companiile americane, poate chiar mai
mult decât VAN. Aceasta se datoreazã în
principal nevoii umane de a analiza o
investiþie financiarã în termeni de ratã de
rentabilitate pe dolar investit, ceea ce
VAN nu oferã.12

Concluzii
O investiþie meritã fãcutã numai dacã
aceasta creeazã valoare pentru acþionari.
Luarea deciziei corecte de investire, nu
doar creeazã valoare companiei, dar apli-
când instrumentele de analizã în mod co-
rect poate aduce valoare acþionarilor nu-
mai prin percepþia investitorilor. Dacã
aceºtia au încredere în modul de analizã
ºi estimare corectã a unei investiþii, vor fi
mai deschiºi sã investeascã în compania
respectivã. ªi aici nu ne referim doar la
bursã, ci ºi la sectorul bancar, care este
mult mai relevant pentru piaþa româneas-

cã. Astfel, bãncile vor putea acorda credi-
te la dobânzi mai mici, investitorii la bursã
vor cumpãra acþiunile, mãrind valoarea
companiei. Astfel, managerul financiar
poate crea valoare adãugatã acþionarilor
doar prin analiza corectã a proiectelor ºi
comunicarea acestui lucru investitorilor.

Putem concluziona cã o educaþie finan-
ciarã corectã în ceea ce priveºte analiza
proiectelor de investiþii poate aduce be-
neficii majore companiilor româneºti, be-
neficii pe care poate multe companii nu le
conºtientizeazã încã.

Studiul aratã cã – cel puþin din punct
de vedere al indicatorilor folosiþi în
analizã – nu existã diferenþe majore
faþã de practica sau teoria americanã.
Practica companiilor româneºti este
în concordanþã cu recomandãrile
profesorilor universitari români.

Totuºi, rãmâne de analizat dacã modul de
determinare a acestor indicatori este co-
rect. Acest aspect ar putea face o diferen-
þã majorã în eficacitatea ºi relevanþa
deciziei de investire. Pentru a lua o deci-
zie cu adevãrat relevantã de investire,
orice manager financiar trebuie sã mear-
gã mult mai departe decât criteriile VAN ºi
IRR. Este aproape imposibil a lua în cal-
cul ºi a estima corect toþi factorii de influ-
enþã asupra indicatorilor analizei pro-
iectelor de investiþii. Rolul analistului este
sã aibã atât cunoºtinþe macroeconomice
ºi ale specificitãþii industriei în care acti-
veazã compania, cât mai ales sã „simtã”
firma respectivã. Prin aceasta ne referim,
pe lângã înþelegerea business-ului în sine
ca tendinþã, concurenþã, tehnologie etc.,
ºi la factori subiectivi, precum leadership-
ul companiei, flexibilitatea, cultura organi-
zaþionalã.

10 Graham and Harvey, http://faculty.fuqua.duke.edu/~jgraham/website/SurveyJACF.pdf, 2001, pp.4-5
11 Dragotã V., Tatu L., Pele D., Vintilã N. si Semenescu A. , Capital Budgeting: the Romanian University Professors’ Points Of View-The Review of
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