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Introducere
În climatul economic actual, mana-
gerii de top se confruntã cu nume-
roase provocãri. Ei trebuie sã se
asigure cã afacerile pe care le con-
duc vor supravieþui scãderii activi-
tãþii economice, dar sunt obligaþi sã
aibã în vedere ºi modalitãþi prin
care sã se asigure cã se vor situa pe
o poziþie superioarã concurenþei în
momentul reluãrii creºterii eco-
nomice.

Societãþile ce depãºesc dificultãþile
scãderii economice actuale prin so-
luþii inovatoare sunt liderii indus-
triei de mâine. Pentru a atinge creº-
terea mult doritã, acum este mo-
mentul pentru regândirea afacerii,
pentru reproiectarea proceselor ºi
pentru re-desenarea structurilor
organizaþionale. Succesul depinde
de managerul capabil sã stabilizeze
afacerea, sã identifice ºi sã valori-
fice oportunitãþile ºi sã încorporeze
inovaþia în deciziile luate. 

Provocãrile cu care se confruntã
mediul de afaceri se reflectã în mod
direct ºi în eforturile pe care audi-
torii financiari trebuie sã le depunã
pentru a evalua impactul asupra
situaþiei ºi performanþei financiare
ale societãþilor auditate. Astfel, în-
þelegerea riscurilor la care este
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Managementul 
în perioada de crizã: 

prioritãþi ale managerilor 
de top

Managing in an Economic Decline: 
Priorities on Top Executives' Agenda 

The challenges raised by the economic environment are directly reflected in the audi-
tor's effort to evaluate the impact on the entity's financial position and performance.
Understanding the risks to which the entity is exposed to following the economic cli-
mate and the methods to manage those risks becomes a key part of the audit engage-
ment contributing to the delivery of quality services, enhancement of business rela-
tions based on mutual trust.
The article focuses on current period issues regarding liquidity management and for-
mulates suggestions on the identification of alternative funding sources. The topic of
tax planning is also addressed and new arguments are presented for the scientific
approach on cost reduction. In this context, risk management strategies became top
priority. Another area for entities to focus on is internal controls. Other topics discussed
start with financial statements disclosures, planning for the present and the future, and
end with a distinct chapter on audit issues arising from current market conditions.
Requirements regarding audit team members, audit engagement planning, assess-
ment of the adequacy and flexibility of the internal risk management framework, liq-
uidity profile, increased fraud risk as a result of market pressures, financial instruments
valuation and going concern are the topics addressed on the audit issues.

Key words: risk management, liquidity management, alternative funding, tax planning,
cost cutting, audit team competences, professional skepticism, fraud, going concern
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profesional, fraudã, principiul continuitãþii activitãþii  
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expusã societatea ca urmare a con-
juncturii economice ºi a modului în
care administreazã aceste riscuri
devine o parte importantã a misiu-
nii de audit, contribuind la furni-
zarea unor servicii de audit de cali-
tate ºi la întãrirea relaþiei de afaceri
cu clienþii, pe fondul unei încrederi
reciproce.

Managementul 
trezoreriei

Una dintre cele mai mari dificultãþi
cu care se confruntã societãþile în
prezent este asigurarea fluxului de
numerar. Lichiditatea a devenit o
problemã criticã pe mãsurã ce bãn-
cile au redus activitatea de finanþa-
re. Astfel, managerii trebuie sã în-
veþe rapid ºi eficient cum sã con-
troleze zilnic fluxurile de numerar.
Acest control presupune existenþa
unor prioritãþi clare ºi a unor pla-
nuri de rezervã pentru a face faþã
evenimentelor neprevãzute. Socie-
tãþile sunt obligate sã fie mult mai
prudente în ceea ce priveºte gestiu-
nea ºi utilizarea rezervelor de lichi-
ditate, având în vedere faptul cã, în
contextul actual, organizaþiile ce
dispun de lichiditãþi beneficiazã de
un avantaj competitiv semnificativ.
Managerii trebuie sã analizeze cu
atenþie relaþia dintre venituri ºi
fluxuri de numerar ºi sã stabileascã
un echilibru favorabil între a inves-
ti în viitorul firmei ºi a dispune de
resurse suficiente în prezent. Pãs-
trarea acestui echilibru poate fi un
exerciþiu dificil. Raportarea zilnicã
a poziþiei trezoreriei poate ajuta în
identificarea ariilor în care se pierd
bani sau al cãror potenþial de gene-
rare de numerar nu este valorificat
la maxim, astfel încât echipa de
management sã poatã lua mãsurile
necesare, eficientizând utilizarea
capitalului disponibil.

Dezvoltarea unei relaþii eficiente cu
bancherii este extrem de importan-
tã în aceastã perioadã de incertitu-
dine. Mai presus de orice, încrede-
rea trebuie câºtigatã de ambele
pãrþi. Bãncile se vãd nevoite sã
exercite prudenþã sporitã în credi-
tare, aºteptând prin urmare de la
societãþile care solicitã credite sã le
furnizeze planuri solide, care sã in-
dice cã investiþia este oportunã ºi
va avea un randament satisfãcãtor.
Astfel, bãncile se aºteaptã sã pri-
meascã regulat, zilnic sau sãptãmâ-
nal, raportãri credibile cu privire la
situaþia trezoreriei ºi a capitalului
de lucru. În cazul societãþilor care
deruleazã programe de îmbunã-
tãþire a situaþiei de trezorerie, bãn-
cile trebuie sã vadã rezultate con-
crete pentru a continua sã susþinã
echipa de management. 

Societãþile trebuie sã demonstreze
bãncilor cã sunt prudente în elabo-
rarea planurilor financiare ºi cã au
avut în vedere planuri de rezervã
pentru situaþii neprevãzute. Aces-
tea trebuie sã prezinte atât rezul-
tatele pe termen scurt, dar în
acelaºi timp trebuie sã se asigure cã
au în vedere ºi modul în care se
repoziþioneazã pe termen lung. 

În prezent, societãþile sunt obligate
sã furnizeze bãncilor un volum
sporit de informaþii faþã de perioa-
dele anterioare, prezentându-le
atât realizãrile, cât ºi modificãrile
faþã de planurile iniþiale. Astfel, se
poate concluziona cã, în relaþia
bancã - client, comunicarea este
vitalã.

Adoptarea Standardelor Internaþio-
nale de Raportare Financiarã poate
reprezenta un avantaj neaºteptat în
cursa managerilor de a obþine fi-
nanþare pentru societãþile pe care le
conduc, prin eliminarea barierelor
de comunicare cu finanþatorii.

Identificarea unor surse
noi de finanþare

Având în vedere cã obþinerea credi-
telor bancare a devenit dificilã, ma-
nagerii sunt nevoiþi sã caute surse
alternative de finanþare. Una din
opþiuni o reprezintã acordurile cu
privire la participarea la capitalul
social. Societatea ar putea emite
acþiuni pe o piaþã deschisã la tran-
zacþionare, sã vândã acþiuni unor
pãrþi interesate sau sã ofere acþiuni,
ca alternativã la plãþile în numerar
pentru acoperirea obligaþiilor exis-
tente. O altã opþiune este atragerea
bãncilor, a administratorilor de
fonduri sau a societãþilor de in-
vestiþii ca investitori în dezvoltarea
afacerii. Cel mai probabil, aceºti
investitori noi vor dori în schimb sã
aibã un rol activ în procesul de
guvernare corporativã. O altã opþi-
une ar putea fi dezvoltarea de
parteneriate, fãrã participare direc-
tã la capital, cu alte societãþi în
vederea împãrþirii costurilor opera-
þionale, realizând astfel economii
de scarã. 

În funcþie de tipul afacerii, o soci-
etate poate stimula plata anticipatã
a clienþilor pentru a accelera colec-
tarea fluxurilor de numerar. De
asemenea, ca metodã de stimulare
a vânzãrilor pe termen scurt pot fi
oferite promoþii pentru o perioadã
limitatã de timp. O altã metodã a
îmbunãtãþirii fluxurilor de tre-
zorerie este finanþarea achiziþiilor
de active prin leasing. 

Necesitatea diversificãrii surselor
de finanþare expune societãþile la
riscuri suplimentare. Evaluarea im-
pactului acestor riscuri ºi a modu-
lui în care acestea sunt gestionate
reprezintã responsabilitãþi supli-
mentare ale auditorului financiar.
Acesta trebuie sã se asigure cã ma-
nagementul a implementat proce-
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duri eficiente de monitorizare a ex-
punerilor cãtre societãþile afectate
de contextul economic, indiferent
cã aceºtia sunt clienþi, furnizori sau
finanþatori.

De asemenea, restructurarea aran-
jamentelor de finanþare existente ºi
orientarea spre modalitãþi alterna-
tive de finanþare conduc la tranzac-
þii ºi structuri noi ºi complexe din
punct de vedere contabil ºi fiscal
(securitizãri, transferuri de porto-
folii de active cãtre entitãþi cu scop
special, plãþi pe bazã de acþiuni
etc.), ceea ce presupune din partea
auditorului monitorizarea perma-
nentã a celor mai recente reglemen-
tãri ºi tendinþe ale pieþei, precum ºi
un grad sporit de pregãtire ºi spe-
cializare. 

Planificare fiscalã 
Într-o perioadã în care manage-
mentul eficient al lichiditãþilor este
vital, planificarea fiscalã devine
mai importantã ca niciodatã. So-
cietãþile trebuie sã analizeze opor-
tunitãþi de optimizare a fluxurilor
de numerar. Un exemplu poate fi
solicitarea de rambursãri de taxe
imediat ce este cazul. De asemenea,
societãþile trebuie sã þinã pasul cu
modificãrile legislative ºi sã fie
pregãtite în cazul unui audit reali-
zat de autoritãþile fiscale. Noua
legislaþie intratã în vigoare în Ro-
mânia a introdus taxe noi ºi a anu-
lat numeroase excepþii, cu scopul
de a spori încasãrile bugetare. În
acelaºi timp, autoritãþile fiscale
române, împreunã cu autoritãþile
fiscale din întreaga lume, ºi-au
sporit eforturile de combatere a
evitãrii taxãrii ºi a evaziunii fiscale.
Astfel, prin respectarea cerinþelor
fiscale în vigoare, societãþile pot
reduce riscul apariþiei unui eveni-
ment fiscal neprevãzut ce poate

crea dificultãþi în ceea ce priveºte
fluxurile de trezorerie.

O abordare ºtiinþificã 
a mãsurilor de reducere

a costurilor
Reducerea costurilor poate fi o mã-
surã importantã de îmbunãtãþire a
fluxurilor de numerar în contextul
unei reduceri a activitãþii economi-
ce, dar aceasta trebuie abordatã în
mod ºtiinþific. Un studiu recent
publicat de KPMG International,
Reconsiderarea Structurii Costurilor,
a arãtat cã, în medie, companiile
reuºesc sã realizeze doar 59% din
economiile planificate. Pentru o
reducere eficientã, costurile trebuie
alese cu mare atenþie pentru a se
asigura cã demersurile sunt orien-
tate spre eliminarea risipei ºi se
evitã degradarea activitãþii firmei.
Societãþile trebuie sã fie conºtiente
de costurile ce pot fi eliminate
rapid, cum ar fi recrutarea sau per-
fecþionarea personalului, pentru a
asigura un câºtig imediat. Mult mai
inovativ, dar mult mai puþin evi-
dent, mãsurile de reducere a cos-
turilor pot presupune perioade mai
mari de implementare, aducând
beneficii mari în momentul re-
venirii economiei ºi fiind de un real
folos pentru a obþine atât de dorita
revenire a afacerii. Odatã ce pro-
gramul de reducere a costurilor a
fost definit, este esenþial sã se
obþinã suportul managementului,
astfel încât acesta sã fie implemen-
tat eficient. Angajaþii trebuie încu-
rajaþi sã reducã costurile care nu
sunt necesare. În mod frecvent, se
dovedeºte utilã angajarea unui con-
sultant extern pentru implemen-
tarea programului de reducere a
costurilor, cu condiþia ca acesta sã
câºtige încrederea managementu-
lui ºi a angajaþilor 

Administrarea riscurilor
– o prioritate de top 

În vremuri de provocãri, adminis-
trarea riscurilor este o preocupare
esenþialã. Societãþile trebuie sã
identifice riscurile semnificative cu
care se confruntã, sã evalueze
impactul potenþial al acestora ºi sã
adopte cele mai potrivite mãsuri în
cazul unor evenimente nepre-
vãzute. Managerii trebuie sã anali-
zeze care riscuri au fost amplificate
ca urmare a scãderii mediului eco-
nomic. De asemenea, trebuie sã
evalueze informaþiile disponibile
cu privire la riscurile semnificative
ºi sã se asigure cã principalele pre-
mise sunt corect testate. 

Procesul de evaluare a riscurilor
semnificative trebuie sã includã ºi o
estimare a riscului de fraudã: risc
care se poate accentua în timpul
unei perioade de recesiune. De
exemplu, funcþia de administrare a
riscurilor trebuie sã ia în conside-
rare modul în care angajaþii pot
acþiona sub presiune la standarde
etice mai reduse pentru a-ºi înde-
plini sarcinile. 

Procese ºi controale
interne

O altã zonã asupra cãreia socie-
tãþile trebuie sã se concentreze în
contextul economic nefavorabil o
reprezintã controalele interne. În
încercarea de a preveni o altã crizã,
multe societãþi implementeazã con-
troale care sã faciliteze în orice
moment înþelegerea ameninþãrilor
potenþiale. 

O variantã alternativã presupune
crearea unor procese ºi controale
care sã favorizeze implicarea ºi
supravegherea din partea manage-
mentului.
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Societãþile îºi definesc controale,
atât în ceea ce priveºte personalul,
cât ºi aplicaþiile IT utilizate, care
surprind mai eficient riscurile aso-
ciate unei investiþii. O parte a pro-
blemelor ce au condus la actuala
crizã economicã a fost lipsa înþele-
gerii naturii investiþiilor deþinute ºi
a volatilitãþii crescute a acestora.
Prin cunoaºterea în amãnunt a tu-
turor activelor deþinute, societãþile
vor fi mai eficiente în administrarea
riscurilor aferente, reducând astfel
impactul unor turbulenþe economi-
ce viitoare. 

În cazul în care o societate inves-
teºte masiv în instrumente finan-
ciare mãsurate la valoare justã, ea
trebuie sã ia în considerare imple-
mentarea unor procese controlate,
precum ºi a unor proceduri afe-
rente în ceea ce priveºte deter-
minarea valorii juste. Aceste pro-
cese ºi proceduri includ:

Metodologia de identificare sau
definire a unei pieþe active;

Definirea portofoliului de tran-
zacþionare ºi a criteriilor de
includere aferente;

Identificarea evenimentelor ul-
terioare ºi a impactului acestora
asupra valorii juste;

Documentarea aspectelor canti-
tative ºi calitative ale modelelor
de evaluare utilizate, inclusiv:
efectul garanþiilor, identificarea
ipotezelor de risc aferente da-
telor neobservabile utilizate ºi
evaluarea retrospectivã a tran-
zacþiilor încheiate.

Cerinþe de prezentare
În contextul economic actual, atât
investitorii, cât ºi organismele de
reglementare sunt interesate de
detalierea informaþiilor prezentate
în situaþiile financiare. Înainte de a

le include în situaþiile financiare
curente, societãþile trebuie sã revi-
zuiascã informaþiile prezentate an-
terior pentru a determina dacã
acestea mai sunt relevante ºi nu
induc în eroare utilizatorii. 

De asemenea, evenimentele pre-
zentate ulterioare datei bilanþului
trebuie analizate cu atenþie. În ca-
zul unor societãþi cu scop special,
cerinþele de prezentare trebuie ex-
tinse în ceea ce priveºte, dar nu li-
mitativ la: 

profilul de lichiditate ºi sursele
de finanþare, 

deprecieri semnificative înregis-
trate, 

active de fonduri de pensii, 

determinarea valorii juste, 

politici ºi estimãri contabile
semnificative, 

factori de risc ºi relaþiile cu so-
cietãþi afectate de contextul eco-
nomic.

Un alt aspect ce poate fi prezentat
în situaþiile financiare este strategia
de rãspuns a societãþii la modifi-
cãrile climatului economic, precum
ºi efectele trecute ºi viitoare re-
simþite în desfãºurarea activitãþii. 

Planificarea prezentului
ºi viitorului

Regândirea structurii ºi a planu-
rilor de afaceri este reacþia a nume-
roase societãþi la provocãrile me-
diului de afaceri curent. Una din
abordãrile adoptate este „back to
basics”(înapoi la principiile de
bazã) ºi se concentreazã pe activi-
tãþile de bazã ce au susþinut dez-
voltarea în etapele anterioare. Con-
solidarea relaþiei cu clienþii, distri-
buitorii ºi furnizorii este vitalã pen-
tru supravieþuire ºi dezvoltare, in-

diferent dacã o societate trece
printr-un proces de restructurare
sau nu. În acest context, societatea
trebuie sã defineascã ºi sã acorde
prioritate unui program de iniþia-
tive de optimizare a profitului în
termeni de venituri ºi costuri.

Conceperea planurilor de afaceri
trebuie sã aibã la bazã patru prin-
cipii fundamentale:

În primul rând, o societate de
succes va fi pro-activã: va anti-
cipa modificãrile condiþiilor din
piaþã în loc sã aºtepte ca acestea
sã aibã loc;

În al doilea rând, planul de afa-
ceri trebuie sã fie adaptat nevoi-
lor, sã solidifice relaþia cu dis-
tribuitorii, furnizorii ºi clienþii
existenþi ºi în acelaºi timp sã
punã fundaþiile unor relaþii noi
care pot conduce la reducerea
costurilor. 

În al treilea rând, trebuie reali-
zate cercetãri cu privire la con-
diþiile de piaþã, dar ºi la situaþia
financiarã a distribuitorilor ºi
furnizorilor, astfel încât societa-
tea sã evite posibile întreruperi
ale activitãþii sau înregistrarea
unor credite neperformante. 

În al patrulea rând, o societate
poate încerca o abordare com-
petitivã, cu scopul de a oferi
produse ºi servicii superioare,
iniþiind schimbãri acolo unde
este necesar ºi acordând o aten-
þie sporitã concurenþei. 

Un alt pas important este analiza a
ceea ce poate fi restrâns. Orice nu
creeazã valoare pentru investitori
sau nu furnizeazã un avantaj com-
petitiv pe termen lung poate fi in-
clus într-un program de restrân-
gere. Societãþile cu funcþii adminis-
trative sau de suport extinse (mid-
dle sau back-office) trebuie sã ia în
considerare ºi varianta externa-
lizãrii. 



Impactul contextului
economic actual 
asupra misiunii 

de audit financiar
Înþelegerea riscurilor la care este
expusã societatea ca urmare a con-
juncturii economice ºi a modului în
care administreazã aceste riscuri
devine o parte importantã a misiu-
nii de audit, contribuind la furni-
zarea unor servicii de audit de cali-
tate ºi la întãrirea relaþiei de afaceri
cu clienþii pe fondul unei încrederi
reciproce.

Provocãrile cu care se confruntã
mediul de afaceri se reflectã în mod
direct în eforturile pe care auditorii
financiari trebuie sã le depunã în
cadrul misiunii de audit, în special
în ceea ce priveºte:

Componenþa echipei ºi organi-
zarea misiunii de audit;

Evaluarea calitãþii ºi a capacitã-
þii de adaptare a proceselor in-
terne de administrare a riscu-
rilor;

Principiul continuitãþii activitã-
þii;

Profilul de lichiditate;

Apariþia riscului de fraudã ca
urmare a presiunilor existente în
piaþã;

Evaluarea ºi prezentarea instru-
mentelor financiare;

Cerinþele de prezentare în situa-
þiile financiare;

Deprecierea altor elemente. 

Componenþa echipei ºi 
organizarea misiunii de audit

Planificarea timpurie ºi eficientã a
misiunii de audit reprezintã primul
pas în depãºirea acestor provocãri.
În cadrul acestei etape, comunica-
rea solicitãrilor suplimentare cãtre

management, înainte de începerea
procedurilor, capãtã un rol esenþial.

Informaþiile istorice ºi experienþele
anterioare îºi pierd din relevanþã în
contextul schimbãrilor rapide din
mediul economic. Planificarea misiu-
nii de audit trebuie sã priveascã în
viitor ºi nu în trecut.

O bunã desfãºurare a misiunii de
audit, în condiþii de incertitudine,
depinde în mare mãsurã de compo-
nenþa echipei. Membrii echipei tre-
buie sã posede cunoºtinþe ºi aptitu-
dini necesare ºi sã dispunã de sufi-
cient timp pentru efectuarea tes-
telor specifice.

Gradul ridicat de incertitudine în
ceea ce priveºte estimãrile conduce
la necesitatea implicãrii unor spe-
cialiºti independenþi în cadrul misi-
unii de audit. Domeniile de spe-
cializare ale acestora trebuie sã
includã, fãrã a fi limitate la:

fraudã;

beneficii acordate angajaþilor;

specialiºti în domeniul bancar ºi
activitãþi de finanþare; 

actuariat.

Exercitarea scepticismului profe-
sional în cadrul misiunii de audit
este mai importantã ca oricând.
Dovezile de audit obþinute în urma
testelor specifice trebuie evaluate
cu atenþie ºi coroborate cu infor-
maþii obþinute din alte surse.

Pentru a obþine rezultate credibile,
testele specifice de audit trebuie
planificate ºi efectuate cât mai
aproape de data de raportare. 

În acest context, testele referitoare
la evenimentele ulterioare datei
bilanþului trebuie regândite ca nu-
mãr, intensitate ºi arie de acoperire
pentru a rãspunde modificãrilor
rapide din mediul economic.

Pe mãsura creºterii complexitãþii
testelor de audit, în special a celor
referitoare la estimãrile manage-
mentului, documentarea ºi revizui-
rea acestora în timp util capãtã o
importanþã deosebitã.

Evaluarea calitãþii ºi 
a capacitãþii de adaptare 
a proceselor interne 
de administrare a riscurilor

Gradul de propagare a efectelor cri-
zei economice ridicã un semn de
întrebare în ceea ce priveºte solidi-
tatea ºi adecvarea proceselor de ad-
ministrare a riscurilor existente,
mai ales în cadrul societãþilor
financiare.

Primul pas în evaluarea proceselor
interne de administrare a riscurilor
de cãtre echipa de audit o reprezin-
tã înþelegerea activitãþilor ºi a
relaþiilor de afaceri ce expun soci-
etatea la risc:

Revizuirea contractelor de fi-
nanþare ºi a clauzelor aferente
(„loan covenents”);

Analiza planurilor ºi nevoilor
de finanþare;

Evaluarea capacitãþii de a con-
verti rapid activele societãþii în
lichiditãþi;

Înþelegerea relaþiilor de afaceri
cu partenerii cheie, în special în
cazul entitãþilor cu scop special
ºi în cazul entitãþilor în favoarea
cãrora au fost emise angaja-
mente de garantare;

Analiza gradului de depen-
denþã faþã de principalii clienþi
ºi furnizori;

Motivaþia declinului cererii pen-
tru produsele sau serviciile
oferite de societate;

Impactul modificãrilor cadrului
de reglementare.
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A doua etapã o reprezintã înþe-
legerea mecanismelor de rãspuns
implementate ºi evaluarea mãsurii
în care acestea sunt eficiente. „Care
este metodologia utilizatã pentru
identificarea riscurilor semnifica-
tive?, Cât de experimentat este ºi
de ce pregãtire dispune personalul
implicat în evaluarea riscurilor?, Ce
controale au fost proiectate ºi
implementate pentru a combate
riscurile?, Ce planuri sau bugete
existã, mai ales în ceea ce priveºte
principiul continuitãþii activitãþii?”
– acestea sunt doar câteva din
întrebãrile auditorului financiar.

Profilul de lichiditate

În condiþiile de piaþã actuale, utili-
zatorii situaþiilor financiare evalu-
eazã cu un interes crescut profilul
de lichiditate al societãþii. Elemen-
tele urmãrite în principal sunt:

numerarul, 

disponibilul existent la bãnci, 

reconcilierea datoriilor cu situ-
aþia fluxurilor de numerar, ºi 

prioritatea de rambursare a da-
toriilor.

Ca urmare a scãderii lichiditãþii
disponibile pe piaþã ºi a clasificãrii
activelor, auditorul trebuie sã se
asigure cã acestea din urmã sunt
corect clasificate în situaþiile finan-
ciare ºi sã evalueze necesitatea
reclasificãrii unor active curente în
categoria activelor pe termen lung.
Aceastã reclasificare poate avea ca
efect deteriorarea ratei de lichidi-
tate (active curente / total active) ºi
încãlcarea clauzelor din contractele
de finanþare existente.

Un alt aspect important pentru
auditor îl reprezintã includerea
anumitor investiþii de pe piaþa
interbancarã în categoria echiva-
lentelor de numerar la întocmirea

situaþiei fluxurilor de numerar. Mo-
dificarea profilului de risc de credit
al respectivelor contrapartide ca
urmare a climatului economic pune
sub semnul întrebãrii clasificarea
respectivelor investiþii în categoria
echivalente de numerar, mai ales în
lipsa existenþei unor garanþii gu-
vernamentale. 

În acelaºi timp, pentru a lua decizia
de finanþare, bãncile trebuie sã se
asigure cã informaþiile financiare
prezentate de societãþi sunt credi-
bile. În acest context, importanþa
auditului financiar se accentueazã.
Efectuarea unui audit riguros, cre-
dibil ºi de calitate al situaþiilor
financiare poate susþine managerii
în efortul acestora de a obþine noi
surse de finanþare pentru soci-
etãþile pe care le conduc. 

Analiza de cãtre auditor a pla-
nurilor de viitor ale societãþii tre-
buie sã þinã cont de capacitatea ei
de a obþine finanþare. Un istoric fa-
vorabil nu reprezintã un criteriu
suficient în ceea ce priveºte obþi-
nerea finanþãrilor viitoare. „Ce pla-
nuri existã pentru obþinerea de noi
finanþãri? În ce mãsurã este depen-
dentã compania de finanþarea pe
termen scurt? Existã riscul neîn-
deplinirii obligaþiilor contractuale
referitoare la finanþãri? La ce preþ
se poate obþine o finanþare nouã?”
– aceste întrebãri aduc în discuþie
capacitatea societãþii de a-ºi conti-
nua activitatea într-un viitor pre-
vizibil.

Apariþia riscului de fraudã 
ca urmare a presiunilor 
existente în piaþã

Presiunea de a atinge anumite þinte
financiare, exercitatã asupra aface-
rilor ºi a managerilor care le con-
duc, precum ºi nevoia de a respec-
ta clauzele contractuale pentru
finanþãrile existente conduc la ac-

centuarea posibilitãþii apariþiei ris-
cului de fraudã. În acest context,
principalii factori de risc de fraudã
includ:

tranzacþii bancare complexe:
tranzacþii bancare de o com-
plexitate sporitã, luând în con-
siderare natura ºi dimensiunea
operaþiunii, inclusiv conturi
bancare semnificative sau tran-
zacþii cu sucursale sau subsi-
diare în regiuni considerate pa-
radisuri fiscale sau jurisdicþii
pentru care nu existã justificãri
clare în ceea ce priveºte relaþiile
de afaceri;

estimãri care implicã un grad
ridicat de subiectivitate: active,
elemente de pasiv, venituri sau
cheltuieli care au la bazã o esti-
mare ce implicã un grad înalt de
subiectivitate sau elemente
neclare, greu de confirmat;

utilizarea intermediarilor: folo-
sirea intermediarilor în relaþiile
de afaceri, atunci când pentru
acest fapt nu existã o justificare
clarã;

tranzacþii neobiºnuite ce ies din
rutinã;

interese de participare neclare:
dificultate în determinarea per-
soanelor sau companiilor care
deþin interese de participare în
cadrul entitãþii;

structuri organizatorice com-
plexe, care cuprind entitãþi ºi
arbori de decizie neobiºnuiþi;

venituri nejustificate la nivelul
managementului superior: câº-
tiguri ce nu pot fi justificate de
cãtre managementul superior,
membrii departamentului de
audit intern, consilierii juridici,
persoanele cu funcþii de condu-
cere sau cele care deþin un rol
important în procesul de ra-
portare financiarã;
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conduitã moralã îndoielnicã/
lipsa abilitãþilor ºi a experienþei:
conduitã moralã îndoielnicã la
nivelul managementului superi-
or; evaluãri ale conducerii care
indicã un nivel mediu sau
scãzut al calitãþii acesteia;

dispute între acþionari: conflicte
în cadrul entitãþilor private
deþinute de un numãr mic de
acþionari.

Secþiunile situaþiilor financiare ex-
puse în principal acestui risc in-
clud: 

Clasificarea eronatã a activelor
ºi datoriilor pentru a îmbunãtãþi
profilul de lichiditate;

Utilizarea unor ipoteze nerea-
liste sau nepotrivite la elabo-
rarea modelelor financiare;

Prezentarea unor informaþii
insuficiente sau eronate în ceea
ce priveºte evenimentele semni-
ficative;

Estimãrile ºi judecãþile manage-
mentului;

Recunoaºterea veniturilor (co-
misioane, manipularea reducer-
ilor acordate etc.);

Soldurile ºi tranzacþiile intra-
grup.

Ca rãspuns la riscul apariþiei frau-
delor, auditorul poate apela la spe-
cialiºti în domeniu care sã-l asiste
în evaluarea riscului de fraudã sau
la conceperea unor teste specifice
referitoare la fraudele identificate.

Recunoaºterea veniturilor trebuie
sã reprezinte punctul principal de
interes al echipei de audit. În acest
context pot apãrea situaþii com-
plexe, cum ar fi contractele pe ter-
men lung, în cadrul cãrora înregis-
trarea veniturilor se realizeazã pe
baza unor estimãri ale manage-
mentului. Momentul recunoaºterii
veniturilor este rezultatul analizei

mai multor factori; auditorul tre-
buie sã evalueze importanþa fie-
cãrui factor analizat pentru a putea
determina corectitudinea tratamen-
tului aplicat.

Tranzacþiile numeroase de credi-
tare – finanþare cu companiile din
cadrul grupului trebuie evaluate în
contextul planurilor de afaceri exis-
tente la nivelul grupului. Structu-
rile complexe de finanþare în cadrul
unui grup pot indica un risc crescut
de fraudã.

Riscul apariþiei fraudei este ampli-
ficat de existenþa a trei condiþii: ten-
taþia sau presiunea de a comite
fraudã, existenþa oportunitãþilor
comiterii fraudei ºi capacitatea de a
ascunde frauda comisã. Prezumþia
cã existã o oportunitate de a comite
fraudã se naºte din convingerea cã
sistemul de control intern poate fi
ocolit, mai ales de cãtre persoanele
aflate pe poziþii influente în cadrul
societãþii sau care posedã cuno-
ºtinþe extinse despre funcþionarea
ºi slãbiciunile controalelor imple-
mentate.

Detectarea erorilor semnificative
incluse în situaþiile financiare ca ur-
mare a unor fraude poate reprezen-
ta un exerciþiu dificil pentru audi-
torul financiar. Încercãrile de aco-
perire a fraudelor implicã meca-
nisme complexe ºi bine organizate,
fapt ce îngreuneazã misiunea audi-
torului. În acest context, riscul
nedetectãrii fraudelor este mai ridi-
cat în ceea ce priveºte fraudele
managementului, comparativ cu
fraudele comise de angajaþi. 

Ca rãspuns la amplificarea riscului
de fraudã, auditorul trebuie sã se
concentreze pe menþinerea scepti-
cismului profesional: risc crescut
de fraudã – scepticism sporit în
efectuarea misiunii de audit.
Scepticismul presupune o atitudine

investigativã ºi evaluarea criticã a
probelor de audit obþinute. 

Evaluarea ºi prezentarea
instrumentelor financiare

În condiþiile unei pieþe inactive sau
în care accesul la lichiditate este
semnificativ redus, cotaþiile de
piaþã pot fi dificil de obþinut. 

Astfel, ipotezele utilizate în mode-
lele de evaluare se bazeazã pe surse
alternative, date neobservabile. Un
exemplu de astfel de ipotezã este o
cotaþie orientativã oferitã de un
broker. Aceastã cotaþie nu reprezin-
tã o valoare la care respectivul bro-
ker ar efectua o tranzacþie de piaþã.
Credibilitatea acestor cotaþii tre-
buie evaluatã atât de cãtre manage-
ment, cât ºi de cãtre auditor.

În procesul de evaluare a cotaþiilor
primite de la brokeri, auditorul tre-
buie în primul rând sã înþeleagã
mecanismul prin care a fost deter-
minatã aceastã cotaþie. De exem-
plu, cotaþia poate fi bazatã pe tran-
zacþiile cu instrumente similare,
poate fi rezultatul unui model
bazat pe fluxuri de numerar sau o
combinaþie de factori.

Atunci când este posibil, cea mai
bunã dovadã de audit este com-
pararea evaluãrii instrumentelor
financiare cu evaluarea instrumen-
telor similare de pe piaþã. 

Principiul continuitãþii 
activitãþii

Evenimentele ºi condiþiile rezultate
ca urmare a declinului economic
pot pune sub semnul întrebãrii
unul din principiile fundamentale
pe care se bazeazã auditul situaþii-
lor financiare: principiul continui-
tãþii activitãþii.

Dificultãþile principale ce pot apã-
rea se referã în special la îngreu-
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narea accesului la o finanþare cu
costuri acceptabile ca urmare a
scãderii apetitului la risc al investi-
torilor ºi finanþatorilor. Scãderile
valorilor unor active, cum ar fi fon-
dul comercial, activele de fond de
pensii sau proprietãþile imobiliare,
pot fi semnificative ºi pot avea
efecte destabilizatoare asupra situ-
aþiei societãþii. 

În evaluarea principiului continui-
tãþii activitãþii, auditorul trebuie sã
aibã în vedere:

Discutarea ºi analiza în detaliu a
planurilor ºi estimãrilor mana-
gementului pentru a se a asigu-
ra cã au fost luaþi în considerare
toþi factorii ºi condiþiile ce
afecteazã atât societatea, cât ºi
sectorul în care aceasta îºi
desfãºoarã activitatea;

Importanþa menþinerii scepticis-
mului profesional în procesul de
evaluare a reprezentãrilor pri-
mite din partea managementu-
lui concomitent cu coroborarea
acestora din alte surse;

Istoricul favorabil în ceea ce
priveºte obþinerea finanþãrilor
nu este o probã de audit sufi-
cientã.

În cazul în care managementul con-
cluzioneazã cã utilizarea acestui
principiu este potrivitã chiar ºi
atunci când existã o incertitudine
semnificativã asupra unor eveni-
mente ce pot pune sub semnul
întrebãrii continuarea activitãþii,
este esenþial ca auditorul sã se asi-
gure cã situaþiile financiare prezin-
tã în suficient detaliu respectivele
evenimente, astfel încât sã îºi poatã
formula opinia în consecinþã.

Cerinþele de prezentare în
situaþiile financiare

Auditorul trebuie sã evalueze cu
obiectivitate suficienþa ºi relevanþa

informaþiilor prezentate în situaþi-
ile financiare, în special în ceea ce
priveºte:

Incertitudinile privind metodele
de evaluare, mai ales referitor la
valoarea justã ºi riscurile asoci-
ate instrumentelor financiare;

Estimãrile cheie ale manage-
mentului; de exemplu, include-
rea sau nu în perimetrul de con-
solidare a unei entitãþi cu scop
special;

Modelele de evaluare, ipotezele
utilizate ºi analizele de senziti-
vitate;

Evenimente semnificative, în
special riscurile ce ar putea afec-
ta modelul de afaceri ºi princi-
piul continuitãþii activitãþii;

Evenimente ulterioare datei
bilanþului.

Deprecierea altor elemente

Valoarea de piaþã, valoarea de uti-
lizare sau valoarea recuperabilã a
activelor ºi datoriilor poate fi esti-
matã de management prin folosirea
unor procese de evaluare com-
plexe. În aceastã categorie se includ
imobilizãrile corporale ºi necorpo-
rale, fondul de comerþ, creanþele
privind impozitul amânat, valoa-
rea plãþilor pe bazã de acþiuni sau
obligaþiile rezultate din finanþãrile
primite. 

Contextul economic poate fi un
indiciu al deprecierii acestor ele-
mente, iar auditorul trebuie sã
evalueze aceste aspecte, inclusiv 
în cadrul discuþiilor cu manage-
mentul. 

Concluzie
Climatul economic actual aduce
provocãri atât pentru managerul
societãþii, cât ºi pentru auditorul
financiar. 

Primul trebuie sã se asigure cã afa-
cerea pe care o conduce va su-
pravieþui ºi, mai mult, va creºte
profitând de oportunitãþile apãrute
prin inovaþie. 

Cel de-al doilea trebuie sã se
adapteze schimbãrilor apãrute: atât
cele din mediul economic în care îºi
desfãºoarã activitatea societatea,
cât ºi cele din cadrul internaþional
de reglementare. 

Organismele internaþionale au
emis reglementãri noi pentru a
atenua efectele crizei economice,
multe dintre acestea având un
impact direct în activitatea de audit
financiar. 

Întãrirea relaþiilor managerului cu
auditorul financiar în climatul eco-
nomic actual capãtã o importanþã
deosebitã. 

Auditul de calitate este valoarea
adãugatã de auditorul financiar,
conferind credibilitate afacerii în
contextul unui mediu economic în
continuã schimbare. Prin urmare,
comunicarea permanentã ºi de o
manierã deschisã a auditorului cu
managerul societãþii, precum ºi
înþelegerea nevoilor ºi preocupã-
rilor actuale ale acestuia din urmã
permite auditorului sã se plaseze în
poziþia unui partener de încredere,
concomitent cu pãstrarea integri-
tãþii ºi onestitãþii cerute de profesie.
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Introducere
La începutul anului 2000, evoluþia
contabilitãþii româneºti se afla sub
semnul a trei fenomene: normali-
zare, armonizare ºi internaþiona-
lizare, concepte îndelung comen-
tate în rândul specialiºtilor din þara
noastrã. Fenomenul de armonizare
a avut ecou ºi în contabilitatea ro-
mâneascã, care începând cu anul
2000 a pãºit într-o nouã etapã a
reformei. Dacã la începutul anilor
‘90 pentru construcþia sistemului
contabil din þara noastrã ne-am ori-
entat cãtre modelul contabil fran-
cez, ulterior, normalizatorul român
a optat pentru un sistem contabil
mixt atât de influenþã europeanã,
cât ºi de influenþã internaþionalã,
care îºi avea pilonii, pe de o parte,
pe Directiva a IV-a a CEE, iar, pe de
altã parte, pe standardele inter-
naþionale de contabilitate.

A fost necesarã aceastã reorientare?
Rãspunsul majoritãþii specialiºtilor
români a fost un „DA” convingã-
tor, din mai multe considerente. În
primul rând, mirajul accesului în
Uniunea Europeanã ºi apoi nevoia

Auditul financiar-contabil,
moderator ºi integrator 

al procesului de armonizare 
a raportãrilor financiare cu

directivele europene ºi IFRS

Auditing - Moderator and Integrator 
of the Process of Harmonization of Financial

Reporting with the European Directives 
and IFRS  

The study aims to highlight the consequences appeared in the Romanian accounting
practice as a result of the frequent changes in the accounting regulations in recent
years. In this sense, was achieved a positive research, through an empirical survey,
which emphasizes the point of view of the consultancy and auditing firms on the devel-
opment process of harmonizing the financial reports with the European directives and
International Financial Reporting Standards and the national accounting practices.
The conclusions of the study are: the professional accountants in Romania grant equal
importance to the recognition of the economical-financial transactions and to the pres-
entation of the information in the financial statements; in the accounting practice in
Romania the fiscal judgment dominates the economical judgment, even in the case of
the entities applying the International Financial Reporting Standards; the entities that
applied the accounting regulations harmonized with the European directives and the
International Financial Reporting Standards had greater difficulty in their implementa-
tion than the small and medium-sized entities that have applied only the accounting
regulations in accordance with the European directives; the harmonization of the
accounting regulations with the International Financial Reporting Standards was made
before the accounting professionals were ready for this change.
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ca întregul proces de normalizare
contabilã sã se bazeze pe un cadru
teoretic al contabilitãþii care sã sta-
bileascã utilizatorii de informaþii
contabile ºi nevoile lor, sã prezinte
principiile contabile general admi-
se, sã defineascã conceptele ºi noþi-
unile contabile. 

S-a rãspuns acestei nevoi de remo-
delare a sistemului contabil româ-
nesc, iniþial prin apariþia OMF
403/1999, înlocuit apoi cu OMF
94/2001 pentru aprobarea Regle-
mentãrilor contabile armonizate
cu Directiva a IV-a a Comunitãþi-
lor Economice Europene ºi cu Stan-
dardele Internaþionale de Contabi-
litate. Apariþia acestui act norma-
tiv a adus schimbãri importante în
mediul contabil românesc. Implica-
þiile directe ale noilor reglementãri
contabile s-au regãsit în modul de
publicare ºi comunicare a informa-
þiei contabile furnizate prin situaþi-
ile financiare. Practic, începând cu
anul 2001 în þara noastrã s-au con-
turat douã sisteme de contabilitate:

în perioada 2001-2003, soci-
etãþile comerciale cotate la Bursa
de Valori ºi marile societãþi care
respectau criteriile stabilite prin
OMF 94/2001 au întocmit ºi pu-
blicat situaþii financiare armoni-
zate la referenþialul contabil eu-
ropean ºi internaþional, iar so-
cietãþile mici ºi mijlocii continu-
au sã aplice vechile reglemen-
tãri contabile prevãzute în Le-
gea contabilitãþii 82/1991, modi-
ficatã ulterior prin OG 61/2001
ºi aprobatã prin Legea 310/2002.
Potrivit reglementãrilor acestei
legi, entitãþile economice din
þara noastrã au fost clasificate în:
persoane juridice care întocmesc
situaþii financiare simplificate
armonizate cu directivele euro-
pene, pe de o parte, ºi persoane

juridice, încadrate prin regle-
mentãri speciale în categoria
microîntreprinderilor, pe de altã
parte;

începând cu 1 ianuarie 2003 s-au
definit atât un sistem de con-
tabilitate dezvoltat, care fãcea
trimitere la OMF 94/2001, cât ºi
un sistem de contabilitate sim-
plificat, care se articula pe OMF
306/2002 pentru aprobarea re-
glementãrilor contabile simplifi-
cate, armonizate cu directivele
europene.

Dacã în þara noastrã, în perioada
1948-2000, principalul utilizator al
informaþiei contabile a fost statul,
iar pentru modelul contabil conti-
nental - creditorul, alinierea la refe-
renþialul contabil internaþional a
creat premisele ca informaþia con-
tabilã publicatã în situaþiile finan-
ciare sã fie orientatã îndeosebi cãtre
necesitãþile informaþionale ale in-
vestitorului. Orientarea contabili-
tãþii româneºti cãtre informare ºi
decizie se afla în deplinã consonan-
þã cu prioritãþile þãrii noastre de re-
dresare economicã, cu nevoia de
atragere în circuitul entitãþilor ro-
mâneºti de noi surse de finanþare. 

Analizând evoluþia reformei siste-
mului contabil românesc dupã anul
2000, profesorul A.D. Roberts1

arãta cã „dimensiunea europeanã
ºi internaþionalã este esenþialã, dar
prin noile reglementãri contabile
(OMF 94/2001 - n.a.) se urmãreºte,
de asemenea, dezvoltarea pieþelor
de capital ºi a procesului de priva-
tizare.” Mai mult, în acelaºi studiu
se anticipau viitoarele dificultãþi
ale reformei sistemului contabil din
þara noastrã provenite din incom-
patibilitãþile abordãrii specifice cul-
turii contabile anglo-saxone cu tra-
diþia contabilã francezã, care ne-a

servit drept model la începutul
anilor ‘90: problemele de reconcili-
ere între forma juridicã ºi realitatea
economicã, piaþa de capital ºi ori-
entarea bancarã a finanþãrii între-
prinderii, necesitãþile fiscale ºi
informaþiile solicitate de investi-
tori, formarea profesiei contabile pe
bazã de procedurã ºi formarea pe
baza judecãþii profesionale, toate
sunt o „bãtãlie” pentru viitor. Într-
un sens real, aceste probleme se
pun în toate þãrile în tranziþie. Ma-
rele neajuns a fost cã în România
aceste discuþii au fost complicate
de o încercare, ajutatã de un grup
de consilieri strãini, de a cere apli-
carea ambelor tradiþii contabile,
continental-europeanã ºi anglo-sa-
xonã, la întocmirea ºi publicarea
situaþiilor financiare pentru toate
entitãþile considerate „mari” din
þarã. Este posibil ca acest amestec
de tradiþii contabile ºi de probleme
adiþionale sã arate cã este vorba,
fãrã îndoialã, de o adevãratã
intruziune culturalã.

În România, pânã în anul 1999,
contabilitatea a fost conectatã la fis-
calitate. Într-o astfel de contabili-
tate, doar ceea ce este permis din
punct de vedere fiscal poate face
obiectul recunoaºterii în contabili-
tate. În perioada 2000-2003 con-
tabilitatea a influenþat fiscalitatea,
în sensul cã, pentru a fi respectate
principiile contabile, au fost intro-
duse reglementãri fiscale care per-
miteau entitãþilor, prin mãsurile fis-
cale adoptate, sã se respecte ºi prin-
cipiile contabile. În anul 2004, oda-
tã cu intrarea în vigoare a primului
Cod Fiscal, contabilitatea din Ro-
mânia se distanþeazã de fiscalitate,
existând, pe de o parte, reglemen-
tãri contabile (OMFP 1752/2005) ºi,
pe de altã parte, reglementãri fis-
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1 Roberts, A.D. (2002), Consideraþii privind evoluþia reformei contabile româneºti, studiu tradus de Ionaºcu I. ºi Calu D., Revista
„Contabilitate, Expertizã ºi Audit” nr. 1/2002, pag. 14-19
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cale (Codul Fiscal), reconcilierea
între interesul contabil ºi cel fiscal
realizându-se extracontabil. Consi-
derãm cã deconectarea contabilitã-
þii de fiscalitate s-a realizat parþial,
pentru cã ºi astãzi se menþine pre-
ocuparea practicienilor contabili de
a reflecta în contabilitate „imaginea
fiscalã” a entitãþii ºi nu imaginea
fidelã. În acest sens, M. Dumitrana
et al2 afirmã: „ceea ce introduce nou
Ordinul 403/1999 este aplicarea
principiului primordialitãþii econo-
micului asupra juridicului de cãtre
societãþile mari din România, ceea
ce impune acestora deconectarea
contabilitãþii de fiscalitate. Însã
obiºnuinþa entitãþilor din România
de a aplica în contabilitate doar
ceea ce este permis de fiscalitate a
amânat aplicarea corectã a acestui
principiu ºi implicit deconectarea
contabilitãþii de fiscalitate.” 

În noile reglementãri contabile,
normalizatorul român a abandonat
noþiunea de patrimoniu. De altfel,
eliminarea este în concordanþã cu
referenþialul contabil internaþional,
care defineºte activele ca resurse
controlate de entitate, care provin
din evenimente ºi tranzacþii tre-
cute, susceptibile sã genereze bene-
ficii economice viitoare în interesul
întreprinderii. Principiul primor-
dialitãþii economicului în faþa juri-
dicului începe sã prindã contur,
existenþa acestui principiu în ca-
drul reglementãrilor naþionale da-
tând din anul 1999, odatã cu publi-
carea OMFP 403. Prin acest ordin,
normalizatorul contabil român a

inclus în dreptul contabil naþional
reglementãri din cadrul standarde-
lor internaþionale de contabilitate
(din 2003 – denumite Standarde In-
ternaþionale de Raportare Financia-
rã – IFRS). În prezent, IFRS sunt o-
bligatorii la nivelul conturilor con-
solidate ale entitãþilor cotate la
bursã. 

Standardele sunt bazate pe con-
cepte ºi nu pe reguli, fãcând apel la
judecata profesionalã a practicie-
nilor contabili ºi a auditorilor. Tot-
odatã, se pune accentul pe evaluare
înainte de a recunoaºte în contabili-
tate o tranzacþie, dar ºi pe aplicarea
principiului pragului de semnifi-
caþie ºi a raportului cost-beneficiu
în obþinerea de informaþii financia-
re. Toate aceste cerinþe au reprezen-
tat abordãri noi pentru contabilita-
tea din România deoarece conver-
sia, chiar ºi parþialã, la standardele
internaþionale de raportare finan-
ciarã, a implicat nu doar o simplã
schimbare a regulilor contabile, ci
un întreg proces de schimbare la
nivelul entitãþii. În acest sens, M.
Ristea & I. Jianu3 afirmã: „Pentru ca
aplicarea IFRS sã aibã succes, câte-
va deziderate sunt absolut nece-
sare: contabilitatea sa fie deconec-
tatã de fiscalitate ºi sã existe un
nivel înalt de formare în rândul
profesioniºtilor contabili din enti-
tãþile care aplicã aceste standarde.
La data implementãrii standardelor
internaþionale de raportare finan-
ciarã, aceste deziderate nu au fost
respectate în România, însã s-au
creat premizele respectãrii lor”.

Analizând evoluþia reformei conta-
bilitãþii din þara noastrã dupã im-
plementarea OMF 94/2001, M.
Sãcãrin4 a identificat, la rândul sãu,
o serie de inadvertenþe în procesul
de armonizare a contabilitãþii ro-
mâneºti la referenþialul internaþio-
nal: inexistenþa unui program coe-
rent de promovare ºi urmãrire a
aplicãrii standardelor internaþio-
nale de contabilitate; inexistenþa
precizãrilor cu privire la întocmirea
conturilor consolidate;5 prezentarea
deficitarã a unor elemente care vi-
zau situaþia fluxurilor de trezorerie;
adoptarea standardelor internaþio-
nale de contabilitate fãrã ca aceasta
sã fie urmatã imediat de modificãri
ale reglementãrilor fiscale; reticenþa
manifestatã de managerii unor so-
cietãþi din þara noastrã în aplicarea
anumitor standarde contabile atun-
ci când tratamentul contabil nu este
în concordanþã cu cel fiscal; întâr-
zierea care existã în þara noastrã în
ceea ce priveºte traducerea refe-
renþialului contabil internaþional. 

La sfârºitul anului 2005, discuþiile
specialiºtilor români în legãturã cu
coordonatele contabilitãþii româ-
neºti începând cu 1.01.2006 antici-
pau ideea menþinerii a douã sis-
teme de contabilitate:

un sistem fundamentat pe IFRS,
aplicabil exclusiv la nivelul bãn-
cilor, întreprinderilor de interes
public ºi societãþilor mari cotate
la Bursã, cu menþiunea cã acest
sistem putea fi aplicat facultativ
ºi de cãtre entitãþile economice
care optau pentru acest referen-
þial;
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2 Dumitrana, M; Jianu, I; Jinga, G.; Popa, A.F. (2009), Conceptual and practical difficulties regarding the appliance of IAS 12 in
Romania, studiu publicat pe CD în volumul Conferinþei Internaþionale AMIS 2009

3 Ristea, M. & Jianu, I. (2009), L’experience de la Roumanie dans l’application des normes IAS/IFRS”, studiu prezentat la Congresul
Asociaþie Franceze de Contabilitate, Strasbourg 2009, disponibil pe site-ul www.afc-cca.fr

4 Sãcãrin, M. (2004), Lumini ºi umbre ale implementãrii Standardelor Internaþionale de Contabilitate în România, studiu publicat în
volumul Congresului profesiei contabile din România, pag. 741-748

5 Problema situaþiilor financiare consolidate a apãrut pentru prima datã în reglementãrile contabile româneºti în anul 2000
prin adoptarea OMF 772/2000; s-a încercat o aplicare experimentalã a acestui ordin pe cinci societãþi de grup, dar în cele din
urmã s-a renunþat la aplicarea acestuia din raþiuni care ne sunt necunoscute
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un sistem simplificat, articulat
numai pe directivele europene
(a IV-a ºi a VII-a).

Prin implementarea OMF 1752/
2005 pentru aprobarea Reglemen-
tãrilor contabile conforme cu Direc-
tivele Europene a fost amânat sis-
temul contabil articulat pe IFRS.
Prin urmare, politicile contabile
adoptate de cãtre normalizatorul
român pentru anul 2006 reprezintã
rezultanta alinierii la directivele
contabile europene, a IV-a ºi a 
VII-a, cu precizarea cã sunt prelu-
ate ºi anumite prevederi proprii
cadrului general IASB ºi refer-
enþialului IFRS: definirea ºi
recunoaºterea activelor, datoriilor,
capitalurilor proprii, veniturilor ºi
cheltuielilor etc. 

Aºa cum arãta M. Ristea6 „perioada
1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007
poate fi consideratã de tranziþie
pentru sistemele contabile.” Mai
mult, opþiunea pentru o perioadã
de tranziþie ºi adoptarea unor re-
glementãri contabile conforme cu
directivele contabile europene re-
prezintã un demers apreciat pozi-
tiv „având în vedere cã prevederile
din aceste directive devin norme
juridice în dreptul contabil al
fiecãrei þãri care se vrea membrã în
Uniunea Europeanã.” Iatã cã, pen-
tru moment, contabilitatea din þara
noastrã a devenit „prizoniera” di-
rectivelor contabile europene. Vii-
torul imediat al contabilitãþii în
contextul globalizãrii pieþelor are o
anumitã dozã de incertitudine în
condiþiile în care însuºi procesul
globalizãrii este de multe ori conte-
stat. Prin urmare, astãzi, la nivel in-

ternaþional se aspirã cãtre un mo-
del contabil în mãsurã sã serveascã
un model economic fãrã precedent
în istoria omenirii, dincolo de orice
graniþã ºi construit printr-o conver-
genþã perfectã a pieþelor din întrea-
ga lume. 

Se pare cã intenþia legiuitorului de
a aduce reglementãrile naþionale
cât mai aproape de standardele
internaþionale de raportare finan-
ciarã nu a avut succes. În prezent,
Ordinul 907/2005 (modificat de Or-
dinul 2001/2006) privind aplicarea
Standardelor Internaþionale de Rapor-
tare Financiarã stabileºte pentru
societãþile comerciale ale cãror va-
lori mobiliare la data bilanþului
sunt admise la tranzacþionare pe o
piaþã reglementatã ºi care întoc-
mesc situaþii financiare consolidate,
începând cu exerciþiul financiar
2007, sã aplice standardele interna-
þionale de raportare financiarã. Ce-
lelalte entitãþi, considerate de inte-
res public7, pot aplica standardele
internaþionale de raportare finan-
ciarã la întocmirea situaþiilor finan-
ciare individuale sau consolidate,
pentru necesitãþi proprii de infor-
mare. Însã, în relaþia cu instituþiile
statului, toate entitãþile, inclusiv
cele care aplicã standardele inter-
naþionale de raportare financiarã,
întocmesc situaþii financiare anuale
conforme cu directivele europene.
Cu toate acestea, avantajele apli-
cãrii standardelor internaþionale de
raportare financiarã sunt de necon-
testat ºi, în acest sens, putem men-
þiona: ameliorarea comunicãrii fi-
nanciare, creºterea volumului tran-
zacþiilor cu partenerii strãini, acce-

sul facil la pieþele financiare, sim-
plificarea realizãrii de comparaþii
între entitãþi, armonizarea regulilor
contabile, creºterea calitãþii infor-
maþiei contabile. 

Astãzi, la nivel internaþional, se
discutã ºi despre posibilitatea im-
plementãrii standardelor inter-
naþionale de raportare financiarã,
într-o manierã simplificatã, în ca-
drul entitãþilor mici ºi mijlocii. În
acest sens, Consiliul pentru Stan-
darde Internaþionale de Conta-
bilitate (IASB) a publicat în febru-
arie 2007, Proiectul de Expunere al
Standardului Internaþional de Rapor-
tare Financiarã pentru Întreprinderile
Mici ºi Mijlocii. Acesta are caracter
orientativ înainte de emiterea lui ca
standard internaþional de raportare
financiarã. Acest proiect a fost ela-
borat prin: extragerea conceptelor
fundamentale din cadrul general al
IASB, a principiilor ºi îndrumãrilor
obligatorii din corpul complet de
standarde ºi analiza modificãrilor
care sunt adecvate în lumina nece-
sitãþilor utilizatorilor ºi a conside-
raþiilor cost-beneficiu. 

Opiniile privind necesitatea imple-
mentãrii standardelor internaþiona-
le de raportare financiarã pentru
întreprinderile mici ºi mijlocii sunt
împãrþite deoarece se considerã cã,
pe de o parte, o contabilitate com-
plexã ºi o mai mare furnizare de
informaþii mai degrabã sporesc
dificultãþile întreprinderilor mici ºi
mijlocii, în timp ce, pe de altã parte,
o contabilitate bine fundamentatã
ºi furnizarea de informaþii de cali-
tate sporesc încrederea investitori-
lor de a contribui cu capital. Tot-

Cercetãri în audit ºi raportãri financiare

6 Ristea, M. (2005), Staticã ºi dinamicã în contabilitate, Revista „Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune” nr. 13-14/2005, 
pag. 6-12

7 Entitãþile de interes public cuprind: instituþiile de credit; instituþiile financiare nebancare, societãþile de asigurare, de asigu-
rare-reasigurare ºi de reasigurare; entitãþile autorizate, reglementate ºi supravegheate de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, societãþile de servicii de investiþii financiare, societãþile de administrare a investiþiilor ºi orga-
nismele de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare; societãþile comerciale ale cãror
valori mobiliare sunt admise la tranzacþionare pe o piaþã reglementatã; companile ºi societãþile naþionale
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odatã, trebuie semnalat faptul cã
întreprinderile mici ºi mijlocii sunt
de multe ori preocupate de ideea cã
o prea mare transparenþã în conturi
poate afecta competitivitatea. 

Nevoia implementãrii standardelor
internaþionale de raportare finan-
ciarã pentru întreprinderile mici ºi
mijlocii, este justificatã de L. Felea-
gã & N. Feleagã8 astfel: „dorinþa
entitãþii de a fi cotatã pe o piaþã
financiarã, intenþia de a vinde în-
treprinderea unei entitãþi strãine,
încercarea de a rãspunde solicitã-
rilor finanþatorilor, asigurarea com-
parabilitãþii în raport cu entitãþile
concurente, reducerea costurilor
prin includerea în cadrul standar-
dului a tuturor aspectelor pe care
ar putea sã le întâlneascã o entitate,
încercarea de a mãsura impactul
deciziilor strategice, de finanþare ºi
operaþionale, optimizarea relaþiei
contabilitate – fiscalitate”. Totoda-
tã, pot fi evidenþiate o serie de
riscuri precum: riscul schimbãrilor
recente în cadrul reglementãrilor
contabile pentru întreprinderile
mici ºi mijlocii, complexitatea între-
prinderilor mici ºi mijlocii, lipsa
personalului de specialitate sau
dificultãþi în asimilarea noilor con-
cepte, precum valoarea justã. 

În prezent, dupã numeroase discu-
þii, denumirea standardului, Stan-
dardul Internaþional de Raportare Fi-
nanciarã pentru Întreprinderile Mici ºi
Mijlocii, a fost modificatã în Stan-
dardul Internaþional de Raportare Fi-
nanciarã pentru Entitãþi fãrã Res-
ponsabilitate Publicã, fiind adoptate
totodatã ºi o serie de decizii care,
dupã pãrerea noastrã, nu sunt cele
mai potrivite, precum interzicerea

reevaluãrii imobilizãrilor corporale
ºi necorporale, imposibilitatea ca-
pitalizãrii cheltuielilor de dezvolta-
re. Textul final al standardului este
prevãzut a fi publicat în acest an.
Rãmâne de vãzut în ce mãsurã
standardul va fi acceptat de Parla-
mentul European pentru ca apoi sã
devinã obligatoriu ºi pentru între-
prinderile mici ºi mijlocii din þara
noastrã.

Modificãrile din domeniul regle-
mentãrilor contabile care au avut
loc în ultimii 10 ani în România par
sã asigure o punte de legãturã cãtre
viitoarele reglementãri care se pre-
conizeazã în perioada urmãtoare.
În acest sens, considerãm cã este
importantã cunoaºterea punctelor
de vedere ale firmelor de consul-
tanþã ºi audit privind influenþa
modificãrilor din sfera reglemen-
tãrilor în domeniul contabilitãþii
asupra practicii contabile din þara
noastrã. 

Metodologia 
de cercetare

Obiectivul acestui studiu îl repre-
zintã analiza punctelor de vedere
ale firmelor de consultanþã ºi audit
din România cu privire la evoluþia
procesului de armonizare a rapor-
tãrilor financiare cu directivele eu-
ropene ºi cu standardele interna-
þionale de raportare financiarã ºi a
practicii contabile naþionale. Pentru
realizarea acestui obiectiv s-a reali-
zat o cercetare de tip pozitiv. În
acest sens, I. Ionaºcu9 precizeazã cã
abordarea pozitivã în contabilitate
presupune cã orice formulare teo-
reticã nu poate fi valabilã, deci

„adevãratã”, decât dacã este verifi-
catã empiric, prin confruntarea ipo-
tezei cu faptele. Casta J.F.10 estimea-
zã cã teoria pozitivã a contabilitãþii
tinde sã explice ºi sã previzioneze
comportamentul producãtorilor ºi
utilizatorilor informaþiei contabile,
în scopul reflectãrii genezei situaþi-
ilor financiare. Astfel, teoria pozi-
tivã a contabilitãþii nu urmãreºte sã
arate ceea ce trebuie fãcut, ci sã ex-
plice practicile observate cu scopul
de a elabora legi de comportament.
Metodologia teoriei pozitive constã
în a dezvolta ipoteze asupra facto-
rilor care influenþeazã practicile
contabile ºi sã testeze empiric vali-
ditatea lor. 

Prin acest studiu ne-am propus sã
validãm sau sã invalidãm urmã-
toarele ipoteze:

IPOTEZA 1: Profesioniºtii contabili
acordã mai mare importanþã re-
cunoaºterii tranzacþiilor eco-
nomico-financiare decât prezen-
tãrii informaþiilor în situaþiile
financiare;

IPOTEZA 2: În practica contabilã
din România, raþionamentul fis-
cal dominã raþionamentul eco-
nomic în momentul recunoaºte-
rii tranzacþiilor economico-fi-
nanciare; 

IPOTEZA 3: Entitãþile care au apli-
cat reglementãrile contabile ar-
monizate cu directivele europe-
ne ºi standardele internaþionale
de contabilitate au întâmpinat
dificultãþi mai mari în punerea
acestora în aplicare decât entitã-
þile mici ºi mijlocii care au apli-
cat doar reglementãrile conta-
bile conforme cu directivele
europene;

Armonizarea raportãrilor financiare cu directivele europene ºi IFRS

8 Feleagã, L. & Feleagã, N. (2008), Lumini ºi umbre ale implementãrii Standardelor Internaþionale de Contabilitate în România, studiu
publicat în volumul Congresului profesiei contabile din România, pag. 180-190

9 Ionaºcu, I. (2003), Dinamica doctrinelor contabilitãþii contemporane, Ed. Economicã, Bucureºti, pag.76-84
10 Casta, J.F. (2009), Theorie positive de la comptabilité, Encyclopedie de Comptabilité, Controle de Gestion et Audit, Ed.

Economicã, pag. 1393-1402
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IPOTEZA 4: Entitãþile considerã cã
beneficiile implementãrii stan-
dardelor internaþionale de ra-
portare financiarã justificã difi-
cultãþile implicate de aplicarea
acestora; 

IPOTEZA 5: Armonizarea regle-
mentãrilor contabile cu standar-
dele internaþionale de raportare
financiarã s-a fãcut înainte ca
profesioniºtii contabili sã fie pre-
gãtiþi pentru aceastã schimbare.

Pentru verificarea ipotezelor au
fost trimise chestionare pe cale
electronicã la 106 societãþi de con-
sultanþã ºi audit. Au fost selectate
societãþile de audit care au cel
puþin doi auditori. În urma selecþiei
au fost identificate 125 de societãþi,
atât din Bucureºti, cât ºi din provin-
cie, însã doar 106 societãþi aveau
publicatã o adresã de mail pe site-
ul Camerei Auditorilor Financiari
din România. Trebuie sã facem pre-
cizarea cã societãþile de audit cãro-
ra le-am solicitat completarea ches-
tionarului nu au manifestat deschi-
dere faþã de acest demers deoarece
am primit rãspuns numai de la o
parte din societãþi, printre acestea
neregãsindu-se niciuna din cele
patru mari firme de audit (Big 4). 

Rezultate ºi discuþii
Persoanele care au rãspuns demer-
sului nostru îndeplinesc funcþii de
administrator, sunt persoane cu
funcþii de conducere (manager con-
tabil, director executiv, director
financiar, director), asociaþi, experþi
contabili. Mai mult de 90% dintre
respondenþi au ºi calitatea de audi-
tori. În ceea ce priveºte sediul social
al entitãþilor care au rãspuns solici-
tãrilor noastre, 75% din societãþi

sunt din Bucureºti ºi 25% îºi des-
fãºoarã activitatea în provincie.
Toate entitãþile cuprinse în eºantion
au o cifrã de afaceri sub 1.000.000
EUR. În legãturã cu obiectul de
activitate al acestor entitãþi, am
constatat cã, în cea mai mare parte,
acestea efectueazã servicii de audit,

activitate urmatã de þinerea evi-
denþei contabile ºi, într-o proporþie
egalã, acordã consultanþã contabilã
ºi fiscalã. Din numãrul societãþilor
de la care am primit rãspuns, jumã-
tate realizeazã ºi analize financiar-
contabile, aºa cum rezultã din
graficul de mai jos.

Cercetãri în audit ºi raportãri financiare

11 IPOTEZA 1: Profesioniºtii contabili acordã mai mare importanþã recunoaºterii tranzacþiilor economico-financiare decât
prezentãrii informaþiilor în situaþiile financiare

1. Profesioniºtii contabili din
România acordã o importanþã
mai mare recunoaºterii tran-
zacþiilor economico-financiare
decât prezentãrii informaþiilor
în situaþiile financiare?

Prin cercetarea noastrã ne-am pro-
pus sã aflãm în ce mãsurã profe-
sioniºtii contabili acordã impor-
tanþa cuvenitã situaþiilor financia-
re. Am plecat de la premisa cã
existã posibilitatea menþinerii unei
inerþii care înclinã în favoarea
tehnicismului contabil ºi recunoa-
ºterii tranzacþiilor economico-fi-
nanciare. Dupã centralizarea tutu-
ror rãspunsurilor am constatat cã
prima ipotezã11 formulatã de noi
este invalidatã: 92% dintre respon-
denþi considerã cã profesioniºtii
contabili acordã aceeaºi importanþã
recunoaºterii tranzacþiilor econo-

mico-financiare ºi prezentãrii infor-
maþiilor în situaþiile financiare. În
acelaºi timp, majoritatea respon-
denþilor acordã o importanþã mare
instrucþiunilor de utilizare a planu-
lui de conturi. Din analiza rãspun-
surilor primite, am constatat faptul
cã în mediul contabil din România
existã astãzi o oarecare confuzie în
legãturã cu înþelegerea conceptelor
ºi a principiilor contabile, dar ºi în
ceea ce priveºte rezolvarea unor
probleme privind evaluarea, recu-
noaºterea ºi prezentarea elemen-
telor în situaþiile financiare. Am
ajuns la aceastã concluzie pentru cã
marea majoritate a societãþilor de
consultanþã ºi audit prinse în sfera
cercetãrii noastre au declarat cã
acordã consultanþã pe aceste di-
recþii.
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2. În practica contabilã din
România, raþionamentul fiscal
dominã raþionamentul 
economic în momentul
recunoaºterii tranzacþiilor 
economico-financiare?

Obiectivul situaþiilor financiare
este acela de a furniza informaþii
despre situaþia financiarã, perfor-
manþa ºi fluxurile de trezorerie ale
unei entitãþi pentru o gamã largã
de utilizatori, printre care investi-
torii actuali ºi potenþiali, creditorii
financiari, furnizorii, clienþii, salari-
aþii, statul ºi publicul în general
(Cadrul general IASB, 2007). Ana-
liza principiilor utilizate în stan-
dardele internaþionale de raportare
financiarã scoate în evidenþã origi-
nea anglo-saxonã a acestora12. Con-
tabilitatea anglo-saxonã este con-
ceputã pentru pieþele financiare ºi
privilegiazã aºteptãrile investitori-
lor care doresc sã ºtie dacã activele
deþinute în prezent de entitate in-
clud sau nu plusuri de valoare la-
tente deoarece valoarea entitãþii ºi,
implicit, valoarea acþiunii sunt in-
fluenþate de aceste variaþii de va-
loare. În schimb, contabilitatea con-
tinentalã privilegiazã prudenþa ºi
protecþia creditorilor. Aceastã abor-
dare, diferitã de cea anglo-saxonã,
tinde sã întârzie apariþia profitu-
rilor, evaluând activele de manierã
prudentã. Interesul creditorilor nu
este acela de a lua în considerare
previziunile privind plusurile sau
minusurile de valoare ale activelor
ºi datoriilor, ci de a ºti dacã datori-
ile vor fi rambursate. 

În România, în perioada 1948-1989
singurul utilizator al informaþiei
contabile a fost statul, realitate care
s-a menþinut ºi în anii ‘90. În aceas-

tã perioadã, profesionistul contabil
din þara noastrã a fost învãþat sã
acorde o atenþie sporitã tehnicii
contabile, Ministerul Finanþelor
Publice elaborând în acest sens
instrucþiuni clare pentru contabi-
lizarea operaþiunilor economico-
financiare. Istoria normalizãrii con-
tabile în România scoate în evi-
denþã rolul statului ca principal uti-
lizator al informaþiei contabile. Din
cauza contextului economic ºi po-
litic, timp de cincizeci de ani, profe-
sionistul contabil din România a
fost învãþat sã obþinã informaþii
contabile destinate unui singur uti-
lizator – statul. Dupã anul 1990,
principalul utilizator al informaþiei
contabile a rãmas statul, marele sãu
interes vizând problematica impo-
zitelor, taxelor ºi a diferitelor con-
tribuþii care trebuie calculate, con-
tabilizate ºi virate de cãtre entitãþile
economice bugetului de stat con-
solidat. 

În anul 2000, contabilitatea din Ro-
mânia a fost conectatã la realitãþile
internaþionale, care atribuie infor-
maþiei contabile valenþe noi. Prin
implementarea OMF 94/2001, Mi-
nisterul Finanþelor Publice a recu-
noscut ºi alte categorii de utilizatori
ai informaþiei contabile – investi-
torii, salariaþii, instituþiile de credit,
partenerii de afaceri, publicul ºi
managerii. Începând cu anul 2000,
schimbãrile din domeniul regle-
mentãrilor contabile au avut ca
obiectiv orientarea contabilitãþii
spre furnizarea de informaþii perti-
nente ºi cãtre alte categorii de uti-
lizatori, printre care investitorii ºi
creditorii ocupã un rol primordial.
Astãzi, este de aºteptat sã se men-
þinã aceeaºi grijã a contribuabililor
în relaþia lor cu fiscalitatea pentru

cã o mentalitate generalizatã ºi în-
treþinutã timp de decenii nu poate
fi schimbatã rapid. Totuºi, în urma
studiului realizat de noi rezultã cã
majoritatea profesioniºtilor con-
tabili considerã cã obiectivul situ-
aþiilor financiare este de a furniza
informaþii tuturor categoriilor de
utilizatori. 

Ordinul 1752/2005 a creat premise-
le unei contabilitãþi deconectate de
fiscalitate, parþial, prin exercitarea
raþionamentului economic în eva-
luarea ºi recunoaºterea tranzacþi-
ilor economico-financiare, pe de o
parte, ºi aplicarea principiului pri-
mordialitãþii economicului asupra
juridicului13, pe de altã parte. Un
exemplu în acest sens apare în
cazul stabilirii duratelor de amorti-
zare a activelor imobilizate. Astfel,
în cazul programelor informatice,
codul fiscal precizeazã cã acestea se
amortizeazã liniar pe o perioadã de
trei ani. În schimb, OMFP 1752/
2005 stabileºte cã amortizarea se
calculeazã pe baza unui plan de
amortizare, de la data punerii în
funcþiune ºi pânã la recuperarea in-
tegralã a valorii de intrare a active-
lor, conform duratelor de utilizare
economicã ºi condiþiilor de uti-
lizare a acestora. Prin durata de uti-
lizare economicã se înþelege durata
de viaþã utilã, aceasta reprezen-
tând, în cele mai multe cazuri, pe-
rioada în care un activ este pre-
vãzut a fi disponibil pentru utili-
zare de cãtre o entitate. Prin ur-
mare, duratele de utilizare folosite
la calculul ºi înregistrarea amor-
tizãrii în contabilitate sunt stabilite
de cãtre entitate ºi pot fi diferite de
duratele de utilizare folosite la cal-
culul amortizãrii fiscale. 

Armonizarea raportãrilor financiare cu directivele europene ºi IFRS

12 Walton, P. (2008), La comptabilité anglo-saxonne, Ed. Découverte, Paris, pag. 5-16
13 Principiul primordialitãþii economicului asupra juridicului este destul de puþin aplicat în România cu toate cã acest prin-

cipiu face parte din principiile obligatorii care trebuie aplicate de entitãþile care întocmesc setul complet de situaþii finan-
ciare
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Sunt pregãtiþi profesioniºtii conta-
bili din România sã aplice principi-
ul primordialitãþii economicului
asupra juridicului în contabilitate
sau, mai mult, sã-ºi exercite raþio-
namentul profesional în evaluarea
ºi recunoaºterea tranzacþiilor eco-
nomico-financiare? Rãspunsul este:
încã NU. O demonstreazã ºi rezul-
tatele cercetãrii noastre întrucât cea
de-a doua ipotezã a fost validatã14:
67% dintre respondenþi acordã o
importanþã foarte mare implicaþiilor
fiscale cu ocazia recunoaºterii tran-
zacþiilor economico-financiare, 25%
o importanþã mare ºi doar 12% din-
tre respondenþi acordã o importan-
þã micã. 

Majoritatea reprezentanþilor firme-
lor de consultanþã ºi audit împãr-
tãºesc aceeaºi opinie referitoare la
viitorul sistemului contabil româ-
nesc: nevoia de a deconecta con-
tabilitatea de la fiscalitate. Rezulta-
tele cercetãrii noastre demonstrea-
zã clar aceastã poziþie a firmelor de
consultanþã ºi audit pentru cã 92%
dintre respondenþi considerã cã în
viitor ar trebui acordatã o mai mare
importanþã raþionamentului eco-
nomic, în defavoarea raþionamen-
tului fiscal. 

Pentru IASB, ca pentru toþi cei care
partajeazã concepþia anglo-saxonã
a contabilitãþii, informaþia conta-
bilã trebuie sã privilegieze analiza
economicã, de unde principiul pri-
mordialitãþii economicului asupra
juridicului, a cãrui manifestare cea
mai evidentã este recunoaºterea ac-
tivelor care fac obiectul contrac-
telor de leasing financiar în bilanþul
locatarilor. Aplicarea standardelor
internaþionale de raportare finan-

ciarã cere profesioniºtilor contabili
ºi tuturor celor care utilizeazã
aceastã contabilitate sã aibã o pre-
gãtire financiarã aprofundatã.
Aceste standarde sunt orientate
spre investitori, de aceea este indis-
pensabil ca profesioniºtii contabili
care întocmesc situaþiile financiare
conforme cu standardele interna-
þionale sã înþeleagã nevoile de in-
formare ale pieþelor financiare. Uti-
lizarea modelelor economice, une-
ori sofisticate, de exemplu, în cazul
determinãrii valorii juste a stock-
options, cere în egalã mãsurã o bu-
nã cunoaºtere a teoriei financiare. 

3. Entitãþile care au aplicat regle-
mentãrile contabile armo-
nizate cu directivele europene
ºi standardele internaþionale
de raportare financiarã au
întâmpinat dificultãþi mai
mari în punerea acestora în
aplicare decât entitãþile mici ºi
mijlocii care au aplicat doar
reglementãrile contabile con-
forme cu directivele europene?

Dupã cãderea regimului comunist,
sistemul contabil din þara noastrã a
fost reconstruit dupã modelul
francez, conectat la prevederile di-
rectivelor europene. Prin urmare,
în anii ‘90, contabilitatea din Ro-
mânia a fost racordatã într-o anu-
mitã mãsurã la realitãþile europene.
Referenþialul IFRS conferã o di-
mensiune nouã contabilitãþii, necu-
noscutã de mediul contabil româ-
nesc pânã în anul 2000. Din acest
considerent, reforma sistemului
contabil din þara noastrã, demaratã
la începutul anilor 2000, orientatã
atât spre filosofia directivelor euro-
pene, cât ºi spre standardele inter-

naþionale de contabilitate a pus în
dificultate profesionistul contabil
din þara noastrã. Cea de-a treia ipo-
tezã15 formulatã de noi vizeazã toc-
mai acest aspect ºi a fost validatã în
proporþie de 100%. Toþi respon-
denþii considerã cã entitãþile care
au aplicat reglementãrile contabile
armonizate cu directivele europene
ºi cu standardele internaþionale de
contabilitate au întâmpinat difi-
cultãþi mai mari în punerea acesto-
ra în aplicare decât entitãþile mici ºi
mijlocii care au aplicat doar regle-
mentãrile contabile conforme cu
directivele europene. 

La întrebarea noastrã legatã de
motivaþia armonizãrii reglemen-
tãrilor contabile cu standardele
internaþionale de raportare finan-
ciarã pentru marile entitãþi, în
perioada 2000-2005, majoritatea
specialiºtilor considerã cã a fost
dictatã, pe de o parte, de cerinþele
pieþei de capital, iar, pe de altã
parte, de integrarea României în
Uniunea Europeanã. Numai un
singur respondent considerã cã
motivaþia acestei armonizãri ar
putea fi determinatã de costul mic
al capitalului. 

Cine ar trebui sã aplice standardele
internaþionale de raportare finan-
ciarã? Opiniile respondenþilor sunt
împãrþite: o parte considerã cã
acest referenþial contabil ar trebui
aplicat de cãtre entitãþile mari ºi
cele de interes public, iar cealaltã
parte considerã oportunã extin-
derea acestui referenþial la toate
entitãþile economice. Din prelu-
crarea rãspunsurilor am ajuns la
urmãtoarea proporþie: 75% dintre
respondenþi considerã cã, dacã

Cercetãri în audit ºi raportãri financiare

14 IPOTEZA 2: În practica contabilã din România, raþionamentul fiscal dominã raþionamentul economic în momentul
recunoaºterii tranzacþiilor economico-financiare

15 IPOTEZA 3: Entitãþile care au aplicat reglementãrile contabile armonizate cu directivele europene ºi standardele inter-
naþionale de raportare financiarã au întâmpinat dificultãþi mai mari în punerea acestora în aplicare decât entitãþile mici ºi
mijlocii care au aplicat doar reglementãrile contabile conforme cu directivele europene



Ministerul Finanþelor Publice ar
decide implementarea standarde-
lor internaþionale de raportare fi-
nanciarã pentru toate entitãþile, ar
fi cea mai bunã soluþie, având în
vedere credibilitatea ºi comparabi-
litatea informaþiilor furnizate in-
vestitorilor români ºi strãini, iar
25% dintre reprezentanþii firmelor
de consultanþã ºi audit considerã cã
efortul depus pentru asimilarea
standardelor internaþionale de ra-
portare financiarã nu se justificã în
raport cu avantajele oferite decât în
cazul entitãþilor cotate. 

4. Entitãþile considerã cã bene-
ficiile implementãrii standar-
delor internaþionale de
raportare financiarã justificã
dificultãþile implicate de apli-
carea acestora?

Prin cercetarea pe care am reali-
zat-o, ne-am propus sã aflãm cum
interpreteazã reprezentanþii firme-
lor de consultanþã în domeniul
financiar-contabil raportul costuri-
beneficii din perspectiva imple-
mentãrii referenþialului internaþio-
nal. Pentru atingerea acestui dezi-
derat am formulat cea de-a patra
ipotezã16 care a fost invalidatã par-
þial. Am ajuns la aceastã concluzie
deoarece 58,3% dintre societãþile
incluse în eºantion au efectuat
audit la societãþi care au aplicat/
aplicã standardele internaþionale
de raportare financiarã, iar din
rãspunsurile pe care le-am primit
de la aceste societãþi am constatat
urmãtoarele: 71,4% dintre aceºti
respondenþi nu s-au putut pro-
nunþa pe aceastã temã, 14,3% con-
siderã cã beneficiile depãºesc cos-
turile ºi restul respondenþilor con-
siderã cã beneficiile nu depãºesc

costurile. Iatã cã, cel puþin în acest
moment, profesioniºtii contabili
din þara noastrã nu sunt în mãsurã
sã aprecieze dacã implementarea
referenþialului internaþional este
justificabilã din punct de vedere al
raportului cost-beneficiu.

Am fost interesaþi prin studiul nos-
tru sã aflãm ºi poziþia firmelor de
consultanþã în ceea ce priveºte
identificarea principalelor beneficii
ºi costuri generate de aplicarea
standardelor internaþionale de ra-
portare financiarã. La întrebarea
legatã de beneficiile implementãrii
referenþialului internaþional am
primit rãspunsuri multiple, care
pot fi sintetizate astfel: majoritatea
respondenþilor, respectiv 75%, con-
siderã cã principalul avantaj adus
de implementarea standardelor in-
ternaþionale de raportare financiarã
este comparabilitatea informaþiilor
contabile între diferite þãri, iar 50%
considerã ca beneficii ºi compara-
bilitatea între industrii ºi calitatea
standardelor internaþionale de ra-
portare financiarã. 

În privinþa costurilor, trebuie sã
facem menþiunea cã ºi la acest capi-
tol am primit rãspunsuri multiple,
în sensul cã fiecare respondent a
identificat mai multe costuri ale
implementãrii referenþialului inter-
naþional, dupã cum urmeazã: ma-
joritatea respondenþilor, respectiv
83%, considerã cã principalele cos-
turi sunt generate de procesul de
implementare a referenþialului in-
ternaþional, 25% au reclamat cos-
turile de supraveghere ºi 8% - de
competiþie. Pe de altã parte, con-
cluziile studiului realizat de I.
Ionaºcu17 asupra societãþilor cotate
la Bursa de Valori Bucureºti pun în
evidenþã costuri ale implementãrii

standardelor internaþionale de ra-
portare financiarã relativ mici,
aproximativ 30.000 euro/entitate,
ceea ce reprezintã doar 0,035% din
media cheltuielilor operaþionale ale
companiilor investigate la 31 de-
cembrie 2004.

Cu siguranþã, cei chemaþi sã aplice
referenþialul internaþional în þara
noastrã au întâmpinat o serie de
dificultãþi ºi aceastã realitate a fost
confirmatã ºi de rezultatele cerce-
tãrii noastre. Respondenþii s-au
confruntat cu o serie de dificultãþi
în aplicarea IFRS, dificultãþi care, în
ordinea importanþei lor, se referã la:
tratamentul contabil al instrumen-
telor financiare, problematica pen-
siilor, tratamentul deprecierilor ºi
recunoaºterea veniturilor. În ceea
ce priveºte maniera de aplicare a
referenþialului IFRS, prin cercetarea
pe care am realizat-o am constatat
cã profesioniºtii contabili aleg sã
punã în practicã acest referenþial
atât efectiv, cât ºi prin retratarea
balanþei de verificare. 

Una dintre problemele actuale cu
care se confruntã organismul de
normalizare internaþional constã în
stabilirea valorii juste, având în
vedere cã tot mai multe elemente
trebuie sau pot fi evaluate la va-
loarea justã. Însã aceastã problemã
nu se aflã printre cele identificate
de respondenþii la chestionar.
Aceasta, probabil, ºi datoritã faptu-
lui cã utilizarea valorii juste în eva-
luare nu este de datã recentã. De
mult timp, stocurile sunt evaluate
la minimul dintre cost ºi valoarea
realizabilã netã, care este de fapt o
valoare justã diminuatã cu cos-
turile aferente vânzãrii. Noutatea
constã în a utiliza valoarea justã la
evaluarea ºi recunoaºterea în con-
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16 IPOTEZA 4: Entitãþile considerã cã beneficiile implementãrii standardelor internaþionale de raportare financiarã justificã
dificultãþile implicate de aplicarea acestora

17 Ionaºcu, I. (2008), Internaþionalizarea contabilitãþii. Evoluþii ºi consecinþe în mediul românesc, Ed. ASE, Bucureºti, pag. 51-82



tabilitate a activelor nu doar în
cazul în care existã un minus de
valoare, ci ºi în situaþia în care va-
loarea justã a unui activ este supe-
rioarã costului sãu. Pe de altã parte,
B. Raffournier18 considerã cã impor-
tanþa evaluãrii la valoarea justã este
mult supraestimatã deoarece stan-
dardele nu impun acest mod de
evaluare decât pentru un numãr
limitat de active ºi datorii. 

5. Armonizarea reglementãrilor
contabile cu IFRS s-a fãcut
înainte ca profesioniºtii con-
tabili sã fie pregãtiþi pentru
aceastã schimbare?

Nu în ultimul rând, prin cercetarea
pe care am realizat-o am fost intere-
saþi sã aflãm ºi punctul de vedere al
firmelor de consultanþã ºi audit în
legãturã cu oportunitatea imple-
mentãrii referenþialului internaþio-
nal în raport cu gradul de pregãtire
a profesioniºtilor contabili în
aceastã materie. ªtim ce s-a întâm-
plat în anul 2001, odatã cu apariþia
ordinului 94/2001, care a obligat so-
cietãþile mari din þara noastrã sã
aplice un model contabil mixt, care
îºi avea pilonii atât în Directiva a
IV-a a CEE, cât ºi în standardele
internaþionale de contabilitate. Mi-
nisterul Finanþelor Publice a impus
aceastã schimbare destul de rapid.
Ultima ipotezã19 formulatã de noi a
fost în mod clar validatã. Majorita-
tea respondenþilor, respectiv 83%,
considerã cã armonizarea regle-
mentãrilor contabile cu standardele
internaþionale de raportare finan-
ciarã s-a produs înainte ca profesio-
niºtii contabili din þara noastrã sã

fie pregãtiþi pentru aceastã schim-
bare. Rezultatele cercetãrii noastre
demonstreazã faptul cã, la data
implementãrii referenþialului inter-
naþional, majoritatea profesioniº-
tilor contabili nu cunoºteau acest
referenþial, gradul de cunoaºtere
fiind îngrijorãtor, mai mic de 20%.
Astãzi, 75% dintre auditori consi-
derã cã profesioniºtii contabili stã-
pânesc referenþialul internaþional
în proporþie de aproximativ 40%20.
Restul, de 25% dintre respondenþi,
considerã cã astãzi profesioniºtii
contabili nu sunt pregãtiþi sã aplice
referenþialul internaþional. 

Pentru Ministerul Finanþelor Publi-
ce opinia auditorilor în ceea ce pri-
veºte frecventele schimbãri la care
au fost supuse reglementãrile con-
tabile din þara noastrã ar trebui sã
devinã un semn de întrebare. Po-
trivit rezultatelor cercetãrii noastre,
frecventele schimbãri care au avut
loc la nivelul reglementãrilor con-
tabile sunt considerate de cãtre
auditori justificabile în proporþie de
50% ºi nejustificabile în proporþie
de 42%. Numai un singur respon-
dent (8%) considerã oportune aces-
te schimbãri repetate la care au fost
supuse reglementãrile contabile
din þara noastrã.

Prin comparaþie, în SUA puterea de
normalizare în domeniul contabili-
tãþii aparþine SEC (Securities and
Exchanges Commission) – norma-
lizatorul bursier naþional – încã de
la apariþia sa în anul 1933. SEC a
delegat apoi aceastã misiune sec-
torului privat, auditorii având un
rol principal în procesul de nor-
malizare. Facem precizarea cã în

SUA numai contabilitatea entitãþi-
lor cotate este normalizatã, celelalte
entitãþi aplicând fie principiile con-
tabile general admise – GAAP (Ge-
neral Accepted Accounting Princi-
ples), fie regulile fiscale. 

Reglementarea contabilã în Marea
Britanie cuprinde în principal douã
elemente: pe de o parte, regulile de
evaluare ºi recunoaºtere a tranzac-
þiilor economico-financiare, exi-
genþele de audit etc. cuprinse în
Legea societãþilor comerciale din
anul 1985 ºi, pe de altã parte, stan-
dardele contabile. Standardele con-
tabile din Marea Britanie cunoscute
sub denumirea de SSAP21 (State-
ment of Standard Accounting Prac-
tice) ºi FRS22 (Financial Reporting
Standard) sunt emise de organis-
mul de normalizare contabilã FRC
(Financial Reporting Council) care
cuprinde 30 de membri din toate
organizaþiile care sunt interesate de
informaþiile financiare: statul, pro-
fesia contabilã, analiºtii financiari,
entitãþile, cadrele universitare etc. 

Prin urmare, reglementarea conta-
bilã în þãrile anglo-saxone rezultã
dintr-un parteneriat între stat ºi
profesie. Statul furnizeazã un mi-
nim de reguli ºi lasã profesiei con-
tabile grija de a le completa ºi de a
controla accesul la profesie. Astfel,
statul nu intervine decât dacã o
problemã rãmâne nerezolvatã fãrã
ajutorul sãu. Aceasta reprezintã una
din marile diferenþe culturale între
România ºi þãrile anglo-saxone. 

În rândul profesioniºtilor contabili
se manifestã dorinþa de schimbare
în ceea ce priveºte organismul care
ar trebui sã se ocupe de procesul de
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18 Raffournier, B. (2007), Les oppositions françaises à l’adoption des IFRS: examen critique et tentative d’explication, „Revue
Comptabilité, Controle, Audit”, decembrie 2007, pag. 21-41

19 IPOTEZA 5: Armonizarea reglementãrilor contabile cu IFRS s-a fãcut înainte ca profesioniºtii contabili sã fie pregãtiþi pen-
tru aceastã schimbare

20 Procentul a fost calculat ca media gradului de cunoaºtere al IFRS furnizat de fiecare respondent
21 Standardele mai vechi emise de Accounting Standards Committee (înlocuit în prezent de Accounting Standards Board)
22 Standardele emise de Accounting Standards Board



normalizare a contabilitãþii din þara
noastrã. Dupã sintetizarea rezulta-
telor cercetãrii am constatat cã ma-
joritatea respondenþilor23, respectiv
peste 90%, împãrtãºesc opinia po-
trivit cãreia normalizarea contabili-
tãþii din România ar trebui sã revi-
nã în competenþa Consiliului Con-
tabilitãþii ºi Raportãrilor Financiare
(CCRF), peste 60% dintre respon-
denþi considerã oportun ca acest
proces sã devinã responsabilitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din Româ-
nia (CECCAR), 50% considerã cã
procesul de reglementare ar trebui
sã fie ºi în responsabilitatea Came-
rei Auditorilor Financiari din Ro-
mânia (CAFR) ºi numai 50% susþin
ca normalizarea contabilitãþii sã
rãmânã apanajul Ministerului Fi-
nanþelor Publice (MFP). 

Sinteza rãspunsurilor privind orga-
nismul care ar trebui sã asigure
normalizarea contabilitãþii din Ro-
mânia este prezentatã în graficul de
mai jos.

În România, reglementarea con-
tabilã a fost numai în responsabili-
tatea Ministerului Finanþelor Pu-
blice, în afara unei consultãri sufi-

ciente cu reprezentanþii organis-
melor profesiei contabile. Astãzi se
încearcã eliminarea acestui neajuns
în sensul cã se doreºte ca reprezen-
tanþii organismelor profesiei con-
tabile sã fie implicaþi activ în proce-
sul de reglementare contabilã. Un
prim pas a fost realizat prin apa-
riþia Consiliului Contabilitãþii ºi
Raportãrilor Financiare, care este
un organism independent de su-
praveghere, având ca scop asigu-
rarea convergenþei reglementãrilor
naþionale în domeniul contabilitãþii
ºi auditului financiar cu reglemen-
tãrile aplicabile în Uniunea Euro-
peanã. Contextul actual reclamã
existenþa unui grup de experþi pe
probleme de contabilitate cu misi-
unea de a oferi servicii de asistenþã,
consultanþã, pregãtire ºi informare
ºi de a se asigura cã în România
sunt implementate procese efective
ºi eficiente de traducere a standar-
delor internaþionale de raportare
financiare ºi a materialelor referi-
toare la aceste standarde. 

Prin urmare, influenþa anglo-sa-
xonã privind existenþa unui orga-
nism independent format din pro-
fesioniºti contabili care sã joace un

rol activ în procesul reglementãrii
contabile se manifestã ºi în þara
noastrã, aceastã schimbare fiind
perceputã pozitiv ºi de majoritatea
firmelor de consultanþã ºi audit
care, aºa cum a rezultat din studiul
nostru, considerã cã reglementarea
contabilã din România trebuie sã
fie responsabilitatea Consiliului
Contabilitãþii ºi Raportãrilor Fi-
nanciare.

Concluzii
În urma studiului pe care l-am rea-
lizat am constatat cã profesioniºtii
contabili din România acordã în
egalã mãsurã importanþã recunoaº-
terii tranzacþiilor economico-finan-
ciare, cât ºi prezentãrii informaþii-
lor în situaþiile financiare. Se remar-
cã astfel deschiderea profesioniºti-
lor contabili cãtre spiritul standar-
delor internaþionale de raportare
financiarã, unde accentul este pus
pe prezentarea informaþiilor în si-
tuaþiile financiare ºi nu numai pe
modul de evaluare ºi recunoaºtere
a tranzacþiilor economico-financia-
re în contabilitate. 

Relaþia contabilitate-fiscalitate, o
relaþie mult discutatã ºi interpre-
tatã din diverse puncte de vedere ºi
interese, reprezintã în continuare o
sursã de convergenþe ºi divergenþe,
de compatibilitãþi ºi incompatibili-
tãþi. Deºi în prezent contabilitatea
din România, prin reglementãrile
contabile care au fost emise în
ultimii ani, s-a detaºat de fiscali-
tate, cutuma unei contabilitãþi co-
nectate la fiscalitate caracterizeazã
încã practica contabilã. O demon-
streazã rezultatele studiului nostru
care valideazã ipoteza conform
cãreia, în practica contabilã din
România, raþionamentul fiscal do-
minã raþionamentul economic în
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momentul recunoaºterii tranzacþi-
ilor economico-financiare. 

În România, transformãrile care au
avut loc în plan contabil în ultimii
10 ani au fost profunde, sistemul
contabil românesc fiind supus unui
amplu ºi serios proces de reformã
în scopul adaptãrii acestuia la noile
condiþii economice, politice, juridi-
ce ºi, nu în ultimul rând, sociale.
Complexitatea ºi noutatea la acel
moment a standardelor internaþio-
nale de contabilitate au fost mo-
tivele principale care au determinat
ca punerea acestora în practicã sã
fie dificilã. Prin urmare, entitãþile
care în acea perioadã au aplicat re-
glementãrile contabile armonizate
cu directivele europene ºi cu stan-
dardele internaþionale de raportare
financiarã au întâmpinat dificultãþi
mai mari în punerea acestora în
aplicare, decât entitãþile mici ºi
mijlocii care au aplicat doar regle-
mentãrile contabile conforme cu
directivele europene.

Superioritatea referenþialului inter-
naþional din punct de vedere calita-
tiv este uneori pusã sub semnul
întrebãrii din cauza complexitãþii
acestui referenþial contabil. Profe-
sioniºtii contabili din þara noastrã
nu sunt în mãsurã sã aprecieze
dacã implementarea referenþialului
internaþional este justificabilã din
punct de vedere al raportului cost-
beneficiu. Însã, toate entitãþile de
consultanþã ºi audit considerã cã
armonizarea reglementãrilor con-
tabile cu standardele internaþionale
de raportare financiarã s-a fãcut
înainte ca profesioniºtii contabili sã
fie pregãtiþi pentru aceastã schim-
bare.

Rezultatele studiului nostru au evi-
denþiat consecinþele apãrute, ca
urmare a schimbãrilor profunde la
nivelul reglementãrilor contabile
care au avut loc în practica con-
tabilã din România în ultimii 10

ani. Principala limitã a cercetãrii
este legatã de numãrul redus de so-
cietãþi de consultanþã ºi audit care
au rãspuns chestionarului ºi de
subiectivismul autorilor în inter-

pretarea rãspunsurilor. Direcþiile
de cercetare viitoare vizeazã extin-
derea eºantionului analizat, în
scopul oferirii unor informaþii mai
pertinente. 
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Introducere
Termenul „control”, fiind unul polisemantic, induce o
serie de ambiguitãþi în comunicare ºi acþiune. Din
aceastã cauzã, se produc o serie de neînþelegeri ºi con-
tradicþii, chiar abordãri concepþionale eronate. Una
dintre acestea o apreciem ca fiind modul în care con-
trolul de gestiune a fost legiferat ºi transpus în practi-
ca entitãþilor din þara noastrã. Anomalia a devenit evi-
dentã odatã cu reglementarea ºi implementarea audi-
tului intern. 

În aceste condiþii, ne propunem sã aducem în atenþie
câteva lãmuriri privind poziþionarea, locul ºi rolul
auditului intern ºi, în special, a controlului de ges-
tiune în cadrul organizaþiilor.

Metodologia cercetãrii
Abordarea noastrã are ca obiectiv prezentarea pro-
priei viziuni privind poziþionarea, locul ºi rolul audi-
tului intern ºi a controlului de gestiune versus con-
trolul financiar de gestiune autohton, respectiv,
inspecþia financiarã de gestiune din cadrul organizaþi-
ilor în actualul context economic ºi social.

Demersul are în vedere o sintezã ºi antitezã a ideilor
regãsite pe aceastã temã în literatura de specialitate, a
reglementãrilor elaborate de diversele organisme
naþionale ºi internaþionale. Astfel, apreciem cã va
deveni facilã poziþionarea corectã a conceptului de
audit intern în relaþia acestuia cu oricare dintre ter-
menii apropiaþi, dar diferiþi, inclusiv raportat la con-
trolul de gestiune.

Sorin DOMNIªORU*, Daniel GOAGÃRÃ** & Sorin Sandu VÎNÃTORU***

Auditul intern 
versus 

cãlãuza dezvoltãrii sale

Internal Audit versus 
the Guide 
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The authors have remarked that both the scientific language,
and the specific regulations "easily" use concepts of "control",
"audit" and "review", feeling the expression need of a perso-
nal opinion regarding this triad. 

On this background, they have brought on the first and fore-
most the issue of the financial control administration into its
relation with the internal audit and the control administration,
for a rightful representation of their real meaning. 

According to pro and con arguments, and to the delimitations
included in this paper, the authors consider that, as long as
they are perceived in the sense evoked in the paper, the inter-
nal audit and the control administration, by their means of
great complexity, may organize into the real resources meant
to provide the professional management and the reducing of
the dilettantism. In order to achieve this objective, the authors
underline the review necessity of some concepts on national
level, especially of control administration, and offering "the
chance" to manifest as great utility means.  
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Pentru atingerea dezideratelor propuse am utilizat o
metodologie constructivã pentru identificarea criti-
cilor, susþinerilor ºi elaborarea unui discurs pro-
reconsiderarea reglementãrilor naþionale în domeniu,
armonizarea lor cu teoria ºi practica þãrilor avansate
din acest punct de vedere.

Argumentãri, susþineri 
ºi dezbateri

Pentru început, considerãm utile câteva precizãri pri-
vind sensurile atribuite cuvântului control ºi utiliza-
rea acestora. În principiu, acestea sunt: de stãpânire a
unei situaþii, a unui proces, a unei structuri, organiza-
þii, a populaþiei ºi altele; de verificare a regularitãþii
sau conformitãþii privind realizarea unui proiect, pro-
ces, operaþie sau rezultat, comparativ cu exigenþele
prestabilite, cu scopul de a descoperi eventualele aba-
teri.

Dacã alãturãm ºi auditul - definindu-l ca o funcþie de
monitorizare ºi investigare a funcþionalitãþii ºi confor-
mitãþii unui proces, sistem sau activitate1 - observãm
cã lucrurile par a se complica ºi se consolideazã nece-
sitatea unor clarificãri. Pe scurt, atunci când vorbim
de control, auditul ºi verificarea pot fi implicite, dar
nu reprezintã nici pe departe aceleaºi substanþe ºi
este recomandabil a nu se confunda în limbajul uti-
lizat. Controlul este un atribut al managementului
mult mai amplu, care cuprinde conceperea, realizarea
ºi funcþionarea sistemelor ºi relaþiilor într-un anume
mod. Pe lângã verificare ºi auditare, se mai gãsesc în
cadrul controlului, de pildã, filozofia ºi atitudinea
conducerii, gradul de educare, formare ºi moralitate a
angajaþilor etc.

În consecinþã, propunem ca pentru „verificare” sã se
utilizeze exclusiv sensul definit anterior, cel de exami-
nare a regularitãþii sau conformitãþii, iar pentru „con-
trol” - primul sens etalat, cel de stãpânire, stãvilire ºi
„dirijare” a unui anumit proces, activitãþi sau entitãþi.
Sensul pozitiv al controlului presupune cã aceastã
„dominaþie” nu se realizeazã întâmplãtor, haotic sau

despotic, ci conform unor criterii de conformitate bine
definite ºi de performanþã dezirabilã.

Din aceastã perspectivã, auditul intern este apanajul
celor care lucreazã în folosul managerilor pentru a
pune în evidenþã nivelul de stãpânire a activitãþilor
gestionate pe care responsabilii îl deþin sau nu, elabo-
rând desigur ºi o serie de recomandãri de îmbunã-
tãþire a acestei stãri.2

Mai trebuie sã precizãm cã verificarea ºi auditul în
relaþia cu controlul se gãsesc în poziþii ca de la pãrþi la
întreg. Cu cât primele douã sunt mai bine realizate în
cadrul unei organizaþii cu atât mai mult cresc ºansele
de obþinere a unui control (intern) adecvat, însã mai
sunt necesare multe altele... 

Apreciem cã, dacã se vor înþelege ºi folosi corect cei
trei termeni - control, audit ºi verificare - în spiritul
celor prezentate, va deveni facilã poziþionarea corectã
a conceptului de audit ºi în special a celui de audit
intern în relaþia acestuia cu oricare dintre termenii
apropiaþi, dar diferiþi, inclusiv raportat la controlul de
gestiune, precum ºi comunicarea auditorilor cu cei
care intersecteazã sau au legãturã cu domeniul.

Nu demult, atât în teorie, cât ºi în practicã, puþini
puteau face o distincþie între cele douã funcþii, între
controlul de gestiune ºi auditul intern. Situaþia a
evoluat ºi conceptele s-au mai „aºezat”, dar în conti-
nuare existã numeroase ambiguitãþi, aºa cã vom ex-
pune o antitezã care sã fundamenteze mai bine co-
existenþa celor douã activitãþi ºi sã clarifice mai bine
domeniile lor de acþiune. Astfel, din parcurgerea lite-
raturii naþionale3 ºi internaþionale4 de specialitate, pre-
cum ºi a reglementãrilor în domeniu, am sintetizat ºi
formulat conþinutul controlului de gestiune în viziu-
nea noastrã, ceea ce ar trebui sã fie ºi ceea ce nu este la
nivel naþional. Fiind o noþiune complexã, nu este sim-
plu a prezenta o definiþie exhaustivã. ªi, totuºi, princi-
palele elemente ale controlului de gestiune constau în: 

- este strâns legat de noþiunea de informaþie ºi cali-
tatea acesteia; cuantificã beneficiile ºi costurile
resurselor informaþionale; identificã oportunitãþile
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1 Strausz, R., Timing of verification procedures: Monitoring versus auditing, „Journal of Economic Behavior & Organization”, vol.
59, 2005, pg. 90.

2 Stoian, M., Auditul, atribut al unui management performant, Revista „Administraþie ºi Management Public” nr. 2, Bucureºti,
2004, pg. 10 – 12.

3 Iacob, C., Controlul de gestiune la nivelul firmei, Ed. Tribuna Economicã, Bucureºti, 1999;  Briciu, S., Contabilitatea managerialã
– aspecte teoretice ºi practice, Ed. Economicã, Bucureºti 2006 º.a. 

4 Buchanan, S.; Gibb, F., The information audit: Role and scope, „International Journal of Information Management”, no. 27, 2007,
pg. 160.
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de utilizare a resurselor informaþionale pentru a
obþine avantaje competitive;

- acþioneazã permanent, relaþionând cu toate dome-
niile organizaþiei, pentru oferirea informaþiilor în
timp util necesare deciziilor optime; urmãreºte ope-
rativ realizarea performantã a diverselor bugete;
efectueazã o multitudine de comparaþii între infor-
maþiile accesibile ºi disponibile; monitorizeazã
încadrarea în costurile programate ºi consumurile
specifice; urmãreºte conformitatea cu standardele
specifice, cu legislaþia ºi politicile firmei; prin in-
formaþiile puse la dispoziþia managementului de
la toate nivelurile, semnaleazã în timp util (opera-
tiv) neregulile sau neclaritãþile; în cea mai mare
parte, este cel care „furnizeazã” managementului
tabloul de bord;

- reprezintã un ansamblu ce permite obþinerea, utili-
zarea ºi atragerea eficace ºi eficientã a resurselor ºi
surselor pentru maximizarea rezultatului obþinut;

- contribuie pânã la a determina „reglarea” compor-
tamentelor dintr-o organizaþie; colecteazã ºi trans-
mite partea importantã a datelor necesare eva-
luãrii (ne)realizãrilor centrelor de responsabilitate
ºi a personalului implicat;

- în fine, dar nu în cele din urmã, asigurã stãpânirea
performanþelor organizaþiei, dezvoltând deprinde-
rea raportãrii la obiective ºi a utilizãrii unor mij-
loace adecvate pentru a le atinge.

Mai trebuie sã spunem despre controlul de gestiune
cã se aflã în concurenþã cu mai noul controlling ºi, din
aceastã cauzã, uneori, se confundã, din punctul nos-
tru de vedere, situaþie mai puþin gravã decât multe
alte ambiguitãþi ale domeniului…, în literatura de
specialitate existã diferenþe majore de opinii privind
conþinutul conceptului. În speþã, controllingul se
ocupã de analiza ºi sinteza datelor oferite de cãtre
contabilitate ºi de mediul înconjurãtor, compararea
lor cu obiectivele sistemului ºi oferirea de rapoarte co-
erente managementului strategic, în vederea susþine-
rii funcþiei de previziune a acestuia; stabilirea
metodelor de analizã ºi sintezã a informaþiilor; reeval-
uarea datelor pentru determinarea evenimentelor
anormale ºi antisistemice, a erorilor de prelucrare etc.5

Dupã alþi autori,6 controllingul este mult mai mult ºi

anume un concept de conducere funcþional cu rolul
de a coordona planificarea, controlul ºi informarea în
direcþia obþinerii rezultatelor dorite, iar practicantul
acestuia este într-o bunã mãsurã “conºtiinþa econom-
icã” a firmei. Mai temperat, susþinem ideea cã el pro-
duce unele sinteze de cunoaºtere necesare în progre-
sul procesului decizional, folosind drept metricã
suportul financiar ºi contabil al organizaþiei. Putem
reþine despre cele douã funcþii cã sunt suficient de
asemãnãtoare, dar cu origini diferite, implicit cu
atribute ºi sarcini cel puþin nuanþate de la un caz la
altul.7 Pe lângã influenþele enunþate, controllingul
depinde într-o anumitã mãsurã de mãrimea ºi profilul
entitãþii, dar, din perspectiva abordãrii noastre, este
cert cã în relaþia cu auditul intern are aceeaºi poziþie
precum controlul de gestiune.

În viziunea noastrã, controlul de gestiune nu trebuie
sã se implice în conducerea efectivã, nici mãcar în
conceperea instrumentarului uzitat. Aceastã percep-
þie vine din necesitatea respectãrii principiului sepa-
rãrii sarcinilor. ªi discutãm, de exemplu, despre con-
ceperea logicii ºi arhitecturii bugetelor, nu despre
variabilele ce se folosesc în cadrul bugetelor, asupra
cãrora controlul de gestiune este solicitat sã acþioneze
ºi sã le vehiculeze. Bineînþeles cã nu este recomanda-
bil ca acesta sã participe la conceperea ºi elaborarea
bugetelor; poate face, cel mult, propuneri de per-
fecþionare a acestora, asupra cãrora numai manage-
mentul poate sã decidã dacã se pun în operã sau nu.
Se observã aici o suprapunere evidentã cu domeniul
auditului intern, dar care nu trebuie exclusã din
aceastã cauzã…

De partea cealaltã, este necesar sã rãspundem la între-
barea ce înþelegem prin audit intern? Rãspunsul este
mult prea complicat pentru a putea fi cuprins în câte-
va fraze. Totuºi, în acest caz, distincþia între limbajul
practicienilor ºi cel din teorie este evidentã. Astfel, am
putea considera suficient sã spunem cã în graiul coti-
dian auditul intern nu se numeºte întotdeauna „audit
intern”. Se mai folosesc ºi alte denumiri în funcþie de
obiceiuri, culturi, importanþã, istorie: inspecþie gene-
ralã, control general, verificare internã, control intern,
care „pot” acoperi acelaºi concept. Sintagma „control
intern” reprezintã cel mai nefericit sinonim pentru
termenul de audit intern ºi mult prea folosit cu acest
sens. Prin urmare, marea majoritate a celor care nu
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5 Dumitrescu A., Contabilitate, control ºi audit, „Tribuna Economicã” nr. 30/2008, pg. 61.
6 Hovárt &Partners, Controlling – sisteme eficiente de creºtere a performanþei firmei, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2007, pg. 5-12.
7 Bouquin, H.; Fiol, M., Le contrôle de gestion: Repères perdus, Espaces à retrouver, http://193.51.90.226/cahiers/bouquin-fiol.pdf.
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cunosc teoria în domeniu au dificultãþi în a înþelege
despre ce este vorba ºi de a realiza cã reprezintã stãri
diferite atât în ceea ce priveºte forma, cât ºi fondul. 

Noi ne rezumãm la a prezenta succint conceptul la ni-
vel internaþional ºi naþional, aºa cum reiese din teorie
ºi reglementãri. Astfel, definiþia oferitã de Institutul
Auditorilor Interni este urmãtoarea: „auditul intern
este o activitate independentã ºi obiectivã care dã
unei organizaþii o asigurare în ceea ce priveºte gradul
de control deþinut asupra operaþiunilor, o îndrumã
pentru a-i îmbunãtãþi operaþiunile ºi contribuie la
adãugarea unui plus de valoare. Auditul intern ajutã
organizaþia sã îºi atingã obiectivele evaluând, printr-o
abordare sistematicã ºi metodicã, procesele sale de
management al riscurilor, de control8 ºi de conducere
a întreprinderii, fãcând propuneri pentru a le consoli-
da eficacitatea”. Aceastã definiþie a fãcut deja obiectul
unor multiple comentarii ºi interpretãri pro ºi contra
asupra cãrora nu vom insista.9

La nivel naþional s-a preluat integral aceastã definiþie,
însã, în opinia noastrã, pe un „fundal” insuficient
pregãtit pentru o astfel de instituþie deosebit de valo-
roasã ºi complexã. Cu alte cuvinte sau având în ve-
dere situaþia actualã din þara noastrã, pentru prezent
ºi viitorul perceptibil, considerãm adecvat urmãtorul
concept: auditul intern este cel care apreciazã sufi-
cienþa, permisivitatea sau flexibilitatea ºi capacitatea
catalizatoare a rigorii dintr-o organizaþie.

O altã cauzã a confuziilor o reprezintã, fãrã îndoialã,
faptul cã au avut evoluþii asemãnãtoare. În þara noas-
trã, confuzia este amplificatã ºi de modul nefericit de
legiferare a controlului de gestiune dupã anul 1990.
Astfel, acesta a fost definit ca un control financiar
ulterior, am putea spune „excesiv de ulterior”, care
urmãreºte respectarea dispoziþiilor legale cu privire la
gestionarea, utilizarea ºi administrarea mijloacelor
materiale ºi bãneºti, realizat pe baza documentelor
înregistrate în evidenþa tehnico-operativã ºi în con-
tabilitate. I s-a dat forma unei inspecþii sau revizii de
gestiune, constând în verificarea respectãrii normelor

cu privire la: existenþa, integritatea, pãstrarea ºi paza
bunurilor ºi valorilor de orice fel ºi deþinute sub orice
titlu; utilizarea valorilor materiale, declasarea ºi casa-
rea de bunuri; efectuarea, în numerar sau prin cont, a
încasãrilor ºi plãþilor, în lei ºi valutã, de orice naturã,
inclusiv a salariilor ºi a reþinerilor din acestea ºi a altor
obligaþii faþã de salariaþi; întocmirea ºi circulaþia do-
cumentelor primare ºi de evidenþã tehnic-operativã ºi
contabilã. Verificarea, mai bine spus, inspecþia finan-
ciar-contabilã ulterioarã se exercitã (efectueazã) cel
puþin o datã pe an.10

Considerãm benefic faptul cã s-a legiferat o astfel de
verificare pentru acele vremuri tulburi, dar apreciem
cã, pe mãsurã ce contextul general, literatura ºi nor-
mativele au evoluat, erorile concepþionale au devenit
evidente. În opinia noastrã, instituþia legiferatã are
legãturi cu ceea ce putem numi control financiar de
gestiune, dar nu se confundã nici pe departe cu con-
trolul de gestiune. Aceastã verificare rãmâne apanajul
inspecþiilor, în timp ce controlul de gestiune este mult
mai amplu ºi complex.

Aºa cum auditul intern a trecut de la o simplã verifi-
care contabilã la asistenþa acordatã managementului,
pentru a avea un bun control asupra operaþiunilor, tot
aºa ºi controlul de gestiune a evoluat de la simpla
analizã a costurilor la controlul bugetar, apoi la un
adevãrat pilotaj al întreprinderii11 ºi responsabilizare a
angajaþilor. În prezent, auditul intern ºi controlul de
gestiune depãºesc stadiul de simple direcþii funcþio-
nale, devenind împreunã un ajutor în vederea opti-
mizãrii organizaþiei.

Dacã definiþia variazã în timp, pornind de la un pro-
ces bugetar pentru a ajunge la o gestiune pe centre de
profit ºi/sau pe obiective, iar mai nou pe centre de
responsabilitate, se ocupã ºi de relaþia eficienþã-efica-
citate,12 controlul de gestiune se caracterizeazã în con-
tinuare prin:

- spaþiul vital al funcþiei este sistemul de informare
al organizaþiei referitor la modul de gestionare al
propriilor activitãþi,
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8 În opinia noastrã, procesele de control intern sunt cuprinse în cele de management al riscurilor sau cel puþin au o impor-
tantã parte comunã!

9 Renard, J., Teoria ºi practica auditului intern, Ed d` Organisation, ediþia a 4-a, Paris, 2002, Traducere Ministerul Finanþelor
Publice, Bucureºti, 2003, pg. 78-79.

10 Greceanu, V., Ce mai este controlul financiar de gestiune ºi cine îl reglementeazã, „Tribuna Economicã” nr. 12/2006, pg. 46 ºi State,
O., replicã la articolul menþionat, „Tribuna Economicã” nr. 21/2006, pg. 56-69.

11 În cadrul acestei lucrãri, termenii întreprindere, companie, entitate ºi organizaþie, în principiu, îi considerãm echivalenþi,
dar, în acest caz, “întreprinderea” spune mai mult. Scoate în faþã buna iniþiativã din traseul cãtre performanþã… 

12 Þurlea, E.; ªtefãnescu, A., Performanþa entitãþilor sectorului public, între actualitate ºi perspectivã, Revista „Audit financiar” nr.
5,  CAFR , Bucureºti, 2009, pg. 20.
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- este în folosul performanþei.

Aceste douã atribute permit identificarea asemãnãri-
lor, diferenþelor ºi relaþiilor de complementaritate cu
auditul intern13 ºi fac evidente constatãrile privind
concepþia perimatã a controlului de gestiune din þara
noastrã.

Dintre asemãnãri enunþãm: ambele funcþii se preocu-
pã de toate activitãþile organizaþiei ºi au, deci, un ca-
racter universal; ca ºi auditorul intern, controlorul de
gestiune nu este un angajat din domeniul operaþional:
atrage atenþia, recomandã, propune, însã se limiteazã
la acestea; cele douã funcþii sunt relativ recente ºi încã
în plinã perioadã de evoluþie, de unde rezultã multi-
plicarea întrebãrilor ºi incertitudinilor; ambele relevã
ºi abaterile faptelor de la cele prestabilite; ºi una ºi
cealaltã beneficiazã sau ar trebui sã beneficieze de o
apartenenþã ierarhicã ce le pãstreazã autonomia ºi
independenþa.

Însã diferenþele dintre auditul intern ºi controlul de
gestiune sunt destul de importante pentru a putea
identifica ºi deosebi cele douã „instituþii”. Astfel,
apreciem cã diferenþele privind obiectivele sunt
esenþiale în evidenþierea disjuncþiei. Sunt arhicunos-
cute preocupãrile auditului intern, ºi anume un mai
bun control asupra activitãþilor printr-un diagnostic
al „dispozitivelor” de control intern. Controlul de
gestiune se va ocupa mai mult de informare decât de
sisteme ºi proceduri. În sens larg, se poate spune cã
rolul sãu este sã asigure menþinerea marilor echilibre
ale entitãþii, atrãgând operativ atenþia asupra abate-
rilor sãvârºite sau previzibile ºi recomandând
mãsurile ce trebuie luate pentru restabilizarea situ-
aþiei. Dupã cum se poate observa, acestea sunt într-o
contradicþie aparent insolubilã, la prima vedere se
exclud reciproc ºi totuºi pot fi reperate, fiecare în
parte, la fel de concludent.

Responsabilitãþile sau obiectivele esenþiale ale con-
trolului de gestiune constau, pe de o parte, în asigu-
rarea unei funcþionãri operative, corecte ºi oportune a
sistemului de informare, iar, pe de altã parte, în efec-
tuarea studiilor economice ºi coordonarea lor. De
pildã, determinarea operativã a diferenþelor dintre
vânzãrile programate ºi cele efectiv realizate, inclusiv

raportarea acestora la ritmul cheltuielilor de desfacere
ºi orice alte informaþii aºteptate de responsabilii orga-
nizaþiei.

Simplificând lucrurile, este bine cunoscut cã la bordul
autoturismelor existã o serie de informaþii afiºate la
îndemâna conducãtorului auto, pe seama cãrora aces-
ta ia o mulþime de decizii (de pildã: viteza de depla-
sare, consumul de combustibil, atenþionarea asupra
riscului de derapaj etc.). Pe de altã parte, accesând
computerul autoturismului, se poate observa ºi diag-
nostica dacã acest sistem de mãsurare ºi informare al
„managerului” auto este fiabil. Într-o paralelã între
autoturism ºi organizaþie, putem spune cã prima
funcþie a autovehiculului este similarã controlului de
gestiune de la nivelul organizaþiei, în timp ce a doua
este similarã auditului intern, deºi teza rãmâne vala-
bilã ºi pentru cel extern. Oricum, ambele asigurã un
mai bun control: ºoferului asupra autoturismului ºi
managerului asupra organizaþiei sale…

Abordarea problemelor în cadrul celor douã activi-
tãþi14 este diferitã. Dacã cele douã funcþii au un dome-
niu de aplicare ce acoperã ansamblul activitãþilor,
acestea nu sunt privite în acelaºi fel. Interesându-se în
principal de rezultate, reale sau previzibile, con-
trolorul de gestiune va lua în considerare tot ceea ce
este exprimat sau exprimabil în cifre. Auditul intern
va merge dincolo de aceastã dimensiune ºi acest lucru
poate fi observat în mod special în domenii precum
securitatea, calitatea, relaþiile sociale, mediul etc.15

Pe când auditorul efectueazã diverse misiuni pe tot
parcursul anului cu o periodicitate definitã în funcþie
de risc, controlorul de gestiune are o activitate care
depinde foarte mult de rezultatele întreprinderii ºi de
ritmicitatea raportãrii.

Metodologia auditului intern presupune analizã de
risc, decizii privind obiectivele de urmãrit, identifi-
carea problemelor de sistem, analiza cauzalã aprofun-
datã ºi emiterea de recomandãri focalizate etc.
Metodele de lucru ale controlorului de gestiune sunt -
ºi ele - originale ºi nu se confundã cu precedentele: ele
se bazeazã pe informaþiile personalului operaþional
(previziuni ºi realizãri) ºi sunt în mare parte analitice
ºi deductive.
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13 Renard, J., Teoria ºi practica auditului intern, Ed d` Organisation, ediþia a 4-a, Paris, 2002, Traducere Ministerul Finanþelor
Publice, Bucureºti, 2003, pg. 80-83.

14 Mare dezbaterea: dacã este vorba de activitãþi sau de funcþii…
15 Zhang, Y., Zhou, J., Zhou, N., Audit committee quality, auditor independence, and internal control weakness, „Journal of

Accounting and Public Policy”, no. 26, 2007, pg. 306.
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Domeniile de acþiune, îndeosebi rezultatele ºi efectele
produse, se aflã într-o relaþie de complementaritate,
care creazã un adevãrat „promotor” în cadrul organi-
zaþiei. Astfel, în toate intervenþiile sale, auditul intern
contribuie la un mai bun control de gestiune. Bine-
înþeles cã, fiind o componentã esenþialã a controlului
intern, un mai bun control de gestiune duce ºi el la
perfecþionarea întregului. Acesta este cu atât mai efi-
cient cu cât primeºte informaþii elaborate ºi transmise
într-un sistem de control intern fiabil ºi validat de
auditul intern; controlul de gestiune va beneficia ºi de
asigurãrile oferite de auditul intern în ceea ce priveºte
calitatea informaþiei ºi nu numai. Ca ºi celelalte func-
þii, el poate ºi trebuie sã fie auditat: 

- Indicatorii de gestiune previzionaþi pe care îi uti-
lizeazã sunt adecvaþi? 

- Informaþiile pe care le primeºte sunt exhaustive? 

- Timpii de procesare a informaþiilor sunt suficienþi
sau exageraþi?

- Formatul datelor de intrare/ieºire este unul perfor-
mant? 

- Cei care iau deciziile þin seama de informaþiile
furnizate de controlul de gestiune într-o mãsurã
suficientã? Etc.

Aceste întrebãri ºi le pune auditorul intern pentru a
evalua mãsura în care controlorul de gestiune
stãpâneºte rezonabil activitatea pe care o desfãºoarã.
Desigur, alegerea unui sistem de referinþã sofisticat
complicã demersul, dar acest fapt nu poate fi un pre-
text pentru a-l ocoli. Pe lângã aceastã evaluare peri-
odicã, rapoartele de audit intern pot ºi trebuie sã ofere
controlorului de gestiune informaþii pertinente pen-
tru a-i permite sã estimeze corectitudinea funcþionãrii
proceselor, în concordanþã cu procedurile prevãzute.

Aceeaºi situaþie se întâlneºte ºi în cazul auditului
intern, care va gãsi la controlorul de gestiune infor-
maþii care vor constitui tot atâtea indicii capabile sã
atragã atenþia auditorilor asupra punctelor slabe ce
trebuie luate în considerare în cadrul misiunilor de
audit. 

Putem, aºadar, sã spunem cã dincolo de relaþiile de
complementaritate existã o adevãratã sinergie între
cele douã funcþii în folosul întreprinderii, fãrã sã le
putem confunda din acest motiv. Cu alte cuvinte, nu
este greºit sã spunem cã funcþiile exercitã un control
reciproc menþinându-le ca piese de rezistenþã ale
managementului.

Din nefericire, normalizatorii naþionali s-au orientat
cãtre o concepþie asupra controlului de gestiune ce nu
are ca finalitate „pilotajul” performanþei organizaþiei.
Reglementãrile autohtone abordeazã controlul de
gestiune sub apelativul „control financiar de gestiu-
ne”, reprezentând o formã a controlului financiar atât
de îndepãrtat de momentul operaþiilor încât devine
tardiv. Nu s-a adoptat conceptul de control de ges-
tiune nici ca titulaturã ºi nici ca substanþã. 

S-a optat pentru o variantã originalã, un mix între o
parte a controlului de gestiune ºi o componentã a
verificãrii-inspecþiei financiare „la faþa locului”…,
care, în opinia noastrã, nu rãspunde nevoilor reale ale
organizaþiilor dinamice. A nu se înþelege cã suntem
pentru excluderea acestei verificãri, numai cã a
devenit mai mult decât necesarã reconsiderarea aces-
teia.

Concluzii
Mediul în care opereazã entitãþile, trendul descendent
al resurselor, lipsa de transparenþã în utilizarea aces-
tora, obiective insuficient definite, dificultatea evalu-
ãrii performanþei manageriale sunt doar câteva dintre
elementele care impun definirea ºi utilizarea fãrã
echivoc a celor douã activitãþi ºi în organizaþiile ro-
mâneºti. 

Viziunea autohtonã actualã asupra controlului de
gestiune scade viteza de reacþie, oportunitatea ºi efi-
cienþa acþiunilor manageriale. Aceastã stare de fapt
întârzie cu mult deciziile de reglare a proceselor ºi
sistemelor, trecându-le în domeniul inutilului. Ce sã
mai spunem despre caracterul anticipativ ºi preventiv
care lipseºte cu desãvârºire? 

Considerãm o scãpare faptul cã o componentã a cãrei
prezenþã este tot mai doritã în cadrul companiilor de
succes ºi a entitãþilor publice performante nu este
exploatatã la adevãratul ei potenþial.

Apreciem cã, dacã vor fi concepute în spiritul evocat
de noi în aceastã lucrare, auditul intern ºi controlul de
gestiune, prin prestaþiile lor de mare profunzime, se
pot constitui în adevãrate resurse menite sã asigure
profesionalizarea managementului. Mai mult, imple-
mentarea duetului în poziþia ºi rolul pentru care au
fost create de experienþa organizaþionalã internaþio-
nalã poate fi una dintre soluþiile de revigorare a mul-
tor entitãþi româneºti.
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Volumul Manual de standarde
internaþionale de audit ºi control de
calitate. Audit financiar 2009, apã-
rut de curând în coeditare CAFR-
IRECSON, include standardele ºi

prevederile internaþionale de audit ºi
control de calitate emise de Consiliul
pentru Standarde Internaþionale de
Audit ºi Asigurare (IAASB) al Fede-
raþiei Internaþionale a Contabililor
(IFAC) - organismul internaþional
responsabil de normalizare în dome-
niul auditului. 

Procesul de traducere a acestui ma-
nual a fost agreat cu IFAC, implicând
atât traducerea propriu-zisã, cât ºi
revizuirea ulterioarã ºi consultarea
publicã a principalelor pãrþi intere-
sate, în conformitate cu Politica de
Traduceri a organismului internaþio-
nal menþionat. Standardele Interna-
þionale de Audit clarificate, emise în
aprilie 2009 de cãtre IAASB (IFAC)
urmeazã a fi adoptate în cadrul
Uniunii Europene, în cursul anului
2010. 

Traducerea lor în limba românã este
în curs de revizuire de cãtre Direcþia

Generalã Traduceri a Comisiei Eu-
ropene. Ca urmare, este posibil ca
eventualele comentarii sau sugestii
efectuate de cãtre traducãtorii DGT
CE asupra textului final aprobat al
ISA-urilor clarificate în limba ro-
mânã sã aibã mici diferenþe în ceea
ce priveºte formularea faþã de actu-
ala ediþie.
Întrucât noile ISA-uri clarificate sunt
în vigoare pentru auditurile situaþi-
ilor financiare aferente perioadelor
cu începere de la sau ulterior datei
de 15 decembrie 2009, Camera Au-
ditorilor Financiari din România a
depus toate eforturile în vederea tra-
ducerii acestora într-un timp cât mai
scurt, pentru a putea fi puse la dis-
poziþia membrilor sãi ºi a tuturor
pãrþilor interesate din mediul eco-
nomico-financiar din România.

Manualul poate fi procurat 
de la sediul CAFR
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With an exciting and controversial theme, the present research states a multidimen-
sional approach, starting with the roots of the word ethics, studying the reasons for
which human kind acts in a certain manner. 

The dynamism of the economical contemporary relationships, the extent of the glob-
alization phenomenon and the expand of the business environment marking this start
of the millennium, opened the challenge of performance, prosperity and being the best
in a certain area of interest, the reverse of the medal being the willing to achieve all
those aims, no matter the means. 

As a consequence, everything that not long time ago was considered immoral and
against ethical rules, today is seen as natural and unfortunately accepted and put in
practice by many.

The reason for approaching the present theme is to emphasize the undisputed
essence of all that's moral in any action that we are setting in our social and econom-
ical life. It is the fundamental base for any durable, honest, objective and sincere
actions.  
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Introducere
Auditul îºi poate atinge obiectivele
doar dacã existã un sistem de con-
trol organizat, formalizat, periodic,
constituit din: standarde ºi norme
profesionale, ghiduri procedurale,
coduri etice, care sã susþinã morala
profesiei de audit, având în vedere
faptul cã auditorul trebuie sã fie în
afara oricãror bãnuieli, iar indepen-
denþa ºi obiectivitatea sa sunt pi-
loni esenþiali pentru exercitarea
profesiei. 

Funcþia de audit oferã, din acest
punct de vedere, siguranþa rezona-
bilã cã operaþiunile desfãºurate,
deciziile luate sunt sub control ºi
cã, în acest fel, contribuie la reali-
zarea obiectivelor organizaþiei. În
caz contrar, funcþia de audit trebuie
sã ofere recomandãri pentru a
remedia situaþia. 

Auditul financiar este o examinare
profesionistã ºi independentã (ex-
presie de opinie) a situaþiilor finan-
ciare efectuatã de un auditor în
conformitate cu orice obligaþie rele-
vantã ºi dã un aport aport de credi-
bilitate asupra informaþiilor conta-
bile publicate de unitatea patrimo-
nialã. Pentru persoanele exterioare
agentului economic, avizul unui
profesionist independent asupra
documentelor financiar-fiscale con-
stituie cea mai bunã indicaþie asu-
pra gradului de încredere pe care îl
poate acorda acestora. El presupu-
ne o examinare completã a docu-
mentelor ºi actelor justificative ºi
fiscale ºi are scopul de a arãta dacã
aceste documente prezintã corect
situaþia financiarã ºi fiscalã a agen-
tului economic ºi rezultatul ope-
raþiunilor privind perioada certifi-
catã. Fãrã acest aviz documentele
pot fi puse la îndoialã sub aspect
real ºi juridic.

Din aceste motive, auditorul trebu-
ie în primul rând sã fie o persoanã



eticã ºi moralã. Încã din cele mai
vechi timpuri funcþia de auditor
era îndeplinitã de oameni de încre-
dere. Pe la începuturile secolului
XVIII funcþia de „auditor” era exer-
citatã de preoþi, deoarece aveau ca-
litãþile morale necesare, ºi aveau ca
obiectiv pedepsirea hoþilor pentru
fraudã ºi protejarea patrimoniului
propriu. Iar în perioada modernã
imaginea auditorilor a luat contu-
rul unor profesioniºti din sfera
auditului ºi contabilitãþii, organiza-
þi ca executanþi de profesii liberale,
independente sau reuniþi în cadrul
unor societãþi de expertizã ºi audit
ce au ca obiectiv formularea unor
opinii care atestau imaginea fidelã
a conturilor, calitatea controlului
intern, respectarea normelor conta-
bile ºi protecþia contra fraudelor
naþionale ºi internaþionale. Audito-
rii trebuie sã dea dovadã de o inte-
gritate ireproºabilã ºi de un com-
portament etic pentru a avea încre-
dere continuã din partea clienþilor.
Toþi auditorii trebuie sã cunoascã ºi
sã respecte regulile ºi liniile direc-
toare specificate în cuprinsul Codu-
lui privind conduita eticã a audi-
torului.

Publicul profesiei de audit finan-
ciar îl reprezintã clienþii, creditorii,
guvernele, angajatorii, angajaþii, in-
vestitorii, comunitatea de afaceri ºi
financiarã ºi alte entitãþi care se ba-
zeazã pe obiectivitatea ºi integrita-
tea auditorilor financiari în menþi-
nerea funcþionãrii ordonate a co-
merþului. 

Acest fapt impune o responsabi-
litate a profesiunii de auditor finan-
ciar faþã de interesul public. Intere-
sul public este definit ca fiind bi-
nele comunitãþii de indivizi ºi insti-
tuþii pe care o deserveºte un audi-
tor financiar profesionist. 

Responsabilitatea unui auditor fi-
nanciar nu presupune – în mod ex-
clusiv – satisfacerea cerinþelor unui
client sau angajator individual.
Standardele profesiunii de auditor
financiar sunt determinate într-o
mare mãsurã de interesul public.
Auditorii financiari profesioniºti au
un rol important în societate. Inves-
titorii, creditorii, angajatorii ºi alte
segmente ale comunitãþii de afa-
ceri, precum ºi guvernul ºi publicul
în sens larg se bazeazã pe auditorii
financiari profesioniºti în ceea ce
priveºte o contabilitate ºi o rapor-
tare financiarã corectã, un manage-
ment financiar eficient ºi o consul-
tanþã competentã pentru o varie-
tate de aspecte circumscrise afacerii
ºi impozitãrii. 

Atitudinea ºi comportamentul au-
ditorilor financiari profesioniºti în
procesul de furnizare a unor astfel
de servicii au un impact asupra
bunãstãrii economice a comunitãþii
ºi a þãrii din care fac parte. 

Auditorii financiari profesioniºti îºi
pot menþine aceastã poziþie avanta-
joasã numai continuând sã furni-
zeze publicului serviciile specifice
la un nivel care sã demonstreze cã
încrederea publicului este bine fun-
damentatã. Este în interesul profe-
siunii de auditor financiar la nivel
mondial sã facã cunoscut utilizato-
rilor de servicii furnizate de audi-
torii financiari faptul cã aceste ser-
vicii sunt realizate la cel mai înalt
nivel de performanþã ºi în concor-
danþã cu cerinþele etice care încear-
cã sã asigure o astfel de perfor-
manþã.

Codul privind conduita eticã a au-
ditorului reprezintã un ansamblu
de principii ºi reguli de conduitã
care trebuie sã guverneze activi-
tatea auditorilor.1 Scopul Codului

privind conduita eticã a auditoru-
lui este de a promova cultura eticã
în viziunea globalã a profesiei de
auditor. Acest cod cuprinde regu-
lile pe care auditorii trebuie sã le
respecte în exercitare atribuþiilor.
Scopul Codului privind conduita
eticã a auditorului este crearea ca-
drului etic necesar desfãºurãrii pro-
fesiei de auditor, astfel încât acesta
sã îºi îndeplineascã cu profesiona-
lism, loialitate, corectitudine ºi în
mod conºtiincios îndatoririle de
serviciu ºi sã se abþinã de la orice
faptã care ar putea sã aducã preju-
dicii instituþiei sau autoritãþii pu-
blice în care îºi desfãºoarã activita-
tea. 

Dilema de reglementare,
o provocare la nivel

socio-empatic
Motivaþiile redundante ºi nefon-
date, argumentele care susþin cã
este acceptabil sã falsifici declaraþi-
ile fiscale, sã cosmetizezi situaþii
financiare pentru a atrage investi-
tori sau sã delapidezi active, sunt,
de obicei, bazate ºi motivate prin
faptul cã toatã lumea face acelaºi
lucru. „Dacã-i lege, e moral”- con-
form acestui raþionament, un indi-
vid nu poate fi obligat sã restituie
un obiect gãsit decât în cazul în
care persoana care a pierdut res-
pectivul obiect poate demonstra cã
acesta îi aparþine. „Probabilitatea
demascãrii ºi consecinþele ei”- acest
raþionament se bazeazã pe evalu-
area probabilitãþii ca o altã per-
soanã sã descopere comportamen-
tul imoral. În mod tipic, persoana
în cauzã încearcã sã evalueze ºi
gravitatea eventualei penalizãri în
cazul în care este demascatã.

32

Cercetãri în audit ºi raportãri financiare

1 Gavin, Thomas A.; Klinefelter, Donald S., Professional Ethics and Audit , Journal of Managerial Auditing, 2008, Volume 4,
issue2



O modalitate relativ simplã de re-
zolvare a dilemelor etice e metoda
celor 6 paºi: 

1. Obþinerea informaþiilor rele-
vante

2. Identificarea problemelor etice
pe baza informaþiilor obþinute

3. Determinarea persoanelor/gru-
purilor afectate de deznodã-
mântul dilemei ºi a modului în
care vor fie ele afectate

4. Identificarea alternativelor de
care dispune persoana care tre-
buie sã rezolve dilema

5. Identificarea consecinþelor pro-
babile ale fiecãrei alternative

6. Decizia privind acþiunile adec-
vate de întreprins.

Din când în când, auditorii finan-
ciari întâlnesc situaþii care deter-
minã apariþia unor conflicte de in-
terese. Astfel de conflicte pot apã-
rea într-o varietate de forme, de la o
dilemã relativ fãrã importanþã la
situaþii extreme de fraudã sau
activitãþi ilegale similare.

Totuºi, se admite cã pot exista anu-
miþi factori a cãror apariþie poate
determina ca responsabilitãþile
unui auditor financiar sã intre în
conflict cu solicitãri interne sau
externe, de un tip sau altul. Prin
urmare:

- Poate exista pericolul de exerci-
tare de presiuni din partea unui
supraveghetor, manager, direc-
tor sau partener; sau, în cazul în
care existã relaþii de familie sau
personale, acestea pot da naº-
tere la posibile presiuni exerci-
tate asupra auditorilor financia-
ri. Într-adevãr, trebuie descura-
jate relaþiile care pot influenþa
ori afecta în sens negativ sau pot
ameninþa integritatea auditoru-
lui financiar.

- Unui auditor financiar i se poate
solicita sã acþioneze contrar
standardelor tehnice ºi/sau pro-
fesionale.

- Pot apãrea probleme de divizare
a loialitãþii între superiorul au-
ditorului financiar ºi standar-
dele de conduitã solicitate.

- Pot apãrea conflicte în situaþia în
care sunt publicate informaþii
care induc în eroare, care pot fi
în avantajul angajatorului sau
clientului ºi de care poate sau nu
beneficia auditorul financiar.

În procesul de aplicare a standar-
delor de conduitã eticã, auditorii fi-
nanciari pot întâlni probleme în
identificarea comportamentului
lipsit de eticã sau în soluþionarea
conflictelor legate de eticã. În cazul
în care auditorii financiari se con-
fruntã cu aspecte de eticã semni-
ficative, aceºtia trebuie sã urmeze
politicile existente ale organizaþiei
angajatoare pentru a gãsi rezolva-
rea unui astfel de conflict.

Prevederi standard 
de eticã ºi conduitã 

profesionalã 
la nivel global

Motivul de bazã al existenþei unui
nivel foarte înalt de conduitã profe-
sionalã în orice profesie constã în
nevoia de a obþine încrederea pu-
blicului în calitatea serviciilor pres-
tate de breasla respectivã, indife-
rent de persoana care le presteazã.
Pentru un expert contabil este
esenþial ca atât clientul, cât ºi uti-
lizatorii externi ai situaþiilor finan-
ciare sã aibã încredere în calitatea
auditurilor ºi a altor servicii. În-
crederea publicului în calitatea ser-
viciilor profesionale este mult mai
mare atunci când profesia respec-

tivã susþine aplicarea unor stan-
darde de performanþã foarte înalte
ºi a unor reguli de conduitã foarte
stricte de cãtre toþi practicienii sãi.

Realizarea scopului prezentului
cod privind conduita eticã a audi-
torului presupune îndeplinirea
urmãtoarelor obiective:

a) performanþa - profesia de audi-
tor presupune desfãºurarea unei
activitãþi la cei mai ridicaþi para-
metri, în scopul îndeplinirii ce-
rinþelor interesului public, în
condiþii de economicitate, efica-
citate ºi eficienþã;

b) profesionalismul - profesia de
auditor presupune existenþa
unor capacitãþi intelectuale ºi
experienþe dobândite prin pre-
gãtire ºi educaþie ºi printr-un
cod de valori ºi conduitã comun
tuturor auditorilor;

c) calitatea serviciilor - constã în
competenþa auditorilor de a-ºi
realiza sarcinile ce le revin cu
obiectivitate, responsabilitate,
sârguinþã ºi onestitate;

d) încrederea - în îndeplinirea sar-
cinilor de serviciu, auditorii tre-
buie sã promoveze cooperarea
ºi bunele relaþii cu ceilalþi audi-
tori ºi în cadrul profesiunii, iar
sprijinul ºi cooperarea profesio-
nalã, echilibrul ºi corectitudinea
sunt elemente esenþiale ale pro-
fesiei de auditor, deoarece încre-
derea publicã ºi respectul de
care se bucurã un auditor repre-
zintã rezultatul realizãrilor cu-
mulative ale tuturor auditorilor;

e) conduita - auditorii trebuie sã
aibã o conduitã ireproºabilã atât
pe plan profesional, cât ºi per-
sonal;

f) credibilitatea - informaþiile fur-
nizate de rapoartele ºi opiniile
auditorilor trebuie sã fie fidele
realitãþii ºi de încredere. 
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Codul privind conduita eticã a au-
ditorului este structurat în douã
componente esenþiale:

a) principiile fundamentale pentru
profesia ºi practica de audit
public;

b) regulile de conduitã care impun
normele de comportament pen-
tru auditori .

În desfãºurarea activitãþii lor audi-
torii trebuie sã aplice ºi sã susþinã
urmãtoarele principii fundamen-
tale: integritatea, independenþa ºi
obiectivitatea, confidenþialitatea,
competenþa profesionalã, neutrali-
tatea politicã.

Conform principiului integritãþii,
auditorul intern trebuie sã fie co-
rect, onest ºi incoruptibil, integri-
tatea fiind suportul încrederii ºi
credibilitãþii acordate raþionamen-
tului auditorului.

Independenþa faþã de entitatea au-
ditatã ºi oricare alte grupuri de
interese este indispensabilã; audi-
torii trebuie sã depunã toate efor-
turile pentru a fi independenþi în
tratarea problemelor aflate în anali-
zã; auditorii trebuie sã fie indepen-
denþi ºi imparþiali atât în teorie, cât
ºi în practicã; în toate problemele
legate de munca de audit indepen-
denþa auditorilor nu trebuie sã fie
afectatã de interese personale sau
exterioare; auditorii au obligaþia de
a nu se implica în acele activitãþi în
care au un interes legitim/înte-
meiat.

Cât priveºte obiectivitatea, în acti-
vitatea lor auditorii trebuie sã ma-
nifeste obiectivitate ºi imparþiali-
tate în redactarea rapoartelor, care
trebuie sã fie precise ºi obiective;
concluziile ºi opiniile formulate în
rapoarte trebuie sã se bazeze exclu-
siv pe documentele obþinute ºi ana-
lizate conform standardelor de au-
dit; auditorii trebuie sã foloseascã

toate informaþiile utile primite de la
entitatea auditatã ºi din alte surse.
De aceste informaþii trebuie sã se
þinã seama în opiniile exprimate de
auditori în mod imparþial. Audito-
rii trebuie, de asemenea, sã anali-
zeze punctele de vedere exprimate
de entitatea auditatã ºi, în funcþie
de pertinenþa acestora, sã formu-
leze opiniile ºi recomandãrile pro-
prii; auditorii trebuie sã facã o eva-
luare echilibratã a tuturor circum-
stanþelor relevante ºi sã nu fie influ-
enþaþi de propriile interese sau de
interesele altora în formarea pro-
priei opinii.

Confidenþialitatea este esenþialã
pentru menþinerea standardelor de
calitate a procesului misiunilor de
audit. Auditorii sunt obligaþi sã
pãstreze confidenþialitatea în legã-
turã cu faptele, informaþiile sau do-
cumentele despre care iau cu-
noºtinþã în exercitarea atribuþiilor
lor; este interzis ca auditorii sã uti-
lizeze în interes personal sau în be-
neficiul unui terþ informaþiile do-
bândite în exercitarea atribuþiilor de
serviciu. În cazuri excepþionale au-
ditorii pot furniza aceste informaþii
numai în condiþiile expres prevã-
zute de normele legale în vigoare.

Competenþa profesionalã - Audito-
rii sunt obligaþi sã îºi îndeplineascã
atribuþiile de serviciu cu profesio-
nalism, competenþã, imparþialitate
ºi la standarde internaþionale,
aplicând cunoºtinþele, aptitudinile
ºi experienþa dobândite.

Neutralitatea politicã priveºte po-
ziþia politicã a auditorilor. Audi-
torii trebuie sã fie neutri din punct
de vedere politic, în scopul înde-
plinirii în mod imparþial a activi-
tãþilor; în acest sens ei trebuie sã îºi
menþinã independenþa faþã de orice
influenþe politice. Auditorii au
obligaþia ca în exercitarea atribuþi-
ilor ce le revin sã se abþinã de la ex-

primarea sau manifestarea convin-
gerilor lor politice.

Regulile de conduitã sunt norme
de comportament pentru auditori
ºi reprezintã un ajutor pentru inter-
pretarea principiilor ºi aplicarea lor
practicã, având rolul sã îndrume
din punct de vedere etic auditorii.

1. Integritatea: se referã la exerci-
tarea profesiei cu onestitate, bunã-
credinþã ºi responsabilitate; respec-
tarea legii ºi acþionarea în confor-
mitate cu cerinþele profesiei; res-
pectarea ºi contribuþia la obiec-
tivele etice legitime ale entitãþii; se
interzice auditorilor sã ia parte cu
bunã ºtiinþã la activitãþi ilegale ºi
angajamente care discrediteazã
profesia de auditor sau entitatea
publicã din care fac parte.

2. Independenþa ºi obiectivitatea:
se interzice implicarea auditorilor
în activitãþi sau în relaþii care ar
putea sã fie în conflict cu interesele
entitãþii publice ºi care ar putea
afecta o evaluare obiectivã; se in-
terzice auditorilor sã asigure unei
entitãþi auditate alte servicii decât
cele de audit ºi consultanþã; se in-
terzice auditorilor, în timpul misiu-
nii lor, sã primeascã din partea ce-
lui auditat avantaje de naturã ma-
terialã sau personalã care ar putea
sã afecteze obiectivitatea evaluãrii
lor; auditorii sunt obligaþi sã pre-
zinte în rapoartele lor orice docu-
mente sau fapte cunoscute de ei,
care, în caz contrar, ar afecta activi-
tatea structurii auditate.

3. Confidenþialitatea: se interzice
folosirea de cãtre auditori a infor-
maþiilor obþinute în cursul activi-
tãþii lor în scop personal sau într-o
manierã care poate fi contrarã legii
ori în detrimentul obiectivelor legi-
time ºi etice ale entitãþii auditate.

4. Competenþa: auditorii trebuie sã
se comporte într-o manierã profe-
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sionalã în toate activitãþile pe care
le desfãºoarã, sã aplice standarde ºi
norme profesionale ºi sã manifeste
imparþialitate în îndeplinirea atri-
buþiilor de serviciu; auditorii tre-
buie sã se angajeze numai în acele
misiuni pentru care au cunoºtin-
þele, aptitudinile ºi experienþa nece-
sare; auditorii trebuie sã utilizeze
metode ºi practici de cea mai bunã
calitate în activitãþile pe care le rea-
lizeazã; în desfãºurarea auditului ºi
în elaborarea rapoartelor auditorii
au datoria de a adera la postulatele
de bazã ºi la standardele de audit
general acceptate; auditorii trebuie
sã îºi îmbunãtãþeascã în mod con-
tinuu cunoºtinþele, eficienþa ºi cali-
tatea activitãþii lor; ºeful comparti-
mentului de audit public, respectiv
conducãtorul entitãþii publice, tre-
buie sã asigure condiþiile necesare
pregãtirii profesionale a auditori-
lor, perioada alocatã în acest scop
fiind de minimum 15 zile lucrãtoa-
re pe an; auditorii trebuie sã aibã
un nivel corespunzãtor de studii de
specialitate, pregãtire ºi experienþã
profesionale elocvente; auditorii
trebuie sã cunoascã legislaþia de
specialitate ºi sã se preocupe în
mod continuu de creºterea nivelu-
lui de pregãtire, conform standar-
delor internaþionale; se interzice
auditorilor sã îºi depãºeascã atribu-
þiile de serviciu. 

Toate aceste norme ºi reguli ce tre-
buie respectate reprezintã unitatea
de bazã a auditului, acea parte teo-
reticã, care susþine întreaga activi-
tate de audit.

Din cauza concurenþei acerbe, fir-
mele de audit au pus în aplicare
seturi de principii ºi practici care
sunt numite deseori „practici de
activitãþi îmbunãtãþite2”. Acestea
includ elemente precum: practici

de recrutare ºi de personal îmbunã-
tãþite, managementul la sediu per-
fecþionat, publicitate ºi alte metode
de promovare mult mai eficiente. 

În marketing ºi în promovarea pro-
fesiei ºi a activitãþilor curriculare,
auditorul financiar trebuie:

sã nu foloseascã mijloace care
aduc profesia în disputã;

sã nu aibã pretenþii exagerate
pentru serviciile pe care ei sunt
capabili a le oferi, pentru com-
petenþa pe care ei o au sau pen-
tru experienþa pe care au câº-
tigat-o; 

sã nu denigreze activitatea altor
auditori.

Modalitãþi prin care auditorii sunt
încurajaþi sã se comporte ca profe-
sioniºti: standardele de audit ge-
neral acceptate ºi interpretãrile lor
(SAGA/GAAS), examenele pentru
licenþa de contabil public autorizat
(sau de expert contabil)- CPA, con-
trolul calitãþii, cerinþele de evaluare
colegialã, normele definite de
CVOB/SEC, clasificarea firmelor de
expertizã contabilã, precum ºi per-
fecþionarea profesionalã continuã. 

Codul de conduitã profesionalã al
IACPA/AICPA are, la rândul sãu,
un impact semnificativ asupra
practicienilor. Acesta are patru
pãrþi: principii, reguli de conduitã,
interpretãri ale regulilor de con-
duitã ºi „verdicte” etice.

Principiile etice sunt:

1. Standarde tehnice (Responsabi-
litãþi) - pentru a-ºi îndeplini res-
ponsabilitãþile ca profesioniºti,
membrii ar trebui sã aplice raþiona-
mente profesionale ºi morale juste
în toate activitãþile lor. Un auditor
financiar trebuie sã desfãºoare ser-
vicii profesionale în concordanþã cu

standardele tehnice ºi profesionale
relevante. Auditorii financiari au
datoria de a îndeplini cu grijã ºi
competenþã instrucþiunile clientu-
lui sau angajatorului, atâta vreme
cât corespund cerinþelor de integri-
tate, obiectivitate ºi, în cazul audi-
torilor financiari în practicã publi-
cã, de independenþã. În plus, aceº-
tia trebuie sã se conformeze stan-
dardelor tehnice ºi profesionale
promulgate de:

- IFAC (de exemplu, Standardele
Internaþionale de Audit);

- Comitetul pentru Standarde In-
ternaþionale de Contabilitate;

- Organismele profesionale mem-
bre sau alte organisme cu atri-
buþii de reglementare; 

- Legislaþia relevantã.

2. Conduita profesionalã - membrii ar
trebui sã-ºi asume obligaþia de a
acþiona astfel încât sã serveascã
interesul public, sã respecte încre-
derea publicului ºi sã demonstreze
angajament faþã de profesionalism.
Un auditor financiar trebuie sã ac-
þioneze într-o manierã corespunzã-
toare reputaþiei profesiei ºi trebuie
sã evite orice comportament care ar
putea discredita profesia. Obligaþia
de a evita orice comportament care
ar putea discredita profesia impu-
ne organismului membru sã ia în
considerare, în momentul în care
elaboreazã cerinþe etice, responsa-
bilitãþile auditorilor financiari faþã
de clienþi, terþe pãrþi, alþi membri ai
profesiei de auditori financiari, per-
sonal, angajatori ºi public în sens
larg.

3. Integritate - pentru a-ºi pãstra ºi
consolida încrederea publicului,
membrii ar trebui sã-ºi exercite toa-
te responsabilitãþile profesionale cu
cel mai acut sens al integritãþii. Un
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auditor financiar trebuie sã fie di-
rect ºi onest în desfãºurarea servici-
ilor profesionale.

4. Obiectivitate ºi independenþã - un
membru ar trebui sã-ºi pãstreze ati-
tudinea obiectivã ºi sã evite con-
flictele de interese în cursul exer-
citãrii responsabilitãþii sale profe-
sionale. Un membru din practica
publicã ar trebui sã fie independent
în fapte ºi în atitudini atunci când
presteazã servicii de audit ºi alte
servicii de certificare.

5. Rigoare profesionalã cuvenitã - un
membru ar trebui sã respecte nor-
mele tehnice ºi etice ale profesiei, sã
vizeze continuu îmbunãtãþirea
competenþelor sale ºi a calitãþii ser-
viciilor sale precum ºi sã-ºi exercite
responsabilitatea profesionalã la
cel mai înalt nivel al capacitãþii de
care dispune.

6. Confidenþialitatea se aplicã numai
membrilor implicaþi în practica
publicã. Un auditor financiar tre-
buie sã respecte confidenþialitatea
informaþiilor dobândite pe parcur-
sul derulãrii serviciilor profesio-
nale ºi nu trebuie sã foloseascã sau
sã dezvãluie nicio astfel de infor-
maþie fãrã o autorizare corespunzã-
toare ºi specificã, cu excepþia situ-
aþiilor în care existã un drept sau o
obligaþie legalã sau profesionalã
care impune dezvãluirea acelor in-
formaþii. Confidenþialitatea nu este
numai o problemã de prezentare a
informaþiilor. Se cere ca un auditor
financiar ce a obþinut informaþii în
timpul prestãrii serviciilor profe-
sionale sã nu foloseascã ºi nici sã
nu parã cã foloseºte informaþia cu
scopul de a obþine avantaje perso-
nale sau în avantajul unei terþe
pãrþi.

Regulile de conduitã cuprind re-
guli explicite, care trebuie respec-
tate de orice expert contabil în

practicã din sfera contabilitãþii, iar
verdictele etice sunt explicaþii ale
unor circumstanþe reale specifice.
Valoarea unui audit depinde în
foarte mare mãsurã de percepþia pe
care o are publicul în legãturã cu
independenþa auditorilor.

Independenþa - Regula 101: Un
membru din practica publicã va fi
independent în prestarea servicii-
lor profesionale, conform prevede-
rilor din normele promulgate de or-
ganismele desemnate de consiliu.

În audit, independenþa înseamnã a
adopta un punct de vedere nepãr-
tinitor în cursul executãrii testelor
de audit, al evaluãrii rezultatelor
acestor teste ºi al întocmirii rapor-
tului de audit. Dacã auditorul pro-
tejeazã un client, un bancher sau
orice altã persoanã interesatã, 
atunci el nu mai poate fi considerat
independent.

Independenþa poate fi fapticã sau
aparentã ºi presupune:

a) Independenþa în gândire: Gân-
direa care permite exprimarea
unei opinii fãrã a fi afectatã de
influenþe care pot compromite
raþionamentul profesional, îngã-
duind unui individ sã acþioneze
cu integritate ºi sã îºi exercite
obiectivitatea ºi scepticismul
profesional.

b) Independenþa în aparenþã: Evi-
tarea evenimentelor ºi circum-
stanþelor care sunt atât de sem-
nificative încât o terþã parte ra-
þionalã ºi informatã, cunoscând
toate informaþiile relevante, in-
clusiv metodele de siguranþã
aplicate, ar putea concluziona cã
integritatea, obiectivitatea sau
scepticismul profesional al unui
auditor sau al unui membru al
unei echipe de audit au fost
compromise.

Regula 101 interzice deþinerea ori-
cãrui fel de participaþie la capital
sau a altei investiþii directe în între-
prinderile cliente ale unui audit. In-
teresele (participanþilor) indirecte,
de exemplu, bunicul unui auditor
deþine acþiuni ale unei companii -
client sunt de asemenea interzise,
dar numai dacã valoarea lor este
semnificativã pentru auditor.

Relaþiile de familie ºi personale în-
tre un membru al echipei de audit
ºi un director, un funcþionar supe-
rior sau un anumit angajat, depin-
zând de rolul lor în angajamentul
de audit ar putea crea animozitãþi
de interes propriu, familiaritate ºi
intimidare. Nu poate fi descrisã în
detaliu semnificaþia ameninþãrilor
pe care astfel de relaþii le pot crea.
Semnificaþia va depinde de un
numãr de factori incluzând respon-
sabilitãþile persoanei ce se ocupã de
angajamentul de audit, relaþiile de
apropiere ºi rolul membrului de
familie vizavi de clientul de audit.

Dacã un membru de familie al unui
membru al echipei de audit este
director, funcþionar superior sau
lucrãtor al clientului de audit ºi are
atribuþii care îi conferã puterea de a
exercita o influenþã directã ºi sem-
nificativã asupra angajamentului
de audit sau a ocupat o astfel de
poziþie pe durata derulãrii angaja-
mentului, ameninþãrile cu privire la
independenþã pot fi reduse la un
nivel acceptabil doar prin înlãtura-
rea persoanei respective din echipa
de audit. Numai aceastã mãsurã
poate reduce riscul de ameninþare a
independenþei. Dacã aceastã mãsu-
rã nu se aplicã, va trebui ca echipa
de audit sã se retragã din angaja-
ment. De exemplu, în cazul unui
angajament de audit al situaþiilor
financiare, dacã soþul/soþia unui
membru al echipei de audit este
angajat ºi deþine o poziþie prin care

36

Cercetãri în audit ºi raportãri financiare



exercitã o influenþã directã ºi sem-
nificativã în privinþa înregistrãrilor
contabile ºi a întocmirii situaþiilor
financiare ale clientului, ameninþa-
rea independenþei ar putea fi re-
dusã la un nivel acceptabil doar
prin eliminarea persoanei în cauzã
din echipa de audit.

Împrumuturile între o firmã de ex-
pertizã contabilã sau membrii ei ºi
un client de audit sunt interzise,
deoarece ele reprezintã o relaþie fi-
nanciarã. Excepþiile acceptate se
referã la creditele pentru cumpãra-
rea de automobile, creditele garan-
tate în totalitatea lor prin depozite
bãneºti la aceeaºi instituþie finan-
ciarã, precum ºi creditele în cont
curent, în limita sumei de 5000 $.

Se interzice auditorilor sã ocupe
poziþii de decizie într-o companie
(membru al consiliului de adminis-
traþie, responsabil cu funcþii execu-
tive, manager sau angajat al unei
companii) care este clientul unui
audit. Un auditor nu poate fi ga-
rant, gestionar cu drept de vot, pro-
motor sau gestionar al fondului de
pensii al unui client, dar nici ocupa
o funcþie managerialã sau a fi anga-
jat al companiei.

Interpretãrile le permit membrilor
sã efectueze audituri ºi, în acelaºi
timp, sã exercite funcþia de membri
ai consiliului de administraþie sau
gestionari onorifici în cazul unor
organizaþii fãrã scop lucrativ, cum
ar fi cele religioase sau de bine-
facere, atâta timp cât poziþia pe care
o ocupã are un statut pur onorific.
Interpretãrile permit unei forme de
expertizã contabilã sã þinã evidenþa
contabilã ºi sã facã auditul unui
client.

În cadrul Regulii 101 ºi al verdicte-
lor ºi interpretãrilor sale, se consi-
derã cã independenþa va fi afectatã

dacã onorariile pentru servicii de
specialitate, facturate sau nu,
rãmân neachitate timp de mai mult
de un an dupã data întocmirii ra-
portului. Asemenea onorarii neplã-
tite sunt considerate ca fiind îm-
prumut acordat de auditor clientu-
lui ºi reprezintã, în consecinþã, o
încãlcare a Regulii 101. Neachitarea
onorariilor de audit de cãtre un
client aflat în proces de faliment nu
încalcã prevederile Regulii 101.

Auditorul ºi membrii echipei de
audit trebuie sã-ºi pãstreze inde-
pendenþa, luând în considerare
contextul în care îºi desfãºoarã ac-
tivitatea, ameninþãrile cu privire la
independenþã ºi mãsurile de sigu-
ranþã disponibile pentru a elimina
aceste ameninþãri sau pentru a le
reduce pânã la un nivel acceptabil. 

Mãsurile de siguranþã se împart în
trei mari categorii:

a) mãsuri create de profesie, legis-
laþie sau regulamente;

b) mãsuri de siguranþã la nivelul
clientului; 

c) mãsuri de siguranþã ce se înca-
dreazã în sistemul ºi procedurile
firmei de audit.

Utilizarea aceluiaºi personal de
conducere al auditorului într-un
angajament de audit pe parcursul
unei lungi perioade de timp poate
crea o ameninþare la adresa inde-
pendenþei cauzatã de familiarism.
Partenerul principal al angajamen-
tului de audit ar trebui rotit dupã o
perioadã pre-definitã, dar sã nu
depãºeascã, în mod normal ºapte
ani.

Standardul numãrul 1 al CSI/ISB
(Comisia Standardelor de Indepen-
denþã) cere auditorilor care doresc
sã rãmânã independenþi faþã de

companiile care prezintã rapoartele
la CVOB/SEC – Comisia Valorilor
ºi Operaþiunilor Bursiere sã infor-
meze în formã scrisã comitetul de
audit ºi compania care, în opinia
profesionalã a auditoriului, ar pu-
tea fi considerate dãunãtoare pen-
tru independenþã.

Importanþa oricãrei ameninþãri la
adresa independenþei ar trebui
evaluatã ºi, în cazul în care amenin-
þarea este semnificativã, ar trebui
luate în considerare ºi aplicate
mãsuri de protecþie, dupã caz, pen-
tru a elimina ameninþarea sau a o
reduce la un nivel acceptabil.

Regula 102 - Integritate ºi obiec-
tivitate. În prestarea oricãrui servi-
ciu de specialitate, un membru îºi
va pãstra obiectivitatea ºi integri-
tatea, va evita conflictele de inte-
rese, nu va prezenta cu bunã ºtiinþã
informaþii eronate ºi nu-ºi va sacri-
fica propriul raþionament în favoa-
rea opiniilor unor alte persoane.
Integritatea implicã nu doar onesti-
tatea, ci ºi desfãºurarea corectã a
activitãþilor ºi sinceritatea3.

În procesul de selectare a situaþiilor
ºi practicilor care sã fie în mod spe-
cific tratate în cadrul cerinþelor de
eticã legate de obiectivitate, o
atenþie adecvatã trebuie acordatã
urmãtorilor factori:

a) Auditorii financiari sunt expuºi
unor situaþii care implicã posi-
bilitatea exercitãrii de presiuni
asupra lor. Aceste presiuni pot
afecta obiectivitatea auditorilor
financiari.

b) Nu este posibilã definirea ºi pre-
zentarea tuturor acelor situaþii
în care pot exista aceste presi-
uni. În elaborarea standardelor
pentru identificarea relaþiilor
care pot, sau par, a afecta obiec-
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tivitatea auditorilor financiari
trebuie sã prevaleze caracterul
rezonabil.

c) Relaþiile care ar putea permite
apariþia de prejudecãþi, confuzii
sau influenþarea din partea altor
persoane pentru a încãlca prin-
cipiile privind obiectivitatea tre-
buie evitate.

d) Auditorii financiari au obligaþia
de a se asigura cã personalul im-
plicat în serviciile profesionale
aderã la principiul obiectivitãþii.

e) Auditorii financiari nu trebuie
sã accepte sau sã ofere cadouri
de orice naturã care în mod re-
zonabil pot fi considerate a avea
o influenþã considerabilã ºi ne-
corespunzãtoare asupra raþiona-
mentului lor sau ale celor cu
care intrã în contact. Definirea
unui cadou sau ofertã de orice
naturã ca fiind excesiv variazã
de la þarã la þarã, dar auditorii
financiari trebuie sã evite situ-
aþiile care ar discredita poziþia
lor profesionalã.

Regula 103 - Confidenþialitatea
informaþiilor clientului. Un mem-
bru implicat în practica publicã nu
va dezvãlui nicio informaþie confi-
denþialã a clientului fãrã acordul
explicit al acestuia ºi, de asemenea,
nu poate utiliza în propriul interes
informaþia. 

Documentele operative (foile de
lucru) ale unui expert contabil pot
fi puse la dispoziþia unei terþe pãrþi
numai cu acordul explicit al clien-
tului. Excepþia o reprezintã cazul în
care foile de lucru ale auditorului
sunt solicitate de o instanþã judicia-
rã în cadrul unui proces sau sunt
utilizate ca parte a unui program
de evaluare colegialã, autorizat de
alte forme de expertizã contabilã.

Obligaþia unui auditor de a respec-
ta standardele profesionale este

mai importantã decât aceea de a
respecta confidenþialitatea infor-
maþiilor clientului.

Regula 104 – Calitatea de membru
al unui corp profesional. Vom cita
pentru exemplificare reglemen-
tãrile prevãzute de Institutul Ame-
rican al Contabililor Publici Autori-
zaþi. Normele interne preconizeazã
cã unui membru i se poate retrage
calitatea de membru al IACPA/
AICPA (Institutul American al
Contabililor Publici Autorizaþi)
fãrã nicio altã procedurã suplimen-
tarã, în cazul producerii urmã-
toarelor abateri:

1) orice crimã sancþionatã cu în-
chisoare pe o perioadã de peste
un an

2) refuzul deliberat de a depune
orice tip de declaraþie de impo-
zite pe care expertul contabil, în
calitate de contribuabil indivi-
dual, este obligat prin lege sã o
depunã

3) depunerea de declaraþii fiscale
false sau frauduloase privind
impozitul pe venituri sau profi-
turi în numele expertului con-
tabil sau al clientului sãu

4) participarea deliberatã la întoc-
mirea ºi prezentarea de cãtre
client a unei declaraþii fiscale
frauduloase privind impozitul
pe venit sau profit.

Regulile interzic ºi publicitatea sau
solicitarea (abordarea) falsã, înºelã-
toare sau frauduloasã. 

În general, auditorilor li se interzice
sã încaseze comisioane sau onorarii
de recomandare legate de un client
care beneficiazã de servicii de certi-
ficare prestate de firmã.

Acceptarea unor drepturi materi-
ale, avantaje sau cadouri de la un
client de audit poate conduce la
pierderea iremediabilã a indepen-

denþei. Atunci când un auditor sau
un membru al echipei de audit
acceptã daruri sau ospitalitate, în
afara cazului în care valoarea aces-
tora este nesemnificativã, amenin-
þãrile referitoare la independenþã
nu pot fi reduse la un nivel accep-
tabil prin aplicarea niciunei mãsuri
de precauþie. Prin urmare, un audi-
tor sau un membru al echipei de
audit nu ar trebui sã accepte astfel
de avantaje.

Un membru nu va presta servicii în
domeniul contabilitãþii publice sub
o denumire de entitate economicã
înºelãtoare. Numele unuia sau mai
multor foºti proprietari pot fi in-
cluse în denumirea de entitate a
unei organizaþii succesoare.

De asemenea, un proprietar care
supravieþuieºte dupã decesul sau
retragerea tuturor celorlalþi propri-
etari are dreptul de a continua sã
practice sub un nume care cuprin-
de ºi numele foºtilor proprietari, pe
o perioadã de maxim 2 ani dupã
data la care a devenit practician in-
dividual. O firmã nu se poate pre-
zenta ca „membru al Institutului
American al Contabililor Publici
Autorizaþi” decât dacã toþi proprie-
tarii sãi sunt membri ai Institutului.

Regula 104 permite practicienilor
sã se organizeze sub oricare dintre
cele 6 forme autorizate, atâta timp
cât acestea le sunt permise ºi de
cãtre statul în care îºi desfãºoarã
activitatea ºi anume: societatea no-
minalã, asociaþie cu caracter gene-
ral, societate pe acþiuni cu caracter
general, societate pe acþiuni cu ca-
racter profesional (SAP), societate
cu rãspundere limitatã (SRL) sau
asociaþie cu rãspundere limitatã
(ARL). Nerespectarea regulilor de
conduitã poate duce la excluderea
din IACPA/AICPA (Institutul
American al Contabililor Publici
Autorizaþi). Pentru încãlcãrile mai
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puþin grave ºi, probabil, neinten-
þionate, Departamentul de Eticã
Profesionalã al AICPA se limiteazã
la a solicita de manierã oficialã
luarea de mãsuri de remediere sau
corectare.

O încãlcare gravã a codului de con-
duitã al corpului profesional al
unui stat poate conduce la pierde-
rea titlului de CPA ºi a licenþei de
practicã. Pierderea acesteia este
egalã cu expulzarea practicianului
în cauzã din sfera contabilitãþii
publice4. 

Concluzii
În ultimii ani, din ce în ce mai
multe state au adoptat coduri de
conduitã mai stricte decât cel al
IACPA/AICPA (Institutul Ameri-
can al Contabililor Publici). În
prezent, practicienii publici trebuie
sã acorde o atenþie deosebitã efi-
cienþei ºi eficacitãþii muncii lor.
Nimeni nu poate sãri peste etapele
mai grele ºi spera sã reuºeascã,
nimeni nu se poate comporta de
manierã neprofesionistã ºi spera sã
supravieþuiascã. Menþinerea unui
înalt nivel de aptitudini pe tot par-
cursul carierei profesionale, exerci-
tarea unei rigori profesionale cu-
venite, respectarea standardelor
promulgate în prestarea oricãrui
serviciu, dar ºi adoptarea unei ati-
tudini profesioniste în toate activi-
tãþile întreprinse constituie cheile
succesului unui practician. Obiec-
tivul final este angajamentul total
faþã de excelenþa profesionalã. 

Codul de conduitã profesionalã
cere membrilor „sã respecte nor-
mele etice ºi tehnice ale profesiei, sã
depunã efort continuu în sensul
îmbunãtãþirii competenþei ºi cali-

tãþii serviciilor ºi sã-ºi exercite res-
ponsabilitãþile profesionale la cel
mai înalt nivel posibil pentru indi-
vid”. Aceste cerinþe nu reprezintã
un ideal de neatins, ci anume ceea
ce este necesar pentru a consolida
încrederea publicului în aceastã
profesie.

Procesul de audit implicã un dialog
extins între auditor ºi managemen-
tul clientului de audit. Pe parcursul
acestuia, managementul societãþii
primeºte informaþii semnificative
cu privire la aspectele referitoare la
principiile contabile ºi întocmirea
situaþiilor financiare, în ce mãsurã
sunt adecvate controalele ºi meto-
dele utilizate în determinarea su-
melor declarate ale activelor ºi
pasivelor. 

Asistenþa tehnicã de aceastã naturã
ºi sfaturile cu privire la principiile
de contabilitate pentru clienþii de
audit, reprezintã mijloace adecvate
pentru promovarea prezentãrii co-
recte a situaþiilor financiare. Furni-
zarea unor astfel de sfaturi nu con-
stituie, în general, ameninþãri la
adresa independenþei auditorului.
În mod similar, procesul de audit

poate implica asistarea unui client
de audit în rezolvarea problemelor
legate de reconcilierea conturilor,
analizarea ºi acumularea informaþi-
ilor pentru raportarea reglemen-
tatã, asistarea în întocmirea situaþi-
ilor financiare consolidate (inclusiv
transpunerea conturilor stabilite
prin reglementãrile locale pentru a
se conforma cu politicile de con-
tabilitate ale grupului ºi tranziþia la
un cadru diferit de raportare ca, de
exemplu, Standardele Internaþio-
nale de Raportare Financiarã), în-
tocmirea articolelor de prezentare,
propunerea intrãrilor în jurnale
ajustate (ajustãrilor registrului de
intrãri) ºi furnizarea de asistenþã ºi
de sfaturi în întocmirea conturilor
locale ale entitãþilor subsidiare.

Regulile de conduitã ºi interpre-
tãrile lor oferã recomandãri privind
interesele financiare ºi de alte tipuri
care sunt permise, în scopul de a-i
ajuta pe profesioniºti sã rãmânã
independenþi. 

Alte reguli de conduitã au fost for-
mulate ºi pentru a menþine încre-
derea publicului în corpul profe-
sional.

3910/2009

Valori, eticã ºi atitudini profesionale în audit financiar

4 Gavin, Thomas A.; Klinefelter, Donald S.,  Professional Ethics and Audit , Journal of Managerial Auditing , 2008, Volume 4,
issue 2

Alden Wilson, Barbara, Managing Business Ethics: Straight Talk About How
to Do It Right, John Wiley and Sons Inc., 2006

Carmichael,Sheena; Hummels, Harry; Ten Klooster, Arco; Van Luijk,
Henk, How ethical auditing can help companies compete more effectively at an
international level, http://www.nd.edu/~isbee/papers.htm

Dillard, Jesse F.; Yuthas, Kristi, A Responsibility for Audit Expert Systems,
Journal of Business Ethics, 2007, Volume 30, Number 4

Gavin Thomas A.; Klinefelter, Donald S., Professional Ethics and Audit,
Journal of Managerial Auditing, 2008, Volume 4, issue 2

Code of Ethics and Auditing Standards, http://intosai.connexcc-
hosting.net/blueline/upload/1codethaudstande.pdf

Codul de Eticã – IFAC, Editura Irecson, 2006

Bibliografie



40

Nicolae TODEA* & Ionela STANCIU**

Studiu privind calculul
pragului de semnificaþie

în activitatea 
de audit financiar

Study on the Calculation of Materiality in the Financial Audit Activity

The financial audit represents a subject within the sphere of accounting which involves, besides the accounting knowledge, the fol-
lowing: legal information, knowledge concerning the economic and financial analysis, mathematics, informatics and ethics. The
explanation of the pluridisciplinarity of the financial audit is the following: the financial auditors must verify the compliance of the finan-
cial statements with reality, on one hand, and the observance of the principles, rules and criteria established for the registration and
presentation of the accounting information, on the other. Financial audit represents "the activity of examination, in order for the finan-
cial auditors to express an opinion on the financial statements, in accordance with the auditing standards" (according to art. 2 of the
Government Emergency Ordinance no.75/1999 republished, on the financial audit activity). The objective of an audit is to give the
auditor the possibility to express an opinion concerning the preparation of the corresponding financial statements, in all their mate-
rial aspects, in accordance with an identified financial reporting framework (International Standard on Auditing 200, 2  paragraph). In
terms of financial audit, "the materiality" is defined as being that level of "information without which, by their omission or erroneous
statement, the users' economic decisions could be affected, decisions taken based on the financial statements". Thus, the material-
ity provides rather a limit than a primary qualitative feature that the information has to contain in order for it to be useful. 
When an audit is being performed, the auditor must take into consideration the materiality and its relation with the audit risk. The
auditor reviews the audit risk and materiality concepts because, according to them, the auditor plans the financial audit. Once estab-
lished the levels of materiality and audit risk, they determine the type and extent of tests applicable to the audit samples. The audi-
tor takes into consideration the materiality both at the global level of financial statements, as well as in relation to the account bal-
ances, transaction classes and disclosures. The materiality could be influenced by legal and regulatory requirements, as well as by
considerations related to the transaction classes, account balances, disclosures and by the existing relations between them.  
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Introducere
În etapa de cunoaºtere a entitãþii auditate ºi în etapa
de efectuare a procedurilor analitice, informaþiile co-
lectate de auditorul financiar trebuie sã fie suficiente
pentru definirea pragului de semnificaþie ºi evaluarea
riscurilor. Pragul de semnificaþie joacã un rol impor-
tant în determinarea tipului adecvat de raport de
audit ce ar trebui emis.

Potrivit Standardului Internaþional de Audit nr. 320
„Pragul de semnificaþie în audit”, auditorul trebuie sã
ia în considerare pragul de semnificaþie ºi relaþia aces-
tuia cu riscul de audit atunci când desfãºoarã un
angajament de audit1. Într-o primã fazã a misiunii
sale, auditorul trebuie sã stabileascã un prag global de
semnificaþie pentru o bunã orientare ºi planificare a
misiunii. În cursul misiunii de audit, pragurile de
semnificaþie stabilite evitã ca unele lucrãri care nu vor
avea rol în fundamentarea opiniei asupra conturilor
anuale sã fie executate. În încheierea misiunii, o even-
tualã depãºire a pragului global de semnificaþie îl
determinã pe auditor sã propunã corectarea erorilor
sau sã le menþioneze în raport.

Obiectivul unui audit al situaþiilor financiare este de a
permite unui auditor exprimarea unei opinii potrivit
cãreia situaþiile financiare au fost întocmite, sub toate
aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru
de raportare financiarã aplicabil. Evaluarea a ceea ce
este semnificativ este un aspect ce þine de utilizarea
raþionamentului profesional. 

Auditorul trebuie sã ia în considerare posibilitatea
apariþiei denaturãrilor la nivelul valorilor relativ mici
care, cumulate, ar putea avea un efect semnificativ
asupra situaþiilor financiare. De exemplu, o eroare
apãrutã în procedura de închidere de lunã ar putea fi
un indiciu al unei potenþiale denaturãri semnificative
dacã acea eroare se repetã în fiecare lunã.

În vederea determinãrii nivelului pragului de semni-
ficaþie, auditorul financiar trebuie:

sã identifice utilizatorul cãruia i se adreseazã;

sã stabileascã legãturile între informaþiile furnizate
de el ºi procesul de luare a deciziilor;

sã cunoascã ce decizii vor lua utilizatorii pe baza
situaþiilor financiare auditate.

În raportul de audit, auditorul financiar trebuie sã
facã douã menþiuni importante referitoare la aria de
întindere a auditorului financiar, menþiuni care scot în
evidenþã pragul de semnificaþie ºi riscul. Aceste
menþiuni se referã la:

- rãspunderea auditorului este limitatã la infor-
maþiile semnificative stabilite prin prisma unui
prag de semnificaþie, determinat de auditor pe
baza raþionamentului sãu profesional;

- furnizeazã o asigurare rezonabilã ºi nu abso-
lutã în ceea ce priveºte fidelitatea situaþiilor
financiare.

Pragul de semnificaþie determinat are caracter relativ.
O anumitã valoare stabilitã ca fiind valoarea pragului
de semnificaþie pentru o anumitã entitate poate fi
semnificativã, în timp ce pentru o altã entitate poate fi
nesemnificativã. Nu pot fi definite, prestabilite anu-
mite nivele ale pragului de semnificaþie, nici mãcar
orientative pentru toate entitãþile care fac obiectul
activitãþii de audit financiar.

Metodologia cercetãrii
Orice cercetare ce se doreºte ºtiinþificã ar trebui sã
aibã un scop. Scopul acestei cercetãri este, pe de o
parte, acela de a prezenta aspecte teoretice legate de
importanþa calculãrii pragului de semnificaþie în
activitatea de audit financiar, iar, pe de altã parte, de
a oferi un exemplu de studiu de caz privind calcu-
larea acestuia în cadrul unei entitãþi.

Metodologia de cercetare la care am apelat pentru
realizarea acestei lucrãri a constat în studierea
Standardelor Internaþionale de Audit, lucrãrilor din
domeniul auditului financiar elaborate de autori din
þarã ºi din strãinãtate, accesarea unor baze de date
internaþionale, ca, de exemplu: emereldinsight.com,
jstor.org, precum ºi documentarea fapticã la o entitate,
persoanã juridicã românã, în vederea elaborãrii stu-
diului de caz.

Lucrarea de faþã are în vedere studiul privind calculul
pragului de semnificaþie, atât din punct de vedere teo-
retic, cât ºi practic. În studiul nostru am fãcut apel la
metode de cercetare ca documentarea, comparaþia,
analiza, sinteza, pentru a realiza obiectivele propuse
ºi atinse într-o oarecare mãsurã.

Calculul pragului de semnificaþie în activitatea de audit financiar

1 Prin angajamentul de audit se înþelege acceptarea de cãtre auditor a numirii, a obiectivului ºi sferei angajamentului de audit,
a întinderii responsabilitãþilor auditorului faþã de client ºi a formei raportului sãu.
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Definirea pragului de 
semnificaþie

Standardul Internaþional de audit nr. 320 „Pragul de
semnificaþie în audit” defineºte pragul de semnificaþie
ca fiind: „nivelul, mãrimea unei sume, peste care au-
ditorul considerã cã o eroare, o inexactitate sau o omi-
siune poate afecta atât regularitatea ºi sinceritatea
conturilor anule, cât ºi imaginea fidelã a rezultatului,
a situaþiei financiare ºi a patrimoniului întreprin-
derii”2.

Pragul de semnificaþie este definit în „Cadrul general
pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financia-
re” al Comitetului pentru Standarde Internaþionale de
Contabilitate prin urmãtorii termeni: „Informaþiile
sunt semnificative dacã omisiunea sau declararea lor
eronatã ar putea influenþa deciziile economice ale uti-
lizatorilor, luate pe baza situaþiilor financiare. Pragul
de semnificaþie depinde de dimensiunea elementului
sau a erorii, judecat în împrejurãrile specifice ale omi-
siunii sau declarãrii greºite. Astfel, pragul de semnifi-
caþie oferã mai degrabã o limitã, decât sã reprezinte o
însuºire calitativã primarã pe care informaþia trebuie
sã o aibã pentru a fi utilã”.

Potrivit FASB (Financial Accounting Standards Board
– Comisia pentru Standarde de Contabilitate Finan-
ciarã), pragul de semnificaþie aratã: „Importanþa (gra-
vitatea) unei omisiuni sau a unei prezentãri eronate a
informaþiilor contabile care, prin prisma circumstan-
þelor generale, dã naºtere unei probabilitãþi ca raþiona-
mentul unei persoane rezonabile care se bazeazã pe
informaþiile respective sã fi fost schimbat sau influ-
enþat de omisiunea sau eroarea de prezentare respec-
tivã”.

În elaborarea planului de audit, auditorul impune un
nivel acceptabil al pragului de semnificaþie, astfel
încât sã poatã detecta denaturãrile semnificative, atât
cantitative (valorice), cât ºi calitative.

Exemple de denaturãri calitative:

- descrierea inadecvatã a unei politici contabile
când este probabil ca un utilizator al situaþiilor
financiare sã fie indus în eroare de descriere;

- neprezentarea încãlcãrii cerinþelor de reglemen-
tare, când este probabil ca impunerea ulterioarã
a restricþiilor, potrivit reglementãrilor, sã influ-

enþeze negativ, în mod semnificativ, capacitatea
de operare.

Auditorul trebuie sã ia în considerare posibilitatea
apariþiei denaturãrilor la nivelul valorilor relativ mici,
care, cumulate, ar putea avea un efect semnificativ
asupra situaþiilor financiare. De exemplu, o eroare
apãrutã în procedura de închidere de lunã ar putea fi
un indiciu al unei potenþiale denaturãri semnificative
dacã acea eroare se repetã în fiecare lunã. Pragul de
semnificaþie calculat de auditor se ia în considerare
atât la nivel global, cât ºi al situaþiilor financiare, dar
ºi în relaþia cu soldurile conturilor individuale, pentru
determinarea domeniilor ºi sistemelor semnificative.

Bazele de referinþã în calculul 
pragului de semnificaþie

Pentru determinarea pragului de semnificaþie pot fi
utilizate diferite elemente de referinþã, ca de pildã:
capitalurile proprii, rezultatul net, cifra de afaceri.
Aceste elemente sunt cunoscute drept bazã de refe-
rinþã, în raport cu care pragul de semnificaþie se deter-
minã în valori absolute sau relative. 

Elementele constatate de auditor ar putea avea douã
influenþe:

- asupra rezultatului exerciþiului. Se foloseºte ca bazã
de referinþã rezultatul net al exerciþiului. În cazul
în care mãrimea sa este puþin importantã, ar putea
fi schimbat cu altã bazã de referinþã, cum ar fi:
rezultatul exploatãrii sau capacitatea de autofi-
nanþare a întreprinderii. O importanþã mare se
acordã ºi elementelor excepþionale care se vor
regrupa astfel încât sã se refere numai la exerciþiul
financiar curent. Nu în ultimul rând, auditorul tre-
buie sã se documenteze asupra rezultatelor nete
anterioare pentru a nu lua drept bazã de referinþã
un rezultat net anormal.

- asupra modalitãþilor de prezentare a bilanþului contabil.
Constatãrile rezultã dintr-o încadrare inexactã a
conturilor sau dintr-o compensare nejustificatã
între soldurile debitoare ºi cele creditoare. Dacã
douã conturi de bancã, unul debitor ºi altul credi-
tor, sunt compensate, importanþa compensãrii se
stabileºte prin compararea ei cu totalul posturilor
respective.

Cercetãri în audit ºi raportãri financiare

2 Standardul Internaþional de Audit nr.320 „Pragul de semnificaþie în audit”.
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Importanþa pragului de semnificaþie
în planificarea angajamentului 

de audit ºi evaluarea 
efectelor denaturãrilor

Auditorul trebuie sã ia în considerare pragul de sem-
nificaþie în douã momente, respectiv atunci când
planificã angajamentul de audit ºi atunci când evalu-
eazã efectele denaturãrilor.

Cu ocazia elaborãrii angajamentului de audit, audi-
torul ia în considerare acele solduri specifice ale con-
turilor ºi acele clase de tranzacþie care sunt semnifica-
tive. În funcþie de pragul de semnificaþie, auditorul
stabileºte procedurile de audit, astfel încât sã asigure
o reducere a riscului de audit la un nivel acceptabil.

Relaþia dintre pragul de semnificaþie ºi riscul de audit3

este invers proporþionalã; astfel, cu cât este mai înalt
nivelul pragului de semnificaþie, cu atât este mai
scãzut riscul de audit ºi invers. În asemenea situaþie,
auditorul va recurge la:

- reducerea nivelului evaluat al riscului de con-
trol, dacã este posibil, sau susþinerea nivelului
redus prin utilizarea unor teste suplimentare de
control;

- reducerea riscului de nedetectare4 în faza de
planificare a auditului;

Riscul de audit ºi evaluarea pragului de semnificaþie
iniþial în etapa de planificare a angajamentului se pot
schimba faþã de momentul evaluãrii rezultatelor
curente ale operaþiunilor ºi poziþiei financiare, care
diferã în mod semnificativ faþã de etapa iniþialã a
planificãrii auditului. Cu cât totalul informaþiilor ero-
nate necorectate se apropie de nivelul pragului de
semnificaþie, auditorul ia în considerare reducerea
riscului prin aplicarea unor proceduri adiþionale sau
solicitã conducerii sã facã corecþiile în situaþiile finan-
ciare aferente informaþiilor eronate depistate5.

În etapa de planificare a angajamentului de audit se
determinã un nivel preliminat al pragului de semnificaþie,

care va fi revizuit pe parcursul angajamentului, în
funcþie de noile informaþii. Nivelul preliminat al pragu-
lui de semnificaþie este reprezentat de suma maximã a
denaturãrilor peste care auditorul apreciazã cã ele pot
influenþa deciziile unor utilizatori raþionali6. Dacã au-
ditorul fixeazã un nivel preliminat redus al pragului
de semnificaþie, creºte gradul de încredere în conþinu-
tul situaþiilor financiare, însã trebuie colectate mai
multe probe de audit.

Întrucât probele de audit se colecteazã la nivelul cate-
goriilor de tranzacþii ºi la nivelul soldurilor indivi-
duale ale conturilor, este necesar ca pragul de sem-
nificaþie global de la nivelul situaþiilor financiare sã fie
repartizat pe cicluri contabile sau pe conturile incluse
în situaþiile financiare.

Repartizarea valorii preliminate a pragului de sem-
nificaþie pe categorii de tranzacþii ºi pe conturi se face
în funcþie de ponderea acestora, astfel:

a) pentru conturile la care nu se aºteaptã sã fie des-
coperite prezentãri eronate ºi pentru conturile care
pot fi auditate integral sau cu costuri reduse,
eroarea tolerabilã7 se stabileºte la un nivel scãzut
(exemple de astfel de conturi: conturi de capitaluri
proprii, conturi de mijloace bãneºti);

b) pentru conturile la care nu s-au înregistrat fluctu-
aþii semnificative faþã de exerciþiul precedent se
stabileºte o eroare tolerabilã moderatã (exemple de
conturi: terenuri, construcþii);

c) pentru conturile care au înregistrat rulaje impor-
tante, care necesitã eºantioane mari ºi costuri ridi-
cate se stabileºte un nivel al erorilor tolerabile ridi-
cat, reducându-se astfel cantitatea de probe de
audit colectatã.

Auditorul trebuie sã ia în considerare dacã totalul de-
naturãrilor necorectate este semnificativ. Dacã audi-
torul ajunge la concluzia cã denaturãrile pot fi semni-
ficative, auditorul trebuie sã ia în considerare redu-
cerea riscului de audit prin extinderea procedurilor
de audit sau sã cearã conducerii sã ajusteze situaþiile

Calculul pragului de semnificaþie în activitatea de audit financiar

3 Potrivit ISA nr. 400, riscul de audit reprezintã riscul pe care auditorul îl atribuie unei opinii de audit neadecvate, atunci când
situaþiile financiare conþin informaþii eronate semnificative.

4 Prin risc de nedetectare se înþelege riscul ca o procedurã de fond a auditorului financiar sã nu detecteze o informaþie eronatã
semnificativ în mod individual sau cumulatã cu o altã informaþie.

5 Ana Morariu, Eugen Þurlea, Auditul financiar contabil, Editura Economicã, Bucureºti, 2001, pag. 93.
6 Ioan Oprean, Irimie Emil Popa, Radu Dorin Lenghel, Procedurile auditului ºi ale controlului financiar, Editura Risoprint, Cluj

Napoca, 2007, pag. 206.
7 Eroarea tolerabilã este o eroare maximalã într-o populaþie selecþionatã pe care auditorul poate sã o accepte, trãgând concluzii

cã rezultatele sondajului au atins obiectivul auditului.
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financiare. În oricare situaþie, conducerea poate dori
sã ajusteze situaþiile financiare în funcþie de denatu-
rãrile identificate. În cazul în care conducerea refuzã
sã ajusteze situaþiile financiare ºi rezultatele proce-
durilor extinse de audit nu permit auditorului sã
ajungã la concluzia cã totalul denaturãrilor necorec-
tate nu este semnificativ, auditorul trebuie sã ia în
considerare modificarea corespunzãtoare a raportului
de audit, prezentându-se explicaþii suplimentare în
notele explicative. Dacã totalul denaturãrilor necorec-
tate pe care auditorul le-a identificat se apropie de
nivelul pragului de semnificaþie, auditorul va lua în
considerare dacã existã probabilitatea ca denaturãrile
nedetectate, împreunã cu totalul denaturãrilor ne-
corectate, sã depãºeascã nivelul pragului de semnifi-
caþie. Astfel, cu cât totalul denaturãrilor necorectate se

apropie de nivelul pragului de semnificaþie, auditorul
va lua în considerare reducerea riscului, aplicând pro-
ceduri suplimentare de audit sau cerând conducerii
sã ajusteze situaþiile financiare în funcþie de
denaturãrile identificate.

Studiu de caz privind calculul 
pragului de semnificaþie

În încercarea exemplificãrii noþiunilor teoretice pre-
zentate vã propunem spre analizã calcularea pragului
de semnificaþie la S.C. Alfa S.A., având ca obiect de
activitate comerþul cu amãnuntul, auditatã de cãtre
societatea de audit S.C. Audit S.RL. pentru exerciþiul
financiar 2008:

Cercetãri în audit ºi raportãri financiare
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Notã: Pragul de semnificaþie a fost calculat în funcþie de
cifra de afaceri, deoarece acesta a fost indicatorul cel mai
constant în ultimii ani. Cifra profitului/pierderii a vari-
at considerabil ºi de aceea nu a fost luatã în considerare.
De asemenea, pragul de semnificaþie trebuie ales ºi în
funcþie de utilizatorii raportului de audit, care pot fi in-
teresaþi în mod special de anumite posturi bilanþiere sau
din contul de profit ºi pierdere. La entitãþile care efec-
tueazã cheltuieli, cum ar fi ministerele sau agenþiile gu-
vernamentale, baza pentru stabilirea pragului de sem-
nificaþie o constituie nivelul total al cheltuielilor brute.
În cazul entitãþilor care colecteazã venituri, baza pentru
stabilirea pragului de semnificaþie o constituie cifra de
afaceri, care indicã nivelul veniturilor. La unele entitãþi,
cum ar fi, de exemplu, la o bancã sau la un fond de asi-
gurare, utilizatorii situaþiilor financiare sunt interesaþi
de totalul activelor brute ºi nete, de profit, de cifra de
afaceri sau de excedentele conturilor. De asemenea,
auditorul poate stabili un nivel mai redus al pragului de
semnificaþie pentru situaþii financiare sau grupuri de
situaþii financiare, dacã o posibilã eroare poate fi impor-
tantã din cauza circumstanþelor.

Concluzii
În cadrul unui audit al datelor contabile, cel mai im-
portant este sã se determine dacã informaþiile înregis-
trate reflectã corect evenimentele economice care s-au
produs în cursul exerciþiului contabil. 

În contextul unui audit al situaþiilor financiare, re-
gulile aplicate sunt, în cele mai multe cazuri, principi-
ile contabile general acceptate. Pe lângã o bunã
înþelegere a contabilitãþii, auditorul trebuie sã dis-
punã de experienþã în colectarea ºi interpretarea pro-
belor de audit.

La sfârºitul mandatului sãu, auditorul elaboreazã o
listã cuprinzând constatãrile sale. Dacã conducerea
entitãþii acceptã rectificãrile auditorului, atunci el
emite un raport fãrã rezerve. În cazul în care entitatea
refuzã sã accepte sugestiile fãcute de auditor, carac-
terul semnificativ sau nu al constatãrile fãcute va
determina ca raportul de audit sã fie:

a) cu rezeve – auditorul trebuie sã specifice în ce
constau rezervele sale, cum trebuie corijate
aceste posturi ºi, dacã se poate, ce influenþã
aduce corijarea posturilor bilanþiere. Dacã audi-
torul are prea multe rezerve, el va refuza
auditarea conturilor anuale;

b) refuzat – este atunci când regularitatea ºi sin-
ceritatea conturilor anuale nu prezintã o ima-
gine fidelã, clarã ºi completã a patrimoniului, a
situaþiei financiare ºi a rezultatului;

c) imposibil – dacã auditorul considerã cã nu are
destule elemente date de întreprindere ca sã
stabileascã o opinie.

Se poate spune cã, deºi stabilirea elementelor semni-
ficative ºi a pragului de semnificaþie este importantã,
metoda de determinare este una subiectivã. 

Stabilirea lor se face la aprecierea auditorului ºi pe
baza experienþei sale, din cauza numeroºilor factori
care trebuie luaþi în considerare ºi a importanþei rela-
tive.
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Monitoring - a Prioritary Duty Within the Domain of the Quality
Assurance Activity of the Financial Auditors 

Quality assurance is one of the main preoccupations of the Chamber of the Financial Auditors of Romania, within the context of the
implementation of the 43/2006 European Directive provisions in the national legislation, through the Government Ordinance no. 90
from 24th of June 2008, regarding the statutory audit of the annual financial statements and of the consolidated financial statements.
All financial auditors, members of the Chamber, legal and natural persons make the object of a quality assurance system, which is
organized as an independent system and is developed by the Department  for Monitoring and Professional Competence within the
Chamber, under the supervision of the Council for the public supervision of the statutory audit activity.
The present paper intends to make a presentation of the preoccupations and results of the Department for Monitoring and
Professional Competences in the domain of monitoring and guidance of the auditors that obtained B,C and D qualification, within
the framework of elaborating specific provisions, of the recurrence of the quality inspection at the audit entities and financial audi-
tors, natural persons, that are in this circumstances, as well as a presentation of the organizing and development of the additional
professional development courses. 
The news introduced in the legal provisions regarding the monitoring activity are revealed and commented, making reference to the
Norms regarding the financial audit quality control and the related services approved this year by the Council of the Chamber, to the
initiated procedures for verifying the appliance of some of the mentioned norms. 
The second part of the paper refers to appreciations regarding the findings and results of the quality inspections made in the first
term of 2009, remarking that this time the accent was on verifying some auditors recently authorized as professionals or who have
not performed audit activity for quite a long time, as well as on recurrence of the inspections of some auditors that previously obtained
low results. The measures established by the Council of the Chamber for beginning some penalization activities and/or further mon-
itoring of the financial auditors with low results.
There is also mentioned the problem of organizing and development of the additional professional development courses for the mon-
itored financial auditors.

Key words: monitoring, continuous education, additional courses, recurrence of the inspection, 
quality control procedures
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Introducere
Asigurarea calitãþii reprezintã una
dintre preocupãrile principale ale
Camerei Auditorilor Financiari din
România, în contextul implemen-
tãrii în legislaþia naþionalã a pre-
vederilor Directivei 2006/43/CE.

Ordonanþa de urgenþã a Guver-
nului (OUG) nr. 90/2008 privind
auditul statutar al situaþiilor finan-
ciare anuale ºi al situaþiilor finan-
ciare anuale consolidate prevede, la
art. 31, faptul cã, sub supraveghe-
rea organismului de supraveghere
publicã, Camera este autoritatea
competentã pentru efectuarea de
revizuiri pentru asigurarea calitãþii,
fiind abilitatã sã emitã, prin struc-
turile sale de specialitate, norme ºi
proceduri de inspecþie a calitãþii ac-
tivitãþii de audit statutar ºi alte ser-
vicii conexe desfãºurate de mem-
brii sãi. 

Toþi auditorii financiari, membri ai
Camerei, persoane fizice ºi firme de
audit fac obiectul unui sistem de
asigurare a calitãþii, care este orga-
nizat ca un sistem independent ºi
se desfãºoarã de cãtre Departamen-
tul de Monitorizare ºi Competenþã
Profesionalã din cadrul Camerei
(DMCP), sub supravegherea Consi-
liului pentru Supravegherea Publi-
cã a Activitãþii de Audit Statutar.

Principalele obiective strategice ale
Camerei Auditorilor Financiari din
România (Camera) pentru perioa-
da 2006 - 2010, privind creºterea
calitãþii activitãþii de audit finan-
ciar, se referã la:

- monitorizarea ºi îndrumarea
auditorilor care au obþinut cali-
ficativele D, C ºi B;

- elaborarea de materiale care sã
conþinã principalele aspecte
constatate pe parcursul inspecþi-
ilor ca fiind nedocumentate de

cãtre auditorii financiari, pentru
a fi luate în considerare la elabo-
rarea tematicii cursurilor de pre-
gãtire profesionalã continuã, cât
ºi a celei suplimentare;

- asigurarea unei transparenþe mai
mari în ceea ce priveºte rezul-
tatele inspecþiilor, în conformi-
tate cu Directiva a VIII-a a CCE
(devenitã Directiva 43/ 2006),
respectiv prin toate mijloacele de
comunicare ale Camerei;

- verificarea procedurilor de con-
trol al calitãþii activitãþii de audit
aplicate de societãþile de audit,
atât la nivelul societãþi de audit,
cât ºi al angajamentului de au-
dit, conform ISQC 1 ºi ISA 220. 

Lucrarea de faþã îºi propune sã pre-
zinte preocupãrile ºi rezultatele De-
partamentului de monitorizare ºi
competenþã profesionalã (DMCP)
în domeniul monitorizãrii ºi îndru-
mãrii auditorilor financiari care au
obþinut calificativele D, C ºi B atât
în planul elaborãrii reglementãrilor
de specialitate, al repetãrii inspecþi-
ilor de calitate la firmele de audit ºi
auditorii financiari - persoane fizi-
ce, aflaþi în aceastã situaþie, cât ºi 
al organizãrii ºi desfãºurãrii de 
cursuri suplimentare de pregãtire
profesionalã.

Metodologia de 
cercetare

Pentru realizarea cercetãrii s-a efec-
tuat o documentare pe baza regle-
mentãrilor legale în domeniu, con-
stând în norme ºi proceduri, pentru
stabilirea regulilor care sã fie ur-
mate de cãtre inspectorii DMCP ºi
auditorii financiari - membri ai Ca-
merei. 

De asemenea, au fost studiate No-
tele de inspecþie întocmite cu oca-

zia reluãrii inspecþiilor de calitate la
auditorii financiari care au fost
evaluaþi cu calificativele D, C ºi B,
în perioada de monitorizare.

S-au analizat rapoartele de activi-
tate ale DMCP în dinamica anilor
2006 - 2009, cuprinzând modul de
îndeplinire de cãtre auditorii finan-
ciari a obiectivelor prevãzute pen-
tru derularea misiunilor de audit
financiar, audit cu scop special, de
revizuire a situaþiilor financiare ºi a
serviciilor conexe.

Totodatã, aceste rezultate s-au ra-
cordat cu temele selectate pentru a
fi prezentate pe parcursul cursu-
rilor suplimentare de pregãtire pro-
fesionalã, desfãºurate în cadrul
celor patru sesiuni realizate pânã în
prezent, în perioada anilor 2006 -
2009, prin grija angajaþilor DMCP
ºi cu aportul preþios al unor lectori
de prestigiu, cum sunt: Emil Culda
ºi prof. univ. dr. Horia Neamþu,
vicepreºedinþi ai Consiliului Came-
rei, prof. univ. Gheorghe Popescu,
ºef al Departamentului de Servicii
pentru Membri din cadrul CAFR. 

I. Reglementãrile 
legale în domeniul 

monitorizãrii
1. În anul 2009 au fost elaborate

Normele privind controlul cali-
tãþii activitãþii de audit financiar
ºi a serviciilor conexe, care au
fost aprobate prin Hotãrârea nr.
139 /24 martie 2009 a Consiliu-
lui Camerei Auditorilor Finan-
ciari din România, publicatã în
Monitorul Oficial al României
nr. 308 din 11 mai 2009 ºi au în-
locuit Normele anterioare, apro-
bate Hotãrârea nr. 70 /14 august
2006 a Consiliului C.A.F.R.

Revizuirea acestor reglementãri a
avut drept scop transpunerea în
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legislaþia naþionalã a unor preve-
deri specifice cuprinse în OUG nr.
90/2008 privind auditul statutar al
situaþiilor financiare anuale ºi al
situaþiilor financiare anuale conso-
lidate, precum ºi în Recomandãrile
C/2008/1721 ale Comisiei Europe-
ne privind asigurarea externã a ca-
litãþii.

Redãm, în continuare, câteva dintre
elementele nou introduse în aceste
Norme:

- recunoaºterea rolului Organis-
mului de supraveghere, sub în-
drumarea cãruia Camera este
autoritatea competentã pentru
efectuarea de revizuiri pentru
asigurarea calitãþii serviciilor
prestate de auditorii statutari,
fiind abilitatã sã emitã, prin
structurile sale de specialitate,
norme ºi proceduri de inspecþie
a calitãþii activitãþii de audit
statutar ºi alte servicii conexe
desfãºurate de membrii sãi;

- precizarea atribuþiilor ºi rãspun-
derilor care guverneazã siste-
mul de asigurare a calitãþii, care
este organizat ca un sistem inde-
pendent, ce funcþioneazã pe
baza unui buget ºi a unui pro-
gram propriu ºi se desfãºoarã de
cãtre Departamentul de Monito-
rizare ºi Competenþã Profesio-
nalã din cadrul Camerei, sub su-
pravegherea publicã a Organis-
mului de supraveghere;

- completarea obiectivelor inspec-
þiei de calitate cu activitatea
privind „evaluarea conþinutului
celui mai recent raport privind
transparenþa, publicat de cãtre
auditorii sau firmele de audit
inspectate”, potrivit art. 46 din
OUG nr. 90/2008;

- prevederea posibilitãþii partici-
pãrii la revizuirile pentru asigu-
rarea calitãþii activitãþii audito-

rilor statutari ºi firmelor de au-
dit ale entitãþilor de interes pu-
blic, a unor experþi care sã acþio-
neze sub controlul unui inspec-
tor, cu respectarea condiþiilor
referitoare la independenþã;

- restrângerea ariei de acordare a
calificativelor superioare (A ºi
B), prin creºterea nivelului
punctajelor prevãzute în Norme
ºi, prin consecinþã, a competiþiei
performante a auditorilor, pen-
tru obþinerea unor misiuni de
audit financiar la entitãþile de
interes public (Tabel 1).

- cuprinderea auditorilor finan-
ciari în programele trimestriale
de inspecþie, astfel încât, de re-
gulã, fiecare membru al Came-
rei care a primit autorizaþia de
exercitare a profesiei sã fie veri-
ficat o datã la maximum ºase ani
ºi, respectiv, la trei ani, în cazul
auditorilor entitãþilor de interes
public, în condiþiile stabilite
prin regulament emis de Orga-
nismul de supraveghere;

- perfecþionarea formelor de co-
municare cu auditorii financiari
inspectaþi, începând cu transmi-
terea planului de inspecþie, con-
tinuând cu încheierea Notelor
de inspecþie, semnate bilateral,
cât ºi cu transmiterea de reco-
mandãri pentru eliminarea ne-
conformitãþilor ºi a lipsurilor în
întocmirea dosarelor de audit fi-
nanciar ºi primirea rãspunsului
scris al auditorului cu privire la
modul de realizare a mãsurilor
recomandate; 

- prevederea posibilitãþii ca, în ca-
zul în care recomandãrile Ca-
merei nu sunt puse în practicã,
auditorul financiar sau firma de
audit, dacã este cazul, sã facã
obiectul sistemului de investi-
gaþii ºi sancþiuni, aºa cum este
prevãzut de OUG 90/2008;

- desfãºurarea activitãþii DMCP
în deplinã transparenþã, prin
publicarea reglementãrilor Ca-
merei privind controlul calitãþii
misiunilor de asigurare, a rapor-
tului anual cuprinzând rezulta-
tele programului de control
pentru asigurarea calitãþii, cât ºi
a eventualelor sancþiuni aplicate
membrilor care au primit cali-
ficative nesatisfãcãtoare;

- consacrarea responsabilitãþii fi-
nale pentru sistemul de asigu-
rare externã a calitãþii pentru
auditorii financiari ºi firmele de
audit care efectueazã auditul
statutar la entitãþi de interes pu-
blic, care aparþine Organismului
de supraveghere publicã. 

2. În conformitate cu prevederile
art. 29 din Normele privind con-
trolul calitãþii activitãþii de audit
financiar ºi a serviciilor conexe,
aprobate prin Hotãrârea nr. 139
/24 martie 2009, Camera moni-
torizeazã, pe parcursul a trei in-
specþii consecutive, auditorii fi-
nanciari care au obþinut la in-
specþia calitãþii calificativele D,
C ºi B, prin stabilirea de mãsuri
pentru remedierea neconformi-
tãþilor ºi aplicarea de sancþiuni
disciplinare, dupã caz. 



5110/2009

Monitorizarea activitãþii auditorilor financiari

În cadrul acþiunilor ºi mãsurilor re-
feritoare la monitorizarea ºi îndru-
marea auditorilor financiari care au
obþinut calificativele D, C ºi B, care
pot fi luate sau propuse de cãtre
echipele de inspecþie ale DMCP,
astfel cum acestea sunt prezentate
în art. 29 din Normele privind con-
trolul calitãþii activitãþii de audit
financiar, se regãsesc:

a) Repetarea inspecþiei, dupã un
an, cheltuielile ocazionate de
aceastã nouã inspecþie urmând a
fi suportate integral de cãtre au-
ditorii financiari în cauzã, în
conformitate cu decontul de
cheltuieli;

b) Participarea la cursuri supli-
mentare de pregãtire profesio-
nalã, al cãror tarif va fi suportat
integral de cãtre cei în cauzã;

c) Aplicarea de sancþiuni discipli-
nare, potrivit procedurilor disci-
plinare ºi a competenþelor sta-
bilite prin Regulamentul de or-
ganizare ºi funcþionare, diferen-
þiate în funcþie de gradul de ne-
îndeplinire a obligaþiilor profe-
sionale;

d) Publicarea sancþiunilor prin in-
termediul mijloacelor de comu-
nicare în masã ale Camerei (site-
ul Camerei, revista „Audit fi-
nanciar”) ºi ale Organismului de
supraveghere.

3. DMCP a iniþiat elaborarea Pro-
cedurilor pentru verificarea mo-
dului de aplicare a art. 29 din
Normele privind controlul cali-
tãþii activitãþii de audit financiar,
care au fost aprobate prin Ho-
tãrârea Consiliului CAFR nr. 82/
19 aprilie 2007, publicate în Mo-
nitorul Oficial al României Par-
tea I nr. 398 din 13 iunie 2007,
completatã prin Hotãrârea nr.

100/30 octombrie 2007, publi-
catã în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei nr. 798 din 23 noiembrie
2007. 

Principiile generale ale acestor pro-
ceduri sunt:

a) Constatarea modului de reme-
diere a neconformitãþilor reþi-
nute cu ocazia primei inspecþii
se face prin repetarea inspecþiei,
în cadrul celor trei ani de mo-
nitorizare prevãzuþi de art. 29
din Normele privind controlul
calitãþii activitãþii de audit fi-
nanciar ºi a serviciilor conexe
acestuia;

b) Desfãºurarea inspecþiei de cali-
tate se va efectua conform Nor-
melor ºi procedurilor CAFR: 

- obiectivele ºi foile de lucru
constatate ca insuficient funda-
mentate, cu ocazia primei in-
specþii, vor fi reverificate, ur-
mãrindu-se modul în care au-
ditorul financiar a remediat
lipsurile constatate la inspecþia
anterioarã; 

- rãspunsul transmis în scris Ca-
merei de cãtre auditorii finan-
ciari asupra modului de adu-
cere la îndeplinire a recoman-
dãrilor acesteia va fi evaluat
sub aspectul realitãþii pe baza
datelor ºi informaþiilor obþi-
nute cu ocazia repetãrii inspec-
þiei; 

- în nota de inspecþie se vor face
precizãrile necesare despre:

- stadiul mãsurilor aplicate
pentru remedierea necon-
formitãþilor, 

- faptul dacã auditorii finan-
ciari au participat la cursu-
rile suplimentare de pregã-
tire profesionalã. 

c) în funcþie de gradul de îndepli-
nire a obligaþiilor restante ºi de
eliminare a neconformitãþilor, la
propunerea echipelor de inspec-
þie, Consiliul CAFR este în drept
sã ia mãsuri pentru aprobarea
încetãrii efectelor sau extinderii
sancþiunilor aplicate, astfel:

În situaþia remedierii deficienþelor:

- încetarea efectelor sancþiunii
aplicate dupã prima inspecþie,
acest fapt urmând sã fie adus la
cunoºtinþã, în scris, auditorilor
financiari implicaþi;

- radierea auditorilor financiari
din lista publicatã pe site-ul Ca-
merei, cuprinzând nominaliza-
rea persoanelor care au obþinut
calificative profesionale neco-
respunzãtoare, aceastã mãsurã
urmând a fi scoasã în evidenþã
printr-un comunicat al CAFR
postat pe site.

În situaþia menþinerii deficienþelor:

- participarea la cursuri supli-
mentare, nou organizate de Ca-
merã, cu suportarea costurilor
de cãtre auditorii financiari care
nu au participat la cursurile
desfãºurate iniþial. Se precizeazã
cã aceste cursuri suplimentare
sunt organizate de CAFR bia-
nual, în lunile mai ºi septembrie
ale fiecãrui an;

- aplicarea sancþiunii superioare
celei aplicate iniþial, pe scara
gravitãþii abaterilor, mergând
pânã la retragerea calitãþii de
membru al CAFR, potrivit art.
29 din Normele privind contro-
lul calitãþii activitãþii de audit
financiar ºi a serviciilor conexe,
respectiv art. 75 ºi art. 94 alin (1)
lit. „c”din ROF aprobat prin HG
nr. 983/2004.
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II. Activitatea
desfãºuratã de cãtre
DMCP în semestrul I

2009 în domeniul 
monitorizãrii 

auditorilor financiari
1. Constatãrile ºi rezultatele

inspecþiilor de calitate efec-
tuate în semestrul I 2009

Potrivit art. 24 din Normele privind
controlul calitãþii activitãþii de au-
dit, atribuirea calificativelor se
efectueazã de cãtre echipa de in-
specþie, în raport cu gradul de rea-
lizare a obiectivelor de verificare,
care exprimã modul în care audi-
torul a rãspuns cerinþelor Norme-
lor de Audit ºi Standardelor Inter-
naþionale de Audit (ISA) relevante.

Ca urmare a inspecþiilor efectuate
în semestrul l 2009, s-a constatat un
grad mediu de respectare a obiec-
tivelor selectate dintre Procedurile
de control al calitãþii activitãþii de
audit financiar ºi a celor conexe
acestuia, care se prezintã, pe cate-
gorii de calificative, conform tabe-
lului 2 .

Comparativ cu perioadele cores-
punzãtoare din anii anteriori, cali-
ficativele acordate la 30 iunie 2009
denotã o scãdere a calitãþii activi-
tãþii desfãºurate de cãtre auditorii
financiari - membri ai Camerei,

prin creºterea numãrului califica-
tivelor D ºi C ºi diminuarea califi-
cativului A atribuit auditorilor in-
spectaþi. Acest lucru se datoreazã
faptului cã o parte semnificativã a
auditorilor financiari verificaþi erau
la prima inspecþie, fiind, fie dintre
membrii noi ai Camerei, fie au în-
ceput sã desfãºoare activitate de
audit financiar dupã o perioadã
mai lungã de timp, ulterioarã obþi-
nerii calitãþii de auditor financiar. 

Pe de altã parte, rezultatele inspec-
þiei de calitate din semestrul I 2009
sunt influenþate de rezultatele acþi-
unii de reverificare a auditorilor
evaluaþi la inspecþiile anterioare cu
calificativele C ºi D. 

2. Rezultatele reverificãrii
dupã un an a activitãþii
auditorilor financiari 
monitorizaþi 

În baza programului de activitate
al DMCP pentru trimestrul I 2009,
înregistrat sub nr. 4.529/10 noiem-
brie 2.008 ºi aprobat în ºedinþa
Consiliului CAFR din data de 25
noiembrie 2008, Departamentul de
Monitorizare ºi Competenþã Pro-
fesionalã a derulat un program de
reverificare a activitãþii auditorilor
financiari persoane fizice ºi firme
de audit, care au obþinut califica-
tivele C ºi D cu ocazia inspecþiilor
de calitate efectuate în perioada
2007-2008. 

Cu ocazia reverificãrilor au fost
aplicate procedurile aprobate prin
Hotãrârea nr. 82/2007 a Consiliului
Camerei, în scopul constatãrii mo-
dului de remediere a neconformitã-
þilor reþinute cu ocazia ultimei in-
specþii. 

În urma finalizãrii programului de
reverificare, rezultatele sunt pre-
zentate în tabelul 3.

Din totalul de 56 auditori financiari
reverificaþi, care la prima inspecþie
au obþinut calificativele C ºi D, un
numãr de 7 auditori (13%) au fost
evaluaþi cu calificativul A ºi 29 au-
ditori (51%) au fost evaluaþi cu cali-
ficativul B, ceea ce denotã sporirea
preocupãrii acestora pentru pregã-
tirea profesionalã continuã ºi elimi-
narea neconformitãþilor manifes-
tate anterior în activitatea de audit
financiar. 

Un numãr de 16 auditori financiari
(28%) continuã sã fie evaluaþi cu ca-
lificativul C, iar în 4 cazuri (7%) ca-
litatea a scãzut în continuare, atri-
buindu-li-se ultimul calificativ, D. 

Un numãr de 27 auditori financiari
nu au fost reverificaþi. Cauzele nee-
fectuãrii inspecþiei în perioada de
monitorizare sunt redate statistic în
Tabel 4.

Consiliul CAFR, întrunit în ºedinþa
din 23 iunie 2009, a analizat rezul-
tatele acþiunii de reverificare a cali-
tãþii activitãþii auditorilor financiari
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care la prima inspecþie au fost eva-
luaþi cu calificative necorespunzã-
toare, aprobând urmãtoarele:
- demararea procedurii de sanc-

þionare, conform Hotãrârii nr.
69/2007, a celor 10 auditori care
refuzã nejustificat accesul echi-
pelor de inspecþie pentru efectu-
area reverificãrii, conform cerin-
þelor art. 29 din Normele de cali-
tate;

- monitorizarea în continuare a
celor 16 auditori financiari care
au fost evaluaþi ºi la reluarea
inspecþiei cu calificativul C;

- sancþionarea cu „avertisment” a
celor 4 auditori financiari care
au fost evaluaþi, cu ocazia reve-
rificãrii, cu calificativul D, în
conformitate cu prevederile
Normelor pentru controlul cali-
tãþii activitãþii de audit financiar
ºi a celor conexe.

O acþiune similarã a fost cea des-
fãºuratã în trimestrul III 2007.

a) Consiliul CAFR, întrunit în ºe-
dinþa din 14 decembrie 2006,
prin Hotãrârea nr. 76, emisã în
temeiul prevederilor art. 6, alin
(5) din Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr. 75/1999 „privind

activitatea de audit financiar”,
republicatã în Monitorul Oficial
al României, partea I, nr. 598 din
22 august 2003, precum ºi a art.
93 „b” din Regulamentul de Or-
ganizare ºi Funcþionare al
CAFR, pentru desfãºurarea acti-
vitãþii profesionale în condiþii
nesatisfãcãtoare de cãtre unii
auditori financiari - membri ai
Camerei, a aprobat urmãtoarele
mãsuri:

- sancþionarea cu „avertisment”
a unui numãr de 65 auditori
financiari care au fost evaluaþi,
ca urmare a inspecþiei efectuate
în anul 2006, cu calificativul C;

- sancþionarea cu „mustrare” a
unui numãr de 11 auditori
financiari care au fost evaluaþi,
ca urmare a inspecþiei efectuate
în anul 2006, cu calificativul D;

b) Potrivit planului de inspecþie,
aprobat de Consiliul CAFR, spe-
cialiºtii Departamentului de
Monitorizare ºi Competenþã
Profesionalã au derulat în pe-
rioada lunilor iulie - septembrie
2007 un program de reverificare
a activitãþii auditorilor financi-
ari aflaþi sub monitorizarea Ca-

merei, pentru a constata modul
de remediere a neconformitãþi-
lor reþinute cu ocazia primei
inspecþii.

În urma finalizãrii programului de
reverificare, rezultatele sunt pre-
zentate în tabelul 5.

Din datele din tabele rezultã cã, din
totalul auditorilor financiari sanc-
þionaþi, ca urmare a reverificãrii,
20% au fost evaluaþi cu calificativul
A, 50% cu calificativul B, iar 3 audi-
tori reprezentând 4% au primit, în
continuare, calificativul C.

c) Un numãr de 20 auditori finan-
ciari sancþionaþi (26%) nu au fost
reverificaþi. Cauzele neefectuãrii
inspecþiei în perioada de moni-
torizare sunt redate statistic în
tabelul 6.

Ca urmare a rezultatelor acþiunii de
reverificare în perioada de moni-
torizare, la propunerea DMCP,
Consiliul CAFR a aprobat încetarea
efectelor sancþiunilor aplicate audi-
torilor financiari care au fost evalu-
aþi la a doua inspecþie cu califica-
tivele B ºi A ºi radierea numelui
acestora din lista sancþiunilor pu-
blicatã pe site-ul Camerei. 
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3. Organizarea ºi desfãºura-
rea de cursuri suplimenta-
re de pregãtire profesio-
nalã – sesiunea iulie 2009 
– pentru auditorii finan-
ciari monitorizaþi

Pentru auditorii financiari care au
obþinut calificativele B, C ºi D în pe-
rioada mai 2008-iunie 2009, Con-
siliul CAFR a aprobat, în conformi-
tate cu prevederile art. 29 din
Normele privind controlul calitãþii
activitãþii de audit financiar, apro-
bate prin Hotãrârea nr. 139/ 2009,
sã se organizeze în luna iulie 2008,
la nivelul DMCP din cadrul Ca-
merei, pentru auditorii financiari
monitorizaþi, o sesiune de cursuri
suplimentare obligatorii, contra
cost, având urmãtoarea tematicã:

- Obiective ºi principii generale
care guverneazã un audit -
Standardul Internaþional de Au-
dit (ISA) 200;

- Controlul calitãþii pentru firme-
le care efectueazã audituri ºi
revizuiri ale informaþiilor finan-
ciare istorice, precum ºi alte mi-
siuni de asigurare ºi servicii

conexe. Standardul Internaþio-
nal privind Controlul Calitãþii 1
(ISQC 1);

- Evenimente ulterioare – Stan-
dardul Internaþional de Audit
(ISA) 560;

- Principiul continuitãþii activitã-
þii - Standardul Internaþional de
Audit (ISA) 570;

- Codul etic al profesioniºtilor
contabili: Independenþa - misi-
uni de asigurare (Secþiunea 290);

- Declaraþiile conducerii – Stan-
dardul Internaþional de Audit
(ISA) 580. 

Aceste cursuri au înregistrat deja o
bunã tradiþie în activitatea DMCP,
în anul 2007 fiind organizate douã
sesiuni, în anul 2008 - o sesiune, iar
în anul 2009 - o sesiune, la care au
participat, în total, 538 auditori
financiari.

La selecþia temelor s-au avut în
vedere urmãtoarele aspecte:

- durata pregãtirii, de 16-18 ore,
în perioada afectatã cursurilor,
respectiv în trei zile calendaris-
tice consecutive;

- obiectivele care au prezentat un
grad de realizare mai mic, po-
trivit situaþiei statistice întocmi-
te cu ocazia analizei activitãþii
auditorilor inspectaþi în anul
anterior.

Concluzii
Publicarea acestor consideraþii ale
autorului articolului despre mãsu-
rile Camerei în domeniul monitori-
zãrii auditorilor financiari sperãm
sã constituie pentru auditorii finan-
ciari monitorizaþi - ºi nu numai - un
ghid de abordare a situaþiilor simi-
lare întâlnite în misiunile de audit
financiar derulate, în exercitarea
profesiei.

Ideea de bazã care se desprinde din
lucrare este aceea cã, pentru creº-
terea calitãþii activitãþii de audit,
constatãrile inspecþiilor ºi monito-
rizãrilor reprezintã un mijloc aflat
la îndemâna Consiliului CAFR
pentru adoptarea celor mai bune
decizii de îmbunãtãþire a pregãtirii
ºi practicii profesionale a audito-
rilor financiari.



Proiectele unor noi reglementãri
contabile

Pe site-ul Ministerului Finanþelor Publice, la rubrica
„Transparenþã decizionalã", au fost publicate douã
proiecte de acte normative din domeniul contabil:

Un proiect de ordin pentru aprobarea Normelor
privind organizarea ºi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor ºi capi-
talurilor proprii.

Proiectul unui nou ordin de aprobare a Regle-
mentãrilor contabile conforme cu directivele
europene ºi de abrogare a Ordinului ministrului
finanþelor publice nr. 1752/2005, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Proiectul de ordin nu
aduce modificãri formatului situaþiilor financia-
re anuale. Astfel, entitãþile care, conform regle-
mentãrilor contabile în vigoare, au întocmit situ-
aþii financiare anuale simplificate, vor putea
întocmi în continuare situaþii financiare anuale
în aceleaºi condiþii. Noul ordin ar urma sã intre
în vigoare la data de 1 ianuarie 2010. 

Cele mai importante modificãri aduse reglementã-
rilor contabile în vigoare se referã la:

- efectuarea lunarã a evaluãrii elementelor monetare
în valutã, precum ºi a creanþelor ºi datoriilor,
exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcþie
de cursul unei valute, cu recunoaºterea în conta-
bilitate a diferenþelor înregistrate;

- corectarea pe seama rezultatului reportat numai a
erorilor semnificative aferente exerciþiilor financia-
re precedente;

- contabilizarea contractelor de leasing financiar, în
condiþiile în care numai anumite categorii de
entitãþi pot avea calitatea de locator;

- tratamentul reducerilor comerciale acordate, res-
pectiv primite;

- aplicarea în contabilitate a principiului prevalenþei
economicului asupra juridicului de cãtre toate ca-
tegoriile de entitãþi.

Între completãrile propuse pot fi enumerate:

- transpunerea prevederilor Directivei 2009/49/CE a
Parlamentului European ºi a Consiliului din 18
iunie 2009 de modificare a Directivelor 78/660/
CEE ºi  83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce pri-

veºte anumite cerinþe de prezentare a informaþiilor
impuse societãþilor comerciale mijlocii ºi obligaþia
de a întocmi conturi consolidate;

- precizarea utilizatorilor situaþiilor financiare anu-
ale care sunt situaþii financiare cu scop general;

- enumerarea caracteristicilor calitative ale situaþi-
ilor financiare;

- tratamentul schimbãrii de metode contabile ºi di-
ferenþa între modificarea acestora ºi modificarea
estimãrilor contabile;

- contabilizarea schimbului de active;

- menþionarea expresã a unor elemente care influ-
enþeazã costul de achiziþie;

- elemente legate de costurile îndatorãrii;

- evaluarea efectuatã la încheierea exerciþiului finan-
ciar;

- factorii care indicã deprecierea imobilizãrilor cor-
porale ºi necorporale

- condiþiile de recunoaºtere ca imobilizãri a cheltu-
ielilor de explorare ºi evaluare a resurselor mi-
niere;

- contabilizarea distinctã a imobilizãrilor corporale
ºi a stocurilor cumpãrate, pentru care s-au trans-
ferat riscurile ºi beneficiile aferente, dar care sunt
în curs de aprovizionare;

- condiþiile de revizuire a duratei de amortizare a
imobilizãrilor;

-  instrumentele financiare; 

- modificarea destinaþiei activelor deþinute;

- tratamentul depozitelor bancare constituite în va-
lutã;

- recunoaºterea:

• primelor reprezentând participarea la profit,
acordate potrivit legii;

• beneficiilor sub forma acþiunilor proprii ale
entitãþii sau a altor instrumente de capitaluri
proprii acordate angajaþilor;

• contribuþiei unitãþii la schemele de pensii facul-
tative ºi la primele de asigurare voluntarã de
sãnãtate;

• plãþilor anticipate în contul impozitului pe
profit, determinate potrivit legii;
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- actualizarea provizioanelor;

- aplicarea conceptului financiar de capital, la elabo-
rarea situaþiilor financiare;

- tratamentul contabil al:

• bunurilor de natura patrimoniului public,
primite în administrare, respectiv cedate;

• programelor de fidelizare a clienþilor;

• cheltuielilor ocazionate de realizarea instalaþi-
ilor în vederea asigurãrii utilitãþilor;

- controlul intern al entitãþii;

- întocmirea situaþiei fluxurilor de trezorerie. 

Cãrþi realizate de auditori financiari
Marcel Ghiþã - Auditul intern

Lucrarea reprezintã o actualizare a lucrãrii apãrute în
anul 2004, la Editura Economicã, dar este mult
îmbunãtãþitã ºi, în plus, este prezentat ºi comentat  un
alt studiu de caz.

Lucrarea abordeazã o serie de problematici majore ale
funcþiei de audit intern în România, precum valoarea
adãugatã de auditorii interni, relaþia auditului intern
cu frauda, relaþia auditorilor interni cu auditorii
externi ai Curþii de Conturi, asocierea structurilor de
audit intern mici în parteneriate pentru asigurarea
unei funcþii eficiente de audit intern ºi problematica
privitoare la comitetele de audit intern, care trebuie sã
aparã ºi în sistemul guvernanþei româneºti.

Un subiect de mare interes abordat în lucrare îl re-
prezintã cadrul de competenþe ºi atestarea naþionalã a
auditorilor interni din sistemul public din România. 

În acest sens, se prezintã proiectul de norme, propus
de Ministerul Finanþelor Publice, pentru obþinerea
„certificatului de auditor intern pentru sectorul pu-
blic", împreunã cu o serie de comentarii utile pentru
cei interesaþi de aceastã nouã profesie.

Un loc central în lucrare îl ocupã metodologia de de-
rulare a unei misiuni de audit intern pentru auditarea
Activitãþii de conducere din cadrul entitãþilor publice. 

Pe parcursul desfãºurãrii misiunii ºi a elaborãrii pro-
cedurilor ºi documentelor specifice de audit intern,
autorul intervine permanent cu comentarii ºi expli-
caþii asupra modului de pregãtire a misiunii, a tes-
tãrilor ºi evaluãrilor care se fac pe teren, a standar-
dizãrii raportãrii ºi realizãrii documentaþiei de audit
ºi a sistemului de urmãrire ºi implementare a re-
comandãrilor. 

Lucrarea se constituie într-un instrument util atât
celor implicaþi în activitatea de auditare, respectiv
managerilor generali ºi managerilor de linie, respon-
sabili cu implementarea sistemului de control intern
ºi elaborarea procedurilor operaþionale, ofiþerilor de
riscuri, responsabili cu administrarea acestora, con-
trolorilor, auditorilor interni ºi auditorilor externi care
evalueazã aceste procese, ce se desfãºoarã în cadrul
organizaþiilor, cât ºi tuturor categoriilor de practicieni
din structurile implicate.

În mod concret, ea se adreseazã auditorilor interni
care monitorizeazã procesul de implementare a sis-
temului de control managerial (în conformitate cu art.
3 din OMFP nr. 946/2005 privind Codul controlului
intern) ºi celor care doresc sã acceseze profesia de
auditor intern pentru implementarea principiilor
guvernanþei corporative în cadrul propriilor entitãþi.
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