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Din activitatea CAFR

Seminar de preg tire a formatorilor

nt lnirea Comitetului pentru
Na iuni n urs de ezvoltare
din cadrul IFAC

Participare
la Conferin a Na ional i
la Congresul CECCAR

Hot r ri ale Camerei Auditorilor
Financiari din Rom nia, publicate
n Monitorul Oficial
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La 11 septembrie 2010, la sediul Camerei Auditorilor
Financiari din Rom nia, s-a desf urat seminarul
de preg tire anual a formatorilor. Lucr rile au fost
deschise de prof.univ.dr. , pre edintele CAFR,
care a prezentat tema: ISA 240 – Responsabilitatea
auditorului privind frauda n cadrul unui audit al situa iilor
financiare.
Celelalte teme supuse aten iei audien ei au fost:

ISA 700 – Formarea unei opinii i raportarea cu privire la
situa iile financiare; ISA 705 – Modific ri ale opiniei
raportului auditorului independent; ISA 706 – Paragrafele
de observa ii i paragrafele explicative din raportul
auditorului independent ( , vicepre edinte al
Consiliului CAFR, , auditor financiar).
Prevederile reglement rilor contabile conforme
cu Directivele Europene, aplicabile de la
1 ianuarie 2010; Manual de politici i proceduri
contabile (prof.univ.dr. , vicepre edinte
al Consiliului CAFR, , membru
al Consiliului CAFR).
Ghid privind auditul calit ii ( ,
coordonator al Departamentului de monitorizare i
control).
ISA 530 – E antionarea n audit ( , auditor
financiar).
ISRS 4400 – Misiuni pentru efectuarea procedurilor
convenite privind informa iile financiare 4 ( ,
auditor financiar).

n final, s-a desf urat o sesiune de ntreb ri, discu ii i
concluzii.

La 14 iulie 2010, la Washington, a avut loc nt lnirea
Comitetului pentru Na iuni n urs de Dezvoltare al IFAC.
Camera Auditorilor Financiari din Rom nia este reprezentat
n acest comitet, pentru un mandat de doi ani, de

, membru al Consiliului CAFR.
Rolul acestui comitet IFAC este de a sprijini dezvoltarea
profesiei contabile n toate regiunile lumii, fiind responsabil
cu identificarea problemelor cu care se confrunt organiza iile
profesionale n procesul de dezvoltare a profesiei contabile.
Activitatea comitetului se circumscrie efortului general de
sus inere a cre terii economice pe fondul crizei mondiale
care a afectat toate na iunile lumii, n eleg nd c aceast

cre tere este direct corelat cu dezvoltarea profesiei
contabile.
n realizarea acestor obiective Comitetul amintit din cadrul
IFAC lucreaz mpreun cu comunit ile donatoare (Banca
Mondial , BERD etc.), cu guvernele sau cu sectorul privat n
scopul de a face cunoscut importan a profesiei contabile,
beneficiile economice i sociale pe care aceasta le poate
genera.
n sensul celor de mai sus, n cadrul nt lnirii de la
Washington, au fost prezentate materiale ale World Bank i
ale IADB (Banca Inter American de Dezvoltare), dar i a
reprezentantului UNCTAD la aceast nt lnire, ce con in o
serie de propuneri de ordin profesional care urmeaz a fi
analizate n perioada urm toare.

La 2 septembrie a.c. a avut loc Conferin a Na ional a
CECCAR, iar n zilele de 3-4 septembrie s-a desf urat
Congresul acestei organiza ii profesionale, sub genericul:
„Pentru o nou cultur n profesia contabil ”.
Din partea CAFR, la aceste manifest ri a participat prof. univ.
dr. , vicepre edinte al Consiliului.

n Monitorul Oficial nr. 606/26.08.2010, a fost publicat
Hot r rea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
Rom nia nr. 166 din 24 iunie 2010 privind atribuirea
calit ii i a dreptului de exercitare a profesiei de auditor
financiar pentru persoanele care posed o calificare
profesional n audit financiar sau n profesii asimilate
acestuia, atribuit de alt stat n acord cu reglement rile
specifice din acel stat.
n Monitorul Oficial nr. 627/ 6.09.2010 au ap rut
Hot r rea Consiliului CAFR nr. 168/ 25 august 2010 privind
aprobarea Normelor privind revizuirea calit ii activit ii de
audit financiar i a altor activit i desf urate de auditorii
financiari, mpreun cu Normele respective, i Hot r rea
Consiliului CAFR nr. 169/ 25 august 2010 privind aprobarea
Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din „Normele”
men ionate mai sus.
Regl ment rile respective se reg sesc i pe site-ul:
www.cafr.ro.
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Introducere
Obiectivul lucrãrii este de a aborda fuzi-
unea entitãþilor economice din perspec-
tiva obligativitãþii auditului financiar al
situaþiilor financiare de fuziune, sub mai
multe aspecte: economic, juridic ºi
financiar-contabil. În literatura de spe-
cialitate majoritatea articolelor publicate
se referã la aspectele juridice ale fuziu-
nii ºi la reflectarea în contabilitate a
operaþiunilor de fuziune ºi mai puþin la
auditul financiar al situaþiilor financiare
de fuziune.

Pentru a înþelege fenomenul fuziunii în
întreaga sa complexitate, vom prezenta
fuziunea ca delimitare conceptualã,
modalitãþile de realizare ale acesteia,
obiectivele economico-sociale, precum
ºi caracteristicile operaþiilor de fuziune. 

Fuziunea entitãþilor economice este un
subiect de actualitate ºi de larg interes
ºi, din acest motiv, considerãm cã este
necesar un studiu mai detaliat asupra
acestei tematici. Activitatea auditorului
va fi cea de „due diligence”, respectiv
de examinare a situaþiilor financiare de
fuziune, urmând a comunica clientului
starea entitãþii cu care va fuziona, asi-
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Importanþa ºi necesitatea
auditului financiar în
cazul fuziunii entitãþilor 
economice
Camelia-Daniela HAÞEGAN* & Carmen-Mihaela IMBRESCU**

* Conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timiºoara, auditor financiar, e-mail: camelia.hategan@feaa.uvt.ro
** Conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timiºoara, e-mail: carmen.imbrescu@feaa.uvt.ro

Importance and Necessity of  the Financial Audit
for the Merger of Economic Entities 
The merger is considered by the jurists an operation of reorganization. The pur-
pose of reorganization depends on some factors, like the competition seizure,
cost reduction, development and expansion of the sales markets. The operations
of reorganization, especially of merger, are achieved starting from financial state-
ments drawn by the participating entities at the merger. One of the important
steps in the achievement of the merger could be the financial audit of financial
statements of merger, if there is a legal binding audit.
The importance of the financial audit of financial statements is to express a rea-
sonable opinion on the financial statements of merger and to assess the correct
evaluation of the contribution of the entities who participate to the merger in the
purpose of establishing exchange parity and merger premium. Expressing the
auditor's opinion is done by a report who must comply with the procedures
applied and the missions of contracted audit.
The paper is based on situations encountered in practice on the merger of differ-
ent categories of economic entities, like commercial companies, credit coopera-
tive organizations, whose procedures of merger have different features. Through
this article the authors want to bring some further clarification on financial audit
of financial statements of merger, seen mainly in accounting or financial terms.

Key words: financial audit, merger, financial statements, independent auditor's
report

Cuvinte cheie: audit financiar, fuziune, situaþii financiare, raportul auditorului inde-
pendent



gurându-se cã acesta nu se expune la
riscuri inutile ºi imprevizibile.

Metodologia de 
cercetare

Abordarea cercetãrii are drept obiective
o clarificare asupra importanþei ºi nece-
sitãþii auditului financiar al situaþiilor
financiare de fuziune ºi o conºtientizare
a pãrþilor implicate în fuziune asupra
acestei necesitãþi. 

Cercetarea se axeazã pe sistemati-
zarea ºi sintetizarea noþiunilor cuprinse
în literatura de specialitate, atât juridicã,
cât ºi financiar-contabilã, a reglemen-
tãrilor elaborate de autoritãþile statului,
cât ºi de organismele profesionale.

Pentru realizarea cercetãrii am utilizat o
metodologie deductivã ºi inductivã,
pentru identificarea pãrerilor, criticilor ºi
oportunitãþilor. În prima parte am efec-
tuat o analizã comparativã a reglemen-
tãrilor juridice ºi financiar-contabile.
Pentru aprofundarea cercetãrii am

identificat, pe baza situaþiilor întâlnite în
practicã, problemele apãrute în cadrul
procesului de fuziune ºi am formulat
soluþii pentru îmbunãtãþirea procedurilor
privind fuziunea entitãþilor economice.

Prezentarea 
caracteristicilor 

fuziunii ºi a actelor
normative care 

o reglementeazã 
a. Reglementãri ºi opinii

juridice

Fuziunea este o operaþiune comercialã
prevãzutã la art. 238 din Legea nr.
31/1990 privind societãþile comerciale
cu modificãrile ºi completãrile ulteri-
oare, care defineºte cele douã tipuri de
fuziune: fuziunea prin absorbþie ºi fuzi-
unea prin contopire. Opiniile privind re-
organizarea societãþilor comerciale sunt
diferite. Unii autori includ în reorgani-

zare, fuziunea, divizarea ºi transforma-
rea unei societãþi comerciale1, alþii nu-
mai fuziunea ºi divizarea2, pe conside-
rentul cã, în cazul transformãrilor, se
pãstreazã intactã personalitatea juridi-
cã, fuziunea ºi divizarea implicând o
pluralitate de societãþi, dintre care unele
dispar, iar altele rãmân în fiinþã sau iau
fiinþã, dupã caz. O altã opinie considerã
cã reorganizarea societãþilor comer-
ciale se realizeazã prin fuziune,
divizare sau transformarea unei per-
soane juridice în situaþia în care o so-
cietate comercialã îºi înceteazã fiinþa,
concomitent cu crearea în locul ei a
altei societãþi comerciale (schimbarea
formei juridice)3.

Intrarea României în Uniunea Europea-
nã a presupus ºi constã în continuare în
adaptarea ºi implementarea în legis-
laþia naþionalã a directivelor europene.
Astfel, în anul 2008 a fost modificatã
Legea nr. 31/1990 privind societãþile
comerciale prin introducerea unor arti-
cole (art. 251 indice 2 la art. 251 indice
19), care se referã la fuziunea trans-
frontalierã, ca urmare a aplicãrii Direc-
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1 Lupan, E., Unele probleme privind reorganizarea persoanelor juridice, Revista de Drept comercial nr.5/2000;
2 Bãcanu, I., Noua reglementare a fuziunii ºi divizãrii societãþilor comerciale, Revista de Drept Comercial nr. 5/1999, p.20;
3 Imbrescu, C., Reorganizarea ºi lichidarea societãþilor comerciale. O abordare financiar-contabilã ºi juridicã, pag 83,
Editura Mirton, Timiºoara, 2005.

4 Nicolaescu, C., Fuziuni transfrontaliere, Revista Românã de Monografii Contabile, 2009, www.contabilul.ro
5 Wille, B., Germany: Cross-Border Mergers Of Corporations - A Summary, www.mondaq.com 24 June 2008 



tivei 2005/54/CE a Parlamentului ºi
Consiliului European. Fuziunea trans-
frontalierã este tratatã în literatura de
specialitate naþionalã4 ºi internaþionalã5

atât din punct de vedere juridic, cât ºi
contabil ºi fiscal. 

Conform ISA 315 „Identificarea ºi eva-
luarea riscurilor de denaturare semni-
ficativã prin înþelegerea entitãþii ºi a me-
diului sãu”, pentru efectuarea auditului
auditorul trebuie sã obþinã informaþii
suficiente despre entitate ºi cadrul de
reglementare al acesteia. În funcþie de
categoria din care fac parte entitãþile, în
cazul fuziunii se aplicã ºi prevederi spe-
ciale prevãzute în alte acte normative,
aºa cum este redat în tabelul 1.

Din datele prezentate se înþelege cã
toate entitãþile aplicã Legea nr. 31/1990
dar, în funcþie de domeniul de activitate,
mai trebuie respectate ºi prevederile
din actele normative emise de autoritã-
þile de supraveghere a acestora.

b. Reglementãri financiar-con-
tabile ºi ale organismelor
profesionale

Instituþiile internaþionale de reglementa-
re în domeniul contabil au cãutat sã a-
jungã la o armonizare contabilã globalã
în domeniul fuziunilor. Dintr-o perspec-
tivã europeanã, aceste eforturi s-au

concentrat pe trei nivele. Primul nivel
este nivelul internaþional, unde scopul a
fost stabilirea de standarde contabile
comune ºi, drept urmare, IASB a emis
Standardul Internaþional de Raportare
Financiarã IFRS 3 privind combinãrile
de întreprinderi. Pe al doilea nivel, cel
european, s-au produs schimbãri în
sensul stabilirii de legi similare la nivelul
statelor membre. Acest scop a fost atins
prin emiterea de directive contabile eu-
ropene. Al treilea nivel se aplicã la nivel
naþional, în România prin Ordinul Minis-
trului Finanþelor Publice (O.M.F.P.). nr.
1376/ 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind fuziunea, diviza-
rea, dizolvarea ºi lichidarea societãþilor
comerciale, precum ºi retragerea sau
excluderea unor societãþi din cadrul
societãþilor comerciale. În particular,
pentru bãnci s-a emis ºi reglementarea:
Precizarea B.N.R. nr. 2/1999 pentru
reflectarea în contabilitate a principale-
lor operaþiuni privind fuziunea, dizol-
varea ºi lichidarea bãncilor.

Procesul de “due
diligence”

În general, echipa care executã proce-
sul de „due diligence” include auditori

financiari – pentru auditarea/revizuirea
situaþiilor financiare, juriºti – pentru a
investiga expunerea la diverse obligaþii
faþã de terþi, precum ºi consultanþi fiscali
– pentru consultanþa fiscalã6. 

Este foarte important de menþionat cã
aceste echipe de auditori, juriºti ºi con-
sultanþi fiscali trebuie sã fie indepen-
dente pentru a se evita conflictul de
interese.

Printre obiectivele procesului de „due
diligence” se aflã: revizuirea situaþiilor
financiare, revizuirea aspectelor legate
de management ºi activitatea entitãþii,
revizuirea gradului de conformitate cu
reglementãrile legale, revizuirea tran-
zacþiilor ºi a documentelor, revizuirea
fiscalã.

Auditul financiar al
situaþiilor financiare

de fuziune
Referiri la auditul financiar, în cazul fu-
ziunii întâlnim în cele douã legi de bazã
ale funcþionãrii societãþilor comerciale,
din care am selectat paragrafele referi-
toare la audit, prezentate în tabelul 2.
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6 Vulpoi, M., Coordonatele unei fuziuni de succes, Revista Consulting Review nr. 9/2008



Din reglementãrile specifice auditului
financiar7 rezultã cã auditul financiar
reprezintã „activitatea efectuatã de
auditorii financiari în vederea exprimãrii
unei opinii asupra situaþiilor financiare
sau a unor componente ale acestora,
exercitarea altor misiuni de asigurare ºi
servicii profesionale potrivit standarde-
lor internaþionale de audit ºi altor regle-
mentãri adoptate de Camera Auditorilor
Financiari din România”.

Referirea la „audit financiar” menþionatã
în legea contabilitãþii ar putea fi înlo-
cuitã cu cea de „raportul auditorului
financiar/independent”, aºa cum este
menþionatã în legea societãþilor comer-
ciale, situaþie care lasã, pe baza raþio-
namentului profesional, la latitudinea
auditorului tipul de raport pe care îl va
întocmi conform standardelor de audit,
respectiv de audit sau de revizuire, fun-

damentat pe baza situaþiilor financiare
puse la dispoziþie de entitãþile partici-
pante la fuziune.

De menþionat cã terminologia folositã
de legea contabilitãþii, la data la care a
fost formulatã, se referea la audit finan-
ciar sub forma auditului statutar; doar
ulterior s-au efectuat modificãrile legis-
lative menþionate anterior.

Un aspect de semnalat în Legea nr.
31/1990 la art. 243 indice 3 îl reprezin-
tã faptul cã la documentaþia de fuziune,
se poate solicita ºi raportul unuia sau
mai multor experþi care sã examineze
proiectul de fuziune ºi sã întocmeascã
un raport cãtre acþionari. La art. 244 lit.
f) se menþioneazã cã documentaþia de
fuziune pusã la dispoziþia acþionarilor/
asociaþilor va cuprinde raportul întocmit
de experþi, doar dacã este cazul, adicã
are caracter opþional.

Dacã analizãm ºi legislaþia secundarã
sau prevederile procedurale întâlnim ºi
precizãrile prezentate În tabelul 3.

Apreciem cã, în cazul în care situaþiile
financiare ale entitãþilor sunt auditate,
nu ar mai fi oportun ca acþionarii/asoci-
aþii sã solicite raportul unui expert,
acesta fiind necesar doar în situaþia în
care nu se realizeazã un raport al audi-
torului sau cenzorului, chiar dacã audi-
torii îºi exprimã opinia asupra situaþiilor
financiare care stau la baza fuziunii, iar
expertul verificã proiectul de fuziune.

Din examinarea aspectelor prezentate
anterior putem trage concluziile care
vor fi redate în tabelul 4.

La entitãþile supravegheate de diverse
autoritãþi auditul financiar are o impor-
tanþã majorã, reliefatã prin faptul cã, în
situaþia în care în raportul auditorului
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7 Art. 2 din Legea nr. 26/2010 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar



opinia nu este fãrã rezerve, atunci exis-
tã un motiv de respingere a proiectului
de fuziune, aºa cum este precizat pen-
tru cooperativele de credit la art. 4 alin
3 lit. b din Norma B.N.R. nr. 6/2003 pri-
vind fuziunea ºi divizarea cooperati-
velor de credit.

Considerând cã am lãmurit subiectul
privind caracterul obligatoriu sau opþio-
nal al rapoartelor auditorului sau exper-
tului, în continuare ne vom opri asupra
tipului de raport al auditorului. Auditul
financiar al situaþiilor financiare de fuzi-
une este o componentã a procesului de
„due diligence”. Pentru a stabili corect
categoria în care se încadreazã auditul
financiar al situaþiilor financiare de
fuziune menþionãm tipuri de lucrãri de
audit pe care le pot efectua auditorii
financiari:

- Auditul statutar al situaþiilor financia-
re încheiate la finele exerciþiului
financiar;

- Revizuirea situaþiilor financiare isto-
rice, de cele mai multe ori întocmite
pentru alte perioade decât cea a
exerciþiului financiar;

- Misiuni de asigurare, altele decât
auditul ºi revizuirea informaþiilor
financiare istorice;

- Servicii conexe - lucrãri efectuate pe
baza unor proceduri convenite.

Fuziunea entitãþilor economice se rea-
lizeazã, în practicã, pe baza situaþiilor
financiare întocmite la o datã care nu
coincide cu închiderea exerciþiului fi-
nanciar. Faptul cã situaþiile financiare
nu sunt întocmite la sfârºitul anului
poate genera întrebarea: Ce tip de
lucrare va efectua auditorul financiar?

Problema care poate apãrea în prac-
ticã este cea a tipului de situaþii finan-
ciare întocmite de entitãþile participante
la fuziune. Astfel, putem întâlni douã
situaþii:

- Întocmirea unui set incomplet de
situaþii financiare, de regulã numai
bilanþul contabil (chiar dacã ter-
menul prevãzut este de „situaþii
financiare”), datoritã faptului cã pe
baza activului net contabil se reali-
zeazã raportul de schimb al apor-
turilor; astfel, auditorul nu poate
aplica toate procedurile de audit ºi
atunci nu poate emite un raport de
audit, respectiv o opinie de audit, ci
doar, în cel mai bun caz, un raport
de revizuire ºi în aceastã situaþie
opinia formulatã va avea un grad
mai redus de asigurare;

- Întocmirea setului complet de situ-
aþii financiare, caz în care auditorul
va emite un raport de audit ºi va
formula o opinie de audit.

Putem aprecia cã afirmaþiile enun-
þate mai sus îl pun pe auditor în-
tr-o situaþie delicatã, dar în prac-
ticã auditorul trebuie sã aplice
raþionamentul profesional, adicã
sã emitã un raport bazat pe infor-
maþiile rezultate din documentele
furnizate de client ºi sã nu emitã
un anumit tip de raport doar fiind-
cã aºa i se solicitã, fãrã a deþine
probe de audit adecvate. 

De cealaltã parte, utilizatorii situaþiilor
financiare ºi beneficiarii direcþi ai audi-
tului financiar - acþionarii entitãþilor im-
plicate în fuziune nu fac distincþia, une-
ori, între cele douã cazuri prezentate,
astfel cã nu conteazã conþinutul rapor-
tului întocmit de auditor, ci doar partea
formalã (a nu se înþelege forma raportu-
lui), adicã sã existe un raport semnat de
auditor, iar ceea ce este cel mai grav cã
nu întotdeauna se cunoaºte cã existã
obligaþia efectuãrii auditului financiar,
mai ales la societãþile comerciale care
nu sunt supravegheate de o anumitã
autoritate. 

Realizarea efectivã a
fuziunii - posibilitãþi

existente
La ambele categorii de fuziune apare
un inconvenient ºi anume timpul sau,
mai concret, perioada scursã între data
întocmirii proiectului de fuziune, pe ba-
za situaþiilor financiare încheiate ºi data
aprobãrii fuziunii ºi a realizãrii efective a
acesteia. În documentaþia solicitatã de
O.N.R.C. se precizeazã cã: “În cazul în
care, prin acordul pãrþilor, se stipuleazã
ca operaþiunea de fuziune sã îºi pro-
ducã efecte la o datã ulterioarã adop-
tãrii hotãrârii rezoluþia directorului ofici-
ului registrului comerþului de pe lângã
tribunal ºi/sau persoanei sau per-
soanelor desemnate va fi menþionatã în
registrul comerþului, iar fuziunea va fi
înregistratã la data stabilitã de pãrþi
pentru producerea efectelor acesteia.”
Conform celor precizate, considerãm
cã acþionarii ar trebui sã hotãrascã un
alt termen al efectelor fuziunii, iar cea
mai potrivitã soluþie este cã entitãþile ar
putea opta ca data fuziunii efective sã
fie data de 1 a lunii urmãtoare aprobãrii
fuziunii, situaþie care ar facilita activi-
tatea personalului din departamentele
financiar-contabil, resurse umane, ju-
ridic ºi administrativ pentru închiderea
efectivã a perioadei anterioare la
sfârºitul lunii.

Concluzii 
Scopul lucrãrii a fost de a atrage atenþia
asupra obiectivitãþii lucrãrilor de audit
care se realizeazã în cazul fuziunii enti-
tãþilor economice de cãtre auditorii fi-
nanciari, precum ºi de a lãmuri proble-
me de conþinut al documentaþiei de fuzi-
une sub aspectul caracterului obligato-
riu ºi/sau opþional al componentelor
documentaþiei. Considerãm cã prin
aspectele abordate vom contribui ºi la
procesul de conºtientizare a utilizatori-
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lor situaþiilor financiare de fuziune pri-
vind importanþa auditului financiar, mai
ales la nivelul entitãþilor cu capital privat
autohton, în care asociaþii sau acþionarii
au ºi calitatea de manageri, ºi care une-
ori au falsa impresie cã pot gestiona efi-
cient afacerea evitând informaþiile care
pot fi oferite de auditorii financiari ºi pri-
vându-se astfel de parteneriatul spe-
cializat generat prin serviciul de audit
extern. Toate acestea sunt generate de
percepþia eronatã a acestui serviciu, ca
un act de control ºi nu ca o lucrare efec-
tuatã de un specialist extern indepen-
dent, în sprijinul acþionariatului.

Necesitatea acestui serviciu este confir-
matã, conform unui studiu realizat de
compania de consultanþã Hay Group8,
de cãtre managerii din companiile euro-
pene, care în proporþie de 93% sunt de
pãrere cã operaþiunea cea mai impor-
tantã în procesul de due dilligence -
faza de dinaintea fuziunii - o constituie
auditul financiar, urmat de auditul sis-
temelor IT, în proporþie de 55%. 

Din cauza diverselor modificãri legisla-
tive în domeniul contabil constatãm cã
este oportunã actualizarea reglementã-
rilor prevãzute în O.M.F.P. nr. 1376/
2004 pentru aprobarea Normelor meto-
dologice privind reflectarea în contabili-
tate a principalelor operaþiuni de fuzi-
une, divizare, dizolvare ºi lichidare a so-
cietãþilor comerciale, precum ºi retrage-
rea sau excluderea unor asociaþi din ca-
drul societãþilor comerciale ºi tratamen-
tul fiscal al acestora, precum ºi în Pre-
cizarea B.N.R. nr. 2/1999 pentru reflec-
tarea în contabilitate a principalelor
operaþiuni privind fuziunea, dizolvarea
ºi lichidarea bãncilor. Pe baza celor
prezentate în aceastã lucrare se pot
extrapola informaþiile menþionate ºi în
cazul operaþiunilor de divizare a entitã-
þilor economice, procedurile juridice ºi
contabile fiind similare cu cele de la
operaþiunile de fuziune. 
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Introducere
Valoarea justã se aflã în centrul dezbaterilor profesioniºtilor
internaþionali ºi ale lumii de afaceri de mai bine de douã
decenii. Conceptul de valoare justã interfereazã în prezent cu
procesul internaþional de evaluare, dar ºi cu cel de armo-
nizare financiarã ºi contabilã. Necesitatea utilizãrii valorii
juste rezidã în criticile tot mai virulente aduse sistemului con-
tabil tradiþional, pus faþã în faþã cu o viziune tot mai financia-
rã asupra activitãþii entitãþii.

Standardele Internaþionale de Evaluare definesc valoarea ca
fiind un concept economic referitor la preþul cel mai probabil,
convenit de cumpãrãtorii ºi vânzãtorii unui bun sau serviciu
disponibil pentru cumpãrare, valoarea nereprezentând un
fapt, ci o estimare a celui mai probabil preþ care va fi plãtit
pentru bunuri ºi servicii, la o anumitã datã1.

Expresia valoare de piaþã ºi termenul valoare justã, aºa cum
apar în mod uzual în standardele internaþionale de contabili-
tate, sunt în general compatibile, chiar dacã nu întotdeauna
echivalente în totalitate. Valoarea justã, ca un concept de
contabilitate, este definitã în Standardele Internaþionale de
Raportare Financiarã (IFRS) ca fiind „valoarea la care poate
fi tranzacþionat un activ sau decontatã o datorie între pãrþi
interesate ºi în cunoºtinþã de cauzã, în cadrul unei tranzacþii
desfãºurate în condiþii obiective”2. Valoarea justã se uti-
lizeazã, în general, pentru raportarea financiarã atât a valorii
de piaþã, cât ºi a valorilor care nu au la bazã evoluþia pieþei.
Când se poate stabili valoarea de piaþã a unui activ, aceastã
valoare va fi egalã cu valoarea justã. 

Consideraþii privind poziþionarea
valorii juste la graniþa 
dintre evaluare ºi contabilitate

* Drd., expert, Ministerul Finanþelor Publice, Direcþia de legislaþie ºi reglementãri contabile, e-mail: madalina.nita@mfinante.ro 
1 IVSC, Standardele Internaþionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediþia a VIII-a, 2007, Capitolul „Concepte fundamentale ale principiilor de evaluare ge-

neral acceptate”, par. 4.5 , pag. 26 
2 Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, 2009, IAS 39 „Instrumente finan-

ciare: recunoaºtere ºi evaluare”, pag. 2076

Maria Mãdãlina NIÞÃ *

Considerations on Fair Value
Positioning between
Valuation and Accounting 

The main objective of the current article is the presentation
of some issues related to the fair value measurement
according to the International Financial Reporting
Standards, International Valuation Standards and account-
ing Regulation conform to the European directives
approved by the Order of the minister of public finance no.
3.055/2009. The fair value, as an accounting concept, and
its estimation techniques, present a special importance for
measuring the items from the financial statements, at
national and international level. Also, the article presents
some recent aspects provided in the Exposure Draft entitled
„Fair value measurement”, issued by the International
Accounting Standards Board (IASB) in 2009.

At the same time, the present article approaches some
comparative elements between fair value, as accounting
notion, and market value used in valuations, the way how
these two economic concepts interferes and the character-
istics of the valuation techniques used for fair value meas-
urement in the context of not existing any active markets.
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observable input, unobservable input, liquid market

Cuvinte cheie: valoare justã, valoare de piaþã, tehnicã de
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În schimb, în optica standardelor internaþionale de evaluare,
conceptul de valoare justã este mai larg decât conceptul de
valoare de piaþã, acoperind ºi valorile nebazate pe piaþã.

Metodologia de cercetare
Articolul a fost elaborat în urma studierii Standardelor Inter-
naþionale de Raportare Financiarã, a Standardelor Interna-
þionale de Evaluare, a Standardelor Internaþionale de Audit,
precum ºi a expunerilor de proiecte publicate de instituþiile
internaþionale emitente de standarde în domeniul contabili-
tãþii. De asemenea, s-a urmãrit practica de evaluare a ele-
mentelor din situaþiile financiare ºi modul de utilizare a rezul-
tatelor acestei operaþiuni. Articolul îºi propune sã prezinte o
comparaþie între valoarea justã, ca noþiune contabilã, ºi va-
loarea de piaþã utilizatã în evaluãri, precum ºi modul în care
interacþioneazã cele douã concepte economice.

Valoarea de piaþã
Evaluatorii profesioniºti, care cunosc în profunzime piaþa pro-
prietãþilor de orice fel, care înþeleg interacþiunile manifestate
între participanþii de pe piaþã ºi sunt capabili sã judece cele
mai probabile preþuri ce vor fi convenite între cumpãrãtori ºi
vânzãtori, evitã utilizarea exclusivã a cuvântului „valoare”,
adãugându-i atribute care descriu tipul particular de valoare.
Valoarea de piaþã sau, în unele þãri, valoarea de piaþã liberã,
este cel mai obiºnuit tip de valoare asociat cu evaluarea pro-
prietãþilor, fiind prezentatã în Standardele Internaþionale de
Evaluare. Potrivit acestora, valoarea de piaþã este definitã ca
fiind „suma estimatã pentru care o proprietate ar putea fi
schimbatã, la data evaluãrii, între un cumpãrãtor decis ºi un
vânzãtor hotãrât, într-o tranzacþie cu preþ determinat obiectiv,
dupã o activitate de marketing adecvatã, în care ambele pãrþi
au acþionat în cunoºtinþã de cauzã, prudent ºi fãrã constrân-
gere”3.

Estimarea valorii de piaþã se face prin metodele prevãzute de
Standardele Internaþionale de Evaluare, care includ: abor-
darea prin comparaþia vânzãrilor, abordarea prin capi-

talizarea venitului, inclusiv analiza fluxului de numerar actua-
lizat ºi abordarea prin cost 4.

Conceptul de valoare de piaþã presupune un preþ negociat pe
o piaþã liberã ºi concurenþialã, piaþa putând fi o piaþã inter-
naþionalã sau naþionalã, constituitã din cumpãrãtori ºi vânzã-
tori numeroºi, sau poate fi caracterizatã printr-un numãr limi-
tat de participanþi, în special în cazul bunurilor cu un grad
mare de specializare.5

În general, evaluãrile de piaþã se bazeazã pe informaþiile re-
feritoare la proprietãþi comparabile. Procesul de evaluare
presupune ca evaluatorul sã efectueze o cercetare amã-
nunþitã, adecvatã ºi relevantã, precum ºi analize competente
ºi sã formuleze concluzii informate ºi bine susþinute. În pro-
cesul de evaluare, nu se pot accepta orice informaþii, evalua-
torii luând în considerare toate evidenþele pertinente cu
privire la piaþã, tendinþe, tranzacþii comparabile ºi alte infor-
maþii. 

Conceptul de valoare de piaþã este legat de percepþiile colec-
tive ºi de comportamentul participanþilor pe piaþã. Acest con-
cept permite identificarea diverºilor factori care pot influenþa
tranzacþiile din cadrul pieþei, separându-i de alte conside-
rente intrinseci sau nebazate pe piaþã, care pot influenþa va-
loarea.

Valoarea de piaþã este estimatã prin aplicarea metodelor ºi
procedurilor de evaluare care reflectã natura proprietãþii ºi
circumstanþele în care proprietatea respectivã va fi cel mai
probabil tranzacþionatã pe piaþa liberã.6

Toate metodele, tehnicile ºi procedurile de cuantificare a va-
lorii de piaþã, în condiþiile în care sunt utilizate ºi aplicate
corect ºi adecvat, conduc la reflectarea valorii de piaþã dacã
se bazeazã pe informaþii derivate din piaþã. Metoda compara-
þiei vânzãrilor sau alte metode de comparaþie de piaþã este
necesar sã fie fundamentate pe observaþiile de piaþã.
Conform Standardelor Internaþionale de Evaluare, abordarea
prin capitalizarea venitului, care include analiza fluxului de
numerar actualizat, trebuie sã se bazeze pe fluxurile financia-
re determinate de piaþã ºi pe rate de rentabilitate derivate din
piaþã.7

3 IVSC, Standardele Internaþionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediþia a VIII-a, 2007, Capitolul „Concepte fundamentale ale principiilor de evaluare ge-
neral acceptate”, par. 5.2, pag. 27 

4 IVSC, Standardele Internaþionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediþia a VIII-a, 2007, Capitolul „Concepte fundamentale ale principiilor de evaluare ge-
neral acceptate”, par. 9.2.1, pag. 33-34 

5 IVSC, Standardele Internaþionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediþia a VIII-a, 2007, IVS 1 „Valoarea de piaþã – tip de valoare” , par. 6.3, pag. 81 
6 IVSC, Standardele Internaþionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediþia a VIII-a, 2007, , IVS 1 „Valoarea de piaþã – tip de valoare”, par. 1.3, pag. 75
7 IVSC, Standardele Internaþionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediþia a VIII-a, 2007, , IVS 1 „Valoarea de piaþã – tip de valoare”, par. 1.4, pag. 75 - 76
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Poziþionarea valorii juste

Din documentarea efectuatã, am constatat cã evaluãrile
necesitã exercitarea de cãtre evaluator a raþionamentului
profesional, iar estimarea valorii de piaþã se poate baza fie pe
evidenþele pieþei, fie pe judecata evaluatorului în lipsa infor-
maþiilor comparabile furnizate de piaþã, utilizându-se tehnici
de estimare ºi evaluare adecvate.

Valoarea justã
Valoarea justã, aºa cum este definitã în Standardele Inter-
naþionale de Raportare Financiarã, comparativ cu modelul
costului istoric, permite o evaluare a poziþiei financiare cât
mai aproape de realitate. Totuºi, Reglementãrile contabile
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul mi-
nistrului finanþelor publice nr. 3.055/20098, acceptã modelul
de evaluare la valoare justã doar în anumite situaþii ºi anume:
opþional, în scopul reevaluãrii imobilizãrilor corporale, cu
reflectarea rezultatelor operaþiunii de reevaluare în situaþiile
financiare individuale, iar pentru instrumentele financiare,
evaluarea la valoarea justã este permisã numai în situaþiile
financiare consolidate. 

Directivele europene nu impun folosirea unui astfel de model,
ci îl prezintã ca fiind o regulã alternativã de evaluare pentru o
gamã relativ restrânsã de elemente, lãsând utilizarea lui la
latitudinea statelor membre. Astfel, în procesul de asigurare
a conformitãþii reglementãrilor contabile naþionale cu direc-
tivele europene, contabilitatea româneascã a acceptat, ca
sistem de bazã, evaluarea la costul istoric, iar, ca regulã
alternativã de evaluare, valoarea justã pentru elementele
menþionate mai sus, în condiþiile prezentate. 

Consideraþii privind evaluarea la valoarea justã sunt pre-
vãzute de Standardul Internaþional de Contabilitate (IAS) 39
„Instrumente financiare: recunoaºtere ºi evaluare”. Acesta

prevede cã cea mai bunã dovadã a valorii juste o reprezintã
preþurile cotate pe o piaþã activã. Astfel, dacã piaþa pentru un
instrument financiar nu este activã, entitatea poate recurge în
vederea determinãrii valorii juste la o tehnicã de evaluare9.
Potrivit IAS 39, obiectivul utilizãrii unei tehnici de evaluare
este acela de a stabili ce preþ de tranzacþie s-ar fi obþinut la
data evaluãrii într-o tranzacþie desfãºuratã în condiþii obiec-
tive, motivatã de consideraþii normale de afaceri10. Tehnicile
de evaluare includ utilizarea tranzacþiilor recente de pe piaþã
desfãºurate în condiþii obiective între pãrþi interesate ºi în
cunoºtinþã de cauzã, dacã existã, referiri la valoarea justã
actualã a unui alt instrument care este în cea mai mare parte
acelaºi, o analizã a fluxului de numerar actualizat ºi modele
opþionale de stabilire a preþului11. Dacã existã o tehnicã de
evaluare utilizatã în mod obiºnuit de participanþii de pe piaþã
pentru stabilirea preþului unui instrument ºi dacã s-a demon-
strat cã acea tehnicã oferã estimãri credibile de preþuri
obþinute în tranzacþiile reale de pe piaþã, atunci entitatea va
utiliza tehnica respectivã12.

Un studiu recent, efectuat de cãtre Hans B. Christensen ºi
Valeri Nikolaev de la Univesitatea din Chicago Booth School
of Business la nivelul companiilor din Marea Britanie ºi Ger-
mania, relevã faptul cã aplicarea valorii juste în practicã este
destul de rarã, situaþiile în care valoarea justã este utilizatã
având o serie de explicaþii. De exemplu, în cazul investiþiilor
imobiliare, utilizarea valorii juste se concentreazã în jurul
companiilor imobiliare, unde estimarea valorii juste mai de-
grabã faciliteazã evaluarea performanþelor economice cerute
de contractele de compensare13. De asemenea, studiul pre-
zentat evidenþiazã faptul cã entitãþile care evalueazã imobi-
lizãrile corporale la valoarea justã posedã doar câteva opor-
tunitãþi de dezvoltare, constatare care corespunde utilizãrii
valorii juste ca mijloc de evitare a suprainvestiþiilor în active
fixe atunci când existã oportunitãþi de dezvoltare limitate14. 

8 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766bis din 10/11/2009 
9 Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, 2009, IAS 39 „Instrumente finan-

ciare: recunoaºtere ºi evaluare”, par. 48A, pag. 2088
10Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, 2009, IAS 39 „Instrumente finan-

ciare: recunoaºtere ºi evaluare”, par. 48A, pag. 2088
11Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, 2009, IAS 39 „Instrumente finan-

ciare: recunoaºtere ºi evaluare”, par. 48A, pag. 2088 
12 Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã: IFRS: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, 2009, IAS 39 „Instrumente

financiare: recunoaºtere ºi evaluare”, par. 48A, pag. 2088 - 2089
13 Christensen, Hans B.; Nikolaev Valeri de la Universitatea din Chicago Booth School of Business, „Who uses fair value accounting for non-finan-

cial assets after IFRS adoption”, 2009, accesat la adresa http://areas.kenan-flagler.unc.edu/Accounting/Documents/Christen-
senNikolaev2009_FairPaper.pdf

14 Christensen, Hans B.; Nikolaev Valeri de la Universitatea din Chicago Booth School of Business, „Who uses fair value accounting for non-finan-
cial assets after IFRS adoption”, 2009, accesat la adresa http://areas.kenan-flagler.unc.edu/Accounting/Documents/Christen-
senNikolaev2009_FairPaper.pdf
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La nivel naþional, potrivit reglementãrilor contabile naþionale
aplicabile operatorilor economici15, în cazul prezentãrii în situ-
aþiile financiare consolidate a instrumentelor financiare la va-
loarea justã, aceasta se determinã astfel:

a) prin referire la valoarea de piaþã, pentru acele instru-
mente financiare pentru care se poate identifica cu
uºurinþã o piaþã credibilã. În cazul în care valoarea de
piaþã nu se poate identifica cu uºurinþã pentru un
instrument, dar poate fi identificatã pentru componen-
tele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de
piaþã poate fi derivatã din cea a componentelor sale
sau a instrumentului similar; sau

b) prin referire la o valoare determinatã cu ajutorul unor
modele ºi tehnici de evaluare general acceptate, pen-
tru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu
uºurinþã o piaþã credibilã16.

În practicã, entitãþile din România utilizeazã valoarea justã ºi
pentru reflectarea bunurilor obþinute cu titlu gratuit sau pentru
cele constate plus la inventar17.

De asemenea, reglementãrile contabile naþionale permit
entitãþilor sã efectueze reevaluarea imobilizãrilor corporale
existente la sfârºitul exerciþiului financiar, astfel încât acestea
sã fie prezentate în contabilitate la valoarea justã, cu
reflectarea rezultatelor acestei reevaluãri în situaþiile financia-
re întocmite pentru acel exerciþiu18.

În practica româneascã, pentru foarte mulþi noþiunea de va-
loare justã nu cunoaºte decât o singurã realitate: valoarea de
piaþã. Aceasta nu reprezintã însã decât una dintre modali-
tãþile de estimare a valorii juste, cea care asigurã ºi cea mai
mare obiectivitate deoarece este bazatã pe informaþii exte-
rioare întreprinderii, pe care aceasta nu le poate influenþa în
vreun fel. Observãm totuºi cã, în condiþiile economice ac-
tuale, pieþele îºi pierd lichiditatea sau înceteazã sã mai
existe, ceea ce face ca evaluãrile la valoarea justã bazate pe
informaþiile furnizate de piaþã sã devinã irelevante ºi sã fie
afectate de incertitudine.

Din analiza efectuatã, putem conchide cã determinarea va-
lorii juste se poate baza fie pe informaþiile furnizate de piaþa
activã, fie pe utilizarea tehnicilor de evaluare ºi estimare.

Estimãri 
ale managementului 

în evaluarea valorii juste
În vederea clarificãrii unor aspecte legate de evaluarea valorii
juste, Consiliul pentru Standarde Internaþionale de Conta-
bilitate (IASB) are în vedere emiterea unui standard în acest
sens, în momentul actual fiind dezbãtut în cadrul grupurilor
de lucru existente la nivelul IASB. Expunerea de proiect „Fair
value measurement”19 utilizeazã conceptul de input-uri, pe
care îl defineºte ca fiind estimãri pe care participanþii de pe
piaþã le fac în determinarea preþului unui activ sau valorii unei
datorii. 

Potrivit Expunerii de proiect „Fair value measurement”, input-
urile observabile sunt input-uri pe care participanþii de pe
piaþã le utilizeazã în determinarea preþului activului sau valorii
datoriei bazate pe informaþii de pe piaþã obþinute din surse
independente de entitate, în timp ce input-urile neobservabile
sunt input-uri care reflectã ipotezele entitãþii cu privire la
estimãrile pe care participanþii de pe piaþã le utilizeazã în
determinarea preþului activului sau valorii datoriei, bazându-
se pe cele mai bune informaþii disponibile în anumite circum-
stanþe.

De asemenea, în Expunerea de proiect emisã de IASB se
menþioneazã cã, în unele cazuri, utilizarea input-urilor neob-
servabile poate fi mai adecvatã decât utilizarea input-urilor
observabile. Cu alte cuvinte, o entitate poate utiliza preþurile
observabile ale unei tranzacþii în mãsura în care ele reflectã
valoarea justã a instrumentului. Dacã ele nu reprezintã valoa-
rea justã a instrumentului, iar ajustãrile semnificative se im-
pun a fi fãcute pentru preþurile observabile ale unei tranzacþii,

15 Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene , publicat în Monitorul Oficial nr. 766bis din 10 noiem-
brie 2009

16 Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, pct. 143 (1) 

17 Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, pct. 50 (1) lit. d)

18 Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, pct. 121 (1)

19 Expunerea de proiect „Fair value measurement” publicatã pe site-ul Consiliului pentru Standarde Internaþionale de Contabilitate (IASB) la adresa
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/C4096A25-F830-401D-8E2E-9286B194798E/0/EDFairValueMeasurement_website.pdf
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poate fi mai adecvat pentru o entitate sã utilizeze o tehnicã
de evaluare care sã se bazeze pe input-uri neobservabile.

În urma consultãrii documentelor de specialitate recent pu-
blicate, dar ºi a observãrii practicilor în domeniu, am con-
statat cã, atunci când nu existã date observabile pe piaþã sau
când input-urile observabile necesitã ajustãri semnificative
bazate pe input-uri neobservabile, valoarea justã se poate
determina utilizând tehnici de evaluare ºi de estimare bazate
pe estimãrile managementului legate de fluxurile viitoare de
trezorerie ºi ratele de actualizare ajustate în funcþie de risc.

Utilizarea tehnicilor 
de evaluare

Când se procedeazã la evaluarea valorii juste, obiectivul de
a utiliza o tehnicã de evaluare este de a estima preþul la care
o tranzacþie obiºnuitã poate avea loc între participanþii de pe
piaþã la data evaluãrii.

Utilizarea tehnicilor de evaluare presupune ca evaluarea va-
lorii juste sã fie în concordanþã cu abordarea din punct de
vedere al pieþei, al venitului ºi al costului. Principalele carac-
teristici ale acestor abordãri20 le sintetizãm astfel:

a) Abordarea din punct de vedere al pieþei utilizeazã
preþurile ºi alte informaþii relevante generate de tran-
zacþiile de pe piaþã care implicã active sau datorii
identice sau comparabile (inclusiv o afacere). Teh-
nicile de evaluare conforme cu abordarea din punct
de vedere al pieþei includ determinarea unui preþ de
referinþã. Determinarea acestuia constituie o tehnicã
matematicã utilizatã, în principal, pentru a evalua
titlurile de creanþã, fãrã a se baza exclusiv pe preþurile
cotate pentru valori mobiliare specifice, dar care se
fundamenteazã pe relaþia dintre valorile mobiliare ºi
alte valori mobiliare cotate de bazã.

b) Abordarea din punct de vedere al venitului utilizeazã
tehnici de evaluare pentru a converti sume viitoare
(de exemplu, fluxuri de numerar sau venituri ºi cheltu-
ieli) într-o singurã sumã prezentã (actualizatã).
Valoarea justã este determinatã pe baza valorii indi-
cate de aºteptãrile curente ale pieþei în legãturã cu
sumele viitoare. 

c) Abordarea din punct de vedere al costului reflectã va-
loarea care ar fi necesarã în prezent pentru a înlocui
capacitatea de serviciu a unui activ (la care se face
adesea referire ca ºi cost de înlocuire curent). Din
perspectiva participantului pe piaþã (vânzãtorul),
preþul care ar fi primit pentru un activ se bazeazã pe
costul pe care un alt participant pe piaþã (cumpãrã-
torul) îl suportã pentru a achiziþiona sau a construi un
activ asemãnãtor, de utilitate comparabilã, ajustat cu
deprecierea. 

Din Expunerea de proiect „Fair value measurement” rezultã
cã o entitate poate utiliza tehnici de evaluare care sã fie
adecvate în situaþiile în care existã suficiente date disponibile
pentru a evalua valoarea justã, maximizând utilizarea input-
urilor observabile relevante ºi minimizând utilizarea input-
urilor neobservabile. 

De asemenea, periodic, entitatea va verifica tehnicile de
evaluare utilizate pentru a determina preþul aferent tranzacþi-
ilor observabile curente de pe piaþã cu acelaºi activ sau dato-
rie (la recunoaºterea iniþialã, acesta poate fi preþul tranzac-
þiei). În unele cazuri, o singurã tehnicã de evaluare poate fi
suficientã (de exemplu, când se evalueazã un activ sau o
datorie utilizând preþuri cotate pe o piaþã activã pentru active
sau datorii identice). În alte cazuri, sunt necesare multiple
tehnici de evaluare (de exemplu, cum este cazul evaluãrii
unitãþilor generatoare de numerar). Dacã se utilizeazã mai
multe tehnici de evaluare pentru a evalua valoarea justã,
rezultatele vor fi evaluate ºi analizate luând în considerare
caracterul echitabil al domeniului de valori indicate de acele
rezultate. 

În Expunerea de proiect „Fair value measurement” se pre-
cizeazã cã tehnicile de evaluare utilizate pentru a determina
valoarea justã trebuie aplicate în mod consecvent, permiþân-
du-se, totuºi, în anumite situaþii, o modificare a tehnicii de
evaluare sau a modului de aplicare a acesteia, respectiv în
condiþiile în care se considerã cã acea modificare conduce la
rezultate identice sau mai reprezentative pentru valoarea
justã. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în cazul
apariþiei de noi pieþe, când noi informaþii sunt disponibile,
când informaþiile utilizate anterior nu mai sunt disponibile sau
când tehnicile de evaluare se îmbunãtãþesc. Potrivit preve-
derilor Expunerii de proiect „Fair value measurement”,
revizuirea rezultatã dintr-o schimbare în tehnica de evaluare
sau din aplicarea sa se va contabiliza ca o estimare contabilã

20 Expunerea de proiect „Fair value measurement” publicatã pe site-ul Consiliului pentru Standarde Internaþionale de Contabilitate (IASB) la adresa
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/C4096A25-F830-401D-8E2E-9286B194798E/0/EDFairValueMeasurement_website.pdf
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în conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificãri în
estimãrile contabile ºi erori.

Avantaje ºi dezavantaje ale 
utilizãrii tehnicilor 

de evaluare
Tehnicile de evaluare corespunzãtoare abordãrii din punct de
vedere al pieþei se bazeazã pe vânzãri de proprietãþi similare
sau substituibile ºi pe informaþii referitoare la piaþã ºi sta-
bilesc o estimare a valorii prin procese de comparaþie21. În
esenþã, se cautã o mulþime de tranzacþii din care sã le putem
selecta pe acelea care se potrivesc cel mai bine cu situaþia
proprietãþii supuse evaluãrii. Aceastã abordare în evaluare
este cea mai eficientã dacã existã o bazã comparabilã de
informaþii cu privire la tranzacþii de piaþã similare ºi cores-
punde cu optica contabilã a stabilirii valorii juste, specifice
unei pieþe active. În schimb, prezintã dezavantajul necesitãþii
efectuãrii de ajustãri pentru criteriile care diferenþiazã între-
prinderea evaluatã de comparabilele selectate.

În absenþa unei valori de piaþã, tehnicile de evaluare cores-
punzãtoare abordãrii din punct de vedere al costului iau în
considerare ca substitute, pentru cumpãrarea unei anumite
proprietãþi, alternative de a construi o altã proprietate, fie ca
o copie identicã a originalului, fie ca o proprietate cu aceeaºi
utilitate22. Tehnicile de evaluare aferente acestei abordãri
prezintã dezavantajul cã sunt foarte laborioase din cauza
complexitãþii ºi diversificãrii structurii activelor care trebuie
evaluate distinct, având în vedere caracteristicile acestora,
cum ar fi: natura imobilizãrilor (corporale, necorporale, finan-
ciare), natura activelor circulante (stocuri, creanþe, disponibi-
litãþi), alte active etc.

Tehnicile de evaluare aferente abordãrii din punct de vedere
al venitului prezintã importanþã, în special, pentru proprie-
tãþile care sunt cumpãrate ºi vândute pe baza capacitãþilor ºi
caracteristicilor lor de a genera câºtiguri. Astfel, abordarea
din punct de vedere al venitului se bazeazã pe principiul
anticipãrii, care afirmã cã valoarea provine din beneficiile
viitoare anticipate care urmeazã a fi generate de proprietatea
deþinutã 23. Tehnicile de evaluare aferente acestei abordãri

prezintã avantajul cã se înscriu în optica investitorului,
incluzând ºi eforturile de investiþii necesare într-o perioadã de
timp previzibilã, dar ºi dezavantajul cã necesitã informaþii
ample pentru efectuarea de previziuni.

Aspecte privind auditarea 
evaluãrii valorii juste

Multe evaluãri bazate pe estimãri, inclusiv evaluarea valorii
juste, sunt adesea imprecise. În situaþia evaluãrii valorii juste,
în special a celei pentru care nu sunt disponibile informaþii pe
piaþã cu privire la modul de determinare a estimãrilor, sta-
bilirea valorii juste implicã adesea incertitudine atât în ceea
ce priveºte valoarea, cât ºi momentul apariþiei fluxurilor de
numerar viitoare. 

De asemenea, evaluarea valorii juste poate fi bazatã pe
estimãri ale condiþiilor viitoare, ale tranzacþiilor sau ale eveni-
mentelor ale cãror rezultate sunt nesigure ºi care vor supor-
ta modificãri de-a lungul timpului. Luarea în considerare de
cãtre auditor a unor astfel de ipoteze se bazeazã pe infor-
maþiile disponibile auditorului la momentul efectuãrii auditului,
iar auditorul nu este rãspunzãtor pentru previzionarea
condiþiilor, tranzacþiilor ºi evenimentelor viitoare care, dacã ar
fi fost cunoscute la momentul efectuãrii auditului, ar fi putut
avea un efect important asupra acþiunilor sau ipotezelor ma-
nagementului care au stat la baza evaluãrii valorii juste. 

Evaluarea valorii juste poate fi relativ simplã pentru anumite
elemente de natura activelor sau datoriilor (de exemplu, pen-
tru activele care sunt achiziþionate sau vândute pe pieþe
active ºi deschise care furnizeazã informaþii disponibile ºi
credibile despre preþurile la care se produc schimburile efec-
tiv). Evaluarea valorii juste pentru alte active ºi datorii poate
avea însã un caracter complex. Astfel, este posibil ca pentru
un anumit activ sã nu existe o piaþã activã sau respectivul
activ poate avea caracteristici care sã determine manage-
mentul sã estimeze valoarea justã, în acest caz estimarea
valorii juste putând fi realizatã utilizând un model de evaluare
sau apelând la un expert, cum este, de exemplu, un evalua-
tor independent.

21 IVSC, Standardele Internaþionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediþia a VIII-a, 2007, Capitolul „Concepte fundamentale ale principiilor de evaluare ge-
neral acceptate”, par. 9.2.1.1, pag. 33 

22 IVSC, Standardele Internaþionale de Evaluare, Ed. Iroval, Ediþia a VIII-a, 2007, Capitolul „Concepte fundamentale ale principiilor de evaluare ge-
neral acceptate”, par. 9.2.1.3, pag. 34

23 Sorin V., Stan, ½Evaluarea întreprinderii½, Ed. Iroval, Bucureºti, 2003, pag. 92
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În unele cazuri, evaluarea valorii juste ºi, prin urmare, proce-
sul stabilit de management pentru a determina valoarea justã
poate fi simplu ºi credibil. 

De exemplu, managementul ar putea recurge la cotaþiile de
preþ publicate pentru determinarea valorii juste a valorilor
mobiliare tranzacþionabile deþinute de cãtre entitate. Totuºi,
unele evaluãri ale valorii juste sunt mai complexe decât altele
ºi implicã incertitudine sporitã în ceea ce priveºte apariþia
evenimentelor viitoare sau a rezultatelor lor ºi, prin urmare,
raþionamentul profesional trebuie sã joace un rol important în
procesul de evaluare. 

Înþelegerea de cãtre auditor a procesului de evaluare, inclu-
siv complexitatea sa, îl ajutã sã determine natura, timpul ºi
întinderea procedurilor de audit. 

Potrivit Standardului Internaþional de Audit 54024, în cazul
unor elemente din situaþiile financiare, evaluarea nu poate fi
efectuatã cu exactitate, recurgându-se la estimãri contabile.
Natura ºi credibilitatea informaþiilor aflate la dispoziþia con-
ducerii pentru efectuarea unei estimãri contabile variazã
semnificativ, ceea ce afecteazã în cele din urmã gradul de
incertitudine al estimãrii25.

În majoritatea cadrelor generale de raportare financiarã, la
baza conceptului de evaluare la valoarea justã se aflã
prezumþia de continuitate a activitãþii entitãþii, fãrã a exista
intenþia sau necesitatea de lichidare, reducerea semnificativã
a dimensiunilor operaþiunilor sale sau efectuarea unei tranza-
cþii în condiþii nefavorabile26. 

Concluzii
În cele mai multe cazuri de evaluare a elementelor din situ-
aþiile financiare, valoarea justã se poate baza pe valoarea de
piaþã, în special atunci când poate fi identificatã o piaþã
activã. Totuºi, cu toate aceste similitudini între valoarea de
piaþã ºi valoarea justã, evaluatorii n-ar trebui sã confunde
cele douã valori deoarece, la nivel de întreprindere, valoarea
justã are un sens mult mai larg, în funcþie de natura elemen-
tului supus evaluãrii.

Observãm cã, dacã existã o piaþã activã, valoarea justã este
mai uºor de evaluat, dar în anumite domenii de activitate,
inexistenþa unei pieþe active este evidentã, iar valoarea justã
nu poate fi determinatã decât utilizând tehnici de evaluare ºi
de estimare bazate pe estimãrile managementului legate de
fluxurile viitoare de numerar ºi ratele de actualizare ajustate
în funcþie de risc. 

Având în vedere relaþia existentã între cele douã concepte
economice („valoarea justã” ºi „valoarea de piaþã”), putem
afirma cã valoarea justã se poziþioneazã la graniþa dintre
evaluare ºi contabilitate.

24 IFAC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate. Audit financiar 2009, Ed. Irecson, Bucureºti, 2009, Standardul Internaþional
de Audit 540 „Auditarea estimãrilor contabile, inclusiv a estimãrilor contabile la valoarea justã, ºi a prezentãrilor aferente”, par. 2, pag. 521

25 IFAC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate. Audit financiar 2009, Ed. Irecson, Bucureºti, 2009, Standardul Internaþional
de Audit 540 „Auditarea estimãrilor contabile, inclusiv a estimãrilor contabile la valoarea justã, ºi a prezentãrilor aferente”, par. 2, pag. 521

26 IFAC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate. Audit financiar 2009, Ed. Irecson, Bucureºti, 2009, Standardul Internaþional
de Audit 540 „Auditarea estimãrilor contabile, inclusiv a estimãrilor contabile la valoarea justã, ºi a prezentãrilor aferente”, Anexa „Evaluãri la va-
loarea justã ºi prezentãri în conformitate cu diferite cadre de raportare financiarã”, pct. 7, pag. 569
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Introducere
Este unanim acceptat faptul cã auditul
intern trece printr-un moment critic.
Mediul în care opereazã auditul intern
este într-o continuã schimbare, în
primul rând datoritã faptului cã industri-
ile, economiile, cât ºi cadrul de regle-
mentare au fost afectate de criza eco-
nomicã globalã. Deºi în ultimul an s-a
fãcut treptat trecerea de la criza eco-
nomicã la un optimism precaut, multe
dintre cauzele fundamentale ale rece-
siunii nu au fost rezolvate ºi, în con-
secinþã, pot apãrea noi schimbãri.

Metodologia de 
cercetare

Articolul are la bazã studiul PwC „Sta-
tutul profesiei de audit intern - 2010”1,
publicat în 2010 pentru a evalua stadiul
funcþiei de audit intern. Studiul repre-
zintã ºi sursa graficelor ºi tabelelor
prezentate în cadrul articolului.

Acesta a fost efectuat în ultimul trimes-
tru al anului 2009 ºi a implicat 2 021 de
participanþi din 55 de þãri. Principalele
obiective ale studiului au fost urmã-
toarele:

Prezentarea generalã a profesiei de
auditor intern;

Furnizarea de informaþii ºi obser-
vaþii privind deficienþele, tendinþele
ºi schimbãrile semnificative ce
remodeleazã funcþia de audit intern;

Colectarea unor date relevante
pentru a facilita organizaþiilor efec-
tuarea de comparaþii între procese-
le ºi procedurile de audit intern;

Studiu privind
perspectivele
auditului intern

Alina SIMA*

* Assistant Manager, Servicii de Consultanþã în afaceri în cadrul PricewaterhouseCoopers România, e-mail:
alina.sima@ro.pwc.com

1 2010 State of internal audit profession study, PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.com/us/en/internal-audit/publications/2010-study-internal-
audit-profession.jhtml

Study Regarding the Perspectives for the 
Internal Audit 
The global economic crisis as well as the changes in the regulatory framework
that took place as a response to the economic unbalances and corporate gover-
nance failures highlighted by the global crisis marked the field of the internal
audit as well. According to a PwC study "The state of the internal audit profes-
sion", CFOs and internal auditors are aware that the internal audit department
can and should deliver more value, by extending its role and becoming a leading
partner of the Executive and Administrative Board. The study states that the
internal audit departments have made important progress and are setting their
priorities in the right manner, but there is still a lot to be done in order for the inter-
nal audit to become a performing function. The authors of the study propose the
concept of Internal Audit 2.0 that reflects the best practices in the field, as well as
the expectations regarding the internal audit function. In conclusion, the article
points out that the organizations that have developed an internal audit function,
the International Internal Audit Standards (IAA) are either fully implemented, or
going to be implemented. This is shown by the independence, objectivity and
function optimization level of these organizations, as well as by the way internal
audit departments address the needs and expectations of the Managing and
Shareholders Boards of companies.

Key words: internal audit, profession, professionalism, ethics, corporate gover-
nance, economic crisis

Cuvinte cheie: audit intern, profesie, profesionalism, eticã, guvernanþã corporatistã,
criza economicã
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Stabilirea unui prag de referinþã
pentru a putea fi identificate schim-
bãrile continue ale profesiei de audit
intern.

Cum percep 
directorii financiari
provocãrile actuale

pentru funcþia 
de audit intern

Studiul susþine ideea cã departamen-
tele de audit intern au fãcut progrese
semnificative ºi cã îºi stabilesc cores-
punzãtor prioritãþile, dar încã existã o
distanþã criticã de parcurs pentru a
ajunge la nivelul unei funcþii perfor-
mante de audit intern.

În urma studiului a rezultat cã directorii
financiari ºi membrii comitetului de
audit intern considerã cã funcþia de
audit intern poate ºi ar trebui sã livreze
mai multã valoare, dar nu au identificat
încã toate modalitãþile prin care sã reali-
zeze acest deziderat.

Majoritatea auditorilor interni recunosc
faptul cã nu îºi mai pot menþine statutul
actual dacã continuã sã se menþinã în
zona de confort ºi sã furnizeze comite-
tului de audit intern informaþii ºi puncte
de vedere bazate pe abordarea tra-
diþionalã a auditului intern. Provocarea
auditului intern constã în obþinerea unei
confirmãri unanime privind necesitatea
extinderii rolului actual al auditului
intern, concomitent cu menþinerea unui
nivel de performanþã corespunzãtor. În
vederea extinderii rolului actual ºi a
îmbunãtãþirii modului de lucru, „audi-
torii viitorului” sunt datorii sã îºi dez-
volte capabilitãþile ºi procesele actuale.

Noþiunea de audit intern 2.0 este un
concept ce reflectã cele mai bune prac-
tici în domeniu, aºa cum rezultã din
studiul realizat în 2010, precum ºi aº-
teptãrile privind funcþia de audit intern,
care este chematã sã îºi îmbunãtã-
þeascã practicile actuale pentru a putea
atinge un nivel mai înalt al standardelor
prin aliniere, colaborare ºi accelerare.

Companiile sunt preocupate sã îºi îm-
bunãtãþeascã activitãþile de monitori-
zare ºi gestionare a principalelor riscuri
cu care se confruntã. În contextul actu-
al, conducerea companiilor are tot in-
teresul sã înþeleagã evenimentele ºi
situaþiile ce genereazã riscuri, efectele
pe care riscurile le pot avea asupra
strategiei ºi obiectivelor organizaþiona-

le, precum ºi capabilitãþile necesare
pentru gestionarea ºi diminuarea
riscurilor majore.

În cel mai recent numãr al revistei „Ma-
ximizarea funcþiei de audit intern”2 a fost
introdus un concept ce susþine necesi-
tatea a opt atribute cheie ale unei funcþii
eficiente de audit intern (figura 1).

Studiul realizat în 2010 a cerut partici-
panþilor sã mãsoare importanþa acestor
atribute, precum ºi deficienþele de per-
formanþã (figura 2).

Rezultatele mãsurãtorilor confirmã fap-
tul cã orientarea cãtre riscurile critice,
alinierea obiectivelor auditului intern cu
aºteptãrile beneficiarilor ºi corelarea
modelului de competenþe cu obiectivele

Perspectivele auditului intern

2 Maximizing Internal Audit, 2010, PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.com/us/en/internal-audit/assets/maximizing-internal-audit.pdf
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auditului intern sunt ariile critice în care
sunt necesare modificãri semnificative.

Pentru funcþia de audit intern, adre-
sarea deficienþelor de performanþã con-
stã în exploatarea oportunitãþilor oferite
de guvernanþa corporatistã, optimizarea
procesului de evaluare a riscurilor, dez-
voltarea ariei de cuprindere a auditului
intern în sensul creºterii valorii adãu-
gate a auditului intern, îmbunãtãþirea
competenþelor existente, adresarea
presiunilor de cost ºi maximizarea
avantajelor utilizãrii tehnologiei.

Exploatarea 
oportunitãþilor oferite

de guvernanþa 
corporatistã

În prezent, guvernanþa corporatistã
este încã o problema strategicã. Studiul
furnizeazã informaþii relevante despre
funcþiile de audit intern ºi modul în care
acestea susþin procesele de guver-
nanþã din cadrul organizaþiilor. Printre
principalele activitãþi efectuate de cãtre
auditul intern pentru consiliul de admi-

nistraþie ºi comitetul de audit se numãrã
evaluarea principalelor riscuri organiza-
þionale, mãsurarea gradului de adec-
vare a mãsurilor de reducere a riscuri-
lor, evaluarea principiilor de eticã ºi a
Codului de Eticã, revizuirea ºi evalua-
rea guvernanþei IT. Activitãþile de guver-
nanþã corporatistã, unde gradul de
implicare al funcþiei de audit intern
poate creºte în viitor, includ implicarea
în procesul de remunerare a consiliului
de administraþie ºi a managementului
executiv, furnizarea de cursuri relevante
pentru consiliul de administraþie ºi co-
mitetul de audit intern, efectuarea unor
analize a datelor furnizate de cãtre con-
siliul de administraþie, precum ºi facili-
tarea evaluãrii interne a consiliului de
administraþie ºi a comitetului de audit.

Optimizarea 
procesului de 

evaluare a riscurilor
Studiul indicã faptul cã rezultatele pro-
cesului de evaluare a riscurilor sunt pu-
se la dispoziþia consiliului de adminis-
traþie în mod frecvent de cãtre funcþiile

de audit intern. Cu toate acestea, nu
întotdeauna procesul de evaluare a
riscurilor furnizeazã informaþii relevante
privind riscurile la nivel strategic de care
consiliul de administraþie are nevoie. În
continuare, rãmâne întrebarea dacã
auditul intern ajutã sau nu în prezent la
evaluarea principalelor riscuri ale afa-
cerii, iar rãspunsul se aflã undeva la
mijloc. În urma rezultatelor studiului re-
zultã intenþia auditului intern de a asista
consiliul de administraþie ºi manage-
mentul în aceastã arie emergentã unde
existã încã o lipsã de claritate în privinþa
obiectivelor ºi rezultatelor dorite. Suma-
rizând, optimizarea procesului de eva-
luare a riscurilor implicã concentrarea ºi
rafinarea identificãrii ºi evaluãrii riscu-
rilor strategice ºi emergente. 

Aceasta implicã schimbarea procesului
tradiþional de evaluare a riscurilor (eva-
luarea riscurilor pe baza universului de
audit, urmatã de efectuarea de angaja-
mente pentru adresarea riscurilor iden-
tificate, în vederea îndeplinirii obiec-
tivelor acelor procese, locaþii sau
unitãþi) ºi concentrarea pe o abordare
“top-down”, ce constã în identificarea
celor mai semnificative riscuri la nivel
organizaþional în concordanþã cu strate-
gia companiei, în vederea îndeplinirii
obiectivelor la nivel înalt.

Integrarea 
activitãþilor de risc 

ºi conformitate
La întrebarea ce iniþiative susþin coor-
donarea ºi integrarea activitãþilor de risc
ºi conformitate, respondenþii studiului
au indicat cã raþionalizarea activitãþilor
de guvernanþã corporatistã, risc ºi con-
formitate a ajuns la un nivel strategic.
Un numãr important de respondenþi a
indicat implicarea actualã a funcþiei de
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audit intern în procesul de management
al riscurilor, concentrându-se pe urmã-
toarele aspecte:

Definirea procesului de manage-
ment al riscurilor ºi conformitate;

Definirea riscurilor ºi stabilirea unui
cadru comun al riscurilor organiza-
þionale;

Dezvoltarea unei metodologii co-
mune de evaluare a riscurilor;

Integrarea planurilor de audit cu
angajamentele de conformitate.

Studiul indicã faptul cã majoritatea
funcþiilor de audit au planificat sau chiar
au implementat substanþial majoritatea
paºilor descriºi anterior, cu o singurã
excepþie, respectiv implementarea de

programe informatice (software) pentru
funcþiile de risc ºi conformitate.

De asemenea, studiul a urmãrit cu cine
ºi în ce mãsurã are loc coordonarea ºi
integrarea activitãþilor de audit intern,
risc ºi conformitate (figura 4).  Activitã-
þile de conformitate cu Legea Sarba-
nes-Oxley 404, auditul extern ºi alte
activitãþile de conformitate reprezintã
funcþiile pentru care auditul intern a
implementat procese structurate. 

Un numãr mare de participanþi la studiu
continuã sã depunã eforturi în vederea
îmbunãtãþirii coordonãrii ºi integrãrii cu
auditul extern, procesele de manage-
ment al riscurilor, securitatea sistemelor
informaþionale ºi procesele de confor-
mitate ºi juridice.

Dezvoltarea ariei de
cuprindere a 

auditului intern
Unul dintre obiectivele studiului efectuat
a fost sã determine mãsura în care aria
de cuprindere a profesiei de audit intern
a evoluat ca rezultat al crizei economice
globale. Partea de jos a diagramei din
Figura 5 descrie activitãþile de bazã ale
funcþiei de audit intern. Urmãtoarele trei
nivele ale diagramei prezintã activitãþile
cu valoare adãugatã ale funcþiei de
audit intern, ordonate pe nivele de
maturitate  (figura 5).

Deºi respondenþii studiului efectuat ºi-
au exprimat dorinþa de a acþiona în
direcþia optimizãrii funcþiei de audit în

Perspectivele auditului intern
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viitor, modul în care profesia va rãs-
punde este mai puþin clar. La cerinþa de
a clasifica activitãþile de audit intern pe
baza efortului estimat în urmãtorii trei
ani, respondenþii au indicat un numãr
mare de activitãþi cu valoare adãugatã
cu o prioritate în creºtere, necorelatã cu
o reducere a efortului altor activitãþi.
Aproape toþi respondenþii (91%) au
menþionat cã timpul alocat activitãþilor
de management al riscurilor va creºte
în urmãtorii 3 ani. Similar, un numãr ma-
re de respondenþi au estimat concen-
trarea asupra riscurilor din zona IT
(82%), riscurilor operaþionale (81%),
riscurilor emergente (78%) ºi activitãþi-
lor de conformitate ºi reglementare
(78%)  (figura 6).

Trebuie menþionat de asemenea cã
67% din respondenþi estimeazã o creº-
tere a efortului în aria controlului finan-
ciar, în contrast cu 26% care estimeazã
o scãdere, aceasta fiind cea mai semni-

ficativã reducere ºi în acelaºi timp cel
mai aºteptat rezultat.

Efectul implicit al creºterii efortului ne-
cesar estimat pentru efectuarea tuturor
acestor activitãþi va genera o presiune
mai mare asupra auditului intern de a
genera valoare adãugatã fãrã schim-
bãri semnificative în structura funcþiei.
Existã trei abordãri fundamentale pen-
tru a gestiona volumul de muncã supli-
mentar, respectiv împãrþirea efortului cu
alte funcþii din companie, eficientizarea
activitãþii de audit intern ºi/sau anga-
jarea de noi resurse.

Îmbunãtãþirea 
competenþelor 

existente
Extinderea sferei de cuprindere a audi-
tului intern, precum ºi cerinþele de a li-

vra mai multã valoare adãugatã vor
avea implicaþii asupra competenþelor
auditorilor interni. În cadrul studiului,
când respondenþilor li s-a solicitat sã
clasifice evoluþia principalelor compe-
tenþe ºi capabilitãþi ale auditului intern în
urmãtorii trei ani, aceºtia au identificat
gândirea analiticã ºi comunicarea ca
fiind cele mai semnificative. De aseme-
nea, au fost menþionate expertiza în
managementul riscului, capabilitãþile IT,
precum ºi creºterea înþelegerii strate-
giei organizaþionale, care reprezintã o
necesitate pentru a îmbunãtãþi poziþia
auditului intern în organizaþie  (figura 7).

Pentru a îmbunãtãþi aceste capabilitãþi
au fost menþionate angajarea de noi
resurse ºi pregãtirea profesionalã.
Pregãtirea profesionalã este cea mai
logicã alegere, deºi nu este lipsitã de
provocãri ºi se referã la furnizarea de
cursuri pentru resursele cele mai adec-
vate, timpul necesar pentru acoperirea

Perspectivele auditului intern
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deficitului de competenþe ºi existenþa
unui program consistent de recrutare
care sã selecteze angajaþi cu potenþial.
Organizaþiile eficiente utilizeazã un
„model al ucenicului”, care furnizeazã
suportul necesar pentru dezvoltarea
noilor capabilitãþi ºi aplicarea eficientã a
acestora.

Rãspunsul adecvat
la presiunile asupra

costurilor
Recesiunea a avut un impact asupra
auditului intern, deºi numai o treime din-
tre companii au raportat o reducere ge-
neralã de personal, inclusiv din cadrul
departamentului de audit intern. Acesta
este un semn pozitiv despre valoarea
perceputã a auditului intern ºi poate fi o
rampã de lansare pentru o îmbunãtãþire

a rolului acestei funcþii în cadrul organi-
zaþiilor. Deºi funcþiile de audit intern au
reuºit sã evite într-o anumitã mãsurã
reducerile semnificative de personal,
37% gestioneazã costurile prin pãstra-
rea poziþiilor deschise în urma plecãrilor
voluntare, care le oferã posibilitatea sã
îºi lãrgeascã portofoliul de competenþe
când va reîncepe procesul de angajare.

Strategiile de optimizare a funcþiei de
audit intern includ printre altele:

1. Creºterea utilizãrii tehnologiei;

2. Simplificarea ºi eficientizarea ra-
portãrii;

3. Simplificarea procesului de audit in-
tern;

4. Abordarea unui audit bazat pe
riscuri;

5. Standardizarea procedurilor de
audit ºi a sistemelor utilizate.

Maximizarea 
avantajelor utilizãrii

tehnologiei
Existã un numãr mare de instrumente
specializate pentru susþinerea ºi îmbu-
nãtãþirea întregului spectru al proce-
selor de audit intern. Rezultatele studiu-
lui indicã faptul cã aceste instrumente
nu sunt utilizate corespunzãtor ºi la
potenþialul maxim.

Maximizarea avantajelor utilizãrii tehno-
logiei poate fi analizatã în contextul
disponibilitãþii urmãtoarelor elemente:

Existenþa instrumentelor speciali-
zate de audit intern;

Gradul de adecvare a competen-
þelor auditorilor interni;

Colaborarea cu alte funcþii din orga-
nizaþie.
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Sisteme 
organizaþionale

În urma efectuãrii studiului, s-a obser-
vat cã auditorii interni nu utilizeazã la
capacitate maximã sistemele ERP ºi de
stocare a datelor. Numai 9% din res-
pondenþi au raportat cã auditul intern
utilizeazã în mod optim ºi la capacitate
maximã sistemele în vederea monitori-
zãrii principalelor riscuri. Peste jumã-
tate dintre respondenþi (51%) au indicat
cã sistemele sunt utilizate în mod
frecvent de cãtre auditul intern sau sunt
folosite de un numãr redus de angajaþi
din departamentul de audit intern cu
competenþe corespunzãtoare. 

Instrumente de 
analizã a datelor

Studiul a indicat un grad de utilizare mai
mare al instrumentelor de analizã a da-

telor (CAAT, data mining) de cãtre audi-
torii interni, comparativ cu sistemele
ERP ºi cele de stocare a datelor. Pe
baza unei grile de evaluare a maturitãþii
utilizãrii instrumentelor de analizã a
datelor, numai 20% dintre respondenþi
s-au încadrat în cele mai mature cate-
gorii, în timp ce 10% s-au încadrat în
cea mai puþin maturã categorie. Princi-
pala barierã în utilizarea acestor instru-
mente de analizã a datelor o reprezintã
lipsa competenþelor necesare audito-
rilor interni, urmatã de lipsa accesului la
tehnologie ºi lipsa unei metodologii de
audit intern care sã susþinã procesul de
analizã a datelor.

Studiul indicã, de asemenea, cã Micro-
soft Excel este instrumentul preferat
pentru o serie de analize de date ºi cã
utilizarea tehnologiilor specifice de
audit intern, precum ACL, IDEA ºi
Oversight, este destul de limitatã.
Totodatã, a rezultat o ratã scãzutã a
penetrãrii instrumentelor specializate

utilizate în auditarea funcþiilor de guver-
nanþã, managementul riscului ºi confor-
mitate. Ca dovadã a faptului cã tehnolo-
gia nu este folositã la potenþialul ei
maxim în prezent, un numãr semnifica-
tiv de funcþii de audit intern considerã
cã tehnologia nu aduce un beneficiu
uºor de cuantificat, 41% dintre respon-
denþi apreciind dificil calculul beneficiu-
lui, în timp ce 14% nu identificã deloc o
valoare adãugatã din utilizarea tehnolo-
giei. Din fericire, constrângerile bugeta-
re nu reprezintã o barierã în utilizarea
tehnologiei. Numai 4% dintre respon-
denþi au indicat cã sunt limitaþi în folo-
sirea tehnologiei din cauza costurilor.

Viitorul auditului
intern

Rezultatele studiului efectuat sunt foar-
te clare. Ca profesie, auditul intern este
într-o poziþie de invidiat. Odatã cu creº-

Perspectivele auditului intern



24

Cercetare

Audit Financiar, anul VIII

terea complexitãþii activitãþilor anuale
din planul de audit, cerinþele suplimen-
tare ale managementului sunt în creº-
tere ºi se pune din ce în ce mai multã
bazã pe auditorii interni pentru înþele-
gerea ºi previziunea riscurilor afacerii.

Auditul intern trebuie sã se repoziþio-
neze ca un factor cheie într-un mediu
cu multiple deficienþe în arii precum
guvernanþa corporatistã ºi strategicã,
procesele de conformitate, gestionarea
riscurilor operaþionale ºi financiare. Cu
toate acestea, rezultatele studiului
relevã o profesie care de multe ori face
eforturi pentru a dezvolta intern noi ca-
pabilitãþi ºi competenþe necesare pen-
tru a furniza managementului informaþi-
ile solicitate pentru anticiparea ºi adre-
sarea adecvatã a riscurilor. Ca rezultat,
existã riscul ca auditul intern sã îºi piar-
dã statutul câºtigat anterior ºi sã fie vã-
zut din nou doar ca o funcþie de control.

Considerând aceste provocãri, funcþiile
de audit intern sunt datoare sã reanali-
zeze ºi sã-ºi redefineascã modul în
care opereazã, precum ºi activitãþile pe
care se concentreazã.

Perspectivele 
auditului intern 

în România 
Deºi în prezent pe plan naþional auditul
intern este încã la început de drum, iar
gradul de penetrare este relativ scãzut,
în ultimii ani se observã o creºtere a in-
teresului companiilor din România pen-
tru dezvoltarea cadrului de guvernanþã
corporatistã, îmbunãtãþirea gestionãrii
riscurilor ºi a sistemului de control
intern.

România se aliniazã practicilor interna-
þionale în domeniul gestionãrii riscurilor
ºi al guvernanþei corporatiste printr-o
serie de acte legislative emise în dome-
niu - Legea privind societãþile comer-
ciale nr. 31/19903, Hotãrârea nr. 88/19
aprilie 20074 pentru aprobarea Norme-
lor de audit intern, Ordonanþa de Urgen-
þã nr. 75/19995 ºi Ordonanþa de Urgenþã
90/ 2008 privind auditul statutar al situ-
aþiilor financiare anuale ºi al situaþiilor
financiare anuale consolidate6, dar
existã loc de îmbunãtãþire în activitatea
de reglementare a activitãþii de audit
intern.

Concluzie
În organizaþiile care au dezvoltat o
funcþie de audit intern, procesul de alini-
ere la Standardele Internaþionale de
Audit Intern (IAA) este fie implementat
complet, fie se aflã în proces de imple-
mentare. Acest lucru este vizibil în

gradul de independenþã, obiectivitate ºi
optimizare al funcþiilor, cât ºi în nivelul
de adresare a nevoilor ºi aºteptãrilor
consiliului de administraþie ºi manage-
mentului companiilor.

În aceste organizaþii s-a sesizat o îm-
bunãtãþire a percepþiei rolului funcþiei de
audit intern din „poliþist” în „consultant”
la nivel organizaþional care se traduce
prin creºterea numãrului de solicitãri
specifice (ex. asistenþã, consultanþã, in-
vestigaþii) din partea managementului.
De asemenea s-a observat o creºtere a
interesului acordat pregãtirii profesio-
nale a auditorilor interni ºi calitãþii re-
surselor alocate funcþiei, astfel încât sã
poatã rãspunde cerinþelor din ce în ce
mai sofisticate ale managementului ºi
comitetelor de audit. Gestionarea riscu-
rilor ºi guvernanþa corporatistã necesitã
îmbunãtãþiri, cu atât mai mult în contex-
tul economic actual când este necesar
un efort conjugat al tuturor funcþiilor din
organizaþie pentru a aduce valoare adã-
ugatã afacerii.

3 Legea privind societãþile comerciale 31/1990, Monitorul Oficial 126/17.11.1990
4 Hotararea Consiliului CAFR nr.88/2007 pentru aprobarea normelor de audit intern, Monitorul Oficial 416/21.06.2007
5 OUG 75/1999, privind activitatea de audit financiar, Monitorul Oficial 256/04.06.1999
6 OUG 90/ 2008 privind auditul statutar al situaþiilor financiare anuale ºi al situaþiilor financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial 481/30.06.2008

Legea privind societãþile comerciale nr. 31/1990, Monitorul Oficial 126/17.11.1990

Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 88/2007 pentru aprobarea normelor de audit intern,
Monitorul Oficial 416/21.06.2007

OUG nr. 75/1999, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, privind activi-
tatea de audit financiar, Monitorul Oficial 256/04.06.1999

OUG nr. 90/ 2008 privind auditul statutar al situaþiilor financiare anuale ºi al situaþiilor
financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial 481/30.06.2008

2010 State of the Internal audit profession, PricewaterhouseCoopers, 
http://www.pwc.com/us/en/internal-audit/publications/2010-study-internal-audit-pro-
fession.jhtml

Internal Auditor Magazine, The future of the Internal Audit profession,
http://www.InternalAuditorOnline.org

Maximizing Internal Audit Magazine, PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.
com/us/en/internal-audit/assets/maximizing-internal-audit.pdf



Lucrarea „Audit ºi comunicare finan-
ciarã”, apãrutã la editura „Universitaria”
Craiova, autori Sorin Domniºoru ºi
Sorin Vînãtoru, profesori universitari ºi
auditori financiari, are ca obiectiv mai

buna clarificare a locului ºi rolului auditu-
lui statutar în cadrul comunicãrii financia-
re a organizaþiei cu universul sãu.
Preocuparea autorilor este de a evidenþia
relaþia auditorului statutar cu acest circuit
informaþional, necesitatea ºi modul în
care, pentru diminuarea riscurilor speci-
fice, profesionistul intervine în proces,
printr-o poziþionare ºi acþiune care sã
asigure nu numai o imagine atractivã a
organizaþiei, ci ºi o proiecþie financiarã
corespunzãtoare stãrii de fapt. 

Desfãºurarea are în vedere, pe de o
parte, o sistematizare ºi reconsiderare,
iar, pe de altã parte, o sintezã ºi antitezã
a ideilor regãsite pe aceastã temã în 
literatura de specialitate, a reglemen-
tãrilor elaborate de diversele organisme
profesionale ºi autoritãþi de regle-
mentare. 

Astfel, se apreciazã cã va deveni facilã
poziþionarea mai corectã ºi percepþia
adecvatã a conceptului de audit sta-
tutar – ca susþinãtor al acurateþei

informaþionale în peisajul comunicãrii
financiare.

Concret, înainte de iniþierea ºi, pe alocuri,
aprofundarea unor probleme de conþinut,
precum riscul în audit, evaluarea siste-
mului de control intern, eroarea ºi frauda,
procedurile analitice ºi altele asemenea,
se prezintã o trecere în revistã a ceea ce
presupune sau necesitã procesul de au-
dit ireproºabil. Pentru o mai bunã înþele-
gere a conceptelor, s-a considerat adec-
vatã poziþionarea auditului în contextul
riscului informaþional, evidenþierea dis-
juncþiei între serviciile de asigurare ºi ce-
le de non-asigurare. Demersul este menit
sã ofere o anumitã imagine de ansamblu,
care sã orienteze cititorii pe parcursul
întregii lucrãri ºi în abordãrile lor viitoare.

Lucrarea abordeazã auditul financiar
printr-o etalare persuasivã, din perspec-
tivã teoreticã ºi practicã, a obiectivelor,
mijloacelor ºi tehnicilor apelate de moni-
torii informãrii corecte. 
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Introducere
Potrivit definiþiei auditului intern din cadrul Standardelor
Internaþionale pentru Practica Profesionalã a Auditului Intern

emise ºi revizuite de Institutul Auditorilor Interni (IIA) în 2009,

auditul intern este o activitate independentã, menitã sã con-

tribuie la îmbunãtãþirea eficacitãþii proceselor de manage-

ment al riscurilor, control ºi guvernanþã. Auditul intern joacã

Studiu privind relevanþa 
publicãrii raportului de audit
intern în contextul asigurãrii
unei bune guvernanþe 
corporative

* Prof.univ.dr., Universitatea Babeº-Bolyai, decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice ºi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, Catedra de Contabilitate ºi
Audit, email: dumitru.matis@econ.ubbcluj.ro

** Asist.univ.dr., Universitatea Babeº-Bolyai, Facultatea de ªtiinþe Economice ºi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, Catedra de Contabilitate ºi Audit,
email: cristina.botaavram@econ.ubbcluj.ro

Dumitru MATIª* & Cristina BOÞA-AVRAM **

A Study Regarding the Relevancy of Internal Audit Report's Publication 
in Ensuring a Good Corporate Governance 
The purpose of this study is to analyze the need for internal audit's report disclosure to increase transparency necessary for
assuring good corporate governance, taking into account the volatility of the current economic context. The motivation to
achieve such a study is determined by the fact that the role of internal audit function is an important one, and the stakehold-
ers criticize non-publication of internal audit report, which they consider that would bring them significant information referring
to the entity. More than that, there is an opinion that this "secrecy" of internal audit report would affect the transparency nec-
essary for good corporate governance. To achieve this objective, this study is based on empirical research realized among
members of the Chambers of Financial Auditors of Romania. The results of this empirical research shows there are pro and
contra arguments for a possible publication of the internal audit report, but it is interesting that a significant proportion of
respondents are opting for the disclosure of the internal audit report as an important premise for ensuring transparency. 

Key words: internal audit function, internal audit report, corporate governance, transparency, the stakeholders' confidence

Cuvinte cheie: funcþia de audit intern, raportul de audit intern, guvernanþã corporativã, transparenþã, încrederea investitorilor
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un rol unic în guvernanþa corporativã prin monitorizarea
riscurilor organizaþionale, asigurându-se în acelaºi timp cã
procesele organizaþionale din cadrul entitãþii sunt în mod efi-
cient ºi eficace controlate1. Importanþa organizãrii funcþiei de
audit intern în cadrul unei entitãþi este doveditã de multiple
studii care au arãtat câteva din beneficiile organizãrii activi-
tãþii de audit intern:

Prezenþa unei funcþii de audit intern în cadrul unei
entitãþi are un efect de prevenire a neregularitãþilor în
raportarea financiarã2.

Auditul intern, ca funcþie de control, conduce la
îmbunãtãþirea performanþelor unei entitãþi3.

Un alt beneficiu ar fi acela cã existenþa unei funcþii de
audit intern diminueazã tentativele de a apela la di-
verse tehnici de contabilitate creativã (engl. earnings
management)4. 

Însã, în ciuda importanþei pe care auditul intern o are în ca-
drul mecanismelor de guvernanþã corporativã ale unei enti-
tãþi, se resimte o lipsã acutã a informaþiilor referitoare la exis-
tenþa, activitãþile ºi responsabilitãþile pe care auditul intern le
îndeplineºte în cadrul unei entitãþi. Mai mult decât atât, în
condiþiile unui mediu economic controversat, unde
încrederea investitorilor în raportãrile financiare întoc-
mite de entitãþi trebuie consolidatã, se impune tot mai
pregnant necesitatea de a arãta cã auditul intern este
prezent la datorie, îºi îndeplineºte responsabilitãþile ce le
are ºi, în plus, rezultatele sale pot fi vizibile ºi pentru alte
pãrþi interesate din mediul extern al unei entitãþi.

Importanþa auditului intern în procesul de guvernanþã corpo-
rativã a cunoscut o creºtere semnificativã datoritã rolului sãu
tot mai activ în evaluarea controlului intern ºi a managemen-
tului riscului, cu consecinþe directe asupra raportãrii financia-
re5. Un exemplu relevant, în acest sens, este faptul cã,

începând cu anul 2004, New York Stock Exchange (NYSE) a
prevãzut pentru societãþile listate la bursã obligativitatea de a
organiza funcþia de audit intern, cu scopul de a furniza mana-
gementului ºi comitetului de audit evaluãri continue asupra
gestiunii riscurilor ºi asupra sistemului de control intern. Însã
toate aceste informaþii le sunt disponibile doar unora dintre
pãrþile interesate ale unei entitãþi: managerul, comitetul de
audit, auditorul extern. Însã, ar fi necesar ca aceste informaþii
sã fie divulgate ºi altor pãrþi interesate din mediul extern al
entitãþii? O eventualã publicare a rezultatelor auditului intern
materializate sub forma raportului de audit intern ar contribui
la creºterea transparenþei atât de necesarã unei bune guver-
nanþe? Sau expunerea publicã a raportului de audit intern ar
aduce mai multe dezavantaje decât beneficii?

A gãsi rãspunsul adecvat la aceste întrebãri reprezintã o ade-
vãratã provocare, mai ales dacã þinem cont de diversele
sfere de interes care pot interfera în viaþa unei entitãþi, iar în
condiþiile unei transparenþe totale ne-am confrunta cu riscul
ca aceste interferenþe sã afecteze sub o formã sau alta bunul
mers al entitãþii. Importanþa unei astfel de problematici în
contextul guvernanþei corporative este relevatã de faptul cã
acei patru piloni ai unui cadru de guvernanþã corporativã efi-
cientã, reprezentaþi de management, comitet de audit, audit
extern ºi audit intern, sunt consideraþi ca fiind esenþiali în
reducerea diverselor categorii de riscuri6. Cu toate acestea
însã, pânã la momentul actual, doar pentru management,
audit extern ºi comitetul de audit sunt prevãzute cerinþe con-
crete de raportare cu privire la transparenþa informaþiilor
transmise, în timp ce pentru auditul intern nu sunt prevãzute
cerinþe exprese de raportare din punctul de vedere al trans-
parenþei7.

În literatura de specialitate internaþionalã, indicii care mar-
cheazã interesul pentru aceastã delicatã problematicã
regãsim în perioada 2006-20078, când se manifestã pentru

Publicarea raportului de audit intern

1 Holt P.T. & DeZoort, F.T., (2006), The Effects of Internal Audit Report Disclosure on Perceived Financial Reporting Reliability, Working Paper,
University of Alabama, December.

2 Schneider, A. & Wilmer N. (1990), A test of audit deterrence to financial reporting irregularities using randomized response technique. The
Accounting Review, vol. 65 no.3, pp: 668-681

3 Gordon, L.A. & Smith K.J. (1992). Postauditing capital expenditures and firm performance, Accounting, Organizations and Society, November,
pp.741-757.

4 Prawitt, D.F. & Smith J.L. & Wood D.A.(2006), Internal audit function characteristics and earnings management,  Working paper, Brigham Young
University, July.

5 Rezaee, Z. (2002), Internal auditors’ roles in the prevention, detection, and correction of financial statement fraud, Internal Auditing, Vol.17 no.3,
pp.13-21.

6 Institute of Internal Auditors Research Foundation IIARF (2003), Research Opportunities in Internal Auditing, Altamonte Springs, Florida.
7 Gramling, A.A.& Marletta M.J. & Church B.K.(2004), The role of the internal audit function in corporate governance: A synthesis of the extant

internal audit literature and directions for future research, Journal of Accounting Literature, no.23, pp. 194-244
8 Lapides, P. D.& Beasley M. S & Carcello J. V.& DeZoort F, T, Hermanson, D. R. & Neal T, L. (2007), 21st-century Governance and Audit Committee

Principle, Kennesaw State University: Corporate Govemance Center
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prima datã interesul pentru furnizarea raportului de audit
intern ºi pãrþilor interesate din afara unei entitãþi. În aceeaºi
direcþie, primele cercetãri empirice care sã ateste relevanþa
unei astfel de problematici au fost realizate în 20069. La acel
moment, se furnizau primele rezultate empirice care atestã
faptul cã publicarea raportului de audit intern influenþeazã
încrederea investitorilor în estimarea corectã a eficienþei ºi a
credibilitãþii raportãrilor financiare. Altfel spus, investitorii par-
ticipanþi la acest studiu au declarat cã manifestã o încredere
sporitã în credibilitatea acelor companii care furnizeazã pu-
blicitãþii raportul de audit intern, faþã de acele companii care
nu oferã accesul la raportul de audit intern. În plus, investitorii
chestionaþi au recunoscut faptul cã manifestã o încredere
mai mare pentru acele entitãþi care au organizatã funcþia de
audit intern decât pentru acelea care nu dispun de aceastã
funcþie de audit intern.

Un pas înainte spre cercetarea acestei tematici controver-
sate a fost realizat în 200810, prin extinderea studiilor realizate
pânã la acel moment asupra analizei impactului pe care pu-
blicarea raportului de audit intern l-ar avea asupra îmbu-
nãtãþirii transparenþei necesare unei guvernanþe corporative
eficiente. Acest studiu, realizat sub forma unui interviu semi-
structurat în rândul a patru membri ai comitetelor de audit,
trei analiºti financiari, cinci auditori interni ºi, respectiv, ºase
reprezentanþi ai câtorva dintre organizaþiile internaþionale ale
profesiei contabile11, a evidenþiat rezultate destul de intere-
sante. Astfel, 16 dintre cei 18 participanþi (89%) sunt pentru a
da publicitãþii raportul de audit intern, considerând cã astfel 
s-ar transmite pãrþilor interesate din mediul extern al unei
entitãþi (ex. investitorii) informaþii utile procesului decizional.
Totuºi, câþiva dintre respondenþii la acest studiu evidenþiazã
un risc potenþial al publicãrii raportului de audit intern ºi
anume posibilitatea ca utilizatorii sã nu aibã abilitãþile nece-
sare de a înþelege complet ºi corect informaþiile transmise de
un astfel de raport. Dintre avantajele semnificative evidenþi-
ate de participanþii la studiu se poate remarca faptul cã atât
auditorilor interni, cât ºi managementului li s-ar impune un
standard mai ridicat de responsabilizare. În urma acestui
studiu, autorii propun un model descriptiv al unui raport de
audit intern, prin care se puncteazã principalele categorii de
informaþii pe care ar trebui sã le conþinã un raport de audit
intern dat publicitãþii: 

detalii despre organizarea funcþiei de audit intern
(organizatã intern sau externalizatã), 

responsabilitãþile funcþiei de audit intern în cadrul
entitãþii, 

relaþiile funcþiei de audit intern cu celelalte funcþii din
cadrul entitãþii, 

resursele de care dispune auditul intern pentru a-ºi
realiza obiectivele propuse, 

precum ºi activitãþile realizate de auditul intern ºi
gradul de atingere a obiectivelor propuse.

Având în vedere problematica supusã discuþiei ºi stadiul ac-
tual al cercetãrilor pânã la acest moment, apreciem cã anali-
za ºi proiecþia acestei teme de cercetare în contextul naþional
ar fi interesantã, cu atât mai mult cu cât guvernanþa corpora-
tivã ºi mecanismele prin care aceasta poate fi asiguratã efi-
cient reprezintã puncte de interes atât ale profesiei contabile,
cât ºi ale diverselor pãrþi interesate din viaþa economicã a
entitãþilor.

Metodologia cercetãrii 
ºtiinþifice

Procesul de cercetare ºtiinþificã pentru realizarea acestei
lucrãri a constat în realizarea unei cercetãri empirice prin uti-
lizarea tehnicii de anchetare pe bazã de chestionar. Conform
specialiºtilor în ºtiinþele sociologice12, prin empiric se înþelege
„studierea realitãþii concrete, culegerea de date efective
folosind diferite metode precum observaþia, experimentul,
ancheta ºi alte metode prin care cercetãtorul poate lua con-
tact cu domeniul care îl intereseazã”. Acest studiu empiric 
s-a bazat pe întocmirea unui chestionar adresat membrilor
CAFR, care activeazã în diverse poziþii: auditor extern, audi-
tor intern sau manager. Obiectivul general al acestui studiu a
fost acela de a determina relevanþa publicãrii raportului de
audit intern în contextul asigurãrii transparenþei necesare
unei guvernanþe corporative eficiente. Pornind de la acest
obiectiv general, am dezvoltat urmãtoarea ipotezã de lucru,
pe care am dorit sã o testãm prin intermediul acestei cerce-
tãri empirice:

9 Holt P.T. & DeZoort, F.T., (2006), The Effects of Internal Audit Report Disclosure on Perceived Financial Reporting Reliability, Working Paper,
University of Alabama, December

10 Archambeault D.S. & DeZoort F.T. & Holt T.P.(2008), The need for an internal auditor report to external stakeholders to improve governance trans-
parency, Accounting Horizons, Vol.22, No.4, pp.375-388.

11 Este vorba aici de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Institute of Internal Auditors (IIA) ºi Security and Exchange
Commission (SEC).

12 Rotariu T., Iluþ P.(2006), Ancheta sociologicã ºi sondajul de opinie: teorie ºi practicã, Ed. a 2-a, editura Polirom, Iaºi.
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H: Publicarea raportului de audit intern este conside-
ratã ca fiind oportunã ºi necesarã, contribuind la
creºterea transparenþei necesare guvernanþei cor-
porative.

Coroborat cu tehnica chestionarului, s-a utilizat eºantionul ca
instrument de cercetare. În vederea alcãtuirii eºantionului,
ne-am îndreptat atenþia spre organismul profesional care
coordoneazã activitatea de audit la nivel naþional - Camera
Auditorilor Financiari din România (CAFR). Populaþia statis-
ticã avutã în vedere a fost cea a membrilor CAFR, ale cãror
date de contact au fost disponibile pe site-ul CAFR. Dupã
alcãtuirea eºantionului, chestionarul le-a fost transmis prin
intermediul poºtei electronice respondenþilor selectaþi.
Ulterior, s-a procedat la prelucrarea ºi analiza datelor, iar
rezultatele obþinute au permis atingerea obiectivelor stabilite
pentru aceastã cercetare ºtiinþificã. Perioada de derulare a
cercetãrii ºtiinþifice s-a realizat pe parcursul perioadei iunie-
iulie 2010, iar ca modalitate de distribuire a fost aleasã vari-
anta distribuirii prin intermediul poºtei electronice, deoarece
varianta abordãrii directe este destul de dificilã, având în
vedere numãrul mare al respondenþilor selectaþi.

Prezentarea datelor 
culese ºi analiza rezultatelor

cercetãrii
Din totalul membrilor CAFR, au fost selectaþi 824 de auditori
financiari, care au fost contactaþi prin intermediul poºtei elec-
tronice. Însã, din totalul de 824 de adrese de e-mail, 219 de
adrese s-au dovedit ca fiind nevalide, ca urmare a mesajelor
de eroare recepþionate ulterior. Astfel, a rezultat un eºantion
total de 605 adrese de email valide ºi deci 605 respondenþi.
În urma transmiterii chestionarului conceput pe adresele de
email, s-au recepþionat 56 de chestionare ca rãspuns la invi-
taþia adresatã de a participa la acest studiu, iar, dintre cele 56
de chestionare, 10 chestionare nu au fost validate din cauza
unor erori în completarea acestora. Astfel cã, în cele din urmã
au fost validate 46 de chestionare, obþinându-se un procen-
taj de rãspunsuri de 7,6 % (46 de rãspunsuri din 605). 

Din totalul celor 46 de respondenþi, 30,91% de chestionare
au fost completate de respondenþi care ocupã funcþia de
auditor intern, 40% de chestionare completate au provenit de
la membrii CAFR din postura de auditor extern, iar 29,09%
dintre chestionare au provenit de la respondenþi care ocupã
funcþia de manager în cadrul entitãþilor în care activeazã. 

Pentru a asigura relevanþa concluziilor cercetãrii, o întrebare
din cadrul chestionarului, considerãm noi importantã, a fost
legatã de experienþa lor profesionalã. În cadrul Graficului nr.1
este evidenþiatã experienþa profesionalã a participanþilor la
acest studiu.

Considerãm favorabil faptul cã respondenþii la acest studiu
au o capacitate profesionalã relevantã în funcþiile ocupate,
41,30% dintre aceºtia având o experienþã între 2 ºi 5 ani, iar
45,65 % - o experienþã de peste 5 ani. 

Urmãtoarea întrebare a chestionarului a vizat în mod direct
testarea opiniei respondenþilor cu privire la oportunitatea ºi
necesitatea de a furniza publicitãþii raportul de audit intern, în
vederea asigurãrii unui grad mai ridicat de transparenþã,
necesar unei bune guvernanþe corporative. 

Rãspunsurile obþinute la aceastã „provocare” lansatã respon-
denþilor sunt structurate în graficul nr. 2

Publicarea raportului de audit intern
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În ceea ce priveºte opþiunile manifestate de respondenþi
referitor la necesitatea ºi oportunitatea publicãrii raportului de
audit intern, acestea au evidenþiat preferinþa a 58,70% dintre
respondenþi pentru publicarea raportului de audit intern,
pornind de la premisa cã astfel s-ar contribui semnificativ la
creºterea transparenþei. Chiar dacã procentul celor care au
optat pentru nepublicarea raportului de audit intern nu este
majoritar, totuºi apreciem cã nu putem face abstracþie de fap-
tul cã 39,13% au apreciat cã difuzarea raportului de audit
intern nu este nici necesarã ºi nici oportunã. Din totalul
respondenþilor, doar un singur respondent (2,17%) a optat
pentru un alt rãspuns, apreciind cã, dacã ar fi „ceva intere-
sant ºi oportun din raportul de audit intern, care meritã adus
în atenþia publicului, atunci auditorul extern este cel care
monitorizeazã aceastã problematicã”. 

Sau, altfel spus, aprecierea oportunitãþii elementelor prezen-
tate în raportul de audit intern este realizatã de auditorul
extern, care va decide ulterior dacã este necesarã publicarea
acestora. 

O altã categorie de informaþii pe care am dorit sã o testãm
prin intermediul respondenþilor la acest studiu a avut în
vedere delimitarea principalelor beneficii ºi dezavantaje pe
care le-ar aduce publicarea raportului de audit intern din per-
spectiva guvernanþei corporative. 

În ceea ce priveºte opinia respondenþilor cu privire la even-
tualele avantaje pe care le-ar aduce publicarea raportului de
audit intern, se poate observa o dispersie a opþiunilor respon-
denþilor pentru diversele categorii de avantaje potenþiale ºi,
prin urmare, nu putem spune cã dintre avantajele enumerate
se disting câteva în mod evident. Totuºi, dintre aceste avan-
taje, cele considerate relevante în opinia respondenþilor sunt:
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furnizarea cadrului necesar pentru asigurarea transparenþei
(25%) ºi, respectiv, creºterea încrederii investitorilor în credi-
bilitatea raportãrilor financiare (19,74%). 

Referitor la eventualele dezavantaje pe care le-ar aduce pu-
blicarea raportului de audit intern, opþiunile manifestate de
respondenþi sunt prezentate în cadrul graficului nr.4. 

Dacã, în ceea ce priveºte eventualele beneficii aduse de
publicarea raportului de audit intern, opþiunile respondenþilor
sunt destul de dispersate, nu acelaºi lucru se poate constata
referitor la potenþialele dezavantaje pe care le-ar aduce o
eventualã publicare a raportului de audit intern. Astfel, se
remarcã în mod distinct un dezavantaj pentru care au optat
peste 47% dintre respondenþi (47,46%) ºi anume riscul ca
informaþiile prezentate sã nu fie înþelese corect de cãtre uti-
lizatorii raportãrilor financiare, ceea ce în final ar dãuna atât
transparenþei (deoarece se percepe un mesaj greºit), cât ºi
procesului decizional. Unii dintre respondenþi, ca un comen-
tariu la chestionarul transmis, au apreciat cã, din cauza riscu-
lui ca informaþiile prezentate în raportul de audit intern sã nu
fie înþelese corect de cãtre o gamã largã de utilizatori, poate
cã ar fi mai bine sã se opteze pentru publicarea unui raport
de audit intern într-o formã mai simplificatã, unde informaþiile
sã fie prezentate într-un mod facil ºi uºor de înþeles, cu
punerea accentului pe aspectele cele mai semnificative con-
statate de cãtre auditorul intern.

Ultima întrebare la care respondenþii au fost invitaþi sã
rãspundã a dorit sã punã în evidenþã opinia acestora cu
privire la necesitatea de a stabili drept obligaþie publicarea
raportului de audit intern, iar în caz afirmativ pentru care din-
tre entitãþi s-ar impune aceastã obligaþie.

Rãspunsurile furnizate de respondenþi la aceastã ultimã în-
trebare se regãsesc structurate în cadrul graficului nr.5.

Analizând structura rãspunsurilor furnizate de respondenþi la
aceastã ultimã întrebare, se poate constata opþiunea a peste
41% dintre respondenþi (41,30%) pentru a stabili drept obli-
gaþie publicarea raportului de audit intern pentru toate entitã-
þile, indiferent de tipul de sector cãruia îi aparþin. Considerãm
cã acest rezultat este justificabil, mai ales în contextul în care
am corela acest rezultat cu faptul cã peste 58% dintre res-
pondenþi au susþinut necesitatea ºi oportunitatea publicãrii

Publicarea raportului de audit intern
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raportului de audit intern. Pentru stabilirea acestei obligaþii
doar pentru sectorul public, s-au manifestat 28,27% dintre
respondenþi, în timp ce pentru sectorul privat aceastã obli-
gaþie a fost luatã în considerare de doar 6,52%. De aseme-
nea, un procent semnificativ dintre participanþii la studiu
(21,74%) au considerat cã publicarea acestui raport în cadrul
raportãrilor financiare ar trebui sã fie o opþiune a entitãþii ºi nu
o obligaþie impusã de un cadru reglementat. Apreciem cã, în
acest caz, analiza ar fi fost util poate sã fie mai rafinatã, în
sensul cã poate impunerea publicãrii raportului de audit
intern ca obligaþie ar trebui sã þinã cont de un anumit set de
factori, cum ar fi:

domeniul de activitate din care face parte entitatea
respectivã;

factorii de risc asociaþi respectivului sector de activi-
tate;

mãrimea entitãþii;

influenþa acelei entitãþi asupra domeniului de activi-
tate în care se încadreazã;

indicatori cantitativi relevanþi (de ex. Cifra de afaceri
sau Total active, pentru entitãþile din sectorul privat).

În urma analizei datelor obþinute dupã prelucrarea rãspunsu-
rilor, considerãm cã ipoteza emisã la începutul acestei cer-
cetãri (H: Publicarea raportului de audit intern este consideratã
ca fiind oportunã ºi necesarã, contribuind la creºterea trans-
parenþei necesare guvernanþei corporative) poate fi validatã13,
chiar dacã, sã recunoaºtem, este necesarã testarea ºi apro-
fundarea acestei problematici la nivelul unui eºantion mult mai
mare, astfel încât relevanþa acestor rezultate sã fie pe deplin
recunoscutã ºi generalizatã la nivelul întregii populaþii.

Limitele studiului 
Procentajul de rãspunsuri obþinut în urma realizãrii acestei
cercetãri a fost de 7,6% (46 de rãspunsuri din 605). Literatura
de specialitate sugereazã cã pentru ca rezultatele unei cer-
cetãri prin chestionar sã fie considerate suficient de relevante
este necesarã obþinerea unei rate de rãspuns de minim 5%.
Însã, chiar dacã rata noastrã de rãspuns depãºeºte acest
prag, totuºi, bunul simþ nu ne permite sã recunoaºtem rezul-
tatele obþinute ca fiind suficient de relevante pentru a le
extinde la nivelul întregii populaþii. Din motive de eticã deon-
tologicã ºi profesionalã, sã admitem totuºi limitele studiului
nostru, anume cã acesta s-a derulat prin intermediul ches-
tionarului poºtal, care este cunoscut ca fiind un instrument ce
rareori asigurã rate de rãspuns foarte mari. Abordând însã o
poziþie pozitivistã, ne permitem sã apreciem cã derularea
acestei cercetãri într-un alt context mai elaborat ar fi generat
pentru aceastã problematicã un interes mult mai mare, iar
rezultatele obþinute s-ar fi pretat la a fi generalizate la nivelul
întregii populaþii vizate. Importanþa unui astfel de studiu con-
stã însã în faptul cã supune atenþiei un subiect pe cât de
interesant pe atât de controversat, iar rezultatele obþinute
reprezintã un punct de plecare în aceastã direcþie de cer-
cetare.

În continuare, admitem câteva dintre limitele studiului nostru:

Întinderea acestei cercetãri pe o perioadã relativ scurtã
reprezintã o limitã, deoarece considerãm cã prin extinde-
rea perioadei de timp dedicatã obþinerii rãspunsurilor, pre-
cum ºi prin retransmiterea unor mailuri prin care sã insis-
tãm pentru completarea acestui chestionar ar fi fost posi-
bil sã fie generat un procent de rãspuns mai acceptabil.

Din cauza timpului de rãspuns scurt în care am dorit sã
ne încadrãm, în construcþia chestionarului ne-am îndrep-
tat atenþia doar asupra aspectelor cele mai semnificative
din tematica cercetatã;

13 Peste 58% dintre respondenþi optând pentru necesitatea ºi oportunitatea publicãrii raportului de audit intern.
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Prin includerea ºi a altor aspecte ºi criterii în funcþie de
care oportunitatea ºi necesitatea publicãrii raportului de
audit intern ar fi apreciatã, considerãm cã rezultatele
obþinute ar fi fost mult mai rafinate ºi probabil gradul de
precizie al rezultatelor obþinute ar fi fost mult mai ridicat.

Realizarea acestui tip de cercetare ar fi fost mai util a se
realiza pe eºantioane diferite de auditori interni, auditori
externi ºi manageri, însã din cauza dificultãþilor de a de-
termina trei eºantioane distincte pe cele trei categorii, dar
ºi omogene în acelaºi timp, în acest prim stadiu al cerce-
tãrilor ne-am limitat la populaþia statisticã reprezentatã de
membrii CAFR.

Concluzii ºi perspective 
generale ale cercetãrii

Chiar dacã aceste prime rezultate obþinute nu pot fi genera-
lizate la nivelul întregii populaþii, totuºi considerãm cã ele au
importanþa primelor cercetãri efectuate pe aceastã direcþie la
nivel naþional. Din acest punct de vedere, apreciem cã ar
fi necesarã reluarea ºi dezvoltarea acestei cercetãri la un
nivel mai aprofundat, eventual cu aportul comun al unei
echipe de specialiºti, care sã beneficieze de suportul
principalelor organisme profesionale care coordoneazã
profesia contabilã. 

Faptul cã totuºi dintre cei chestionaþi peste 58% au recunos-
cut importanþa pe care ar avea-o publicarea raportului de
audit intern în contextul asigurãrii unui grad ridicat de trans-
parenþã, ne determinã sã afirmãm cã aceastã problematicã
meritã cu adevãrat sã fie supusã mai temeinic atenþiei 
specialiºtilor atât din domeniul practic, cât ºi din domeniul
teoretic. 

În urma cercetãrii efectuate, apreciem cã se impune obliga-
toriu ca o eventualã cercetare pe aceeaºi tematicã sã fie rea-
lizatã pe câteva eºantioane distincte (auditori interni, auditori
externi, manageri ºi eventual membri ai comitetelor de audit),
deoarece considerãm cã precizia rezultatelor obþinute ar fi
mult mai mare dacã am putea sã analizãm corelaþiile dintre
postura celui care rãspunde14 ºi opþiunile manifestate. S-ar
putea constata astfel validarea unei ipoteze de lucru pentru
un eºantion, în timp ce pentru alt eºantion aceeaºi ipotezã de
lucru sã fie respinsã. 

În concluzie, în contextul presiunilor care se manifestã la
nivel general pentru a asigura cadrul necesar pentru o
guvernanþã corporativã eficientã, modul în care este
asiguratã transparenþa raportãrilor financiare ale
entitãþilor rãmâne un subiect de mare interes, iar gradul
în care aceastã transparenþã este influenþatã de inclu-
derea ºi a altor rapoarte în categoria celor uzuale deja
suscitã un interes semnificativ, mai ales din punctul de
vedere al pãrþilor interesate ale unei entitãþi, îndeosebi
investitorii, a cãror încredere în credibilitatea raportãrilor
financiare a fost oarecum zdruncinatã în urma eveni-
mentelor care au avut loc în ultimii doi ani la nivel inter-
naþional ºi care au afectat pe scarã largã întreaga
economie mondialã.

Publicarea raportului de audit intern

14 Mai ales dacã avem în vedere interesele destul de diferite pe care le manifestã aceste eºantioane ºi care uneori pot intra într-o oarecare con-
tradicþie.
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Introducere
Recesiunea economicã cu care se con-
fruntã în prezent România genereazã
dezechilibre la nivelul sectorului public,
concretizate în limitarea resurselor pu-
blice, absenþa motivãrii resursei umane,
precum ºi multiplicarea riscurilor ºi
incertitudinilor. 

Efectele se propagã la nivelul tuturor
funcþiilor entitãþilor sectorului public.
Auditul intern reprezintã una dintre
funcþiile valoroase. 

Pornind de la accepþiunile atribuite
auditului intern ºi contextul actual, prin
cercetarea efectuatã propunem o abor-
dare predictivã a acestuia. 

Considerãm cã o astfel de abordare
creeazã interfaþa atât cu viitoarele misi-
uni de audit, cât ºi cu managementul
entitãþii ºi accentueazã calitatea dua-
listã atribuitã auditului intern: creator de
valoare adãugatã ºi partener al mana-
gementului entitãþii sectorului public. 

O abordare predictivã 
a informaþiilor misiunii 
de audit intern în entitãþile
sectorului public

Aurelia ªTEFÃNESCU*, Eugeniu ÞURLEA**  & Bogdan Gabriel VASILCIUC***
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A Predictive Approach of the Information
Gathered within the Internal Audit Engagement 
in Public Sector Entities 
The current economic environment, characterized by the ascending trend of pub-
lic resources with impact on the organizational structures and implicitly on the
performance of entities and quality of offered services, requires a new approach
of internal audit engagements in the public sector. This fundamental research
shapes a predictive approach on the information collected in internal audit
engagements at public sector level in Romania. 
The research is substantiated by a synthesis of the ideas published by the
national and international accounting regulators, accounting professional bodies,
and works proposed for debates on this topic. 
The present paper explains the concept of internal audit at national and interna-
tional level, analyzes the internal audit role in public sector entities and puts for-
ward the drawn-up of a database for the management of the information gath-
ered within audit engagements and its further use by internal audit and manage-
ment, irrespective of the typology of the public sector entities. 

Key words: internal audit, public sector entity, forecast, risk, reports regarding
the areas/activities

Cuvinte cheie: audit intern, entitate a sectorului public, abordare predictivã, risc,
rapoarte privind domeniile/activitãþile
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Metodologia
cercetãrii

Prezenta cercetare are ca obiectiv sã
dezvolte conceptul de audit intern în
entitãþile sectorului public din perspecti-
va predictivã a informaþiilor, a calitãþii de
creator de valoare adãugatã ºi de
partener al managementului. 

Demersul cercetãrii are în vedere o sin-
tezã a ideilor publicate pe aceastã temã
în literatura de specialitate, a reglemen-
tãrilor elaborate de normalizatorii con-
tabili naþionali ºi internaþionali, de or-
ganisme ale profesiei contabile.

În cadrul studierii temei propuse am uti-
lizat o metodologie de cercetare de tip
fundamental. De asemenea, am recurs
la mecanisme deductive ºi inductive de
cercetare pentru delimitarea conceptu-
lui de audit intern, elaborarea bazei de
date ºi a rapoartelor care demonstrea-
zã abordarea predictivã a informaþiilor
misiunii de audit intern în entitãþile sec-
torului public. 

1. Abordãri 
conceptuale privind

auditul intern 
în entitãþile 

sectorului public
În accepþiunea generalã, auditul repre-
zintã o funcþie de control ºi de revizie
contabilã a unei entitãþi, respectiv un
proces prin care persoane competente,
independente colecteazã ºi evalueazã
probe pentru a-ºi forma o opinie asupra

gradului de corespondenþã între cele
observate ºi anumite criterii prestabilite
(http://www.dexonline.news20.ro)1.

În viziunea economicã (Angelescu et al,
2001)2, semnificaþia conceptului de au-
dit este aceea de verificare profesionalã
a unei informaþii în vederea exprimãrii
unei opinii competente, argumentate ºi
independente pe baza raportãrii unui
criteriu de calitate. Asocierea termenu-
lui intern reflectã apartenenþa la enti-
tate. 

Din perspectiva managementului, Re-
nard (2006)3 apreciazã cã auditul intern
este tot ceea ce ar trebui sã facã un
responsabil pentru a se asigura cã are
un bun control asupra afacerilor dacã ar
avea timp sau dacã ar ºti cum sã pro-
cedeze. 

O definiþie completã este oferitã auditu-
lui intern de Institutul Auditorilor Interni
(IIA): o activitate independentã ºi obiec-
tivã care dã unei entitãþi o asigurare în
ceea ce priveºte gradul de control
asupra operaþiunilor, o îndrumã pentru
a-i îmbunãtãþi operaþiunile ºi contribuie
la adãugarea unui plus de valoare. Ro-
lul ce revine auditului intern este de a
ajuta entitatea sã îºi atingã obiectivele,
evaluând printr-o abordare sistematicã
ºi metodicã, procesele sale de manage-
ment al riscurilor, de control ºi de guver-
nare a organizaþiei ºi fãcând propuneri
pentru a le consolida eficacitatea. 

La nivel naþional, încercãrile normaliza-
torilor de a defini într-o manierã origi-
nalã conceptul de audit intern nu au
rãspuns exigenþelor internaþionale. Prin
urmare, definiþia oferitã auditului intern
la de cãtre IIA, o regãsim la nivel na-
þional prin asimilarea Standardelor

Internaþionale de Audit Intern, ca norme
naþionale de audit intern aplicabile
entitãþilor economice ale cãror situaþii
financiare anuale sunt supuse auditului
financiar.

Deºi auditul intern se circumscrie atât
entitãþilor economice din domeniul pri-
vat, cât ºi din domeniul public, cerceta-
rea efectuatã se focalizeazã pe auditul
intern al entitãþilor sectorului public.
Aceastã opþiune o argumentãm prin
faptul cã sectorul public se înscrie în
relaþia principal-agent. O astfel de re-
laþie apare ori de câte ori bunãstarea
unei persoane, numite principal, depin-
de de acþiunile alteia, denumitã agent.
Aceastã abordare vizeazã dificultãþile
apãrute în cazul informãrii incomplete
sau asimetrice, survenite ca urmare a
faptului cã interesele principalului (pu-
blicului) diferã de cele ale agentului
(statul ºi entitãþile sale). Prin urmare,
este necesar un mecanism prin care
agentul sã fie determinat sã acþioneze
în interesul principalului.

În acest context, considerãm cã auditul
intern reprezintã liantul dintre public ºi
entitãþile statului. În calitate de agenþi,
entitãþile sectorului public trebuie sã
comunice periodic modul de utilizare a
resurselor ºi mãsura în care obiectivele
principalului (publicului, contribuabililor)
au fost realizate. Astfel, un audit eficace
atenueazã riscurile inerente ale relaþiei
principal-agent. Waring et al (2006)4

considerã cã principalul se bazeazã pe
auditor pentru a-i furniza o evaluare in-
dependentã ºi obiectivã privind exacti-
tatea contabilitãþii agentului ºi pentru 
a-i oferi un raport prin care sã ºtie dacã
agentul utilizeazã resursele conform
obiectivelor stabilite.

Audit intern în entitãþile sectorului public

1 Dicþionarul explicativ al limbii române, disponibil la http://www.dexonline.news20.ro
2 Angelescu, C., Ciucur, D., Niþã, D., Dinu, M., Gavrilã,.I. (coordonatori), Dicþionar de economie, ediþia a doua, Ed. Economicã, Bucureºti, 2001, pp. 44
3 Renard, J., Théorie et pratique de l’audit interne,2006, Ed. d’Organisation, Paris, pp. 62
4 Waring, G., C., Lapointe, R., J., Bell, J., Cate, G., J., Funkhouser, M., Goodson, S., Heer., J., Hogan, A., Schaefer, R., Le rôle de l’audit dans la gou-

vernance du secteur public, 2006, pp. 8-11, disponibil la http://www.theiia.org/download.cfm?file=17996, accesat la data de 25.06.2010
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Deºi iniþial auditul intern nu a fost con-
siderat de cãtre teoria de agent drept
mecanismul care sã asigure relaþia de
agent, ulterior, Charreaux (citat de
Bertin, 2007)5 a înlocuit denumirea de
teorie de agent, cu cea de guvernanþã
corporativã, conform cãreia auditul
intern este o componentã a mecanis-
mului de guvernare a entitãþii. Din
aceastã perspectivã, Saam (2007)6

susþine cã auditul intern sprijinã mana-
gementul entitãþii în realizarea obligaþi-
ilor sale ºi consolideazã încrederea pro-
prietarilor entitãþii în integritatea con-
ducerii. Abordat din punct de vedere al
relaþiei comitet de audit – audit intern,
studiile efectuate (Manolescu et al,
2009)7 evidenþiazã cã implicarea comi-
tetului de audit în procesul de monitori-
zare a eficacitãþii sistemelor de control
intern, de audit intern ºi de manage-
ment al riscurilor este încã timidã la
nivelul entitãþilor. 

De asemenea, cercetãrile efectuate de
cãtre Spanhove et al (2008)8, Ernst &
Young (2008)9, Macarie (2009)10 relevã
abordarea tradiþionalã a auditului intern,
bazatã pe activitãþile relative la sistemul
de control intern. Pentru Nordin Van
Gansberghe (2005)11 resursele limitate,
varietatea riscurilor ºi progresul tehno-
logic sunt argumente în favoarea
schimbãrii de paradigmã în auditul
intern din sectorul public.

La nivel naþional, conceptul de audit in-
tern în sectorul public, denumit audit
public intern, definit de normalizatorii

naþionali, a generat dificultãþi ºi contra-
dicþii semantice. În aceastã accepþiune,
auditul public intern reprezintã activi-
tatea funcþional independentã ºi obiec-
tivã, care dã asigurãri ºi consiliere con-
ducerii pentru buna administrare a veni-
turilor ºi cheltuielilor publice, perfec-
þionând activitãþile entitãþii publice; ajutã
entitatea publicã sã îºi îndeplineascã
obiectivele printr-o abordare sistema-
ticã ºi metodicã, care evalueazã ºi
îmbunãtãþeºte eficienþa ºi eficacitatea
sistemului de conducere bazat pe
gestiunea riscului, a controlului ºi a pro-
ceselor de administrare (Legea nr.
672/2002). 

O analizã a acestei definiþii reflectã inte-
grarea auditului intern în ecuaþia risc –
managementul riscurilor – guvernanþã
corporativã la nivelul sectorului public.

În contextul actual, dominat de redu-
cerea resurselor publice cu impact
asupra completitudinii departamentelor
de audit intern, asupra procesului de
formare profesionalã continuã ºi cointe-
resãrii auditorilor interni prin sistemul de
salarizare, considerãm cã se impune
abordarea auditului intern din perspecti-
va predictivã. 

În opinia noastrã, o astfel de abordare
creeazã interfaþa atât cu viitoarele misi-
uni de audit, cât ºi cu managementul
entitãþii ºi accentueazã calitatea dua-
listã atribuitã auditului intern: creator de
valoare adãugatã ºi partener al mana-
gementului entitãþii sectorului public. 

2. Informaþiile 
misiunii de audit
intern în sectorul
public în viziunea

predictivã
Abordarea auditului intern din aceastã
perspectivã are ca fundament crearea
la nivelul fiecãrei entitãþi din sectorul pu-
blic a unei baze de date care sã includã
informaþii aferente misiunilor de audit
privind: obiectivele misiunii, domeniul,
activitãþile auditate, riscurile opozabile,
factorii de risc, ponderile ºi nivelurile de
apreciere a riscurilor, precum ºi infor-
maþii din rapoartele de audit. Din punct
de vedere al tehnologiilor informatice,
pentru elaborarea unei astfel de baze
de date se utilizeazã soluþii software
accesibile oricãrui utilizator de aplicaþii
Office (Excel, Access) sau soluþii soft-
ware avansate (SQL Server, Web
Developer, Visual Studio.NET, Oracle,
Java), inclusiv aplicaþii orientate pe pro-
cese (ERP, CMS, DMS, BI), pentru a
colecta informaþii în timp real despre
procesele derulate în cadrul entitãþii. 

Pentru crearea bazei de date în scopul
generãrii de rapoarte dedicate auditului
intern ºi managementului entitãþii, din-
tre soluþiile software menþionate utili-
zãm programul Microsoft Access. În
acest sens, prezentãm în tabelul12 nr. 1
obiectele componente ale bazei de
date, iar în Figura nr. 1, diagrama rela-

5 Bertin, E., Audit interne, Ed. Eyrolles, Paris, 2007, pp. 25
6 Saam N. J. , Asymmetry in information versus asymmetry in power: Implicit assumptions of agency theory?, The Journal of Socio-Economics no.

36/2007, pp. 825–840
7 Manolescu, M., Roman A., Roman., C., Mocanu, M., Comunicarea auditorului cu persoanele însãrcinate cu guvernanþa, Revista Audit Financiar

nr. 1/2010, pp. 12-17
8 Spanhove J., Gilsvan D., Verhoest K., La situation actuelle de la fonction d’audit interne dans les differentes autorités publiques belges, disponibil

la http://soc.kuleuven.be/sbov/ned/ studiedag/pdf/20080526_ presentatie .pdf, 2008
9 Ernst & Young, La gestion des risques et le contrôle interne dans le secteur public, Paris, disponibil la www.ey.com/fr/secteurpublic, 2008
10 Macarie, F., C., Auditul operaþional în organizaþiile publice - suport al performanþei manageriale, Revista Audit Financiar nr. 2/2009
11 Nordin Van Gansberghe, C., Internal Auditing in the public sector, The Internal Auditor, Vol. 62, Issue 4, 2005, pp. 69-73
12 Tabelele ºi figurile din cadrul cercetãrii reprezintã concepþia proprie a autorilor
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þionalã care conferã funcþionalitate apli-
caþiei.

Evaluarea riscurilor reprezintã o etapã
semnificativã a misiunii de audit public
intern. Prin urmare, un prim proces de-
rulat în cadrul unei misiuni constã în
cuantificarea aprecierilor ºi clasificarea
riscurilor identificate. În acest sens, pre-

zentãm secvenþial demersul auditorului
intern privind riscurile: 

Stabilirea criteriilor de analizã a
riscului, astfel: aprecierea controlu-
lui intern, aprecierea cantitativã ºi
aprecierea calitativã;

Stabilirea nivelului riscului pentru
fiecare criteriu, prin utilizarea unei

scãri de valori pe trei nivele, astfel:
aprecierea controlului intern; apreci-
erea cantitativã; aprecierea calita-
tivã;

Stabilirea punctajului total al criteriu-
lui utilizat prin atribuirea unui factor
de greutate ºi a unui nivel de risc
fiecãrui criteriu, pe baza relaþiei:

Audit intern în entitãþile sectorului public
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unde: Pt = punctajul total; 

Ni = nivelul riscurilor pentru  
fiecare criteriu utilizat;

Pi = ponderea criteriilor de risc.

Clasarea riscurilor, pe baza puncta-
jelor totale obþinute anterior, în
urmãtoarele categorii: risc mic, risc
mediu, risc mare.

Complementar, demersul informatic are
ca fundament un algoritm care ierar-
hizeazã activitãþile în funcþie de clasifi-
carea riscurilor, evidenþiat printr-o sin-
taxã SQL, în care funcþia IIF („dacã”)
are rolul de a clasifica riscurile, astfel: 

SELECT entitate.denumire AS [Denu-
mire entitate], entitate.tip AS [Tipologie
sector], entitate.subordonare AS Sub-
ordonare, entitate.judet AS Judet, do-
meniu_auditat.denumire AS [Domeniul
auditat], activitati_raport.denumire AS

Activitate, First(riscuri.denumire) AS
Risc, Sum([nivel.nrnivel]*[pondere]/
100) AS Punctaj, IIf([punctaj] Between
1 And 1.9,”mic”,IIf([punctaj] Between
1.9 And 2.2,”mediu”,IIf([punc-
taj]>=2.3,”mare”))) AS Clasare

FROM (entitate INNER JOIN ra-
port_audit ON entitate.cod_entitate =
raport_audit.cod_entitate) INNER
JOIN ((domeniu_auditat INNER JOIN
(obiective_raport INNER JOIN (activi-
tati_raport INNER JOIN (nivel INNER
JOIN (factori INNER JOIN (riscuri
INNER JOIN risc_factori_nivel ON
riscuri.cod_risc = risc_factori_ni-
vel.cod_risc) ON factori.cod_factor =
risc_factori_nivel.cod_factor) ON ni-
vel.nrnivel = risc_factori_nivel.nrnivel)
ON activitati_raport.cod_activitate =
riscuri.cod_activitate) ON obiective_ra-
port.cod_obiectiv = activitati_ra-
port.cod_obiectiv) ON domeniu_audi-
tat.cod_domeniu = obiective_ra-
port.cod_domeniu) INNER JOIN
raport_domeniu ON domeniu_au-
ditat.cod_domeniu = raport_dome-
niu.cod_domeniu) ON raport_au-
dit.nrraport = raport_domeniu.nrraport

GROUP BY entitate.denumire, entita-
te.tip, entitate.subordonare, entitate.ju-
det, domeniu_auditat.denumire, activi-
tati_raport.denumire, IIf([punctaj]
Between 1 And 1.9,”mic”,IIf([punctaj]
Between 1.9 And 2.2,”mediu”,IIf([punc-
t a j ] > = 2 . 3 , ” m a r e ” ) ) ) ,
ac t iv i ta t i_ rapor t .cod_act iv i ta te ,
riscuri.cod_risc

HAVING (((entitate.denumire)=[Alegeti
spitalul:]))

ORDER BY entitate.judet, IIf([punctaj]
Between 1 And 1.9,”mic”,IIf([punctaj]
Between 1.9 And 2.2,”mediu”,IIf([punc-
taj]>=2.3,”mare”))) DESC;

Sintaxa SQL de mai sus reprezintã o
interogare (Query2) în cadrul aplicaþiei
Access, ºi este utilizatã ca sursã de
date pentru o nouã tabelã (clasa-
re_riscuri), în care se centralizeazã
informaþiile misiunilor de audit. Procesul
de creare a noii tabele se deruleazã
conform urmãtoarei sintaxe SQL: 

SELECT Query2.[Denumire entitate],
Query2.[Tipologie sector], Query2.
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Subordonare, Query2.Judet, Query2.
[Domeniul auditat], Query2.Activitate,
Query2.Risc, Query2.Punctaj, Query2.
Clasare INTO clasare_riscuri

FROM Query2;

Prin consultarea tabelei clasare_riscuri,
raportatã la tipologia entitãþilor sectoru-
lui public, auditorul va avea la dispoziþie
o situaþie privind domeniile ºi activitãþile
circumscrise misiunii de audit intern,
clasificate în funcþie de nivelul de expu-
nere al riscurilor semnificative. Cu titlu
de exemplu, prezentãm tabela obþinutã
la nivelul unui spital public (Figura nr.2):

De asemenea, utilizând tabela clasa-
re_riscuri, se obþin rapoarte utile atât
pentru viitoarele misiuni de audit, cât ºi
pentru managementul entitãþii sectorului
public. Cu titlu exemplificativ, prezentãm
urmãtoarele rapoarte cu rol predictiv: 

Raport privind activitãþile expuse
riscurilor semnificative din cadrul
entitãþii sectorului public;

Raport privind domeniile expuse
riscurilor semnificative din cadrul
entitãþii sectorului public;

Raport privind activitãþile expuse
riscurilor semnificative în funcþie de
tipologia entitãþilor sectorului public;

Raport privind domeniile expuse
riscurilor semnificative în funcþie de

tipologia entitãþilor sectorului public;

Raport privind activitãþile expuse
riscurilor semnificative în funcþie de
tipologia ºi gradul de subordonare
al entitãþilor sectorului public;

Raport privind domeniile expuse
riscurilor semnificative în funcþie de
tipologia ºi gradul de subordonare
al entitãþilor sectorului public.

Raportul privind activitãþile expuse
riscurilor semnificative din cadrul
entitãþii sectorului public oferã informaþii
privind organizarea viitoarei misiuni de
audit intern, indicând activitãþile cele
mai expuse riscurilor, care impun în
viitor o analizã aprofundatã. În cazul
unui spital public, raportul privind activi-
tãþile expuse riscurilor semnificative se
prezintã astfel (Figura nr. 3).

Prin comensurarea riscurilor pe activi-
tãþi, la nivelul entitãþii se identificã do-
meniul/domeniile cu riscurile cele mai
ridicate, prin intermediul Raportului
privind domeniile expuse riscurilor sem-
nificative din cadrul entitãþii publice.
Astfel, aceste domenii vor fi atent moni-
torizate de cãtre auditori ºi manage-
ment, pentru  a preveni sau anula efec-
tul producerii lor. 

Raportul privind activitãþile expuse ris-
curilor semnificative în funcþie de tipolo-
gia entitãþilor sectorului public, respec-

Audit intern în entitãþile sectorului public
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tiv Raportul privind domeniile expuse
riscurilor semnificative în funcþie de
tipologia sectorului public (sãnãtate, în-
vãþãmânt, administraþie publicã) oferã,
la nivelul ordonatorilor superiori de
credite (principali, secundari) ºi al insti-
tuþiei superioare de audit, o viziune asu-
pra activitãþilor ºi domeniilor vulnerabile
din sistemul public de învãþãmânt, sã-
nãtate, administraþie publicã. Cu titlu de
exemplu, prezentãm Raportul privind
activitãþile expuse riscurilor semnifica-
tive din cadrul sectorului public de
sãnãtate, elaborat la nivelul ordonatoru-
lui principal de credite (Figura nr. 4).

Dacã avem în vedere tipologia sectoru-
lui public, Raportul privind activitãþile
expuse riscurilor semnificative se pre-
zintã ca în Figura nr. 5.

Circumscrise ºi tipologiei subordonãrii
entitãþilor sectorului, se obþin informaþii
exhaustive privind riscurile la care sunt
expuse activitãþile ºi domeniile entitã-
þilor de subordonare centralã ºi localã,
reunite în Raportul privind activitãþile
expuse riscurilor semnificative în
funcþie de tipologia ºi gradul de subor-
donare al entitãþilor sectorului public
respectiv Raportul privind domeniile ex-
puse riscurilor semnificative în funcþie

de tipologia ºi gradul de subordonare al
entitãþilor sectorului public. Spre exem-
plu, la nivelul Ministerului Sãnãtãþii pot fi
monitorizate domeniile ºi activitãþile vul-
nerabile riscurilor din sectorul pe care îl
finanþeazã.(Figura nr. 6).

Pentru exploatarea eficientã a obiec-
telor de lucru (tabele, interogãri, formu-
lare, rapoarte), prezentãm, în figura
nr.7, o interfaþã (formular) prin inter-
mediul cãreia rapoartele prezentate se
pot accesa, lista sau exporta în alte
aplicaþii (format XML). 

Utilitatea exportului de date în format
XML constã în dezvoltarea unui mediu
de lucru colaborativ, generator de plus-
valoare la nivelul entitãþilor superioare
(ordonatori principali ºi secundari de
credite) de subordonare centralã ºi lo-
calã, care folosesc sisteme informatice
incompatibile cu ale entitãþilor subordo-
nate. Prin urmare, la aceste nivele, in-
formaþiile misiunilor de audit primite de
la entitãþile subordonate se pot centrali-
za într-o bazã de date comunã, care le
oferã completitudine asupra domeniilor
ºi activitãþilor care trebuie monitorizate,
îmbunãtãþite sau eliminate.

Analizate la timpul prezent, tehnologiile
informatice disponibile pe piaþa de soft-

ware, oferã alternative multiple care
susþin abordarea predictivã a informaþi-
ilor misiunilor de audit intern în entitãþile
sectorului public. Alegerea variantei
optime are la bazã tipologia sectorului
public, particularitãþile entitãþilor ºi re-
sursele financiare alocate pentru
aceastã destinaþie.

Într-un mediu dinamic, entitãþile au la
dispoziþie soluþii certificate ISO, ale
cãror standarde de implementare pre-
supun o analizã pertinentã a sistemului
informatic ºi implicit respectarea unor
proceduri interne. Astfel de soluþii se
înscriu în categoria aplicaþiilor software
pentru managementul documentelor
(DMS) sau managementul conþinutului
(CMS). 

În domeniul analizei de conþinut, se pot
utiliza soluþii software de tipul business
intelligence (BI) pentru generarea de
rapoarte, analize grafice, depozite de
date etc. Toate acestea reprezintã alter-
native viabile la soluþiile clasice, apreci-
ate ca desuete, dar care oferã o
rezolvare imediatã a cererilor în materie
de tehnologii informatice la nivelul sec-
torului public, cu resurse intelectuale,
financiare, materiale ºi de timp li-
mitate. 

Audit intern în entitãþile sectorului public
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De asemenea, administrarea facilã,
costurile reduse de achiziþionare a li-
cenþei, spaþiul redus de stocare a da-
telor, instrumentele de prelucrare ºi
analizã a datelor, precum ºi posibilitãþile
de integrare cu alte aplicaþii distribuite
din arhitectura sistemului de bazã, sunt
argumentele utilizãrii Microsoft Access
ca soluþie software pentru atingerea
obiectivelor cercetãrii noastre.

Concluzii
Cercetarea efectuatã evidenþiazã cã
abordãrile conceptului de audit intern
sunt variate, datoritã multiplelor faþete
ale acestuia la nivelul entitãþilor sec-
torului public. 

Astfel, considerãm cã abordarea pre-
dictivã a informaþiilor misiunii de audit
intern rãspunde nevoilor reale ale
entitãþilor sectorului public, indiferent de
tipologia acestora, în termeni de cost,
oportunitate ºi valoare adãugatã.

În opinia noastrã, crearea la nivelul
fiecãrei entitãþi din sectorul public a unei

baze de date care sã includã informaþii
aferente misiunilor de audit permite,
prin intermediul rapoartelor generate, o
abordare integratã a domeniilor ºi acti-
vitãþilor vulnerabile riscurilor, utilã audi-
torilor interni pentru viitoarele misiuni de
audit, dar ºi managementului, în proce-
sul decizional.
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Introducere
Prezentul articol analizeazã posibilitãþile de implementare ºi
asimilare a prevederilor Standardelor Internaþionale de
Raportare Financiarã (IAS/IFRS) emise de IASB referitor la
sfera ºi conþinutul instrumentelor financiare în contextul actu-
alului cadru legislativ din România.

Din punct de vedere metodologic se apeleazã la o abor-
dare comparativã a modalitãþilor de tratare de cãtre IFRS a
substanþei economice ºi a tipologiei instrumentelor financiare
vizavi de legislaþia din România în domeniu. De asemenea,
studiul de caz doreºte sã clarifice modalitatea de tratare a
tranzacþiilor Forex rolling, chestiune a cãrei importanþã este
vitalã în etapa actualã a evoluþiei pieþei de capital din Româ-
nia, la care se adaugã ºi implicaþiile legate de recunoaºterea
în contabilitatea entitãþilor implicate a unor atari tranzacþii, dar
ºi de auditarea instrumentelor financiare complexe. Acest
ultim aspect face de fapt obiectul unui proiect preliminar al
IAASB, emis în octombrie 2009, menit sã revizuiascã
International Auditing Practice Statement (IAPS) 1012,
„Auditing Derivative Financial Instruments”. 

Aºadar, principalul argument al unei atare abordãri este aso-
ciat principiului promovat de cãtre standardele internaþionale
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privind prevalenþa luãrii în considerare a conþinutului eco-
nomic al unei operaþiuni în raport de definirea sa juridicã în
evidenþierea ºi tratarea sa în cadrul situaþiilor financiare (sub-
stance over form principle). Acest principiu este recunoscut
de cãtre OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementãrilor
contabile conforme cu directivele europene. Astfel, în Anexa
din 10 noiembrie 2009 (M.O. 766 bis / 10.11.2009) se pre-
cizeazã la Art. 46 al.1: „(1) Principiul prevalenþei economicu-
lui asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul ele-
mentelor din bilanþ ºi contul de profit ºi pierdere se face
þinând seama de fondul economic al tranzacþiei sau al opera-
þiunii raportate, ºi nu numai de forma juridicã a acestora”. Iar
în ceea ce priveºte cadrul de referinþã, acesta rezidã în inter-
pretarea prevederilor IAS 32, IAS 39, IFRS 7 ºi IFRS 9 (Stan-
dardele internaþionale de raportare financiarã emise pânã la
ora actualã de IASB), precum ºi ale Cadrului Conceptual al
IASB. 

Referitor la analiza naturii tranzacþiilor cu instrumente finan-
ciare în cazul exemplificat al Forex rolling spots, principala
concluzie a acestei lucrãrii este aceea cã respectivele tran-
zacþii pot fi asimilate unor tranzacþii cu instrumente finan-
ciare derivate pe mãrfuri cu decontare netã pe numerar,
ce trebuie evaluate la o valoare justã în funcþie de profit
sau pierdere ºi care sunt deþinute în vederea vânzãrii,
instrumente recunoscute ca atare de cãtre legislaþia din
România. Principalele elemente ale argumentaþiei propuse
pot fi sintetizate astfel: 1) activele libelate în monede strãine,
tranzacþionate pe piaþa Forex în ipostaza de active-suport, nu
pot fi considerate active financiare monetare fiind necesarã
asimilarea lor cu instrumentele financiare non-monetare; 
2) rolling spots reprezintã contracte în marjã care nu implicã
livrarea fizicã a activului-suport; 3) drepturile ºi obligaþiile
pãrþilor sunt stabilite la un moment ulterior iniþierii acestui tip
de contracte. 

1. Definirea instrumentelor
financiare

Relevanþa definirii instrumentelor financiare a crescut de-a
lungul timpului sub impactul internaþionalizãrii afacerilor ºi
globalizãrii financiare. Mai mult ca niciodatã actuala turbu-
lenþã economico-financiarã a subliniat nevoia de definiri ºi
interpretãri detaliate ale aspectelor legate de modul de
funcþionare a acestor instrumente financiare.

În acest context procesul de convergenþã contabilã inter-
naþionalã desfãºurat de IASB ºi FASB a dus la emiterea,

pânã la ora actualã, a patru standarde de profil. Prin urmare,
referitor la definirea instrumentelor financiare, IAS 32
FINANCIAL INSTRUMENTS: PRESENTATION precizeazã
faptul cã respectivele reprezintã contracte care dau naºtere
unui activ financiar pentru o entitate ºi, corelativ, unui pasiv
financiar sau unui instrument de capital pentru o altã entitate. 

La rândul lor, activele financiare sunt definite drept orice
activ care este:

a. Numerar;

b. Un instrument de capital al altei entitãþi;

c. Un drept contractual:

- de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o
altã entitate;

- de a schimba active sau pasive financiare cu o altã
entitate în condiþii care sunt potenþial favorabile;

d. Un contract care va fi în mod cert sau potenþial acoperit cu
propriile instrumente de capital ale entitãþii ºi care este:

- un non-derivat pentru care entitatea este sau poate fi
obligatã sã primeascã un numãr variabil din propriile
instrumente de capital sau

- un derivat care este sau poate fi acoperit altfel decât
prin schimbul unei cantitãþi fixe de numerar sau alt
activ financiar contra propriilor instrumente de capital
ale entitãþii. În acest scop, instrumentele de capital ale
entitãþii nu includ instrumente care sunt ele însele
contracte de primire sau livrare viitoare a propriilor
instrumente de capital ale entitãþii.

Similar, pasivele financiare reprezintã orice pasiv care este:

a. O obligaþie contractualã:

- de a furniza numerar sau un alt activ financiar cãtre o
altã entitate sau

- de a schimba active sau pasive financiare cu o altã
entitate în condiþii care sunt potenþial nefavorabile;

b. Un contract care va fi în mod cert sau potenþial acoperit
cu propriile instrumente de capital ale entitãþii.

Se cuvine remarcat faptul cã principiul fundamental
adoptat de cãtre IAS 32 în clasificarea instrumentelor ºi
activelor financiare este acela conform cãruia delimi-
tarea dintre acestea trebuie fãcutã în raport de substanþa
contractului care defineºte drepturile ºi obligaþiile sub-
secvente ºi nu în raport de aspectele legale formale.
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Astfel, emitentul trebuie sã le clasifice la data emiterii lor
iniþiale ºi sã nu schimbe aceastã clasificare în funcþie de
evoluþiile ulterioare (IAS 32.15).

Per ansamblu, instrumentele financiare pot fi clasificate în:

A) Instrumente financiare primare (de încasat, de primit ºi
instrumente de capital) ºi, respectiv,

B) Instrumente financiare derivate (opþiuni, contracte futu-
res ºi forward, acorduri swap pe dobânzi sau valute).

Dintre aceste douã categorii, instrumentele financiare de-
rivate creeazã drepturi ºi obligaþii care au ca efect transferul
între pãrþile implicate a unui set de riscuri subsecvente instru-
mentelor financiare primare care servesc drept suport.
Aceste instrumente dau un drept contractual unei pãrþi de a
schimba active sau pasive financiare cu o altã parte în
condiþii care sunt potenþial favorabile sau genereazã o obli-
gaþie contractualã de a efectua un astfel de schimb în condiþii
care sunt potenþial nefavorabile. Cu toate acestea, în gene-
ral, aceste instrumente nu conduc la transferul efectiv al
instrumentelor financiare primare care servesc drept suport,
nici la încheierea contractului ºi nici la maturitatea acestuia.
Unele instrumente de acest tip încorporeazã simultan atât
dreptul, cât ºi obligaþia de a efectua un schimb. Deoarece ter-
menii acestui schimb sunt stabiliþi la începutul contractului,
iar valorile de piaþã ale instrumentelor suport se modificã,
aceºti termeni pot deveni pânã la maturitate fie favorabili, fie
nefavorabili. Astfel, valoarea de piaþã a instrumentelor finan-
ciare derivate este strâns asociatã cu valoarea justã a instru-
mentelor financiare primare care le servesc drept suport.
Aceastã legãturã nu este însã una de tip liniar, deoarece
preþul monetar al instrumentelor derivate reflectã nu numai
valoarea curentã a instrumentelor-suport, ci ºi anticipaþiile pe
care subiecþii economici implicaþi în tranzacþionarea lor le for-
muleazã cu privire la evoluþia acesteia într-un orizont tempo-
rar determinat de maturitatea drepturilor ºi obligaþiilor asoci-
ate. 

Astfel, se poate remarca faptul cã IAS 39 FINANCIAL IN-
STRUMENTS: RECOGNITION AND MEASUREMENT defi-
neºte derivatele drept instrumente financiare care înde-
plinesc urmãtoarele trei condiþii cumulative:

Valoarea lor se modificã, ca rãspuns la modificarea
nivelului unei anumite rate a dobânzii, preþ al unui
instrument financiar, preþ al unui activ real, curs de
schimb, indice de preþuri, rating al unui credit, indice
de credite sau orice altã variabilã care nu se aflã sub
controlul uneia dintre pãrþile implicate;

Nu necesitã o investiþie iniþialã netã sau necesitã o
investiþie iniþialã netã a cãrei valoare este inferioarã
altor tipuri de contracte care se aºteaptã sã aibã
evoluþii similare ca rãspuns la modificãrile condiþiilor
de piaþã ºi

Au maturitatea la o datã viitoare (sunt contracte „la
termen”).

Conform IAS 39, instrumentele financiare pot fi clasificate
prin prisma scopului deþinerii lor în patru categorii: 1) active
sau pasive financiare la valoarea justã în funcþie de profit sau
pierdere; 2) investiþii deþinute pânã la maturitate; 3) împrumu-
turi ºi valori de primit ºi 4) active financiare disponibile pentru
vânzare. 

1) Astfel, un activ sau un pasiv financiar la valoarea
justã în funcþie de profit sau pierdere este un activ sau
un pasiv financiar care îndeplineºte una din urmãtoarele
condiþii:

a) este clasificat ca fiind „deþinut pentru tranzac-
þionare”. Aceastã clasificare se face dacã activul sau
pasivul financiar este:

i) achiziþionat în scopul vânzãrii sau recumpãrãrii
într-un termen scurt;

ii) parte a unui portofoliu de instrumente financiare
identificabile care sunt gestionate împreunã ºi
pentru care existã evidenþe ale unor operaþiuni
recente de obþinere a unor profituri pe termen
scurt;

iii) un derivat (cu excepþia derivatelor care reprezin-
tã contracte de garanþie financiarã sau instru-
mente de hedge, desemnate astfel în mod expli-
cit ºi utilizate efectiv în acest scop).

b) este desemnat ca atare dupã o recunoaºtere iniþialã
de cãtre entitatea deþinãtoare. O astfel de de-
semnare se poate face dacã aceasta eliminã sau
reduce într-o mãsurã semnificativã o inconsistenþã în
evaluarea activului sau pasivului sau în recunoaºterea
câºtigurilor sau pierderilor asociate cu acestea care ar
rezulta din aplicarea unei baze diferite de evaluare; de
asemenea, desemnarea ca atare se poate face dacã
activul sau pasivul fac parte dintr-un grup de instru-
mente financiare care sunt gestionate ºi a cãror perfor-
manþã este evaluatã pe baza valorii juste în conformi-
tate cu un plan de management al riscului sau cu o
strategie investiþionalã, iar informaþiile despre acest
grup de instrumente financiare sunt corespunzãtor dis-
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tribuite în cadrul entitãþii deþinãtoare cãtre manage-
mentul de vârf (de exemplu, consiliul de administraþie,
comitetul director sau managerul executiv). 

În acest context, valoarea justã este suma pentru care un
activ poate fi schimbat sau un pasiv poate fi acoperit pe baza
acordului de voinþã între douã pãrþi care se angajeazã în
cunoºtinþã de cauzã într-o tranzacþie de piaþã.

2) Investiþiile deþinute pânã la maturitate sunt active
financiare non-derivate cu plãþi predeterminate sau
determinabile ºi cu maturitate prestabilitã pe care o enti-
tate are intenþia ºi posibilitatea sã le deþinã pânã la
aceastã maturitate, altele decât cele pe care:

(i) dupã recunoaºterea iniþialã entitatea le desemneazã
ca fiind active sau pasive la valoarea justã în funcþie
de profit sau pierdere;

(ii) entitatea le desemneazã drept active financiare
disponibile pentru vânzare;

(iii) întrunesc criteriile de definire drept împrumuturi ºi va-
lori de primit.

Trebuie precizat faptul cã nu pot fi clasificate drept investiþii
deþinute pânã la maturitate:

a) activele financiare care sunt atât de aproape de maturi-
tate sau de data de exercitare încât modificarea vari-
abilelor de piaþã curente relevante nu are niciun efect
semnificativ asupra valorii lor juste;

b) activele financiare pentru care entitatea a colectat o fracþi-
une substanþialã din principal prin încasãri programate
sau încasãri în avans;

c) sunt generate de un eveniment izolat care este dincolo de
controlul entitãþii, este non-reproductibil ºi nu a putut fi
rezonabil anticipat de cãtre entitate.

Aceastã categorie este desemnatã sã reflecte investiþiile în
obligaþiuni sau alte instrumente de datorie pe care entitatea
nu intenþioneazã sã le vândã pânã la maturitate indiferent de
modificãrile survenite în preþul lor de piaþã sau în poziþia sau
performanþa sa financiarã. Astfel, un activ financiar nu poate
fi clasificat ca fiind deþinut pânã la maturitate dacã entitatea
deþinãtoare este pregãtitã sã-l vândã ca reacþie la variaþiile
survenite în rata dobânzii prevalente pe piaþã, în riscurile
asociate deþinerii ºi gestionãrii sale sau în nevoile sale de
lichiditãþi. Deoarece investiþiile în acþiuni sau în alte instru-
mente de capital nu au în general o maturitate predetermi-
natã sau determinabilã, astfel de instrumente nu pot fi clasifi-
cate în aceastã categorie. 

3) Împrumuturile ºi valorile de primit sunt active financia-
re non-derivate cu plãþi predeterminate sau determi-
nabile care nu sunt cotate pe o piaþã activã, altele decât:

a) cele pe care entitatea intenþioneazã sã le vândã ime-
diat sau într-un viitor apropiat ºi care vor fi clasificate
drept active financiare deþinute pentru tranzacþionare
sau cele pe care dupã recunoaºterea iniþialã entitatea
le desemneazã ca fiind active sau pasive la valoarea
justã în funcþie de profit sau pierdere;

b) cele pe care entitatea le desemneazã drept active
financiare disponibile pentru vânzare;

c) cele pentru care deþinãtorul poate sã nu-ºi recupereze
într-o mãsurã semnificativã investiþia iniþialã din cauze
distincte de cele aferente deteriorãrii condiþiilor de
creditare ºi care vor fi desemnate drept active finan-
ciare disponibile pentru vânzare.

În raport de aceastã definiþie, se poate remarca faptul cã un
interes deþinut de cãtre entitate în cadrul unei structuri care
grupeazã diverse active care nu sunt împrumuturi sau valori
de primit (de exemplu, o participare la un fond mutual sau la
un alt tip de fond de investiþii) nu reprezintã în sine un împru-
mut sau o valoare de primit.

4) Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt
acele active financiare non-derivate, explicit desemnate
ca fiind disponibile pentru vânzare sau care nu sunt
clasificate într-una din celelalte trei categorii. 

Este de asemenea interesant de notat faptul cã legislaþia din
România adoptã un punct de vedere conceptual ºi termino-

...valoarea de piaþã 
a instrumentelor financiare
derivate este strâns asociatã 
cu valoarea justã a instrumentelor
financiare primare care le 
servesc drept suport
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logic asemãnãtor (Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capi-
tal, art.2.11., art.2.12.):

„instrumente financiare înseamnã: 
a) valori mobiliare; 
b) titluri de participare la organismele de plasament co-

lectiv; 
c) instrumente ale pieþei monetare, inclusiv titluri de stat

cu scadenþa mai micã de un an ºi certificate de depo-
zit; 

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte simi-
lare cu decontare finalã în fonduri; 

e) contracte forward pe rata dobânzii; 
f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb ºi pe

acþiuni; 
g) opþiuni pe orice instrument financiar prevãzut la lit.a)

– d), inclusiv contracte similare cu decontare finalã în
fonduri; aceastã categorie include ºi opþiuni pe curs
de schimb ºi pe rata dobânzii;

h) instrumente financiare derivate pe mãrfuri; 
i) orice alt instrument admis la tranzacþionare pe o piaþã

reglementatã într-un stat membru sau pentru care s-a
fãcut o cerere de admitere la tranzacþionare pe o ast-
fel de piaþã”.

De asemenea: „instrumente financiare derivate – instru-
mentele definite la pct.11 lit.d), g), h), combinaþii ale acesto-
ra, precum ºi alte instrumente calificate astfel prin reglemen-
tãri ale C.N.V.M.”.

2. Abordarea tranzacþiilor
forex rolling spots

2.1. Definirea rolling spot-urilor valutare

Globalizarea financiarã a condus nu doar la inovarea de noi
instrumente financiare, ci ºi la crearea pieþei Forex, care este
o piaþã financiarã internaþionalã descentralizatã de tip over-
the-counter, pentru efectuarea de tranzacþii cu valute în ve-
derea determinãrii valorilor relative ale diferitelor monede1.
Tranzacþionarea over-the-counter (OTC) sau off-exchange
se referã la tranzacþionarea de instrumente financiare direct
între douã pãrþi, spre deosebire de tranzacþionarea pe o piaþã
organizatã ºi reglementatã prin mecanismele specifice unei
case de compensaþie. Nu existã o piaþã unificatã sau centra-

lizatã de tip Forex, complexitatea acesteia ducând la imposi-
bilitatea reglementãrii ºi supervizãrii transfrontaliere. 

Datoritã naturii OTC a pieþei Forex, existã mai degrabã o
serie de pieþe interconectate, în care diferite instrumente
financiare libelate în diverse monede sunt tranzacþionate.
Aceasta implicã faptul cã nu existã un singur curs de schimb,
ci mai degrabã o serie de cotaþii (preþuri) diferite, în funcþie de
intermediarul financiar sau formatorul de piaþã pe care se
tranzacþioneazã. În practicã, cotaþiile sunt de multe ori foarte
apropiate, în caz contrar acestea ar putea fi exploatate prin
operaþiuni de arbitraj instantaneu. Instrumentele tranzacþio-
nate pe piaþa Forex sunt: Forex Spot, Forward, Futures,
Options, Swap.

Creºterea volumelor tranzacþionate pe piaþa Forex Spot ºi a
interesului investitorilor autohtoni pentru aceste produse jus-
tificã necesitatea tratãrii acestor instrumente din perspectiva
reglementãrilor naþionale ºi internaþionale actuale. FX Spot
reprezintã un produs tranzacþionat în marjã decontat în nu-
merar ºi nu include sub nicio formã livrarea fizicã de valutã.
Poziþiile FX Spot deschise au în general o datã de decontare
T+2; cu toate acestea, poziþiile încã deschise la sfârºitul zilei
de tranzacþionare vor avea o nouã datã de decontare datoritã
operaþiunii de roll-over (operaþiune ce implicã diferenþialul de
dobândã între cele douã valute – puncte swap). Nu existã
nicio scadenþã (datã de expirare) la poziþiile FX Spot, aºa
cum este cazul altor produse derivate.

În lipsa unei reglementãri transfrontaliere, rãmâne la latitu-
dinea comisiilor naþionale de valori mobiliare sã soluþioneze
problematica recunoaºterii tranzacþiilor Forex Rolling Spot ca
instrumente financiare. Astfel, am apelat la cazul Noii Zeelan-
de - economie micã, deschisã însã cu o piaþã maturã, domi-
natã de investitori instituþionali. Reglementãrile contabile
neo-zeelandeze în domeniu sunt conforme cu Standardele
Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRS), similar cazu-
lui României, cu toate acestea, experienþa acumulatã pe
aceastã piaþã financiarã a contribuit substanþial la clarificarea
conceptelor. 

New Zealand Securities Commision defineºte rolling spot-
urile drept: „un contract în marjã în cazul cãruia randa-
mentele sau costurile fiecãrei pãrþi depind de valoarea la
sfârºitul zilei a unei anumite valute în raport de valoarea
acesteia la începutul zilei. Cantitatea curentã din moneda
strãinã-suport nu este livrabilã. În schimb, contractul este
evaluat pe baze zilnice ºi, în funcþie de variaþiile valutei impli-
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cate, fiecare parte este debitatã sau creditatã cu o anumitã
sumã. Contractul este evaluat ºi reînnoit pe baze zilnice pânã
la închidere ºi contul clientului este debitat sau creditat în
fiecare zi. Poziþia este închisã de cãtre client prin adoptarea
formalã a unei poziþii de sens contrar pentru aceeaºi cantitate
din aceeaºi valutã”2.

Astfel, din definiþie rezultã cã rolling spot-urile sunt:

Generatoare de drepturi ºi obligaþii cuantificabile în
expresie monetarã. Aceste drepturi ºi obligaþii sunt
evaluate pe baze zilnice, la un moment ulterior iniþierii
tranzacþiilor (deschiderii unei poziþii);

Tranzacþii care nu implicã livrarea efectivã a valutei-
suport;

Deþinute pentru tranzacþionare pe termen scurt, dar
nu „instantaneu”;

Valoarea acestora este dependentã în principal de
profit sau pierdere, rezultate din variaþiile cursului de
schimb, ºi nu de costurile de tranzacþionare.

Un aspect critic al înþelegerii naturii acestor tranzacþii vizeazã
tratarea instrumentelor suport. Astfel, problema este dacã
acestea pot fi considerate ele însele drept instrumente finan-
ciare. Mai precis, se poate remarca cã, în manierã generalã,
activele financiare pot fi clasificate în active monetare ºi,
respectiv, active non-monetare.

A) Din perspectiva investitorului în ipostaza acestuia de
parte iniþiatoare a tranzacþiei, aceste instrumente nu re-
prezintã în mod obligatoriu, în raport cu jurisdicþia în care
au calitatea de rezident, mijloace de platã (de recuperare
a unor creanþe ºi de stingere a unor obligaþii) respectiv
mijloace de schimb (de translatare a dreptului de folo-
sinþã, de dispoziþie ºi de însuºire a uzufructului folosinþei)
legalmente recunoscute. Totuºi, aceste active au cali-
tatea de active monetare în spaþiul de emisiune ºi pot fi
utilizate în acest spaþiu în calitate de mijloace de platã ºi
de schimb. Dar ºi în aceste condiþii autoritatea monetarã
emitentã nu are niciun fel de obligaþii non-generice ºi
non-abstracte faþã de deþinãtorul lor.

B) Activele financiare (non-monetare) reprezintã un drept
contractual de a primi numerar sau alt activ financiar de
la o terþã entitate sau de a schimba cu aceasta un alt
activ financiar în condiþii care sunt potenþial favorabile. În

cadrul acestor tranzacþii investitorul cedeazã intermedi-
arului dreptul de a-l elibera de obligaþiile asociate unui
pasiv financiar, care rezidã în obligaþia de a remite aces-
tuia contravaloarea resurselor financiare angajate peste
nivelul maximal al resurselor de care poate dispune în
baza levierului oferit în condiþiile în care realizeazã trans-
ferul de resurse pentru acoperirea apelului în marjã. De
asemenea, investitorul are dreptul (obligaþia) de a încasa
(plãti) diferenþele favorabile (nefavorabile) dintre preþul
de iniþiere ºi preþul de finalizare al unei asemenea tran-
zacþii. Astfel, se poate argumenta cã în momentul iniþierii
tranzacþiei, respectiv al finalizãrii acesteia se nasc ºi se
sting drepturi ºi obligaþii între investitor ºi intermediar,
asociate deþinerii ºi tranzacþionãrii acestui suport. Dar
aceste drepturi ºi obligaþii nu sunt intrinsec asociate
deþinerii suportului, ci doar tranzacþionãrii acestuia.

În concluzie, suportul rolling spot-urilor nu reprezintã un
instrument financiar ºi trebuie asimilat activelor reale („mãr-
furi”). De asemenea, în conformitate cu aceastã definiþie,
rolling spot-urile au un conþinut economic ºi implicã riscuri
asemãnãtoare contractelor forward standard nefinalizate prin
livrare cu activ-suport în valutã. 

2.2. Definirea contractelor la termen futures/
forward ºi comparaþia cu rolling spots

Un contract futures / forward este un acord contractu-
al ferm între un cumpãrãtor ºi un vânzãtor de a
cumpãra / vinde un activ suport determinat la o datã
fixatã (predeterminatã sau determinabilã) în viitor.
Preþul contractului poate sã varieze, dar acesta este
fixat de o manierã definitivã atunci când tranzacþia
este finalizatã.

IAS 32 FINANCIAL INSTRUMENTS: PRESENTATION (AG
16) defineºte instrumentele financiare derivate: „Instru-
mentele financiare derivate creeazã drepturi ºi obligaþii care
au drept efect transferul între pãrþile instrumentului al unuia
sau a mai multor riscuri financiare inerente unui instrument
financiar primar suport. La iniþiere, instrumentele financiare
derivate dau unei pãrþi dreptul contractual de a schimba
active financiare sau datorii financiare cu o altã parte în
condiþii potenþial favorabile, sau o obligaþie contractualã de a
schimba active financiare sau datorii financiare cu o altã

2 Paragraf 6.15. din cadrul Discussion Paper PROPOSAL TO DECLARE CERTAIN FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS TO BE FUTURES CON-
TRACTS UNDER THE SECURITIES MARKETS ACT 1988, disponibil la adresa http://www.sec-com.govt.nz/publications/documents/futures-con-
tracts/01.shtml, accesat în data de 1 august 2010, 3.40 pm
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parte în condiþii care sunt potenþial nefavorabile. Cu toate
acestea, ele în general nu au drept rezultat un transfer al
instrumentului financiar primar suport la începerea contractu-
lui ºi nici nu are loc în mod obligatoriu un transfer la scadenþa
contractului. Unele instrumente înglobeazã atât dreptul, cât ºi
obligaþia de a face schimbul. Din cauzã cã termenii schimbu-
lui sunt determinaþi la iniþierea instrumentului derivat, de-
oarece preþurile de pe pieþele financiare se modificã, respec-
tivii termeni pot deveni atât favorabili, cât ºi nefavorabili”.

În raport de aceastã definiþie se poate observa cã, în princi-
piu, contractele de cumpãrare sau de vânzare a elementelor
nefinanciare nu corespund definiþiei unui instrument financiar
deoarece dreptul contractual al unei pãrþi de a primi un activ
nefinanciar sau un serviciu ºi obligaþia corespunzãtoare a
celeilalte pãrþi nu stabilesc un drept actual sau o obligaþie
al(a) nici uneia dintre pãrþi sã primeascã, sã livreze sau sã
schimbe un activ financiar. Cu toate acestea, unele contracte
de cumpãrare sau vânzare a elementelor nefinanciare care
pot fi decontate net sau prin schimbul instrumentelor finan-
ciare sau în care elementul nefinanciar este uºor convertibil
în numerar intrã sub incidenþa standardului ca ºi cum ar fi
instrumente financiare.

Mai precis, la alineatul 8 al Standardului se precizeazã faptul
cã: „Prezentul standard trebuie aplicat acelor contracte de
cumpãrare sau vânzare a unui element nefinanciar care
poate fi decontat net în numerar sau în alt instrument finan-
ciar, sau prin schimbul de instrumente financiare, ca ºi cum
contractele ar fi instrumente financiare, cu excepþia con-
tractelor încheiate ºi menþinute în vigoare în vederea primirii
sau livrãrii unui element nefinanciar în conformitate cu ce-
rinþele preconizate de cumpãrare, vânzare sau utilizare ale
entitãþii”. ªi, de asemenea, „Unele contracte se referã la mãr-
furi, dar nu implicã decontarea prin primirea sau livrarea fi-
zicã a mãrfii. Ele specificã decontarea prin plãþi de numerar
care sunt determinate corespunzãtor unei formule din con-
tract ºi nu prin plata unor sume fixe. Valoarea principalului
este indexatã prin raportare la preþul unei mãrfi, dar este
decontatã doar în numerar. Un astfel de contract constituie
un instrument financiar”.

Urmãtorul pas logic este acela de a stabili dacã rolling
spot-urile pot fi asimilate contractelor de vânzare sau
cumpãrare la termen a unui element nefinanciar care
poate fi decontat net. În PROPOSAL TO DECLARE CER-
TAIN FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS TO BE FUTU-
RES CONTRACTS UNDER THE SECURITIES MARKETS
ACT 1988 Discussion Paper, New Zealand Securities
Commision argumenteazã cã: „în cazul unui contract pentru

o marfã (inclusiv un Forex) care are un element de finalizare
la un termen ulterior (fie acesta ºi intra-day) ºi când este înþe-
les cã acest contract poate fi decontat mai degrabã decât
livrat, opinia noastrã este cã respectivul este un contract la
termen. Dacã livrarea nu este singura modalitate de
finalizare a contractului, atunci acest acord este un contract
la termen”.

Un rolling spot este un contract cu levier în cazul cãruia ran-
damentele sau costurile fiecãrei pãrþi depind de valoarea la
sfârºitul unei perioade referinþã (o zi) în raport cu valoarea la
începutul acesteia ºi pentru care cantitatea de valutã impli-
catã drept suport nu este livrabilã. Acest contract este evalu-
at ºi reînnoit pe baze zilnice pânã la închidere, iar contul
clientului este fie debitat, fie creditat cu o anumitã sumã.
Ceea ce este relevant este faptul cã valoarea de decontare a
unui rolling spot urmeazã sã fie determinatã în concordanþã
cu valoarea valutei implicate la un moment ulterior iniþierii
acestuia (preþul de închidere la sfârºitul zilei), dar aceste con-
tracte nu apar din punct de vedere formal ca fiind contracte
de livrare a unei valute. În consecinþã, drepturile ºi obligaþiile
pãrþilor sunt stabilite la un moment ulterior iniþierii contractu-
lui (la sfârºitul zilei), iar nivelul acestora poate fi mai mare sau
mai mic decât cel care ar fi rezultat pe baza cursului din
momentul iniþierii contractului. Pe de altã parte, dacã poziþiile
deschise sunt menþinute de cãtre client pe un termen mai
mare de o zi sau nedefinit datoritã procedurii de rolling con-
tinuu ºi în acest caz este introdus un termen viitor de decon-
tare (care deºi nu este cunoscut cu anticipaþie în momentul
iniþierii contractului este determinabil în baza procedurilor de
închidere a poziþiilor deschise, proceduri care implicã decon-
tarea obligaþiilor implicate). Astfel, deºi forma contractelor
rolling spot nu este complet adecvatã, conþinutul economic al
acestora este similar unui contract la termen. 

Trebuie remarcat faptul cã rolling spot-urile prezintã carac-
teristici atât ale contractelor forward, cât ºi ale celor
futures. Astfel:

Sunt tranzacþionate pe o piaþã OTC (fãrã sã existe un
segment secundar de piaþã al acestora), fiind acorduri
private între douã pãrþi care nu sunt constrânse la o
definire rigidã a termenelor ºi condiþiilor, ca în cazul
contractelor forward;

Evaluarea acestor contracte se face pe baze zilnice,
valoarea de decontare fiind astfel periodic modificatã
ºi nu implicã o singurã datã de finalizare, fiind din
acest punct de vedere asemãnãtoare cu contractele
futures;

Instrumentele financiare
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Decontarea netã finalã a acestora nu implicã livrarea
suportului, fiind astfel asemãnãtoare cu contractele
futures;

Intermediarul poate accepta sã nu tranzacþioneze
decât cantitãþi standardizate din valuta suport ºi aces-
ta impune condiþii de tranzacþionare ce pot fi uniforme
pentru toþi clienþii sãi. În aceastã perspectivã, interme-
diarul apare ca fiind formator de piaþã, iar pe aceastã
piaþã rolling spot-urile se tranzacþioneazã într-o
manierã similarã prin prisma condiþiilor uniforme cu
contractele futures.

În consecinþã, cele mai multe dintre asemãnãri apar
între rolling spot-uri ºi contractele la termen futures,
cu diferenþa cã primele sunt tranzacþionate pe o piaþã
OTC.

3. Concluzii 
Rolling spot-urile valutare sunt instrumente financiare tran-
zacþionate pe cea mai lichidã ºi dinamicã componentã a sis-
temului financiar internaþional - piaþa Forex. Existenþa aces-
tora contribuie la ajustãrile survenite în cursurile de schimb
ale monedelor internaþionale cheie ºi are consecinþe semni-
ficative asupra stabilitãþii financiare în plan regional ºi global.

În baza celor prezentate argumentãm cã rolling spot-urile va-
lutare:

Genereazã drepturi ºi obligaþii financiare (cuantifica-
bile în expresie monetarã);

Nu implicã livrarea efectivã a valutei suport;

Sunt deþinute pe termen scurt / nedefinit;

Valoarea lor justã este datã de pierderile sau profi-
turile asociate;

Suportul acestora nu este un instrument financiar, dar
ele însele reprezintã instrumente financiare deoarece
pot fi decontate net în numerar;

Pot fi asimilate contractelor de vânzare sau cumpã-
rare la termen ale unui element nefinanciar care poate
fi decontat net;

Prezintã un numãr ridicat de asemãnãri cu contractele
la termen futures (cu excepþia tranzacþionãrii pe o
piaþã OTC).

Astfel, rolling spot-urile valutare pot fi tratate drept instru-
mente financiare derivate pe mãrfuri cu decontare netã

pe numerar ce trebuie evaluate la o valoare justã în
funcþie de profit sau pierdere ºi care sunt deþinute în ve-
derea vânzãrii, iar efectuarea tranzacþiilor cu acestea
poate fi asimilatã tranzacþiilor cu astfel de instrumente.

Importanþa înþelegerii corecte a naturii acestor instrumente
financiare derivate este intrinsec asociatã posibilitãþilor ºi
mecanismelor de reglementare ºi raportare a acestora, pre-
cum ºi tehnicilor de evaluare a riscurilor subsecvente deþine-
rii ºi tranzacþionãrii lor.
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Introducere
Preocupatã de promovarea unei con-
duite responsabile în afaceri, Camera
de Comerþ Americanã în România (Am-
Cham România) a elaborat recent un
Cod de Guvernanþã Corporativã (denu-
mit în continuare „Codul”)1, destinat
membrilor AmCham, dar care poate fi
deopotrivã util oricãror societãþi pe acþi-
uni înregistrate în România.

În afarã de Codul de Guvernanþã Cor-
porativã al Bursei de Valori Bucureºti,
acest Cod este printre primele iniþiative
de acest gen din România, promovat
de cãtre o organizaþie cu membri care
au o expunere semnificativã la toate
domeniile de activitate, prin care se
propun un ansamblu de principii de
bunã guvernare corporativã pentru
companiile nelistate la bursã din
România.

Acest Cod supune atenþiei un sistem
modern de „control ºi echilibru” în
cadrul unei companii. Controlul se
referã la o supraveghere corectã ºi efi-
cientã a administrãrii afacerilor, în spe-
cial de cãtre acþionari ºi auditori.
Echilibrul se referã la o distribuþie adec-
vatã a puterii între diferitele structuri
corporative. În final, scopul este de a
avea un sistem corporativ care sã per-
mitã protejarea intereselor companiei ºi
în acelaºi timp sã adauge valoare acþio-
narilor ºi celorlalte pãrþi cointeresate
(angajaþi, parteneri, comunitãþi locale
etc.) 

Acest Cod acþioneazã ca un set reco-
mandat de bune practici destinat enti-
tãþilor private ºi va putea fi, prin urmare,
preluat de companii pe bazã de volun-
tariat.

De la teorie la practicã

Principii ºi 
recomandãri 
propuse într-un nou
Cod de Guvernanþã
Corporativã

Bill BOWMAN*

* Preºedintele  Comitetului de Guvernanþã Corporativã al Camerei de Comerþ Americane în România, Deputy Senior Partner, KPMG Romania, 
e-mail: bbowman@kpmg.com

1 http://www.amcham.ro/index.html/articles/articleID_507/AmCham-Romania-Launches-Code-of-Corporate-Governance.html 

Principles and Recommendations Proposed 
in a new Code of Corporate Governance 
The article highlights the special importance that companies should give to
addressing corporate governance principles and good practices and the interest
of promoting them in our country, based on the general premise that in market
economies companies should strive to achieve long term viability while optimis-
ing returns for shareholders over time. Companies pursue a variety of roles and
objectives in the social environment in which they are active. The social dimen-
sion consists of gaining increasing attention from companies, investors and pub-
lic opinion. Diversity is a fact that must be duly recognised, even when it compli-
cates matters. Nevertheless, there is a number of underlying general corporate
governance principles that apply - or should apply - to all companies, such as
integrity, transparency in decision making, proper supervision. These require-
ments were included in the Code of Corporate Governance recently prepared by
the American Chamber of Commerce in Romania, which establishes a set of
principles and recommendations for joint-stock companies registered in Romania
and for all the members of AmCham Romania.

Key words: accountability, Audit Committee, Board of Directors, independence,
responsibility, transparency, Supervisory Board

Cuvinte cheie: responsabilitate, comitetul de audit, consiliul de directori, independenþã,
responsabilitate, transparenþã, consiliu de supraveghere
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Obiectivele 
ºi metodologia

cercetãrii 
Structura actualã a Codului este rezul-
tatul muncii continue al Comitetului de
Guvernanþã Corporativã a Camerei de
Comerþ Americane în România, înce-
pând cu anul 2008 (prin intermediul
unui grup de lucru), ca reacþie la turbu-
lenþele economice ºi financiare, ce au
necesitat remodelarea multor structuri
corporatiste. Aºa cum a fost experimen-
tat de economiile occidentale, care au
dezvoltat codurile de guvernare corpo-
ratistã în special dupã momentele de
crizã (cum ar fi eºecul Enron), Codul
intenþioneazã sã stabileascã standarde
pentru promovarea eficienþei societã-
þilor pe piaþa româneascã, în perma-
nentã schimbare. 

La elaborarea recomandãrilor, grupul
de lucru (cuprinzând reprezentanþii Sa-
lans România, bpv GRIGORESCU,
Tucã Zbârcea & Asociatii, KPMG, Ernst
& Young) nu a urmat o abordare ex-
haustivã. Aceste recomandãri nu sunt,
în esenþã, prescriptive. Într-adevãr, vor

exista situaþii, în funcþie de dimensiune,
stadiul de dezvoltare, tipul de activitate
ºi natura structurii acþionariatului unei
societãþi unde pot fi acceptate, sau
chiar dorite, abateri de la aceste reco-
mandãri - un motiv în plus pentru a le
menþine flexibile. Astfel de cazuri ºi
motivele acestora ar trebui sã fie anali-
zate ºi adaptate soluþii corespunzã-
toare. În orice situaþie, unele dintre re-
comandãri sunt considerate a avea o
aplicabilitate universalã suficientã. 

Privire de ansamblu
asupra definiþiei 

noþiunii 
de guvernanþã 

corporativã
Guvernanþa corporativã reprezintã, în
esenþã, un set de principii ºi practici
adoptate de cãtre un consiliu de admi-
nistraþie - în sectorul privat sau public –
care îºi asigurã acþionarii-cheie cã or-
ganizaþia este gestionatã în mod efi-
cient ºi cu probitatea corespunzãtoare,
stabileºte structura prin care obiectivele
organizaþiei sunt elaborate, precum ºi
mijloacele prin care sunt determinate
atingerea acestor obiective ºi monitori-
zarea performanþelor. 

Existã o înþelegere la scarã largã cu
privire la tipurile de practici care sprijinã
guvernarea corporativã, respectiv:

Membrii activi ºi dedicaþi ai consiliu-
lui de administraþie care sunt pe
deplin conºtienþi de ceea ce pre-
supune sarcina lor ºi o abordeazã
cu responsabilitatea necesarã 

Axarea pe rolurile-cheie de supra-
veghere strategicã, monitorizare
financiarã ºi a performanþei ºi pe
responsabilitatea faþã de pãrþile
interesate 

Politici ºi practice bine definite, care
oferã o direcþie eticã ºi responsabilã
pentru management ºi personalul
structurii companiei

Auto-analizã, criticã ºi reflecþie care
sã permitã consiliului de adminis-
traþie sã îmbunãtãþeascã în perma-
nenþã rolul sãu în contextul guver-
nanþei corporative. 

Privire de ansamblu
asupra principiilor 
ºi recomandãrilor

Codului 
Codul de Guvernanþã Corporativã al
Camerei de Comerþ Americanã în
România a fost elaborat cu scopul de a
sprijini companiile membre AmCham în
administrarea afacerilor, în interacþiu-
nea cu diverse entitãþi, precum ºi de a
recomanda cele mai bune practici de
supraveghere ºi raportare, care pot fi
utilizate ca termeni de referinþã în
adaptarea prevederilor Codului la reali-
tãþile specifice fiecãrei companii. 

Nu existã un model unic de guvernanþã
corporativã. Fiecare structurã este
unicã ºi, pe cale de consecinþã, modelul
de guvernanþã corporativã pe care îl va
implementa va fi influenþat de particu-
laritãþile companiei. Codul este suficient
de flexibil, astfel încât sã permitã
fiecãrei companii sã selecteze reco-
mandãrile care sunt cele mai potrivite
structurii sale corporative, acþionariatu-
lui ºi domeniului de activitate.

Secþiunile Codului se referã la drep-
turile acþionarilor, structura administra-
þiei companiei, numirea, remunerarea ºi
regulile de evitare a conflictelor de in-
terese, comitetele consultative, respon-
sabilitate ºi audit, atât prin control
intern, cât ºi prin auditori externi.

Nu existã un model
unic de guvernanþã 
corporativã. 
Fiecare structurã este
unicã ºi, pe cale de
consecinþã, modelul 
de guvernanþã 
corporativã pe care 
îl va implementa
va fi influenþat 
de particularitãþile 
companiei
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Cadrul general al guvernanþei corpora-
tive ar trebui sã protejeze ºi sã faciliteze
exercitarea drepturilor acþionarilor, cum
ar fi dreptul de a participa ºi de a vota în
adunãrile generale ale acþionarilor,
dreptul de  a transfera acþiuni, dreptul
de a obþine informaþii relevante cu pri-
vire la activitatea ºi la obiectivele/per-
formanþele financiare ale companiei.

Codul încurajeazã colaborarea activã
între structurile de conducere ºi acþio-
nariat, în scopul creºterii valorii acþiu-
nilor ºi, implicit, a valorii financiare a
companiei.

Companiile pot implementa un sistem
de administrare constituit pe un singur
nivel de conducere (intitulat sistem de
tip One Tier) sau un sistem de adminis-
trare bazat pe douã niveluri de condu-
cere (intitulat sistem de tip Two-Tier).

În sistemul de tip One Tier, condu-
cerea companiei va fi asiguratã de cãtre
un consiliu de directori.

Printre îndatoririle membrilor consiliului
de directori se numãrã acelea de a pro-
mova interesul companiei ºi al acþiona-
rilor, de a monitoriza performanþa echi-
pei de conducere si eficacitatea practi-
cilor de guvernanþã corporativã, promo-
vate la nivelul companiei. Membrii con-
siliului de directori ar trebui sã stabi-
leascã regulile pentru implementarea
unui sistem adecvat de control intern,
care sã asigure un schimb eficient de
informaþii între nivelurile ierarhice ale
companiei.

Sistemul de control intern reprezintã un
set de reguli, proceduri ºi structuri orga-
nizaþionale, care sunt implementate cu
scopul de a asigura o administrare co-
rectã a activitãþii companiei, care sã fie,
de asemenea, consistent cu obiectivele
stabilite. Cum se poate realiza o ase-
menea administrare? Prin intermediul
unui sistem adecvat de identificare,
evaluare ºi monitorizare ale celor mai

importante riscuri. Un sistem eficient de
control intern ar trebui sã protejeze bu-
nurile companiei, fiabilitatea informaþi-
ilor financiare ºi conformitatea cu legis-
laþia în vigoare. 

În sistemul de tip Two-Tier, condu-
cerea companiei va fi asiguratã de cãtre
un consiliu de administraþie, care va
funcþiona sub supravegherea unui con-
siliu de supraveghere.

Consiliul de administraþie este o
structurã executivã, care are rãspunde-
re legalã colectivã în ceea ce priveºte
administrarea zilnicã a companiei.

Membrii consiliului de administraþie
sunt chemaþi sã iºi ducã la îndeplinire
obligaþiile într-o manierã responsabilã ºi
satisfãcãtoare, sã adopte decizii în in-
teresul companiei ºi sã acþioneze con-
form valorilor principale ale companiei.
Consiliul de administraþie are înda-
torirea sã raporteze în mod regulat con-
siliului de supraveghere, despre modul
în care îºi desfãºoarã activitatea ºi sã
apeleze la consiliere din partea acesto-
ra.

Consiliul de supraveghere este o
structurã non executivã ºi independen-
tã, care nu se implicã în conducerea zil-
nicã a companiei, dar care asigurã su-
pravegherea strategicã a activitãþii
membrilor consiliului de administraþie ºi
le acordã acestora sprijin în conduce-
rea companiei.

Consiliul de supraveghere are dreptul
de a solicita informaþii cu privire la com-
panie atât consiliului de administraþie,
cât ºi auditorilor interni, angajaþilor com-
paniei sau auditorilor externi. În atribuþi-
ile consiliului de supraveghere ar  urma
sã intre o serie de aspecte care privesc,
în mod particular, activitatea consiliului
de administraþie ºi anume: îndeplinirea
obiectivelor companiei, implementarea
strategiei corporative ºi riscurile care
rezultã din desfãºurarea activitãþii com-

paniei, structura ºi modul de funcþio-
nare ale mecanismului de risc manage-
ment ºi ale sistemelor de control, sis-
temul de raportare financiarã ºi confor-
mitatea cu legislaþia în vigoare.

Componenþa celor douã consilii ar urma
sã fie fãcutã în funcþie de mãrimea ºi
complexitatea companiei, astfel încât
sã permitã membrilor acestora sã îºi
desfãºoare activitatea într-o manierã
eficientã. Numirea membrilor celor
douã consilii trebuie sã fie bazatã pe
proceduri ºi criterii formale, riguroase si
transparente.

Principiul unei bune guvernanþe corpo-
rative implicã faptul cã toate informaþiile
materiale sunt fãcute publice pe site-ul
companiei, la sediile centrale ale com-
paniilor ºi sunt, de asemenea, disponi-
bile la cererea acþionarilor, în conformi-
tate cu procedurile interne ale com-
paniei.

Membrii celor douã consilii au datoria
sã se asigure cã sunt implementate
politici ºi proceduri adecvate,  pentru a
preveni apariþia oricãrui tip de conflicte
în desfãºurarea activitãþii lor. De ase-
menea, membrii celor douã consilii ar
trebui sã se asigure cã interesele per-
sonale nu sunt conflictuale cu interese-
le companiei. Membrii consiliului de ad-
ministraþie ºi ai celui de supraveghere
ar trebui sã fie independenþi în ducerea
la îndeplinire a responsabilitãþilor pe
care le deþin.

Componenþa echilibratã între compe-
tenþa ºi cunoºtinþele profesionale ale
membrilor celor douã consilii va fi asi-
guratã luându-se în considerare struc-
tura ºi domeniul de activitate ale com-
paniei. Responsabilitatea pentru întoc-
mirea ºi înaintarea situaþiilor financiare
revine membrilor consiliului de directori
sau consiliului de administraþie, dupã
caz. În cadrul unui sistem de conducere
de tipul „Two-Tier”, consiliul de suprave-
ghere ar trebui sã revizuiascã situaþiile

Codul de Guvernanþã Corporativã
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financiare ºi sã pregãteascã un raport,
în prealabil înaintãrii acestora spre
aprobare finalã în cadrul adunãrii ge-
nerale a acþionarilor.

Între îndatoririle membrilor consiliului
de directori sau ai consiliului de supra-
veghere, dupã caz, intrã ºi implemen-
tarea ºi menþinerea unor mecanisme de
control intern (ca, de exemplu, comisia
de audit) cu scopul de a proteja bunu-
rile companiei, de a asigura fiabilitatea
ºi conformitatea cu legislaþia în vigoare
a raportãrilor financiare, de a transmite
în timp util, informaþii cu privire la stadiul
îndeplinirii obiectivelor operaþionale sau
strategice ale companiei.

Se recomandã ca o comisie de audit sã
fie formatã exclusiv din membri non-
executivi ºi, de asemenea, sã cuprindã
un numãr suficient de membri indepen-
denþi. Comisia face recomandãri mem-
brilor celor douã consilii, cu privire la
selecþia, numirea, reconfirmarea ºi eli-
berarea din funcþie a auditorului extern.

Entitãþile care, prin natura activitãþii ºi
numãrului de angajaþi, sunt de interes
public ar trebui supuse verificãrii din
partea auditorului extern. În aceastã ca-
tegorie sunt incluse companiile ale cãror
acþiuni sunt tranzacþionate pe pieþele de
capital, bãncile ºi alte instituþii fi-
nanciare. Este de la sine înþeles cã au-
ditorul extern trebuie sã fie independent.
Membrii consiliului de supraveghere sau
ai consiliului de directori au obligaþia sã
implementeze mecanisme formale ºi
transparente pentru a menþine o relaþie
corectã cu auditorul extern. Consiliul de
directori sau consiliul de supraveghere,
dupã caz, pot efectua o evaluare period-
icã a activitãþilor auditorului extern.
Principalele concluzii ale acestei eval-
uãri ar urma sã fie comunicate în cadrul
adunãrii generale a acþionarilor.

Comisia de audit, consiliul de directori
sau consiliul de supraveghere, dupã
caz, vor desfãºura în mod regulat, eva-
luãri privind calitatea, eficacitatea ºi

performanþa auditorului intern. O ase-
menea evaluare are scopul de a stabili
relevanþa muncii acestora pentru audi-
torul extern.

În esenþã, scopul acestui Cod nu este
acela de a recomanda obiective ºi
structuri specifice pe care companiile ar
trebui sã le stabileascã ºi modul acesto-
ra de implementare, ci susþine opinia
conform cãreia acþionarii ar trebui sã
deþinã un rol activ în guvernanþa corpo-
rativã a companiilor în care au investit
ºi, în consecinþã,  au posibilitatea sã îºi
utilizeze dreptul de vot.

Concluzii
Guvernanþa eficace ºi rãspunderea îºi
au rãdãcinile în fiecare organizaþie,
indiferent de cât de mare sau micã este
structura acesteia. Exercitarea guver-
nanþei presupune obligativitatea imple-
mentãrii proceselor ºi structurilor adec-
vate conducerii ºi administrãrii activitãþii
ºi operaþiunilor companiei, pentru a asi-
gura buna lor funcþionare. Scopul final
al guvernanþei corporative bune este
acela de a asigura eficacitatea, credibi-
litatea ºi viabilitatea organizaþiei.

Pe de o parte, introducerea unui set de
reguli fundamentale este necesarã atât
pentru buna funcþionare a companiilor,
cât ºi a pieþei. Pe de altã parte însã, re-
gularizarea excesivã poate avea un
efect contraproductiv, sporit de reguli
legislative neactualizate – de multe ori,
ca rezultat al circumstanþelor politice –
care se dovedesc a fi extrem de dificil
de modificat atunci când practica depã-
ºeºte aplicarea teoriei. 

Guvernanþa corporativã se dovedeºte a
fi o disciplinã în continuã dezvoltare în
timp ºi spaþiu, cu aplicaþie practicã în
numeroase situaþii. De aceea, este util
ca principiile ºi recomandãrile Codului
sã fie suficient de flexibile pentru a fi
aplicate realitãþii activitãþilor economice
ºi, totodatã, sã fie dezvoltate în coope-
rare cu entitãþile care activeazã în
domeniul cercetãrii guvernanþei corpo-
rative.

Deºi Codul AmCham a fost realizat cu
scopul de a oferi o serie de recoman-
dãri cu caracter orientativ ºi nu de a sta-
bili cerinþe cu caracter strict ºi obligato-
riu, acestea reprezintã ºi un set de prin-
cipii în continuã dezvoltare. Legislaþia în
vigoare poate fi modificatã, suplimen-
tatã sau schimbatã  în cursul urmãto-
rilor ani. Pe cale de consecinþã, anumite
prevederi ale Codului pot fi adaptate
astfel încât sã fie în concordanþã cu
noile reglementãri legislative.

Guvernanþa corporativã bunã este
indispensabilã oricãrei economii
de piaþã, care urmãreºte sã atragã
investitorii strãini ºi sã mini-
mizeze costurile creºterii de capi-
tal. Transparenþa nu este doar un
cuvânt care poate fi rostit, este un
principiu care trebuie aplicat în
activitatea companiilor, în scopul
respectãrii standardelor etice,
general acceptate. Codul Am-
Cham de Guvernanþã Corporativã
este un ghid clar ºi util, pe care
orice companie îl poate utiliza cu
scopul de a-ºi manifesta angaja-
mentul faþã de cele mai bune prac-
tici.

http://www.amcham.ro/index.html/articles/articleID_507/AmCham-Romania-
Launches-Code-of-Corporate-Governance.html

http://www.eocd.org
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În ultimul timp, au fost primite mai multe semnale cu privire la
faptul cã organismul de supraveghere publicã a activitãþii de
audit statutar nu este foarte bine cunoscut, în special în rân-
durile auditorilor financiari. Pentru a lãmuri unele aspecte
privind rolul ºi atribuþiile organismului, dar ºi ale modalitãþilor
de punere în practicã a acestora, ne propunem sã aducem în
atenþie câteva elemente definitorii ale acestuia.

Consiliul pentru Supravegherea Publicã a Activitãþii de Audit
Statutar (CSPAAS) reprezintã principala structurã operaþio-
nalã în cadrul sistemului naþional de supraveghere publicã a
activitãþii de audit statutar ºi are rolul de a asigura îmbunã-
tãþirea activitãþii de audit ºi, prin urmare, contribuie semnifica-
tiv la creºterea credibilitãþii situaþiilor financiare auditate.

CSPAAS a fost înfiinþat în anul 2008 prin transpunerea Di-
rectivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului Euro-
pean ºi a Consiliului privind auditul statutar al conturilor
anuale ºi al conturilor consolidate în legislaþia naþionalã, prin
Ordonanþa de urgenþã a guvernului nr. 90 din 24 iunie 2008,
cu completãrile ºi modificãrile ulterioare.

Pentru a elimina unele confuzii, precizãm cã CSPAAS are ca
atribuþie supravegherea activitãþii de audit desfãºuratã de
cãtre auditori financiari, membri ai CAFR, activitate efectuatã
în conformitate cu Standardele Internaþionale de Audit adop-
tate de cãtre Camerã.

Cele mai importante documente care prezintã CSPAAS ºi
activitatea acestuia sunt prezentate pe site-ul propriu. Datoritã
resurselor limitate de care dispune CSPAAS la acest moment,
site-ul este gãzduit pe pagina de Internet a Ministerului
Finanþelor Publice, la adresa: http://www.mfinante.ro/
cspaas_prezentare.html?pagina=cspaas 

Dupã cum se ºtie, România trece printr-o crizã economicã, cu
impact inclusiv asupra activitãþii de audit statutar ºi a organis-
mului de supraveghere a acesteia. La acest moment CSPAAS
se supune regulilor instituþiilor publice în ceea ce priveºte
angajarea personalului, nivelul de salarizare ºi de cheltuire a
banilor publici. Acest factor a diminuat mult sub necesitãþi
capacitatea de operare a CSPAAS, astfel încât planul anual a
trebuit sã fie ajustat în consecinþã. Cu un aparat executiv care
nu a depãºit pânã acum un numãr de patru persoane (din
care un singur angajat propriu), eforturile au fost concentrate
în special pe zona de reglementare, aºa cum reiese ºi din
raportul de activitate al CSPAAS. Cu toate acestea, din studiul
acestui raport se poate vedea cã CSPAAS ºi-a asumat inte-
gral rolul ºi depune toate eforturile pentru a veni în sprijinul
profesiei ºi utilizatorilor serviciilor de audit statutar.

Acþiunile CSPAAS sunt determinate atât de resursele disponi-
bile, cât ºi de orientarea sa strategicã. Strategia CSPAAS este
prezentatã într-un document distinct, afiºat pe site.
Documentul prezintã strategia CSPAAS, inclusiv:

Obiectivele ºi atribuþiile CSPAAS

Fundamentele de operare a CSPAAS

Modul de atingere a obiectivelor

Guvernanþã, finanþare ºi responsabilizare

Obiectivul strategic principal al CSPAAS îl constituie promo-
varea ºi urmãrirea creºterii încrederii publice în activi-
tatea de audit statutar al situaþiilor financiare anuale ºi al
situaþiilor financiare anuale consolidate.

Atingerea obiectivului principal se realizeazã prin urmãrirea
realizãrii altor obiective strategice care sunt focalizate pe
diverse arii de activitate ºi care sunt prezentate pe larg în
strategie.

Pentru a putea fi pusã în aplicare strategia, a fost elaborat un
Plan de acþiune pentru anul 2010 (afiºat pe site-ul CSPAAS).

Principalele elemente avute în vedere la proiectarea planului
anual sunt:

Obþinerea capacitãþii operaþionale necesare;

Creºterea gradului de cooperare cu pãrþile interesate
din România în vederea creºterii calitãþii activitãþii de
audit statutar;

Iniþierea cooperãrii cu organisme ºi organizaþii din do-
meniul auditului ºi al supravegherii auditului de pe plan
european;

Iniþierea procesului de monitorizare a calitãþii rapoar-
telor de audit statutar.

În mod evident, atingerea obiectivelor din plan este subsu-
matã resurselor disponibile. Cu toate cã CSPAAS nu dispune
nici pe departe de necesarul minim de resurse, multe din
obiectivele principale pentru 2010 sunt atinse, sau pe cale de
a fi atinse, dupã cum alte obiective vor trebui replanificate
pentru un alt an. O detaliere a modului de atingere a obiec-
tivelor propuse se prezintã în Raportul executivului pentru o
perioadã de ºase luni.

Prof. univ. dr. Laurenþiu DOBROÞEANU, 
director executiv coordonator, 

director Departament Monitorizare ºi Investigaþii, 
Consiliul pentru Supravegherea Activitãþii de Audit Statutar

Precizãri de la Consiliul pentru Supravegherea Publicã 
a Activitãþii de Audit Statutar
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Studiu KPMG

Schimbãrile politicilor globale sociale,
economice ºi publice forþeazã multe
instituþii guvernamentale sã înceapã sã
beneficieze de tehnologii noi. 

Un nou raport KPMG ce vizeazã con-
sultanþa guvernamentalã menþioneazã
cã instituþiile publice din întreaga lume
trec printr-o schimbare fundamentalã în
modul în care acestea interacþioneazã
cu cetãþenii, schimbare condusã de a-
doptarea aproape unanimã a tehnolo-
giilor Web 2.0, precum „wiki”, reþele
sociale ºi blog-uri.

În ciuda beneficiilor legate de costuri ºi
eficientã ce decurg din utilizarea noilor
tehnologii în furnizarea de servicii, atitu-
dinile tradiþionale de proprietate asupra
informaþiilor ºi organizãrii guvernamen-
tale rãmân încã bariere în procesul de
modernizare.

“Tehnologia a evoluat de la simpla facili-
tare a accesului la informaþii prin inter-
mediul internetului sau de completare a
formularelor electronice, la accesul
oamenilor la informaþiile necesare pen-
tru a se putea implica activ în discuþii
despre cum trebuie servit interesul pu-
blic cât mai bine, discuþii în care sunt
antrenaþi atât oficiali guvernamentali,
cât ºi alþi factori de decizie”, apreciazã
Aurelia Costache, Partener în Depar-

tamentul de Consultanþã în domeniul IT
din KPMG Romania.

“Acest lucru este în mod clar o schim-
bare popularã ºi radicalã. Însã instituþi-
ile guvernamentale trebuie sã depã-
ºeascã rezistenþa ºi sã rezolve pro-
blemele legate de organizarea ºi secu-
ritatea informaþiilor, dacã vor sã benefi-
cieze pe deplin de noile tehnologii”.

Raportul intitulat „Tehnologii Dinamice
pentru o Guvernare mai inteligentã”
subliniazã faptul cã schimbãrile care au
loc nu reprezintã o diminuare a con-
trolului. Ele au însã capacitatea de a
oferi mai multe perspective asupra pro-
blemelor ºi soluþiilor printr-un schimb de
informaþii mai mare. Existã potenþial
pentru mari câºtiguri de eficienþã dacã
instituþiile guvernamentale pot integra
operaþiunile administrative. Raportul
adaugã cã informaþiile nu lipsesc, însã
provocarea o reprezintã interpretãrile
eficiente ale acestora.

Obiectivul „Tehnologiei Dinamice pentru
o Guvernare mai Inteligentã”, este de a
oferi un punct de plecare pentru ma-
nagerii sectorului public pentru ca
aceºtia sã evalueze ºi sã înceapã sã
considere noua lume a reþelelor sociale,
interacþiunea ºi colaborarea online,
care constituie baza Web 2.0. 

Raportul:

Subliniazã provocãri, tendinþe ºi be-
neficiile potenþiale pe care aceste
instrumente le pot oferi

Propune un model holistic pentru ca
instituþiile guvernamentale sã imple-
menteze Web 2.0 pentru îmbunãtã-
þirea calitãþii, a vitezei ºi receptivitãþii

Oferã un punct de plecare pentru
managerii sectorului public pentru
ca aceºtia sã evalueze ºi sã încea-
pã sã considere noua lume a reþe-
lelor sociale, interacþiunea ºi cola-
borarea online, care constituie baza
Web 2.0

Se bazeazã pe experienþa ºi analiza
tendinþelor de cãtre profesioniºtii
KPMG din întreaga lume.

Într-un plan cu patru etape elaborat
pentru a ajuta funcþionarii instituþiilor
guvernamentale sã adapteze tehnologi-
ile Web 2.0 la nevoile acestora, raportul
sugereazã:

- crearea unui model operaþional ba-
zat pe colaborare

- raþionalizarea aplicaþiilor existente

- organizarea infrastructurii pentru a
sprijini sistemele Web 2.0

- dezvoltarea culturii pentru deschi-
dere ºi responsabilizare

„Este important ca efortul sã se concen-
treze ºi pe alte aspecte în afarã de
tehnologie”, opineazã Cristian Itu,
Senior Manager în Departamentul de
Consultanþã in domeniul IT, din KPMG
România. „Oamenii sunt de asemenea
importanþi. Generaþiile viitoare de profe-
sioniºti guvernamentali se vor simþi mult
mai confortabil sã colaboreze online
pentru rezolvarea problemelor decât
generaþiile anterioare, care sunt de cele
mai multe ori angajaþii de azi cu funcþii
de conducere. Dar chiar ºi aºa, iniþia-
tivele de succes în era informaþiilor ºi
cunoºtinþelor necesitã o combinaþie
atentã între o pregãtire tehnicã bunã ºi
abilitãþi manageriale”.

Tehnologiile informaþionale 
aduc schimbãri în relaþiile 

dintre instituþiile guvernamentale 
ºi public

Cu toate acestea, operaþiunile tradiþionale ale instituþiilor guverna-
mentale rãmân un obstacol în realizarea beneficiilor

Ghidul de implementare în patru puncte subliniazã aspecte umane
ºi  tehnologice.
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n cursul lunii decembrie 2010.
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orele 9:00 – 15:00.
Testul va avea loc s mb t , 4 decembrie 2010.

Conform Protocolului privind cooperarea n domeniul
organiz rii i monitoriz rii stagiului de preg tire practic
dintre CAFR i CECCAR, stagiarii care vor promova testul
de acces la stagiu organizat de Camer , pot opta la
nscriere pentru efectuarea stagiului n paralel i la
CECCAR. Pentru ace tia, CECCAR recunoa te testul de
acces la stagiu organizat de CAFR, precum i primul an de
stagiu efectuat la CAFR.

Detalii privind nscrierea, precum i tematica i
bibliografia se g sesc pe site-ul www.cafr.ro.

Rela ii suplimentare se pot ob ine la telefoanele
021/410.03.96 sau 0749.011.146.
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