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Introducere

Încã de la marea crizã economicã
de la începutul anilor ’30, nevoia de
a creºte gradul de transparenþã ºi
de control al acurateþei informaþi-

ilor din situaþiile financiare a de-
venit tot mai pregnantã. Printre ele-
mentele cheie ale raportãrii finan-
ciare se aflã ºi comitetul de audit.
Acest termen este din ce în ce mai
vehiculat ºi în România. Exigenþele

legate de globalizare ºi pãtrun-
derea a cât mai multor corporaþii
internaþionale în mediul de afaceri
autohton, precum ºi de încercarea
de a stimula bursa ºi investitorii în
general au determinat introducerea
conceptului ºi funcþiei de comitet
de audit ºi în România. Pentru unii
manageri aceastã noþiune este con-
sideratã puþin abstractã, iar pentru
alþii rolul unui comitet nu este
foarte clar. Având în vedere faptul
cã ºi investitorii trebuie sã aibã
cunoºtinþã de acest termen, am
considerat necesar un mic studiu
care sã cuprindã atât elemente teo-
retice, dar ºi practice referitoare la
activitatea unui comitet de audit.
Evident, majoritatea informaþiilor
prezentate în acest studiu sunt in-
spirate din mediul de afaceri anglo-
saxon, cu precãdere din economia
americanã, unde conceptul are deja
o istorie.

Metodologia pentru

realizarea studiului

Pentru realizarea acestui studiu 
s-au urmãrit în principal aspecte cu
caracter general în ceea ce priveºte
definirea ºi rolul comitetului de
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audit. S-a pus accentul pe elemente
prezentate în Codurile de Cea mai
Bunã Practicã, precum Combined
Code, Smith Code etc., care oferã
informaþii detaliate cu privire la
componenþa, atribuþiile ºi funcþio-
narea unui comitet de audit.

Referitor la elemente de naturã
practicã, s-a apelat la experienþa
dezvoltatã de-a lungul timpului de
cãtre Institutul American al Con-
tabililor Autorizaþi (AICPA). Pe
baza cercetãrilor efectuate de
aceastã instituþie, în partea a doua a
studiului se prezintã elemente care
þin de activitatea practicã a unui
comitet de audit, cu scopul de a
spori gradul de înþelegere al acestui
departament în cadrul unei corpo-
raþii.

Informaþiile obþinute din diverse
surse au fost astfel compilate ºi seg-
mentate încât sã se prezinte o ima-
gine clarã, sinteticã, dar în acelaºi
timp bogatã în informaþii, asupra
rolului ºi responsabilitãþilor unui
comitet de audit.

Comitetul de audit –

element esenþial în

guvernanþa corporativã

Scurt istoric

Termenul de comitet de audit a fost
pentru prima datã introdus1 de
bursa de la New York - New York
Stock Exchange (NYSE) în anul
1939. Mai târziu, în anul 1972,
comisia SUA de valori mobiliare
US SEC recomandã ca societãþile
listate la bursã sã aibã un comitet
de audit, format din directori non-
executivi, iar în 1979 NYSE impune
drept cerinþã de listare ca toþi mem-

brii unui comitet de audit al unei
societãþi listate sã fie independenþi.

În februarie 1999, comitetele de
audit au fost în atenþia publicului,
în urma creãrii unui comitet format
din persoane din cadrul NYSE,
NASDAQ, companii publice ºi
societãþi de expertizã contabilã din
SUA. Aceºtia au realizat un raport
ºi Recomandãri al Comitetului Blue
Ribbon în Vederea Îmbunãtãþirii
Eficienþei Comitetelor de Audit.
Raportul sublinia rolul crucial pe
care îl are comitetul de audit în
raportarea financiarã.

Istoria recentã a comitetului de
audit este strâns legatã de scan-
dalurile din SUA2 – Enron, World-
com, Adelphia etc. La baza proce-
sului de raportare financiarã este
comitetul de audit al unei corpo-
raþii. Încã de la începuturile lor,
comitetele de audit au avut respon-
sabilitãþi stabilite prin lege, însã,
dupã scandalul Enron, acestora li 
s-au dat responsabilitãþi sporite
prin Actul Sarbanes-Oxley din
2002. Astfel, au luat naºtere Coduri
de Cea Mai Bunã Practicã, care sunt
unelte importante în reforma gu-
vernanþei corporative, care sporesc
gradul de responsabilizare al celor
implicaþi în guvernanþa corpora-
tivã. Acestea variazã de la Coduri
voluntare – precum cele bazate pe
principiile OECD, pânã la coduri
care sunt inserate în regulamentele
pieþelor de capital – Combined Code
în Regatul Unit al Marii Britanii sau
Sarbanes Oxley Act în Statele Unite
ale Americii.

Codurile, care sunt voluntare în
aplicare sau reprezintã una din ce-
rinþele bursei, pot fi uºor revizuite
pentru a fi aduse la zi cu cerinþele

din mediul de business ºi cu cerin-
þele celor afectaþi de activitatea
companiei. Codurile care sunt
impuse prin lege vor fi însoþite de
penalitãþi ºi sancþiuni pentru cei
care nu le aplicã, rezultând o activi-
tate ultraprudentã din partea ma-
nagementului de a se conforma cu
litera legii. Nu încercãm sã facem o
dezbatere cu privire la avantajele ºi
dezavantajele sistemului bazat pe
principii ºi pe regula „respecþi sau
explici” sau al celui de a respecta ad
litteram cerinþele, deoarece fiecare
opinie are atât susþinãtorii, cât ºi
oponenþii ei ºi nu fac obiectul studi-
ului nostru.

Pentru a putea înþelege necesitatea
existenþei, definiþia, rolul ºi respon-
sabilitãþile comitetului de audit tre-
buie sã pornim de la conceptul de
guvernanþã corporativã.

Aceasta nu are deocamdatã o defi-
niþie singularã ºi unanim acceptatã.
Este definitã în literatura de spe-
cialitate3 drept „comportamentul
etic corporatist al directorilor ºi al
celorlalte persoane responsabile de
guvernanþã într-o întreprindere, în
crearea de bunãstare pentru toþi cei
afectaþi de activitatea companiei”,
sau „un termen general care 
descrie modul în care drepturile ºi
responsabilitãþile sunt divizate
între management ºi acþionari”.
Într-un sens mai larg, poate fi
definit ca ºi o „relaþie a companiei
cu societatea”.

Definiþia datã de OECD – Organi-
zaþia pentru Cooperare ºi Dezvol-
tare Economicã este urmãtoarea:
„Sistemul prin care corporaþiile
sunt conduse ºi controlate. Struc-
tura guvernanþei corporative speci-
ficã distribuþia drepturilor ºi res-

1 www.wikipedia.com.
2 S.D. Buchalter, K.L. Yokomoto – Audit Committees’ Responsabilities and Liability – The CPA Journal 2006.
3 ATC International - ACCA Paper P7.
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ponsabilitãþilor între diferiþii par-
ticipanþi în activitatea corporaþiei,
precum ºi regulile ºi procedurile ce
trebuie urmate în luarea deciziilor
de business”.

Obiectivul final este acela de a
spori pe termen lung valoarea in-
vestiþiei acþionarilor, prin îmbunã-
tãþirea performanþei economice.
Aceasta se realizeazã prin:
- integritate în activitatea desfã-

ºuratã
- respectarea regulilor, procedu-

rilor ºi legislaþiei
- asigurarea unei bune reputaþii ºi

încredere în vederea atragerii de
investiþii viitoare.

Elementele menþionate anterior se
reflectã prin modul în care cei res-
ponsabili de guvernanþã urmãresc
sã atingã obiectivele corporaþiei ºi
sã creeze un echilibru între obiec-
tivele acesteia ºi cele ale societãþii
în general. Cerinþele guvernanþei
corporatiste menþioneazã comitete
precum cele: de audit, de nomi-
nalizare, de remunerare.

Având în vedere faptul cã audito-
rul îºi focalizeazã în primul rând
atenþia asupra procesului de rapor-
tare financiarã al unei corporaþii,
implicarea sa în procesul de îmbu-
nãtãþire a guvernanþei corporative
se poate face prin:

- încurajarea managementului în
a adopta sisteme de contabili-
tate ºi de control intern adecvate

- asistarea celor responsabili cu
guvernanþa corporativã în im-
plementarea de practici ce spo-
resc eficienþa ºi transparenþa 

Astfel, un element cheie în procesul
de guvernanþã corporativã îl re-
prezintã comitetul de audit. Lupta
pentru integritatea informaþiilor

din situaþiile financiare ºi încre-
derea în acestea depinde de un
echilibru ce trebuie realizat între
presiunile exercitate de manage-
ment, regulator, investitori ºi in-
teresul public.

Rolul ºi responsabilitãþile
comitetului de audit

În aceastã secþiune ne propunem sã
evidenþiem câteva dintre cele mai
importante responsabilitãþi ale
unui comitet de audit, urmând ca
în partea a doua a studiului sã
prezentãm elemente practice, prin
intermediul chestionarelor, cu pri-
vire la modul de realizare a lor.

Compoziþie

În conformitate cu precizãrile Co-
dului Combinat4, consiliul director
are responsabilitatea de a stabili un
comitet de audit format din cel
puþin trei membri, care sunt direc-
tori non-executivi independenþi.
Pentru a fi independent, un direc-
tor membru al comitetului de audit
nu trebuie sã aibã relaþii cu compa-
nia care ar interfera cu exercitarea
unei judecãþi independente ºi sã nu
fi lucrat în companie în ultimii trei
ani.

În funcþie de dimensiunea corpo-
raþiei, comitetul poate avea pânã la
cinci membri. Este recomandabil ca
aceºtia sã aibã experienþã vastã în
domeniul de activitate în care
opereazã corporaþia. Cel puþin unul
dintre membri trebuie sã aibã expe-
rienþã ºi cunoºtinþe solide în dome-
niul financiar. Conform Sarbanes-
Oxley Act din 2002, acesta este
clasificat drept “expertul financiar
al comitetului de audit”. Acesta tre-
buie sã fie la curent cu principiile
contabile general acceptate, sã înþe-
leagã modul în care opþiunile în

raportarea financiarã ºi tratamen-
tele contabile pot afecta rapoartele
financiare emise de corporaþie ºi de
asemenea sã înþeleagã procedurile
de control intern. Conform Sarba-
nes-Oxley Act, numele acestor ex-
perþi trebuie inclus în raportul
anual.

În Ghidul Smith se precizeazã cã
preºedintele Consiliului Director
nu poate fi membru în comitetul de
audit. Propunerile pentru membrii
comitetului se fac de cãtre comite-
tul de nominalizare, dar responsa-
bilitatea alegerii acestora revine
consiliului director. Mandatul unui
membru se face, de regulã, pe o
perioadã de pânã la trei ani, dar nu
trebuie sã se depãºeascã mai mult
de trei mandate de câte trei ani.

Companiile trebuie sã asigure
training ºi seminarii de educaþie
profesionalã continuã membrilor,
pentru a se asigura cã aceºtia cu-
nosc în detaliu obligaþiile ºi respon-
sabilitãþile comitetului, precum ºi
cele mai relevante aspecte financiar
contabile.

Întâlniri
Întâlnirile comitetului se stabilesc
de cãtre directorul comitetului, în
consultare cu secretarul general al
corporaþiei. Este recomandabil sã
existe suficiente întâlniri în cursul
unui an, astfel încât sã se poate
atinge toate obiectivele stabilite ºi
sã se îndeplineascã toate respon-
sabilitãþile comitetului. Mai multe
detalii privind discuþiile de la întâl-
nirile comitetului sunt prezentate
în partea a doua a studiului, prin
detalierea termenului de sesiune
executivã.

Resurse

Corporaþia trebuie sã punã la dis-
poziþia membrilor comitetului re-

4 The Combined Code – June 2006
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surse suficiente pentru a-ºi desfã-
ºura activitatea. Aceºtia trebuie sã
aibã acces la serviciile oferite de
secretariatul companiei, incluzând:
asistarea directorului consiliului
director în a întocmi programul
comitetului de audit, întocmirea de
grafice ºi rapoarte etc. Secretarul
general trebuie sã se asigure cã
fiecare membru al comitetului
primeºte informaþii pertinente ºi cã
se acordã atenþie aspectelor identi-
ficate de aceºtia. De asemenea, con-
siliul director trebuie sã asigure
servicii de consultanþã financiarã,
contabilã, legalã etc., în cazul în
care sunt necesare membrilor co-
mitetului.

Roluri ºi responsabilitãþi

Majoritatea rolurilor comitetului de
audit prezentate mai jos sunt expri-
mate prin intermediul termenilor
„supraveghere”, „evaluare” ºi „re-
vizuire” a unei funcþii. Nu este res-
ponsabilitatea comitetului sã reali-
zeze aceste funcþii, care în fond
sunt ale altora, ca, de exemplu,
întocmirea situaþiilor financiare de
cãtre management sau auditarea
lor de cãtre auditori externi. Dacã
ar îndeplini aceste funcþii, atunci
activitatea lor ar interfera cu cea a
managementului sau auditorului.
Oricum, un nivel ridicat al acestui
rol de supraveghere conduce la o
muncã ce necesitã o bunã planifi-
care ºi organizare. Conducerea este
responsabilã astfel pentru remu-
nerarea muncii depuse de cãtre
membrii comitetului. În acest sens,
conducerea trebuie sã porneascã de
la nivelul de remunerare al directo-
rilor nonexecutivi. La acesta se
adaugã un surplus pentru a recom-
pensa responsabilitãþile adiþionale
pe care membrii le au. 

Nivelul remuneraþiei trebuie sã
þinã cont de cel al altor membri din
consiliul director. De exemplu,
responsabilitãþile ºi timpul petrecut
în corporaþie de directorul consiliu-
lui director sunt mai largi decât ale
unui membru al comitetului de
audit, iar acest lucru trebuie sã se
reflecte în nivelul remuneraþiei
primite. 

Rolurile ºi responsabilitãþile comi-
tetului trebuie scrise în documente
interne ale corporaþiei ºi includ5:
- monitorizarea integritãþii infor-

maþiilor din situaþiile financiare
ºi a comunicãrilor formale în re-
laþie cu rezultatele sau poziþia
financiarã, prin revizuirea jude-
cãþilor care au stat la baza aces-
tor rapoarte;

- revizuirea controalelor interne,
în cazul în care acest lucru nu
este deja realizat de un consiliu
de evaluare al riscurilor sau
chiar de consiliul director;

- sã monitorizeze ºi sã revizuiascã
eficienþa departamentului de
audit intern

- sã facã recomandãri consiliului
director în chestiuni legate de
comunicãrile cu acþionarii, cu
înlocuirea sau prelungirea anga-
jamentului auditorului extern ºi
sã aprobe remuneraþia acestuia

- sã revizuiascã ºi sã monitorizeze
independenþa ºi obiectivitatea
auditorului extern, precum ºi
eficienþa procesului de audit,
prin luarea în considerare a
reglementãrilor profesionale în
acest sens;

- sã dezvolte ºi sã implementeze
proceduri în ce priveºte accep-
tabilitatea de servicii non audit
din partea auditorului extern
independent

O secþiune separatã din raportul
anual al corporaþiei trebuie sã con-
þinã un rezumat al activitãþii între-
prinse de comitetul de audit. De
asemenea, în raportul anual trebuie
explicat acþionarilor cum au fost
menþinute obiectivitatea ºi inde-
pendenþa auditorului extern în
cazul în care acesta presteazã ºi ser-
vicii non audit. 

Unul din rapoartele emise public
de cãtre companie trebuie sã con-
þinã un Raport al Comitetului de
Audit. Acesta va cuprinde, printre
altele: numele fiecãrui membru al
comitetului de audit ºi faptul cã
membrii acestuia au revizuit ºi dis-
cutat cu conducerea corporaþiei
situaþiile financiare în ansamblu,
precum ºi raþionamentele utilizate
în aplicarea principiilor contabile

Rezultatele studiului:

soluþii practice 

pentru activitatea 

comitetului de audit

Institutul American al Contabililor
Autorizaþi (AICPA) este un organ-
ism profesional american al cãrui
misiune6 este de a pune la dispo-
ziþia membrilor sãi resurse, infor-
maþii în scopul de a-i sprijini în
prestarea de servicii profesionale la
cel mai înalt nivel de care sã benefi-
cieze publicul în general, angaja-
torii sau clienþii. Se acordã o atenþie
deosebitã acelor aspecte ale profe-
siei care au cel mai mare impact
asupra publicului ºi necesitã în-
crederea în cunoºtinþele ºi raþiona-
mentele contabililor autorizaþi. 

În acest sens, printre multe alte
interpretãri, informaþii, ghiduri de
aplicare a diferite aspecte legate de

5 Combined Code – June 2006
6 www.aicpa.org
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contabilitate ºi audit, AICPA a rea-
lizat un set de “instrumente de
lucru” care sã ajute practicienii sã
înþeleagã mai bine îndeplinirea
rolurilor ºi responsabilitãþilor co-
mitetului de audit. În continuare,
ne referim la aceste instrumente,
aºa cum sunt ele prezentate de
AICPA, ºi anume sub formã de
chestionare menite sã sporeascã
gradul de înþelegere al celor care
interacþioneazã sau chiar fac parte
dintr-un comitet de audit.

Evaluarea auditorului extern
independent

Întrebãri pentru membrii
comitetului de audit

1. S-a întâlnit auditorul cu comite-
tul de audit atunci când i s-a
cerut?

2. A prezentat auditorul aspecte cu
privire la programe interne
antifraudã?

3. A informat auditorul comitetul
cu privire la riscuri care nu erau
în atenþia corporaþiei?

4. A discutat în mod adecvat audi-
torul problemele legate de cali-
tatea raportãrii financiare, inclu-
siv aplicabilitatea de principii
contabile noi ºi semnificative?

5. Sunt indicii cã managementul ar
exercita influenþã asupra inde-
pendenþei auditorului?

6. Sunt indicii cã auditorul este
rezervat sau ezitã a aduce în dis-
cuþie probleme care ar afecta în
mod negativ activitatea mana-
gementului?

7. Este satisfãcut comitetul de au-
dit de planificarea ºi realizarea
misiunii de audit, inclusiv de
controlul intern asupra rapor-
tãrii financiare?

8. A se revizui activitatea de non
audit desfãºuratã de cãtre audi-
tor. Sunteþi convinºi de faptul cã

independenþa acestuia nu este
afectatã în cursul acestei misiu-
ni?

9. Evaluaþi mãrimea firmei de
audit ºi comparaþi veniturile de
la corporaþie cu cele totale ale
firmei (biroului) de audit. Este
firma de audit sau partenerul
responsabil dependent de cor-
poraþie?

10.Este comitetul de audit mulþu-
mit de relaþia cu auditorul? În
aceastã estimare trebuie sã se
þinã cont de aspecte precum:
dacã partenerul din firma de
audit a participat la adunãrile
comitetului de audit, dacã audi-
torii au fost fermi în discuþiile
purtate cu comitetul, dacã audi-
torul a prezentat la timp, con-
form programului, situaþiile
solicitate.

11. Au fost onorariile de audit re-
zonabile în comparaþie cu cele
care se practicã la firmele de
aceeaºi mãrime sau activitate?

12.A furnizat auditorul observaþii
constructive, recomandãri în
zone care necesitau îmbunã-
tãþiri, cu precãdere în sistemul
de control intern sau de ra-
portare financiarã?

Întrebãri pentru directorul
departamentului de audit
intern

1. Din perspectiva dumneavoas-
trã, prin colaborarea cu audi-
torul extern, sunteþi mulþumit
de scopul, natura, durata ºi
extinderea misiunii de audit ºi a
procedurilor aplicate de acesta?

2. A colaborat auditorul intern cu
dumneavoastrã pentru a asigu-
ra coordonarea eforturilor de
audit în vederea acoperirii tutu-
ror aspectelor identificate ºi
pentru a eficientiza auditul în
general?

3. Sunteþi mulþumit de cunoºtin-
þele, aptitudinile ºi abilitãþile
personalului care a realizat misi-
unea de audit?

4. A fost colaborarea între auditor
ºi auditul intern bazatã pe res-
pect ºi profesionalism? Sunteþi
de acord cã auditorul extern este
independent, în ciuda serviciilor
non-audit pe care le presteazã?

5. Aveþi informaþii care ar putea
ameninþa independenþa audi-
torului? Aveþi informaþii despre
membrii echipei de audit care
nu ar putea fi independenþi?

6. Dacã ar fi alegerea dumnea-
voastrã, l-aþi angaja pentru încã
o misiune de audit? Dacã da, ce
schimbãri aþi propune pentru
misiunea viitoare?

Întrebãri pentru directorul
departamentului financiar

1. Din perspectiva dumneavoas-
trã, prin colaborarea cu audi-
torul extern, sunteþi mulþumit
de scopul, natura, durata ºi
extinderea misiunii de audit ºi a
procedurilor aplicate de acesta?

2. Sunteþi mulþumit de cunoºtin-
þele, aptitudinile ºi abilitãþile
personalului care a realizat misi-
unea de audit?

3. Sunteþi mulþumit de partene-
rii/asociaþii firmei de audit care
au fost repartizaþi pentru aceas-
tã misiune, precum ºi de ºefii de
echipe?

4. Dacã ar fi alegerea dumnea-
voastrã, l-aþi angaja pentru încã
o misiune de audit? Dacã da, ce
schimbãri aþi propune pentru
misiunea viitoare?

Întrebãri pentru auditorul
extern independent

1. Este firma dumneavoastrã auto-
rizatã de un organism profe-



sional (ex: CAFR) pentru a des-
fãºura activitate de audit?

2. Care au fost rezultatele ultimei
inspecþii din partea organismu-
lui profesional (ex: CAFR)?

Evaluarea echipei de audit
intern7

1. Se poate considera cã departa-
mentul îºi foloseºte timpul ºi
resursele efectiv ºi eficient?

2. Structura ºi mãrimea departa-
mentului sunt adecvate pentru
a-ºi îndeplini obiectivele?

3. Este adecvat nivelul de pregãti-
re al auditorilor interni?

4. Este departamentul obiectiv?
Care sunt procedurile care asi-
gurã obiectivitatea acestuia?

5. Cunoºtinþele tehnice permit per-
sonalului din departament sã îºi
desfãºoare activitatea în mod
eficient?

6. Are departamentul un program
de perfecþionare continuã?

7. Sunt membri în departament ce
posedã cunoºtinþe în ce priveºte
mediul informatic, pentru a se
adapta la tehnologia informaþiei
prezentã în corporaþie?

8. Este bine planificatã munca de-
partamentului? Planificarea in-
clude programe scrise de audit?

9. Ce tipuri de rapoarte sunt emise
ºi cui se adreseazã acestea?

10.Sunt prezentate rapoartele în
timp util?

11. Conþin rapoartele detalii sufi-
ciente pentru a fi urmate de acþi-
uni eficiente din partea manage-
mentului sau al comitetului de
audit?

12.Managementul rãspunde în
timp util la recomandãrile de-
partamentului de audit intern?

13.Care a fost implicarea efectivã a
departamentului la misiunea de
audit extern?

14.Procedurile de audit intern cu-
prind atât elemente operaþio-
nale, cât ºi financiare?

15.Ce se poate face în viitor pentru
a spori eficienþa departamentu-
lui?

16.Pânã la ce nivel se realizeazã
externalizarea unor servicii în ce
priveºte funcþia de audit intern?

17.A fost revizuitã în ultimul an
activitatea desfãºuratã de mem-
brii departamentului de audit
intern? Care a fost rezultatul
acestei evaluãri?

Frauda ºi responsabilitãþile
comitetului de audit

Comitetul de audit trebuie sã joace
un rol activ în prevenirea ºi de-
tectarea fraudei, asigurându-se cã
managementul ºi auditorii externi
au stabilite proceduri în acest sens.
De asemenea, trebuie sã acorde o
atenþie deosebitã în asigurarea fap-
tului cã se iau mãsuri concrete ºi
eficiente în cazul în care frauda este
identificatã.

Înþelegerea termenului de fraudã
este esenþialã pentru membrii
comitetului de audit în îndeplinirea
responsabilitãþilor. Comitetul tre-
buie sã fie conºtient cã frauda care
poatã sã afecteze corporaþia se
poate încadra în una dintre urmã-
toarele trei categorii:

- frauda din partea managemen-
tului, care implicã senior-mana-
gement-ul, prin interpretarea
eronatã a informaþiilor din situ-

aþiile financiare, furtul sau neu-
tilizarea adecvatã a resurselor
companiei

- frauda din partea angajaþilor,
care implicã angajaþi care nu au
funcþii în senior-management,
prin furt sau neutilizare cores-
punzãtoare a resurselor com-
paniei

- frauda externã, care implicã ace-
leaºi elemente specificate mai
sus, dar din partea celor care nu
sunt nici în management, nici
angajaþi în companie

Clasificarea de mai sus este utilã,
dar nu absolutã.

Membrii comitetului trebuie sã se
asigure cã organizaþia are proce-
duri ºi programe antifraudã, iar
controalele interne sunt menite a
preveni frauda.

Desfãºurarea unei sesiuni
executive a comitetului de
audit

O sesiune executivã a comitetului
de audit este o practicã ce poate fi
realizatã de comitet cu orice ocazie,
dar se recomandã sã se realizeze
prin întâlniri cu membri cheie din
executiv ºi din departamentul fi-
nanciar. Acestea ar putea fi reali-
zate la fiecare reunire a comitetului
de audit prin discuþii separate cu
câte o singurã persoanã menþionatã
anterior. De exemplu, este reco-
mandat ca directorul departamen-
tului de audit intern sau auditorul
extern sã fie subiectul fiecãrei
sesiuni executive, în timp ce direc-
torul responsabil cu raportãrile
financiare sã fie solicitat doar
înainte de publicarea rezultatelor
financiare ale corporaþiei.

În timpul unei asemenea sesiuni,
minutele întâlnirii de obicei nu
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sunt înregistrate, dar în cazul în
care au loc întâlniri cu reprezen-
tanþi ai departamentului de rapor-
tãri financiare, alte persoane din
corporaþie nu au voie sã participe.
Scopul este sã li se punã cât mai
multe întrebãri acestora într-un
mediu privat oarecum, pentru a
elimina reticienþa în a da rãspun-
suri clare, corecte ºi detaliate. Spre
exemplu, în cazul în care are loc
întâlnirea cu reprezentantul com-
partimentului de control intern,
directorul departamentului finan-
ciar nu trebuie sã fie prezent la
sesiune.

Întrebãrile adresate trebuie sã fie
întrebãri deschise, întrebãri la
obiect, într-un mediu care se con-
siderã a fi o sursã foarte bunã de
informare pentru comitetul de
audit. Membrii comitetului trebuie
sã posede cunoºtinþe solide în ce
priveºte contabilitatea, raportarea
financiarã, astfel încât sã formuleze
cele mai bune întrebãri ºi, pe baza
rãspunsurilor, sã continue cu între-
bãrile pentru a obþine lãmuriri su-
plimentare. Cel mai important
lucru în aceste sesiuni este ascul-
tarea cu foarte mare atenþie a rãs-
punsurilor primite, pentru a putea
lãmuri ulterior orice aspect care nu
a fost lãmurit iniþial.

De obicei, întrebãrile adresate sunt,
într-un mediu deschis, întrebãri la
care se evitã rãspunsurile com-
plete, acesta fiind de fapt ºi motivul
pentru care au loc aceste sesiuni ºi
anume de a crea un mediu propice
respondentului sã ofere toate infor-
maþiile pertinente de care dispune.
Comitetul de audit trebuie sã þinã
seama în formularea întrebãrilor de
istoricul companiei, de industria în
care-ºi desfãºoarã activitatea, de
climatul economic curent, de me-
diul competiþional etc. Fiecare
sesiune trebuie finalizatã cu menþi-

unea cã membrii comitetului de
audit sunt la dispoziþia reprezen-
tanþilor managementului compa-
niei ºi în afara acestor sesiuni exe-
cutive ºi ori de câte ori se considerã
necesarã informarea comitetului,
managementul este încurajat sã o
facã. 

În continuare, prezentãm o serie de
întrebãri care sunt adresate inter-
locutorului în cadrul unei sesiuni
executive. Acestea reprezintã doar
întrebãri iniþiale care sunt adresate,
cu menþiunea cã membrii comitetu-
lui trebuie sã posede cunoºtinþe
solide în domeniul financiar, pen-
tru a putea pune întrebãri supli-
mentare în vederea obþinerii de alte
informaþii relevante, asupra reali-
zãrii obiectivului activitãþii unui
comitet de audit.

Întrebãri pentru directorul
departamentului financiar
(CFO)

1. Consideraþi cã situaþiile finan-
ciare prezintã în mod fidel pozi-
þia financiarã a întreprinderii?
(Notã: pentru societãþile listate
la bursã existã o declaraþie anu-
alã care prezintã aceastã certifi-
care)

2. Consideraþi cã notele informa-
tive sunt suficient de adecvate ºi
inteligibile pentru un investitor
cu cunoºtinþe medii?

3. Sunteþi mulþumit de activitatea
desfãºuratã de auditorul extern
independent?

4. Aveþi informaþii cu privire la in-
demnizaþiile acordate mem-
brilor din conducerea corpo-
raþiei?

5. Aveþi cunoºtinþã de existenþa
elementelor de fraudã în organi-
zaþie? Aveþi informaþii despre si-
tuaþii ce pot conduce la fraudã?

6. Prezentaþi situaþii unde trata-
mentele contabile folosite ar pu-

tea fi interpretate ca agresive.
Au existat situaþii unde politica
fiscalã adoptatã ar putea fi con-
sideratã agresivã?

7. Existã activitãþi la nivel executiv
pe care le consideraþi ca o încãl-
care a regulamentelor, a legis-
laþiei, a practicilor profesionale
sau a standardelor de raportãri
financiare?

8. Aþi întâlnit situaþii în care orga-
nizaþia a trebuit sã se conforme-
ze cu cerinþele minime ale legis-
laþiei impuse, dar nu a realizat
acest lucru prin cel mai ridicat
nivel al standardelor de eticã
profesionalã?

9. Existã vreo activitate în compa-
nie care consideraþi cã necesitã
investigaþii suplimentare?

10.Vã simþiþi confortabil în a ridica
probleme identificate în activi-
tatea dumneavoastrã, fãrã a
avea teama de a fi sancþionat?

11. Sunt alte întrebãri ce nu v-au
fost adresate ºi pe care le consi-
deraþi relevante?

Întrebãri pentru directorul
executiv (CEO)

1. Consideraþi cã situaþiile finan-
ciare prezintã în mod fidel pozi-
þia financiarã a întreprinderii?
(Notã: pentru societãþile listate
la bursã existã o declaraþie anu-
alã care prezintã aceastã certifi-
care)

2. Consideraþi cã notele informa-
tive sunt suficient de adecvate ºi
inteligibile pentru un investitor
cu cunoºtinþe medii?

3. Sunteþi mulþumit de activitatea
desfãºuratã de auditorul extern
independent?

4. Aveþi informaþii cu privire la
indemnizaþiile acordate mem-
brilor din conducerea corpo-
raþiei?
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5. Aveþi cunoºtinþe despre neînþe-
legeri între management ºi audi-
torul extern independent?

6. Existã activitãþi la nivel executiv
pe care le consideraþi ca o încãl-
care a regulamentelor, a legis-
laþiei, a practicilor profesionale
sau a standardelor de contabili-
tate?

7. Aþi întâlnit situaþii în care orga-
nizaþia a trebuit sã se confor-
meze cu cerinþele minime ale
legislaþiei impuse, dar nu a rea-
lizat acest lucru prin cel mai
ridicat nivel al standardelor de
eticã profesionalã?

8. Existã vreo activitate în compa-
nie care consideraþi cã necesitã
investigaþii suplimentare?

Întrebãri pentru directorul
departamentului de audit
intern (CAE)

1. Per ansamblu, consideraþi cã
managementul coopereazã cu
echipa de audit intern? Are ma-
nagementul o atitudine pozitivã
în urma descoperirilor ºi reco-
mandãrilor fãcute de auditul
intern?

2. Aveþi cunoºtinþã de existenþa
elementelor de fraudã în organi-
zaþie? Aveþi informaþii despre si-
tuaþii ce pot conduce la fraudã?

3. Prezentaþi situaþii unde trata-
mentele contabile folosite ar
putea fi interpretate ca agresive.
Au existat situaþii unde politica
fiscalã adoptatã ar putea fi con-
sideratã agresivã?

4. Aþi întâlnit situaþii în care orga-
nizaþia a trebuit sã se con-
formeze cu cerinþele minime ale
legislaþiei impuse, dar nu a rea-
lizat acest lucru prin cel mai
ridicat nivel al standardelor de
eticã profesionalã?

5. Aveþi libertatea de a realiza au-
ditul în toate departamentele
companiei?

6. Aþi fost restricþionat în vreun fel
în obþinerea de probe de audit?

7. Aþi fost presat sã modificaþi
aspectele identificate sau sã uti-
lizaþi un limbaj care ar diminua
efectul negativ asupra activitãþii
managementului? Se acordã im-
portanþa cuvenitã aspectelor
identificate de dumneavoastrã?

8. Vã simþiþi confortabil în a ridica
probleme identificate în activi-
tatea dumneavoastrã, fãrã a
avea teama de a fi sancþionat?

9. Existã activitãþi la nivel executiv
pe care le consideraþi drept o în-
cãlcare a regulamentelor, a legis-
laþiei, a practicilor profesionale
sau a standardelor de raportãri
financiare?

Întrebãri adresate auditorului
independent

1. Explicaþi procesul prin care
firma de audit stabileºte dacã
fiecare membru al echipei este
independent ºi obiectiv pentru
aceastã misiune. În mod particu-
lar, pentru serviciile non audit,
cum afecteazã modul de remu-
nerare al dumneavoastrã ºi al
echipei independenþa? Sunteþi
familiar cu vreo situaþie care ar
putea duce la afectarea indepen-
denþei firmei sau a vreunui
membru al echipei de audit?

2. V-au informat managementul,
consilierii juridici sau alþi re-
prezentanþi ai corporaþiei cu
privire la anumite aspecte care
ar putea fi considerate încãlcãri
ale regulamentelor, a legislaþiei,
a standardelor de raportare
financiarã etc.?

3. Sunt elemente în situaþiile finan-
ciare, mai precis în notele ex-
plicative, unde consideraþi cã ar

trebui îmbunãtãþit gradul de
detaliere sau de transparenþã
astfel încât sã ajute utilizatorul
acestora sã înþeleagã mai bine
informaþia prezentatã?

4. Care tratamente contabile sau
tranzacþii semnificative consi-
deraþi cã ar putea pune în difi-
cultate un investitor? Ce infor-
maþii adiþionale aþi prezenta în
acest sens?

5. Bazându-vã pe procedurile de
audit întreprinse, aveþi îndoieli
asupra faptului cã managemen-
tul nu utilizeazã în mod adecvat
veniturile realizate?

6. În ce aspecte dumneavoastrã ºi
managementul aþi avut opinii
divergente?

7. Prezentaþi impresia dumnea-
voastrã despre directorul depar-
tamentului de audit intern în
relaþie cu acurateþea, prezen-
tarea fidelã, completã a procesu-
lui de raportare financiarã.

8. S-a angajat firma dumneavoas-
trã sã presteze ºi alte servicii în
afara de audit extern ºi care sã
nu fie deja aduse în atenþia
comitetului?

9. Descrieþi ideile prezentate de
dumneavoastrã în discuþiile cu
managementul pentru a îmbu-
nãtãþi sistemul intern de ra-
portare financiarã.

10.Descrieþi situaþii în care mana-
gementul a încercat sã evite con-
cordanþa cu standardele de con-
tabilitate.

11. Existã vreo activitate în com-
panie care consideraþi cã nece-
sitã investigaþii suplimentare?

De asemenea, se mai pot adresa o
serie de întrebãri ºi reprezentantu-
lui compartimentului de control
intern, directorului departamentu-
lui de informare, directorului de-
partamentului de raportãri finan-
ciare etc.
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Rezultatele unor studii la
nivel global privind comitetul
de audit

Diverse firme de contabilitate ºi
consultanþã au efectuat studii ºi
cercetãri în aria comitetului de
audit, pentru a oferi informaþii utile
utilizatorilor. Rezultatele unor son-
daje astfel întreprinse8, sunt
prezentate mai jos:

- 54% din membrii comitetelor de
audit au considerat comitetul ca
fiind „foarte eficient”, iar 38% au
indicat „oarecum eficient”

- managementul riscului, con-
trolul intern ºi estimãrile sau
raþionamentele contabile au fost
în topul prioritãþilor membrilor
comitetelor

- majoritatea comitetelor au 3-4
membri, în mare parte cu expe-
rienþe ca ºi CEO, CFO sau audi-
tori externi

- comitetele se întâlnesc în medie
de 6-10 ori pe an în sesiuni ce
dureazã între 1-2 ore media,
pânã la 4 ore - cele mai lungi

- membrii îºi dedicã în medie 50-
150 de ore pe an responsabi-
litãþilor de membru în comitet

- procentajele comitetelor de au-
dit în supraveghere sunt: IT
66%, continuitatea activitãþii
companiei 50%, securitatea
informaþiei 45%

- 41% din comitete au fost „foarte
satisfãcute” de activitatea de-
partamentelor de audit intern,
iar 52% au fost „oarecum satisfã-
cute”

- peste douã treimi considerã cã
funcþia de director al departa-
mentului de audit intern ar tre-

bui sã fie alocatã unui auditor
intern profesionist

- doar 17% din comitetele de
audit au în responsabilitate pri-
marã supravegherea riscurilor
non financiare.

Interesul pentru comitetul de audit
a sporit semnificativ în ultimii ani.
în acest scop, AICPA ºi ERM
(Enteprise Risk Management), la
iniþiativa Universitãþii Carolina de
Nord, SUA, organizeazã la New
York9 un workshop pentru a ajuta
membrii comitetului de audit sã în-
þeleagã aºteptãrile în curs de apari-
þie pentru risc mai mare de supra-
veghere ºi sã-ºi dezvolte practici
eficiente de audit sau de evaluare ºi
monitorizare a tehnicilor utilizate
pentru a gestiona riscurile entitãþii,
astfel încât sã sporeascã cuno-
ºtinþele pãrþilor interesate. 

Acest forum la nivel înalt este limi-
tat la 60 de participanþi ºi oferã
acestora discuþii interactive pentru
stabilirea unui dialog cu experþi
care duc la tendinþele emergente
legate de intersecþia ERM între
comitetele de audit, de guvernare
ºi de planificare strategicã, precum
ºi o oportunitate pentru schimbul
de idei dintre alte persoane fizice
care deservesc în prezent roluri în
comitete de audit. Pot participa
membri ai comitetelor de audit sau
alte persoane fizice care servesc în
consiliile de directori, precum ºi
senior executives cu care interacþio-
neazã în mod frecvent comitetele
de audit.

Concluzii

Dupã cum s-a prezentat mai sus,
primul aspect important de sublini-
at este faptul cã membrii comitetu-

lui de audit trebuie, în primul rând,
sã-ºi înþeleagã rolul ºi responsabil-
itãþile în cadrul unei corporaþii pen-
tru a putea îndeplini eficient
funcþia comitetului de audit.

Responsabilitãþile suplimentare
oferite comitetului în urma scan-
dalurilor menþionate la începutul
studiului ar trebui sã ducã la o mai
mare grijã a acestora vizavi de rolul
pe care îl joacã, rol care în cele din
urmã poate fi considerat unul
social. Ei trebuie sã recomande con-
siliului director cãutarea de asis-
tenþã profesionalã, ºi nu numai,
pentru cei responsabili de guver-
nanþa corporativã, în situaþiile în
care acest lucru ar fi necesar pentru
îmbunãtãþirea gradului de infor-
mare a publicului. Nu ar fi înþelept
din partea directorilor sã acþioneze
fãrã consiliere, deoarece, în cel mai
rãu scenariu posibil, acest lucru
poate fi considerat o încãlcare a
responsabilitãþilor comitetului de
audit10. Membrii comitetului tre-
buie sã insiste ca directorii com-
paniilor de care rãspund sã aibã
încheiate asigurãri profesionale
adecvate, fiind conºtienþi totuºi cã
o astfel de asigurare nu mai este, de
ceva vreme, un rãspuns complet la
obligaþiile pe care le au directorii în
corporaþiile moderne.
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Introducere

O succintã introducere ne oferã posibilitatea sã
reliefãm faptul cã în activitatea entitãþilor pe acþiuni
se înregistreazã cel puþin douã fluxuri de interese.
Primul dintre acestea se referã la acele legãturi gene-
rate de relaþia entitate – acþiuni – entitate, iar urmã-
torul priveºte relaþiile ce se stabilesc între entitate ºi
terþi, dintre care amintim angajaþii ºi celelalte pãrþi
interesate, cum ar fi, în primul rând, creditorii ºi

clienþii. Dacã în primul caz fluxurile de interese sunt
descrise cu exactitate în actele de constituire ale
entitãþilor, în situaþia a doua acestea pot sã intervinã
ca efecte sau consecinþe ale unor contracte comerciale. 

Astfel, dacã un investitor doreºte sã participe la acti-
vitatea entitãþii va cumpãra acþiuni, va participa la
realizarea politicii firmei, prin drepturile sale de vot, ºi
va fi remunerat în funcþie de rezultate, toate acestea
pentru cã este interesat de banii proprii investiþi în
acþiuni. Ceilalþi parteneri sunt interesaþi de o remuner-
aþie cât mai îndestulãtoare pentru serviciile prestate,
bunurile livrate sau pentru capitalul pus la dispoziþia
entitãþii fãrã a avea legãturã cu politicile firmei. 

În asemenea condiþii, dar ºi sub influenþa globalizãrii
ºi internaþionalizãrii activitãþilor, entitãþile economice

Tranzacþii cu decontare pe
bazã de acþiuni, în viziunea
standardelor internaþionale

de raportare financiarã

Share-based Payment Transactions, in the Vision of the
International Financial Reporting Standards 

The present work has been structured and elaborated in such a way as, in our opinion, to assure the revealing of the essential prob-
lems which are specific for the share-based payment transactions, among which we mention the ones concerning: the aim; the appli-
cation area; the differentiation of these transactions; the essential characteristics corresponding to each category of transaction and
the significant aspects concerning their practical application. There has also been given the necessary attention for the measure-
ment and for the recognition which are specific for the approached transactions, inclusively for the difficulties and for the possible
risk that can affect their credibility, as well as  for the settlement operations which should be realized and for the effects  generated
by the use of the shares, as a basis of the settlement, upon the size and the structure of the entity's equity.
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au fost preocupate sã identifice soluþii noi, astfel încât
angajaþii, precum ºi partenerii externi sã fie interesaþi
în ceea ce priveºte majorarea capitalurilor proprii ale
firmei, dar fãrã sã aibã posibilitatea sã influenþeze
politica acesteia.

Transpunerea în practicã a dezideratului amintit se
realizeazã prin efectuarea de tranzacþii cu decontare
pe bazã de acþiuni, în condiþiile în care interesele
angajaþilor sau ale terþilor, dupã caz, sunt armonizate
cu preocupãrile acþionariatului de a obþine profit. În
acest scop, entitãþile acþioneazã pe bazã de strategii ºi
programe în cadrul cãrora se utilizeazã ca instrumente
ºi dispozitive atât planuri de emisiuni de acþiuni, cât ºi
de opþiuni pe acþiuni, primele adresându-se, de regulã,
furnizorilor de servicii profesionale (avocaturã, bãnci,
instituþii de creditare), iar pentru angajaþi, directori ºi
directori executivi se oferã opþiuni pe acþiuni. 

Reguli cu caracter obligatoriu

În contextul preocupãrilor de aceastã naturã s-a con-
statat cã se impune a fi stabilite reguli cu caracter
obligatoriu de recunoaºtere a tranzacþiilor pe bazã de
acþiuni, de evaluare ºi de decontare a operaþiunilor
respective, fapt pentru care s-a elaborat ºi a devenit
aplicabil, începând cu 01.01.2005, IFRS 2 „Plãþi pe
bazã acþiuni”. Totodatã, au fost amendate în mod
corespunzãtor IAS 32 „Instrumente financiare: pre-
zentare ºi descriere” ºi IAS 39 „Instrumente financia-
re: recunoaºtere ºi evaluare”.

Standardele amintite delimiteazã ca fiind aplica-
bile urmãtoarele trei tipuri sau modalitãþi de
tranzacþii cu platã pe bazã de acþiuni: 
a. cu decontare în instrumente de capitaluri; 
b. cu decontare în numerar; 
c. cu decontare în numerar sau prin emiterea unor

instrumente de capitaluri proprii, la alegere.1

a. Tranzacþiile cu decontare în instrumente de capi-
taluri proprii ale entitãþii se realizeazã în situaþia
în care aceasta primeºte bunuri sau servicii pe care
le plãteºte cu instrumente de capitaluri proprii sub
formã de acþiuni sau opþiuni pe acþiuni. Ope-
raþiunile de aceastã naturã necesitã, pe de o parte,
evaluarea bunurilor ºi serviciilor, iar, pe de altã
parte, majorarea capitalurilor proprii.

În ceea ce priveºte operaþiunea de evaluare se reþine
cã, potrivit standardelor amintite, este permis a fi uti-
lizatã valoarea justã a bunurilor ºi serviciilor, iar în
cazul în care aceastã soluþie nu poate fi aplicatã este
admisã valoarea justã a instrumentelor de capital
oferite. Cu privire la valoarea justã a serviciilor oferite
de angajaþi se face precizarea cã evaluarea lor nu este
posibil sã fie realizatã în mod credibil, fapt pentru
care este necesar sã fie utilizatã evaluarea la valoare
justã a instrumentelor de capital acordate. Data eva-
luãrii instrumentelor de capital propriu este conside-
ratã ca fiind atunci când acestea au fost acceptate de
angajaþi ºi, respectiv, când serviciile sunt prestate ºi
bunurile livrate de cãtre terþi. 

În legãturã cu evaluarea bunurilor ºi serviciilor care
fac obiectul acordurilor de platã pe bazã de acþiuni,
aºa cum s-a relatat mai sus, se impune sublinierea cã
este foarte important sã fie îndeplinite anumite
condiþii pentru intrarea în drepturi a creditorilor
implicaþi, indiferent de tipul tranzacþiei.

Condiþiile de aceastã naturã se referã la performanþa
ºi calitatea bunurilor sau serviciilor, apreciate pe bazã
de criterii acceptate de ambele pãrþi. Nivelurile care se
estimeazã pentru aceste condiþii sunt luate în consi-
derare în cadrul operaþiunii de stabilire a numãrului
de instrumente de capitaluri proprii care se utilizeazã
pentru acoperirea valorii tranzacþiei, astfel încât, în
final, valoarea recunoscutã drept contraprestaþie este
datã de numãrul de instrumente de capital acordate
ºi, ca o consecinþã, intrate în drepturi. Aceastã ultimã
afirmaþie reprezintã, de altfel, o condiþie esenþialã de
recunoaºtere care constã în aceea cã valoarea aferentã
serviciilor prestate ºi bunurilor primite este recunos-
cutã numai dacã instrumentele de capitaluri proprii
acordate îndeplinesc criteriile pentru intrarea în drep-
turi.

Valoarea justã a instrumentelor de capital propriu se
bazeazã pe preþul de piaþã disponibil, iar în lipsa aces-
tuia pe estimãri efectuate prin tehnici de evaluare
adecvate, care au ca þintã stabilirea, în condiþii obiec-
tive, a preþului acestora la data evaluãrii.

b. Tranzacþiile cu decontare în numerar presupun cã
entitatea achiziþioneazã bunuri ºi servicii de la
furnizori prin angajare de datorii cãtre aceºtia,
bazate pe preþul acþiunilor sau al altor instrumente
de capitaluri proprii.

1 Pentru fiecare din cele trei tipuri de tranzacþii sunt stabilite principiile de evaluare ºi cerinþele specifice, care se abordeazã
într-o astfel de manierã încât sã faciliteze aplicarea lor de cãtre entitãþile din þara noastrã. 
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În aceastã situaþie evaluarea bunurilor, serviciilor ºi a
datoriei angajate se face la valoarea justã aferentã
acesteia din urmã.

În cazul în care s-a convenit ca datoria sã fie plãtitã în
mod eºalonat, la mai multe scadenþe, se impune ca
entitatea sã reevalueze valoarea justã la fiecare termen
de raportare, precum ºi la fiecare platã, iar orice mo-
dificare a valorii astfel stabilite se recunoaºte în contul
de profit ºi pierdere al perioadei curente.

c. Tranzacþiile pentru care, prin contract, la opþiunea
entitãþii sau a furnizorului, s-a stabilit sã fie decon-
tate cu numerar sau prin emiterea de noi instru-
mente de capitaluri proprii au regim diferenþiat
de recunoaºtere. Astfel, tranzacþiile ce se decon-
teazã în numerar se contabilizeazã ca fiind bazate
pe acþiuni numai în mãsura în care s-a angajat o
datorie plãtibilã în numerar sau cu alte active. În
caz contrar se considerã cã tranzacþia cu platã pe
bazã de acþiuni se deconteazã cu instrumente de
capitaluri proprii.

În continuare, considerãm a fi util sã prezentãm câte-
va concluzii ºi/sau extensii privind recunoaºterea
tranzacþiilor analizate anterior.

Concluzii ºi extensii privind

recunoºterea tranzacþiilor

Scopul recunoaºterii fiecãrei tranzacþii este acela
de a furniza informaþii cu privire la transferul
instrumentelor de capitaluri proprii ale unei
entitãþi, de la acþionari la terþii care au furnizat
bunuri ori au prestat servicii cãtre entitate, cu
excepþia cazului în care transferul este destinat în
mod clar altui scop decât plata bunurilor furnizate
sau a serviciilor prestate.

În situaþia în care beneficiarul are ºi calitatea de
acþionar sau deþine instrumente de capital propriu,
altele decât opþiunile sau acþiunile comune, tran-
zacþiile cu platã pe bazã de acþiuni nu pot fi
recunoscute.

Totodatã, se impune precizarea cã în cazul în care
beneficiarii sunt angajaþi ai entitãþii este permisã
recunoaºterea tranzacþiilor cu platã pe bazã de acþiu-
ni numai în baza contractelor sau a planurilor de opþi-
uni care eliminã din calcul beneficiile periodice
cuvenite angajaþilor. Altfel, în situaþia în care instru-
mentele de capital propriu se acordã eºalonat anga-
jaþilor, aceºtia devin acþionari dupã prima platã ºi, în
consecinþã, nu mai au dreptul la urmãtoarele plãþi. În

plus, aceastã soluþie ar fi contrarã principiilor ºi carac-
teristicilor tranzacþiilor întrucât condiþia de intrare în
drepturi se finalizeazã la exprimarea ºi îndeplinirea
criteriilor prevãzute în planurile sau contractele de
opþiuni.

Din cerinþele ºi principiile care guverneazã tran-
zacþiile cu platã pe bazã de acþiuni, se desprinde ºi
concluzia potrivit cãreia acestea sunt recunoscute
în funcþie de modul de decontare. Din aceastã
cauzã, considerãm cã nu pot fi recunoscute tran-
zacþii cu platã pe bazã de acþiuni în cazurile în care
între entitate ºi furnizor se încheie contracte de
livrãri de bunuri ºi prestãri de servicii al cãror preþ
nu este stabilit prin evaluãri la valoarea justã, iar
pe lângã preþul înscris în contract sunt prevãzute ºi
clauze cu implicaþii asupra capitalurilor. Aseme-
nea contracte se încadreazã în aria de aplicare a
IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare ºi de-
scriere”, potrivit cãruia pot fi clasificate ca instru-
mente de capital derivate sau nederivate (con-
tractele forward sau contractele swap), sau a IAS 39
„Instrumente financiare: recunoaºtere ºi evaluare”.

Obþinerea bunurilor sau recepþia serviciilor
prestate ca urmare a achiziþiei printr-o tranzacþie
cu platã bazatã pe acþiuni determinã recunoaºterea
acesteia, care, la rândul sãu, implicã o recunoaºtere
a creºterii corespunzãtoare a capitalurilor proprii,
dacã decontarea s-a fãcut în instrumente de capi-
taluri proprii ale entitãþii. 

În activitatea practicã se întâlnesc ºi situaþii când,
pe de o parte, tranzacþiile se deconteazã în nume-
rar, iar entitatea le recunoaºte ca datorie, însã, pe
de altã parte, bunurile sau serviciile achiziþionate
nu întrunesc condiþiile pentru a fi recunoscute ca
active ºi, în consecinþã, se adoptã soluþia recu-
noaºterii lor ca fiind cheltuieli.

Aspecte privind 

evaluarea specificã a tranzacþiilor

În altã ordine de idei, considerãm cã prezintã interes
sã aducem în discuþie câteva aspecte semnificative
privind evaluarea specificã tranzacþiilor abordate.

Pentru efectuarea decontãrilor privind tranzacþiile cu
platã pe bazã de acþiuni sunt necesare, pe de o parte,
evaluarea credibilã a bunurilor primite sau a servici-
ilor recepþionate, iar, pe de altã parte, includerea va-
lorilor astfel determinate în capitalurile proprii ale
entitãþii.
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În situaþia în care existã riscul evaluãrii bunurilor sau
serviciilor pe baza unor informaþii ce conþin erori
semnificative, care ar determina rezultate pãrtinitoare
pentru una dintre pãrþile contractante, se adoptã solu-
þia potrivit cãreia evaluarea se realizeazã prin utiliza-
rea valorii juste a instrumentelor de capital oferite sau
acordate. Acest ultim tip de evaluare se aplicã, de re-
gulã, în cazul serviciilor prestate de angajaþi sau de
cãtre alte persoane care asigurã servicii similare, de-
oarece nu este posibilã o estimare credibilã a valorii
acestora. 

În ceea ce priveºte evaluarea la valoarea justã a instru-
mentelor de capitaluri proprii se poate sublinia cã
prezintã avantajul utilizãrii unor informaþii credibile,
în sensul cã acþiunile, opþiunile pe acþiuni ºi alte ase-
menea instrumente de capital propriu se acordã cores-
punzãtor remuneraþiei suplimentare a salariaþilor, care
este cuvenitã pentru îmbunãtãþirea performanþelor en-
titãþii, ceea ce satisface condiþia de intrare în drepturi.

În acest context, se poate remarca faptul cã modali-
tatea de raportare a mãrimii creºterii performanþelor
la valoarea justã a instrumentelor de capitaluri proprii
acordate salariaþilor reprezintã o bazã de evaluare
credibilã ºi, în consecinþã, nu poate modifica sau
influenþa negativ capacitatea capitalului propriu.2

În ceea ce priveºte acþiunile acordate angajaþilor, men-
þionãm, totodatã, cã valoarea justã a lor se stabileºte la
preþul de piaþã, ajustat în funcþie de termenii ºi
condiþiile prevãzute în planuri ºi contracte. Pornind
de la cerinþele prevãzute în standard, considerãm cã
ajustãrile ce se aduc preþului de piaþã trebuie sã aibã
în vedere, în primul rând, drepturile angajaþilor pe
perioada de realizare a condiþiilor de intrare în drep-
turi, respectiv dacã vor primi sau nu dividende pe
aceastã perioadã. În al doilea rând, evaluarea trebuie
sã ia în considerare restricþiile legate de transferul
acþiunilor ulterior datei de intrare în drepturi, în
mãsura în care acestea afecteazã preþul de cumpãrare
al acþiunilor de cãtre un posibil investitor.

În ceea ce priveºte opþiunile pe acþiuni ce se pot acor-
da angajaþilor, buna practicã în domeniul evaluãrii
aratã cã preþurile de piaþã nu sunt disponibile întrucât
opþiunile acordate se supun unor termene ºi condiþii
care nu privesc opþiunile ce se tranzacþioneazã în mod
curent. Referindu-ne la situaþia existentã în þara noas-
trã, se justificã afirmaþia potrivit cãreia nu existã încã
o tradiþie în practica evaluãrii opþiunilor, fapt pentru

care evaluarea la valoarea justã a acestor instrumente
de capitaluri proprii se realizeazã avându-se în ve-
dere, în principal, influenþele generate de durata mare
de viaþã a opþiunilor ºi de posibilitatea mare de exer-
citare a dreptului opþional în intervalul perioadei
marcate de data de intrare în drepturi ºi sfârºitul de
viaþã al opþiunii. Aceste considerente au consecinþe
nefavorabile, în sensul cã evaluatorii români nu pot
promova buna practicã a þãrilor cu tradiþie în evalu-
area opþiunilor dupã formula oferitã de modelul
„Black-Scoles-Merton”, deoarece acest model interzi-
ce exercitarea opþiunii înainte de expirarea duratei de
viaþã. În aceste condiþii, apreciem cã soluþiile rezultate
din buna practicã internaþionalã a evaluãrii ar putea
rezolva problema calculãrii valorii juste a opþiunilor,
iar în condiþiile obiective în care se gãseºte piaþa româ-
neascã de capital considerãm cã evaluarea trebuie sã ia
în calcul atât preþul de exercitare a opþiunii, durata de
viaþã ºi dividendele programate pentru acþionari, cât ºi
valabilitatea preconizatã a preþurilor acþiunilor coro-
boratã cu rata de dobândã, care sã nu fie influenþatã de
riscul posibil pe durata de viaþã a opþiunii. 

Totodatã, opinãm cã, în aceastã situaþie, participanþii
pe piaþa de capital trebuie sã ia în considerare, la sta-
bilirea preþului, caracteristicile de reîncãrcare, care
potrivit paragrafelor 19 ºi 22 din standard sunt exclu-
se din evaluare, deoarece permit o acordare automatã
a unei opþiuni pe acþiune suplimentarã în situaþia în
care deþinãtorul acþiunii utilizeazã opþiunile acordate
anterior, în sensul folosirii lor cu prioritate faþã de
numerar, cu scopul de a satisface preþul de exercitare.

În legãturã cu cele relatate mai sus este util sã fie, de
asemenea, scoase în evidenþã dificultatea ºi posibilul
risc care pot afecta credibilitatea informaþiilor
folosite pentru stabilirea valorii juste a opþiunilor pe
acþiuni.3

Astfel, un prim element ce trebuie avut în vedere îl
reprezintã volatilitatea preconizatã, care se referã la
faptul cã indicele fluctuaþiei preþului opþiunii pe acþi-
une într-o perioadã determinatã, deci deviaþia stan-
dard a rentabilitãþii acþiunilor, necesitã considerarea
situaþiei când unul sau mai mulþi acþionari a benefici-
at de avantaje prin participarea la dividende, precum
ºi datoritã preþului aferent unei acþiuni.

În asemenea situaþii evaluatorii stabilesc intervale de
încadrare a rentabilitãþii utilizând un eºantion de
peste 2/3 din cazuri. Limita minimã a intervalului se

2 Mihai M. Mehedinþu; Ionescu F., Informaþia contabilã ºi gestiunea capitalurilor proprii, Ed. Universitaria Craiova, 2008, p. 290.
3 Op.cit., p. 287.
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determinã ca diferenþã între rentabilitate ºi volatili-
tatea preconizatã, iar cea maximã ca sumã a ambelor
componente, cele douã limite fiind folosite la sta-
bilirea preþului acþiunii la sfârºitul anului. Pentru a fi
credibili, evaluatorii folosesc informaþii determinate
pe bazã de calcule ºi tehnici consacrate, care oferã în
final o imagine mai clarã a rezultatului evaluãrii. În
acest sens, exemplificãm informaþiile cu privire la
volatilitatea implicitã a opþiunilor tranzacþionate ºi
tendinþele acþiunilor.

Un alt element important ce necesitã atenþie în cazul
stabilirii valorii juste a opþiunilor pe acþiuni este
reprezentat de mãrimea dividendelor preconizate,
problemã ce se rezolvã pe bazã de informaþii disponi-
bile în mod public, care permit estimarea randamen-
tului preconizat al acþiunilor. Acest indicator se ia în
calcul cu zero atunci când entitatea nu acordã divi-
dende, ceea ce este valabil ºi în cazul în care se pre-
supune cã aceasta îºi va schimba politica privind divi-
dendele, însã are un istoric nesemnificativ.

Efectele modificãrii termenelor 

ºi a condiþiilor iniþiale de acordare 

a acþiunilor

În altã ordine de idei, aducem în discuþie câteva
aspecte ce privesc efectele modificãrii termenelor ºi
a condiþiilor iniþiale de acordare a acþiunilor pe baza
cãrora se deconteazã tranzacþiile analizate.4

În acest sens se menþioneazã cã, ulterior perfectãrii
contractului aferent unei tranzacþii cu decontare pe
bazã de acþiuni, existã posibilitatea efectuãrii unor
operaþiuni de modificare a prevederilor acestuia, însã
este foarte important ca entitatea sã determine
efectele posibile pe care le genereazã respectivele mo-
dificãri, din perspectiva majorãrii valorii juste sta-
bilite iniþial. Dintre modificãrile la care standardul
internaþional (IFRS2 ) face referire, le amintim pe cele
ce privesc:

reducerea preþului de exercitare al opþiunilor acor-
date angajaþilor;
anularea opþiunii de acordare a instrumentelor de
capital în perioada legalã de satisfacere a condiþi-
ilor de intrare în drepturi;
schimbarea condiþiei de intrare în drepturi, prin
reducerea perioadei stabilite iniþial sau prin elimi-
narea criteriilor de apreciere a performanþei s.a.

În legãturã cu efectele modificãrilor ce fac obiectivul
acestei abordãri se reþine, ca un prim aspect, faptul cã,
indiferent de modificarea termenelor ºi a condiþiilor,
este stabilitã regula generalã potrivit cãreia entitatea
trebuie sã recunoascã, pe de o parte, cel puþin servici-
ile evaluate la valoarea justã a instrumentelor de ca-
pital de la data la care au fost acordate, cu excepþia
cazurilor în care nu sunt întrunite condiþiile de intrare
în drepturi. Pe de altã parte, se recunosc efectele mo-
dificãrilor care mãresc valoarea justã stabilitã iniþial
pentru platã pe bazã de acþiuni, utilizându-se proce-
durile adecvate celor douã situaþii relatate.

Astfel, dacã efectul modificãrii îl reprezintã o creºtere
a valorii juste a instrumentelor de capital propriu,
entitatea va majora valoarea justã a serviciilor primite
drept contravaloare a instrumentelor de capital cu
diferenþa dintre valoarea stabilitã înainte ºi dupã
modificare. Aceastã diferenþã reprezintã, de altfel, va-
loarea suplimentarã ce se recunoaºte ca urmare a mo-
dificãrii efectuate, majorându-se valoarea justã ini-
þialã sau cea contractatã, dupã caz. 

Momentul efectuãrii operaþiunii de stabilire a diferen-
þei de valoare are efecte asupra procedurii prezentate.
Astfel, dacã modificarea valorii iniþiale s-a produs
pânã la satisfacerea condiþiilor de intrare în drepturi
atunci valoarea justã majoratã este inclusã în evalu-
area serviciilor primite pânã la acea datã, iar în cazul
în care respectiva modificare are loc dupã schimbarea
condiþiilor de intrare în drepturi este necesar ca noua
valoare justã sã fie luatã în calcul pe întreaga perioadã
de exercitare a opþiunilor.

Existã, de asemenea, situaþii când modificãrile anali-
zate au ca efect creºterea numãrului de acþiuni cuve-
nite terþilor, furnizorii de servicii. Valoarea acestor
acþiuni suplimentare ce se acordã terþilor se include în
valoarea justã a serviciilor pe care aceºtia deja le-au
prestat, operaþiune ce se efectueazã înainte sau dupã
îndeplinirea criteriilor de intrare în drepturi, dupã
caz. Atunci când se schimbã condiþia pentru intrarea
în drepturi, prin reducerea perioadei stabilite prin
contract sau prin eliminarea criteriilor de apreciere a
performanþei, se impune ca valoarea justã majoratã sã
fie recunoscutã ºi, totodatã, sã fie atribuitã serviciilor
prestate, în funcþie de data la care are loc schimbarea
la care ne referim.

În situaþia în care, prin modificarea termenelor ºi a
condiþiilor contractuale de acordare a acþiunilor, se
produce o diminuare a valorii juste iniþiale, se adoptã

4 IFRS 2, paragrafele 27-29.



soluþia recunoaºterii serviciilor prestate la aceastã va-
loare modificatã, stabilitã pentru instrumentele de
capital acordate în contrapartidã.

O ultimã idee ce se abordeazã, consideratã a fi intere-
santã ºi utilã, se referã la efectele utilizãrii acþiunilor,
ca bazã pentru decontarea tranzacþiilor analizate
anterior, asupra mãrimii ºi structurii capitalurilor
proprii ale entitãþii.

Astfel, avem în vedere cã aparenþele pot genera
afirmaþia potrivit cãreia un prim asemenea efect se
referã la impresia de diluþie a capitalurilor pro-
prii ale entitãþii, ceea ce nu se confirmã.

Analizând cu atenþie aceastã expresie, se constatã cã
tocmai terþii sunt cei interesaþi în cazul emisiunilor de
instrumente de capital, în speþã de opþiunile pentru ac-
þiuni, deci nu entitatea. Exercitarea opþiunii presupune
tranzacþia acþiunilor, iar solicitantul acestora este iden-
tificat ca acþionar, considerent pentru care operaþiunea
în cauzã nu are efect de diluþie, ci dimpotrivã.

Totuºi, nu putem omite faptul cã este posibilã ºi o
diluþie nesemnificativã a capitalurilor entitãþii, însã
numai în cazul reducerii preþului acþiunilor, care, de
regulã, se emit la preþul de exercitare ºi nu la cel
curent al pieþei la data respectivã. Aceastã situaþie
explicã faptul cã deþinãtorul nu realizeazã un câºtig la
data exercitãrii opþiunilor deoarece, la aceastã datã,
contrar primei concluzii, opþiunile sunt emise anteri-
or de cãtre entitate ºi pot proveni inclusiv din acþiu-
nile recuperate ºi deþinute în trezorerie. Totodatã, con-
siderãm cã acest efect de diluare poate fi diminuat
prin punerea în circulaþie a respectivelor acþiuni în
preþul cãrora sã fie inclusã potenþiala diluþie a capi-
talului.

În cazul tranzacþiilor cu platã pe bazã de acþiuni cu
decontare în numerar sesizãm, de asemenea, ca
efect asupra capitalurilor proprii ale entitãþii, fap-
tul cã se impune recunoaºterea în contul de profit
ºi pierdere a diferenþelor ce se stabilesc cu ocazia
evaluãrii datoriei faþã de terþi la valoarea justã sta-
bilitã la fiecare datã de raportare, precum ºi la data
decontãrii sale.

De altfel, în contul de profit ºi pierdere se impune a fi
descris fiecare tip de tranzacþie de aceastã naturã,
inclusiv termenii ºi condiþiile sale generale.5

La rândul lor, tranzacþiile cu platã pe bazã de acþi-
uni cu decontare în numerar influenþeazã capi-
talurile proprii în sensul majorãrii, deoarece

recunoaºterea se realizeazã în funcþie de opþiunea
partenerului privind alegerea modalitãþii de
decontare. În aceastã situaþie entitatea acordã un
instrument de capital propriu compus, care
include atât o componentã de datorie, corespunzã-
toare unei plãþi în numerar, cât ºi o componentã de
capitaluri proprii, care priveºte acordarea unui
anumit numãr de acþiuni.

În ceea ce priveºte utilizarea unui instrument de capi-
tal propiu compus se reþine, totodatã, cã valoarea
justã a acestuia este reprezentatã de suma valorilor
juste aferente celor douã componente, datoria ce se
plãteºte în numerar ºi, respectiv, acþiunile cuvenite
partenerului de tranzacþie.

Concluzia

Concluzia generalã ce se desprinde din cele expuse
anterior constã în aceea cã aplicarea practicã a tran-
zacþiilor cu decontare pe bazã de acþiuni are perspec-
tive de extindere, însã ocazioneazã atenþie sporitã ºi
un bun raþionament profesional, astfel încât soluþiile
care se adoptã pentru numeroasele probleme, cu un
nivel ridicat de dificultate, pe care le implicã sã fie
conforme cu cerinþele standardelor internaþionale în
domeniu.
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Introducere

Rapiditatea cu care se implemen-
teazã noile tehnologii în raport cu
necesitãþile unei companii, dar ºi
ale utilizatorilor a dus la apariþia
continuã a riscurilor ce vizeazã
activitãþile din cadrul afacerii.
Astfel, crearea de metode, proce-
duri, politici de securitate care sã
asigure buna funcþionare a siste-
mului informaþional ºi informatic
este o muncã laborioasã, care nece-
sitã timp ºi experienþã în domeniu.

Securitatea urmãreºte pas cu pas
planul de afaceri al unei societãþi.
Controalele de securitate se impun
în orice etapã de dezvoltarea a unei
activitãþi. De asemenea, trebuie
spus cã o importanþã majorã o ocu-
pã asigurarea securitãþii sistemului
informaþional ºi informatic ale unei
societãþi fãrã de care activitatea ar
fi vulnerabilã în relaþia cu terþii.

Metodologia 

de cercetare 

Primul pas în cercetare a fost defi-
nirea problemei – strategia de secu-
ritate a societãþii, aliniatã la strate-
gia informaþionalã (din domeniile
marketing, management, strategie
IT). Metodologia de cercetare a
constat în elaborarea unor ches-
tionare, ale cãror rãspunsuri au fost
prelucrate. Chestionarul s-a bazat pe
declaraþia de aplicabilitate SoA (State-
ment of Aplicability) ºi seria de stan-
darde ISO 27000, dar ºi pe o documen-
tare asupra sistemelor informaþionale
ale societãþilor - planul analizei datelor

Chestionarul conþine 11 seturi ce
urmãresc: politica de securitate, or-
ganizarea securitãþii informaþio-
nale, gestiunea bunurilor, securi-
tatea resurselor umane, securitatea
fizicã ºi a mediului, comunicarea ºi
gestionarea operaþiunilor, controlul
accesului logic la sistemul infor-
matic, achiziþionarea, dezvoltarea

Analiza strategiilor

informaþionale

ºi implementarea

rezultatelor în

cadrul societãþilor

ce utilizeazã 

mediul IT&C (II)

Information Strategies Analyses and 
Result Implementation in Companies which

Use IT&C Environment 

Approaching the next subjects presents the essence in information strategy analyses:
actives management, human resources security, physical and environment security,
communication and operation management, logical access control to the information
system, acquisition, development and maintenance of information system, managing
information security incidents, managing business continuity and conformity with legal
requirements.

Key words: information strategy, security policies, information system audit, 
business continuity plan, information system security 

Abstract
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ºi întreþinerea sistemelor informa-
tice, gestionarea incidentelor secu-
ritãþii informaþiei, gestionarea con-
tinuitãþii afacerii ºi conformitatea
cu cerinþe legale. Detaliile privind
metodologia de cercetare au fost
prezentate în prima parte a arti-
colului publicat, cu acelaºi titlu, în
revista Audit Financiar nr. 12/2008.

Colectarea datelor, 

prelucrarea ºi analiza

informaþiilor

din chestionare

Procesul de colectare a datelor a
fost realizat prin intermediul unui
interviu. Selectarea atentã a ches-
tionarelor, controlul ºi evaluarea
informaþiilor primite au fost esen-
þiale pentru minimizarea erorilor
care puteau apãrea în procesul de
culegere a datelor.

Prelucrarea informaþiilor a inclus
gruparea, editarea, codificarea,
transpunerea ºi verificarea rãspun-
surilor date de intervievat. Fiecare
chestionar a fost inspectat atent ºi,
unde a fost necesar, corectat. Datele
au fost transcrise într-o bazã de
date ºi, totodatã, s-a verificat acu-

rateþea prin conformitate cu ches-
tionarul. Ultimul pas îl reprezintã
analiza conform planului analizei
datelor. 

Din cauza volumului mare de
probleme abordate, analiza, pre-
zentatã în numãrul anterior al
revistei va face subiectul articolului
de faþã.

Setul 3 - Gestionarea bunurilor
entitãþii sub aspectul responsa-
bilitãþii se împarte în bunuri sau
active ºi clasificarea informaþi-
ilor. 

Bunurile pot fi informaþii (baze de
date, fiºiere, contracte, înþelegeri,
documentaþii, ghiduri, proceduri,
planuri, arhive etc.), software (apli-
caþii, instrumente etc.), echipament
(computer, echipament de reþea,
media etc.), servicii ºi suport nece-
sar (energie, aer condiþionat etc.),
persoane sau know-how, precum ºi
bunuri intangibile, cum ar fi repu-
taþia sau imaginea. Un proprietar
este o persoanã sau o entitate de-
semnatã sã-ºi asume responsabili-
tãþile cu dezvoltarea, întreþinerea,
operarea, utilizarea ºi securitatea
bunurilor. Cuvântul proprietar nu
înseamnã cã persoana sau entitatea

deþine dreptul de proprietar asupra
bunului.

Tabelul 1 defineºte într-o formã
clarã aspecte legate de informaþii
asupra bunurilor. Din acest tabel se
observã cã pentru societãþile mari
situaþia este aceeaºi în toate cele 5
societãþi, astfel cã alocarea respon-
sabilitãþilor ºi modul de coordona-
re au dus în mod implicit la defi-
nirea tipurilor de bunuri, desem-
narea unui proprietar ºi la reguli de
utilizare a acestora.

Nu se poate spune însã acelaºi
lucru ºi în cazul societãþilor mici,
unde se remarcã o creºtere a numã-
rului de societãþi care, deºi nu au
alocat responsabilitãþile ºi modul
de coordonare, prezintã un numãr
mai mare de rãspunsuri afirmative
la definirea tipului de bunuri,
desemnarea unui proprietar, reguli
de utilizare, ceea ce duce la sta-
bilirea faptului cã managerii sunt
cei care desfãºoarã toate aceste
activitãþi în societate.

În cazul societãþilor mijlocii creºte-
rea se remarcã doar în cazul desem-
nãrii unui proprietar al bunurilor,
datorat angajãrii unei persoane
care sã se ocupe de identificare ºi
inventariere bunuri. 
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Patrimoniul societãþilor este actua-
lizat periodic ºi inventariat, pentru
el existând responsabili. În unele
cazuri sunt bine definite doar
echipamentele ºi serviciile, fiecare
persoanã utilizator de echipamente
hardware ºi bunuri software tre-
buie sã rãspundã de acestea, ne-
existând reguli stricte. 

La societãþile mari existã departa-
ment de evidenþã a patrimoniului
societãþii, unde sunt alocate res-
ponsabilitãþile ºi este coordonatã
activitatea legatã de clasificarea
informaþiilor. Unele societãþi au
implementat deja semnãtura elec-
tronicã pentru documente în for-
mat electronic, reducându-se de-
plasarea personalului pentru di-
verse aprobãri interne ºi externe,
precum ºi activitatea bancarã. Doar
o singurã societate din cele 5 are
implementate proceduri pentru
utilizarea bunurilor ºi chiar BIA
(Business Impact Analysis). 

Prin politica de securitate, marea
majoritate a societãþilor ºi-au im-
plementat reguli stricte ºi foarte
clare privind clasificarea informaþi-
ilor, inclusiv procedura prin care se
desfãºoarã acestea. Informaþiile
sunt de regulã stocate pe servere
foarte bine securizate.

La societãþile mici, calculatoarele
pe care sunt stocate informaþiile
sunt lãsate la voia întâmplãrii, dacã
acestea nu conþin informaþii finan-
ciar-bancare sau de contabilitate ºi
nu se ia în calcul faptul cã ºi con-
curenþa reprezintã un real pericol
pentru buna desfãºurare a afacerii.

Conducerea a stabilit în mod clar
responsabilitãþile pe care le are fie-
care angajat, astfel cã ºi accesul la
informaþii se face pe baza dreptu-
rilor de acces. Acestea au fost im-
plementate fie prin politica de se-
curitate, fie prin implementarea

drepturilor de acces în sistemul
informatic, fie prin convenþia de
confidenþialitate, fiºa postului sau
prin note interne. Externalizarea
acestui serviciu s-a dovedit a fi
foarte greu de realizat fãrã sprijinul
managerului. 

În cadrul strategiei informaþionale
este necesarã clasificarea ºi ges-
tionarea bunurilor, pentru a evi-
denþia ulterior securitatea fizicã ºi
logicã a acestora. 

Setul 4 - Securitatea resurselor
umane se va urmãri înaintea an-
gajãrii, în timpul derulãrii con-
tractului de angajare ºi la înc-
etarea contractului de muncã
sau la schimbarea angajaþilor. 

Înaintea angajãrii trebuie sã fie sta-
bilite câteva elemente, pe care vii-
torul angajat sã le cunoascã ºi în-
deplineascã, adicã: roluri ºi respon-
sabilitãþi, selecþia candidaþilor ºi ter-
meni ºi condiþii de angajare. Pentru
aceasta trebuie sã existe proceduri
de informare a personalului (intern
sau contractual) cu privire la înda-
toriri ºi responsabilitãþi, precum ºi
la securitatea cerutã înaintea ori-
cãrei activitãþi. 

Acest fapt este realizat în 37 de
societãþi din 41 intervievate, din
care: cele 5 mari, 20 societãþi mici ºi
12 mijlocii. În timpul recrutãrii per-
sonalului au fost culese informaþii
cu privire la activitãþi ºi sarcini ce
vor necesita o fineþe a lucrãrii ºi
confidenþialitate maximã în 26 de
societãþi (14 mici, 4 mari, 8 mijlocii).
În 27 de societãþi existã în con-
tractele de muncã sau în regulile
interne o clauzã clarã a condiþiilor
obligatorii de a adera la regulile
securitãþii. În 15 societãþi mici, 5
mari ºi 7 mijlocii a fost distribuitã
personalului o notã de informare
asupra legilor ºi regulilor contrac-
tuale obligatorii. 

În timpul derulãrii contractului de
angajare sunt urmãrite: manage-
mentul responsabilitãþilor, con-
ºtientizarea, educarea ºi training-ul
(pregãtire profesionalã) securitãþii
informaþionale ºi procesul discipli-
nar. Din eºantionul nostru de lucru
a rezultat cã numai 28 de societãþi
au rãspuns afirmativ managemen-
tului responsabilitãþilor, din care 15
mici, 5 mari ºi 8 mijlocii, din cauza
faptului cã existã un control al pro-
cedurilor de validare ºi autentifi-
care a tuturor regulilor distribuite
personalului. Existã însã reguli ºi
mãsuri în acest sens, uºor de acce-
sat pentru angajaþi ºi care acoperã
toate domeniile (documente, echi-
pamente de calcul, premise, accesul
la sisteme ºi aplicaþii, telefon, fax,
comportament în timpul ºedinþelor
ºi în afara biroului etc.) în 24 de
societãþi (13 mici, 5 mari, 6 mijlocii).
Procesul disciplinar formal ce aco-
perã regulile sau procedurile de se-
curitate sunt întâlnite în 20 de
societãþi.

La încetarea contractului de muncã
sunt urmãrite obiectivele: încetarea
responsabilitãþilor, înapoierea bu-
nurilor ºi restricþionarea accesului.
Pentru a atinge aceste obiective
sunt definite îndatoririle ºi respon-
sabilitãþile conducerii pentru mo-
mentul încetãrii activitãþii angaja-
þilor în 32 de societãþi, în special din
categoria celor mici, deoarece anga-
jatul a avut în marea majoritate a
cazurilor responsabilitãþi stricte. În
acest sens, sunt definite reguli,
monitorizate de manager în 29 de
societãþi, din care 5 sunt mari, 17
mici ºi 7 mijlocii. De asemenea, au
fost îndepãrtate de pe reþeaua lo-
calã a societãþii drepturile de acces
ale angajaþilor care înceteazã activi-
tatea la 33 de societãþi din 41, iar
restul, adicã 8, au argumentat cã
reþeaua de calculatoare, fiind in-
ternã societãþii, nu prezintã nici un
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pericol existenþa anumitor drepturi
de acces dupã încetarea contractu-
lui de muncã. 

La angajare, toþi candidaþii parcurg
o serie de teste în vederea recrutãrii
unui personal competent. Recruta-
rea se face pe bazã de CV- curricu-
lum vitae, interviu, studierea dosa-
rului ºi o serie de teste de compe-
tenþã. La recrutare, societãþile mari
apeleazã la specialiºti psihologi
care sã asiste la interviu. De opinia
lor se va þine seama în etapa de
alegere a candidatului potrivit pen-
tru responsabilitãþile pe care le va
avea de respectat. Tot acum se sem-
neazã ºi contractul de confidenþiali-
tate. Din 20 de societãþi mici, doar
17 au semnat un astfel de contract
cu angajaþii, iar, dintr-un total de 12
societãþi mijlocii, 8 au semnat con-
tract de confidenþialitate. Pe par-
cursul derulãrii contractului indi-
vidual de muncã ºi ori de câte ori se
impune, personalului i se asigurã
training-ul necesar pregãtirii profe-
sionale. 

La unele societãþi am asistat la im-
plementarea unor proceduri pe
care le deruleazã conducerea în
cazul încetãrii activitãþii de cãtre un
angajat, proceduri ce sisteazã acce-
sul acestuia la sistemul informaþio-
nal. Aceste proceduri fãceau parte
din politica de securitate. Totodatã,
angajatul este obligat sã înapoieze
bunurile primite în custodie din
cadrul societãþii. 

Dintr-un total de 33 de societãþi
care au îndepãrtat drepturile de
acces ale angajaþilor, doar în 30 de
societãþi s-a pus problema înapo-
ierii sau restricþionãrii accesului la
aceste bunuri.

Regulamentul de organizare ºi
funcþionare (ROF), regulament de

ordine interioarã (ROI), ISO 9001,
codul muncii, contract colectiv de
muncã, reguli de disciplinã, toate
reprezintã ghiduri pentru desfãºu-
rarea activitãþilor în bune condiþii
de cãtre angajaþii ºi conducerea
societãþilor.

La nivelul strategiei informaþio-
nale, cel mai important obiectiv îl
reprezintã securitatea resurselor
umane deoarece asigurã buna des-
fãºurare a activitãþilor în cadrul
unei societãþi.

Setul 5 - Securitatea fizicã ºi a
mediului implicã securizarea
ariilor de lucru ºi securitatea
echipamentelor. Deºi au semnat
convenþii de confidenþialitate în
28 de societãþi, existã o serie de
riscuri ce apar la nivelul securi-
tãþii. Aceasta se datoreazã urmã-
torilor factori: controale fizice la
intrarea în locaþia sensibilã, pro-
tecþia împotriva ameninþãrilor
externe ºi a mediului înconjurã-
tor, lucrul în spaþiu securizat ºi
acces public la livrare ºi încãr-
care în ariile de lucru. 

Existenþa unui sistem de operare a
controlului accesului (persoane ºi
vehicule) în clãdire, sistemul de
control care poate detecta o defecþi-
une, o dezactivare a sistemului sau
folosirea ieºirilor de urgenþã în
timp real, existenþa unui sistem
operaþional de detectare a intruºi-
lor din clãdire, legat la un centru de
monitorizare permanentã sunt
foarte bine definite în 24 de socie-
tãþi, din care 12 societãþi sunt mici,
7 mijlocii ºi, evident, cele 5 societãþi
mari. 

Totuºi, accesul vizitatorilor ºi furni-
zorilor de servicii ocazionali se face
prin control, iar existenþa ges-

tionãrii regulilor de acces în aceste
locaþii se face în 20 de societãþi, 10
fiind mici, 5 mari ºi 5 mijlocii.

În 27 societãþi din 41 existã o se-
curizare a birourilor, a camerelor ºi
a altor încãperi unde se gãsesc
premisele sensibile, iar dintre aces-
tea 13 sunt mici, 9 mijlocii ºi cele
mari. S-a elaborat un plan de acþi-
une în cazul unor calamitãþi (inun-
daþii, incendii, cutremure, poluare
etc.) ºi chiar existã detectoare lângã
echipamentele sensibile, ce moni-
torizeazã în permanenþã modi-
ficãrile de mediu ºi care sunt legate
la un sistem central, iar acestea au
fost descoperite în 21 de societãþi. 

Pentru locaþiile sensibile, existenþa
unui sistem de supraveghere video
adiþional, complet ºi coerent care sã
detecteze miºcarea în interiorul
locaþiei sensibile ºi care sã fie capa-
bil sã detecteze un comportament
anormal a dus la eliminarea riscu-
rilor în 14 societãþi, iar existenþa
unui control riguros în sensul in-
terzicerii accesului în incinta secu-
rizatã cu aparaturã electronicã
audio-video a fost identificat în
cele 5 societãþi mari. 

Accesul la zona de încãrcare/des-
cãrcare se face sub strictã suprave-
ghere ºi respectându-se reguli
interne pentru acest lucru în 24 de
societãþi1.

Securitatea echipamentului pre-
supune: localizarea echipamentu-
lui ºi protecþia acestuia, utilitãþi, se-
curitatea cablajului, întreþinerea
echipamentului, securitatea echi-
pamentului în afara celui de bazã
(off-premises), securizarea echipa-
mentului pus la dispoziþie sau reu-
tilizat ºi îndepãrtarea proprietã-
þilor. 

1 Pavel Nãstase, Ali Eden, Floarea Nãstase, Victoria Stanciu, Gheorghe Popescu, Mirela Gheorghe, Delia Bãbeanu, Alexandru
Gavrilã, Dana Boldeanu, Auditul ºi controlul sistemelor informaþionale, Editura Economicã, Bucureºti, 2007.
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Cablajul este protejat contra riscu-
lui unui accident ºi este verificat în
permanenþã în 30 de entitãþi, iar
dintre acestea 17 sunt mici, 8 mij-
locii ºi 5 mari. În 20 de societãþi
existã o procedurã sau o clauzã
contractualã în ceea ce priveºte per-
sonalul de întreþinere, specificân-
du-se cã tot suportul conþinând infor-
maþii sensibile trebuie distrus în caz de
refacere. În 13 societãþi mici este
acoperit tot echipamentul în con-
tractul de întreþinere, iar în 4 soci-
etãþi mari existã un jurnal al ope-
raþiunilor de întreþinere. 

Politica de securitate pentru echi-
pamente este respectatã atunci
când personalul efectueazã o de-
plasare, iar un rãspuns afirmativ 
l-au dat managerii din 15 societãþi.
Existenþa unor proceduri care sã
descrie în detaliu operaþiile execu-
tate înaintea unei intervenþii au fost
întâlnite în 9 societãþi mici, iar un
acord semnat privind confidenþiali-
tatea în timpul operaþiunilor de
întreþinere existã doar în 4 societãþi
mari. Existã o procedurã de ºterge-
re a datelor de pe suporturile care
vor fi duse la reparat în doar 2 so-
cietãþi mijlocii2. 

S-au cules doar 9 rãspunsuri afir-
mative cu privire la reguli ce atestã
sarcinile ce vor fi executate în afara
locaþiei, asupra bunurilor (autori-
zãri de servicii, delegãri de supra-
veghere a bunurilor etc), iar din
acest total, 4 sunt societãþi mici, 3
sunt societãþi mari, iar 2 - mijlocii.

Setul 6 - Comunicarea ºi gestio-
narea operaþiunilor se referã la:
proceduri de operare ºi respon-
sabilitãþi, înþelegeri (acorduri)
de livrare a serviciilor cu terþe
pãrþi, planificarea sistemului ºi
acceptarea, protecþia împotriva

codurilor maliþioase ºi mobile,
copii de siguranþã (back-up),
managementul securitãþii de
reþea, manipularea media,
schimb de informaþii, servicii de
comerþ electronic ºi monitori-
zarea. 

La procedurile de operare ºi res-
ponsabilitãþi s-au constatat urmã-
toarele:

- Procedurile de operare sunt
bine documentate în 28 de soci-
etãþi;

- Deciziile de schimbare a echipa-
mentelor sunt bazate pe analiza
capacitãþii noului echipament
de a asigura volumul necesar de
informaþii þinând cont de evo-
luþia prevãzutã, dacã existã o
cerere, în 26 de societãþi;

- Separarea îndatoririlor a fost fã-
cutã pentru fiecare element în
parte în cele 28 de societãþi la
care s-au implementat proce-
duri de operare;

- Separarea dezvoltãrii, testãrii ºi
facilitãþilor operaþionale: Siste-
mele de test ºi dezvoltare sunt
separate de sistemele opera-
þionale în 22 de societãþi din 41,
din care avem 9 societãþi mici, 8
societãþi mijlocii ºi cele 5 socie-
tãþi mari. 

Planificarea sistemului ºi accepta-
rea acestuia se referã de fapt la ca-
pacitatea managerialã ºi acceptarea
sistemului, adicã deciziile de
schimbare care se aplicã asupra
analizei capacitãþii noilor echipa-
mente ºi asupra sistemelor de asi-
gurare a schimbului survenit în
funcþie de evoluþiile comenzilor, iar
aceasta este realizatã în 33 de socie-
tãþi din 41 intervievate, în care este
implicatã conducerea, conform

Setului 2. Mãsurile de securitate
remediazã riscurile apãrute puse în
evidenþã de obiectul controalelor
formale înainte de a fi implemen-
tate în 31 de societãþi, din care 18
sunt societãþi mici, 9 mijlocii ºi 4
mari. 

Doar 12 societãþi ºi-au elaborat o
metodologie în detaliu pentru
coordonarea securitãþii infor-
maþionale.

Protecþia împotriva codurilor mali-
þioase ºi mobile are în vedere con-
troale împotriva codurilor mali-
þioase (viruºi, viermi, cal troian,
hoax, bombe logice) ºi controale
împotriva codurilor mobile. 

Pentru acestea, trebuie specificat
antivirusul ºi configurãrile acestu-
ia, dar ºi implicaþia conducerii ºi
coordonarea securitãþii informa-
þionale conform unei metodologii. 

Back-up-ul informaþiilor, al sis-
temului software ºi al aplicaþiilor,
copiile de siguranþã pentru date
sunt asigurate de existenþa unor
proceduri ºi planuri pentru copiile
de siguranþã, urmãrind incidente
ale reþelei extinse, salvarea ºi re-
staurarea unei configurãri de reþea
fãcându-se dupã un plan, în con-
formitate cu metodologia utilizatã,
cu instrumente asociate, actori,
CISO, roluri ºi responsabilitãþi ale
managerilor - în 12 societãþi. 

Restul societãþilor, pânã la 33, care
au afirmat cã realizeazã back-up
pentru informaþii, nu utilizeazã o
metodologie strictã, ci doar un plan
elaborat de conducerea societãþii
sau nici mãcar atât (ci doar când îºi
aduc aminte angajaþii), în special
societãþi mici (18 ca numãr), aºa
cum rezultã din studiul fãcut. 

2 Floarea Baicu, Andrei Mihai Baicu, Auditul ºi securitatea sistemelor informatice, Editura Victor, Bucureºti, 2006.
3 Adrian Munteanu, Auditul sistemelor informaþionale contabile, Editura Polirom.



Controalele de reþea ºi securitatea
serviciilor de reþea reprezintã cel
mai important punct, deoarece se
poate asigura astfel un control
intern sau o externalizare a servi-
ciului, iar în cazul acesta se pune
problema dacã existã sau nu o asi-
gurare a confidenþialitãþii3.

La nivelul manipulãrii media, se
constituie urmãtoarele probleme ºi
anume: disponibilitatea media,
proceduri de manipulare a infor-
maþiilor ºi securitatea documentãrii
sistemului. Pentru aceasta, am
abordat regãsirea urmãtoarelor ele-
mente în clauze de securitate din
convenþia de confidenþialitate cu o
terþã parte constituite în 8 societãþi:

asigurarea gestionãrii echipa-
mentelor media externe, în lo-
caþii asigurându-se umiditatea
ºi temperatura, cu procedurile ºi
instrucþiunile de securitate ce
definesc reguli pentru protecþia
documentelor ºi informaþiilor
aflate pe suport media situate în
birouri (în 21 de societãþi);

existenþa unei proceduri care
garanteazã cã informaþiile sensi-
bile vor fi protejate ºi disponi-
bile pânã la distrugerea supor-
tului media (în 16 societãþi);

existenþa unui document care sã
defineascã regulile generale
aplicate protejãrii accesului la
resursele computerului (stocãri
ºi elemente ale reþelei, sisteme,
aplicaþii, date, media etc.), pre-
cum ºi condiþiile cerute pentru
rezultatul final, managementul
ºi controlul drepturilor de acces
(în 15 societãþi);

existenþa unui document care sã
conþinã obligaþiile ºi responsa-
bilitãþile personalului ºi ale con-
ducerii. Acesta include tot staff-
ul, intern sau extern (contractori

temporari etc). Existenþa unui
document ce defineºte regulile
aplicate utilizãrii sistemului (re-
þele, servere etc.) ºi a resurselor
de comunicare (în 19 societãþi).

Rezultã cã din cele 8 societãþi cu o
convenþie de confidenþialitate, la
societãþile mari doar 2 au imple-
mentat elementele de mai sus în
clauze, la societãþile mijlocii tot 2 au
rãspuns afirmativ, iar la societãþile
mici s-au întâlnit doar 4 rãspunsuri
afirmative. 

Schimbul de informaþii s-a bazat
pe: politici ºi proceduri de schimb
de informaþii, schimbarea înþele-
gerilor (acorduri între parteneri de
afaceri), echipament fizic media în
tranzit, mesaje electronice ºi siste-
me informaþionale de afacere. 

Problemele apãrute sunt la aloca-
rea responsabilitãþilor securitãþii
informaþionale privind luarea deci-
ziilor ºi modul de coordonare, pen-
tru care nu existã securitate fizicã a
suportului media în afara locaþiei -
în 15 societãþi, pentru care riscurile
asociate informaþiilor nu au fost
identificate - în 13 societãþi ºi nu
existã un document care sã defi-
neascã reguli generale pentru secu-
ritate în 11 societãþi. Din analiza
fãcutã asupra acestor societãþi
rezultã cã existã în egalã mãsurã
societãþi mari, mici ºi mijlocii care
nu au respectat aceste condiþii.

Serviciile de comerþ electronic pre-
supun interpolarea incidentelor de
securitate cu tranzacþiile on-line,
comerþul electronic ºi informaþiile
publice disponibile. Raportarea
evenimentelor securitãþii infor-
maþiilor se face cãtre Sistemul
General de Raportare ºi cãtre con-
ducere în 15 societãþi, deºi identifi-
carea tranzacþiilor sensibile s-a
fãcut în 8 societãþi, de unde rezultã
cã în 7 societãþi nu au fost identifi-

cate toate tranzacþiile sensibile, din
care în 4 societãþi nu s-au raportat
slãbiciunile de securitate, doar 
într-o singurã societate nu existã
proceduri pentru raportarea inci-
dentelor, deci managerii nu au luat
mãsuri în acest sens, dar 9 societãþi
învaþã din incidente de securitate
informaþionalã, atunci când vin în
contact cu clienþii sau furnizorii
care au avut astfel de probleme. 

La tranzacþiile on-line este verifi-
catã semnãtura digitalã în mod
automat de cãtre aplicaþie doar în
13 societãþi, de unde rezultã cã 5
societãþi nu fac comerþ electronic, ci
numai tranzacþii. Soluþia semnã-
turii digitale oferã garanþia sigurã
ºi validã doar în 14 societãþi, în care
sunt asigurate raportãri de eveni-
mente ale securitãþii informaþiilor
conducerii.

Monitorizarea utilizãrii sistemului,
Protecþia informaþiilor din jurnal,
Administrarea ºi operarea în jur-
nale, Erori în jurnal ºi Sincro-
nizarea ceasului sunt elementele de
bazã în monitorizarea sistemului
informatic.

Astfel, sunt urmãrite jurnalele de
audit ce înregistreazã în mod auto-
mat activitatea pe reþea în 13 socie-
tãþi, restul societãþilor care au
rãspuns negativ, au argumentat cã
nu ºtiu de existenþa unor astfel de
jurnale instalate în sistem, deºi ele
se instaleazã automat odatã cu sis-
temul de operare. Monitorizarea
activitãþii în reþeaua de calculatoare
în timp real se realizeazã în 22 de
societãþi, utilizându-se programe
speciale de monitorizare a reþelei,
dar ºi cele pe care le oferã sistemul
informatic.

În cadrul strategiei informaþionale,
acest set de probleme asigurã co-
municarea ºi gestionarea operaþiu-
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nilor între strategii, precum ºi im-
pactul pe care îl au la interco-
nectare.

Setul 7 - Controlul accesului
logic la sistemul informatic.
Acest control presupune par-
curgerea mai multor etape,
dupã cum urmeazã: cerinþele de
afacere pentru controlul accesu-
lui, managementul accesului
utilizatorilor, responsabilitãþile
utilizatorilor, controlul accesu-
lui la reþea, controlul accesului
la sistemul de operare, controlul
accesului la aplicaþii ºi infor-
maþii, computerizarea mobilã ºi
tele - munca.

O politicã de control al accesului4,
existentã în 26 de societãþi, ar trebui
sã se regãseascã în politica de secu-
ritate informaþionalã a societãþii,
însã numai 18 societãþi au imple-
mentat acest lucru, rezultând cã 8
societãþi nu ºi-au definit funcþiile
(în mare parte din cauza dimensiu-
nii mici a societãþilor). Pe de altã
parte, în 25 de societãþi funcþiile de
control sunt alocate distinct, iar în
20 de societãþi este controlat acce-
sul personalului temporar, unde 13
societãþi menþin legãtura cu gru-
pãri specializate ºi au implementat
o procedurã pentru actualizarea de
securitate a sistemului informa-
þional.

Managementul accesului utilizatori-
lor5 se stabileºte prin : înregistrarea
utilizatorilor, management prefe-
renþial, managementul parolelor
utilizatorilor ºi revizuirea dreptu-
rilor de acces pentru utilizatori. În-
registrarea oficialã ºi anularea pro-
cedurilor pentru utilizatori, proce-

duri ce implicã managerii ºi exis-
tenþa unui identificator unic (ID)
asociat fiecãrui utilizator (angajat,
colaborator, etc) care poate avea
acces la informaþiile sistemului în
33 de societãþi sunt coordonate
regãsite în metodologie la 12 soci-
etãþi, cu alocare de responsabilitãþi
la 25 de societãþi ºi cu personal
angajat sau contractori externi ce
semneazã clauze contractuale din
20 de societãþi.

Responsabilitãþile utilizatorilor pre-
supun o politicã clarã a configurãrii
ecranului de calculator ºi biroului
cu un echipament supravegheat.
Stabilirea regulilor privind uti-
lizarea parolelor se defineºte prin
politica de securitate informaþio-
nalã. Deºi au rãspuns afirmativ la
aceastã problemã 34 de societãþi,
doar 18 au implementat acest
lucru, ceea ce înseamnã cã au fost
alocate responsabilitãþile securitãþii
informaþionale în 25 de societãþi,
ceea ce a dus la apariþia riscurilor
privind luarea deciziilor ºi modul
de coordonare în sistem ºi dintre
aceºtia doar 13 au identificat
riscurile. Mãsurile de prevenire
luate în sensul îndatoririlor ºi
responsabilitãþilor personalului
specificã cum sã reacþioneze atunci
când se pãrãseºte locul de muncã,
iar acest fapt a fost definit în 24 de
societãþi, acoperitoare cu contracte
încheiate cu autoritãþile ºi grupãri
specializate. Existã un document ca
mãsurã de prevenire, care sã
defineascã regulile generale zilnice
aplicabile gestionãrii mediului de
lucru (documente, puncte de lucru,
telefoane, faxuri, lucru în afara
locaþiilor) la 18 societãþi în com-
paraþie cu 13 societãþi care au o pro-

cedurã pentru actualizarea docu-
mentelor referitoare la securitatea
sistemului informaþional.

Controlul accesului la reþea se reali-
zeazã prin: identificarea echipa-
mentului în reþele, autentificarea
utilizatorilor pentru conexiuni
externe, politicã de securitate pen-
tru utilizarea serviciilor de reþea,
protecþia diagnosticãrii la distanþã
ºi a configurãrii porturilor, segre-
gãri în reþele, asigurarea controlu-
lui conexiunilor de reþea ºi exis-
tenþa unui control al rout-ãrii în
reþea6. 

Controlul stabilit prin politica de
securitate se realizeazã prin exis-
tenþa unui document care sã de-
fineascã regulile aplicate utilizãrii
sistemului (reþele, server-e etc.) ºi
resurselor de comunicare în 17
societãþi, deºi 18 au o politicã de
securitate care cuprinde definirea
fiecãrei funcþii ºi astfel am identifi-
cat o societate cu o politicã de secu-
ritate care nu acoperã toate cerin-
þele securitãþii informaþionale,
existând riscul de pierdere a confi-
denþialitãþii informaþiilor existente
în acea societate.

În 18 societãþi existã autentificarea
utilizatorului pentru accesul extern
din reþeaua localã (POTS, X25,
ISDN, broadband, internet etc.),
precum ºi un control la routarea
accesului la ieºire, dar 20 de socie-
tãþi au personal angajat sau con-
tractori externi care semneazã
clauze contractuale de aderare la
politica de securitate, deci rezultã,
pe eºantionul nostru de lucru, cã 2
societãþi, identificate ca fiind mici,
nu respectã autentificarea utilizato-
rilor pentru conexiuni externe.
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4 Ion Roceanu, Iulian Buga – Informaþia – repere conceptuale ºi coordonate de securitate, Editura Universitãþii Naþionale de
Apãrare, Bucureºti 2003.

5 Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Essentials of Management Information Systems, Editura Pearson Education, 2005.
6 Bãbeanu Delia, „Modele ºi metode de analizã a strategiilor informaþionale în era noilor tehnologii internet”, revista ContaLex,

Bucureºti, februarie 2008.



Dacã utilizatorii reþelei sunt identi-
ficaþi pentru conexiuni externe (din
18 societãþi), atunci acest fapt tre-
buie sã se regãseascã într-o con-
venþie de confidenþialitate (în 20 de
societãþi), de unde rezultã cã tre-
buie sã existe mãsuri ºi reguli pen-
tru conºtientizarea, educarea ºi
trainingul securitãþii informaþiona-
le (în 24 societãþi).

Identificarea echipamentului (adre-
sa MAC, adresa IP etc.) ca regulã a
controlului accesului se realizeazã
în 25 de societãþi, din care 12 sunt
societãþi mici, 8 societãþi mijlocii ºi
cele 5 societãþi mari.

În 25 de societãþi s-au alocat res-
ponsabilitãþi de luare a deciziilor ºi
a modului de coordonare privind
securitatea informaþionalã ºi tot în
25 de societãþi a fost identificat
echipamentul ca regulã a controlu-
lui accesului (în ambele cazuri s-au
identificat aceleaºi societãþi), dar 28
de societãþi au convenþii de confi-
denþialitate încheiate cu personalul
angajat. 18 societãþi au dezvoltat
controlul conformitãþii sistemului
de parametrii ºi al configurãrilor, 7
dintre acestea lãsând parametrii
„default”, ceea ce reprezintã riscul
pãtrunderii în sistem. În 20 de
societãþi existã reguli generale le-
gate de protecþia informaþiilor, par-
tiþionãri ale reþelei locale pe do-
menii de securitate, de unde rezul-
tã cã 5 societãþi care au alocat
responsabilitãþile nu au o proce-
durã pentru actualizarea docu-
mentelor referitoare la securitatea
sistemului informaþional odatã cu
schimbarea structurilor organiza-
þionale. 

Securitatea profilelor pentru enti-
tãþi conectate la reþeaua extinsã,
partiþionarea reþelei locale pe do-
menii de securitate s-a realizat în 19

societãþi, doar 15 din acestea au
realizat securitatea profilelor pen-
tru entitãþi conectate la reþeaua ex-
tinsã, 4 dintre aceste societãþi, de
dimensiune micã, nu utilizeazã
decât reþea localã internã societãþii,
controlul conexiunilor fiind asigu-
rat prin alocarea de responsabili-
tãþi.

Existenþa procedurilor de securitate la
intrarea în sesiunea de lucru (eve-
nimente înregistrate, durata etc.)
din 28 de societãþi presupune de
fapt conºtientizarea, educarea ºi
trainingul ce a fost realizat numai
de 24 de societãþi. Alocarea respon-
sabilitãþilor a fost definitã în acest
caz în 25 de societãþi.

Raportarea slãbiciunilor de securi-
tate s-a realizat în 12 societãþi, acolo
unde este asiguratã evaluarea ºi
trainingul de securitate, unde
existã un program de evaluare a
personalului cu risc crescut la acci-
dente, erori sau manipularea gre-
ºitã a procesãrii informaþiilor, deºi
identificarea ºi autentificarea uti-
lizatorilor este asiguratã prin fil-
trarea accesului ºi managementul
asociaþilor în 29 societãþi. Aceasta
înseamnã cã 17 societãþi nu ºi-au
identificat riscurile.

Controlul accesului la aplicaþii ºi in-
formaþii se face prin politica de
securitate asiguratã în 18 societãþi.
Peste numãrul de societãþi care au
definit în politica de securitate con-
trolul accesului la aplicaþii ºi infor-
maþii, existã un numãr de 7 soci-
etãþi care au restricþii la accesul la
informaþii: managementul apli-
caþiei pe profilurile de acces la date,
accesul filtrat ºi managementul
asociaþiilor, deºi 25 de societãþi au
alocat responsabilitãþile pentru se-
curitatea informaþionalã. Societatea
menþine legãturi cu grupãri spe-

cializate (chiar organe de control)
în 13 cazuri întâlnite, însã existã
peste acestea un numãr de 5 soci-
etãþi pentru care existã o izolare a
sistemului sensibil.

Legat de asigurarea bunei funcþio-
nãri a comunicãrii ºi a echipamentelor
în afara birourilor societãþii ºi de exis-
tenþa unui plan de recuperare a
datelor salvate pe laptop, în cazul
utilizãrii lui, au rãspuns afirmativ
14 societãþi. 

Toate aceste societãþi au alocat
responsabilitãþile securitãþii infor-
maþionale; personalul angajat sau
contractorii externi semneazã
clauze, având o convenþie de confi-
denþialitate, au identificat riscurile
asociate accesului administratoru-
lui la sistemul informaþional, însã
existã o societate de dimensiune
micã care nu a identificat riscurile
asociate clienþilor. Doar în 7 socie-
tãþi (3 mici, 3 mari, 1 mijlocie) s-a
descoperit avantajul utilizãrii sis-
temului Tele-muncã (este o soluþie
inovatoare a afacerii care asigurã
angajaþilor prestarea unei munci
productive în afara biroului tra-
diþional prin utilizarea IT&C), iar
aceasta se datoreazã reticenþei con-
ducerii la sisteme noi de muncã. 

Conceperea unui model de strate-
gie informaþionalã are la bazã con-
trolul accesului logic la sistemul
informatic, securitatea fizicã ºi a
mediului, achiziþionarea, dezvol-
tarea ºi întreþinerea sistemelor in-
formatice, gestionarea incidentelor
securitãþii informaþiei. Aceste
obiective sunt dezvoltate în conti-
nuare.

Setul 8 Achiziþionarea, dezvol-
tarea ºi întreþinerea sistemelor
informatice. Pentru aceasta am
considerat utilã tratarea urmã-
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toarelor probleme: cerinþe de
securitate pentru sisteme infor-
matice, procesarea corectã în
aplicaþii, controale criptografice,
securitatea sistemului de fiºiere,
securitatea în dezvoltarea ºi
suportul procesului ºi ges-
tionarea vulnerabilitãþilor teh-
nice7.

Analiza cerinþelor de securitate ºi
specificaþiile aplicaþiilor sunt asigu-
rate în 29 de societãþi care au
rãspuns afirmativ, deºi în 32 de
societãþi este implicatã conducerea
în securitatea informaþionalã, dife-
renþa de 3 societãþi fiind la socie-
tãþile mici, unde nu s-a considerat a
fi o problemã primordialã. 23 de
societãþi care nu au identificat
riscurile asociate accesului clien-
þilor, nu le-au perceput ca riscuri,
ceea ce presupune sensibilizarea
ulterioarã a utilizatorului. 

În politica de securitate, doar 18
societãþi au afirmat cã s-a asigurat
controlul introducerii datelor (deºi
controlul introducerii datelor s-a
realizat în 33 de societãþi), cã este
asigurat controlul procesãrii in-
terne, a securitãþii în organizarea ºi
dezvoltarea aplicaþiilor (deºi con-
trolul procesãrii interne s-a realizat
în 28 de societãþi), cã este asiguratã
integritatea mesajelor, protecþia
(securitatea) integritãþii schimbului
de informaþii (deºi asigurarea s-a
realizat în 28 de societãþi) ºi cã
existã o validare a datelor de ieºire
cu o verificare permanentã (regã-
sitã în 27 de societãþi). Diferenþa, ca
numãr, este rezultatul nealocãrii
responsabilitãþilor în securitatea
informaþionalã.

Existã o politicã la utilizarea con-
troalelor criptografice de tipul codifi-
carea rezervelor de date, protecþia
confidenþialitãþii datelor pe server

ºi staþii de lucru asiguratã prin po-
litica de securitate generalã în 15
societãþi; 3 societãþi dintr-un total
de 18 nu au implementat controale
criptografice, deºi au legãturi cu
grupãri specializate. În 11 societãþi
existã o gestionare a cheilor de
criptare, a semnãturii electronice în
timpul schimbului de date ºi a
comunicãrii, deºi 13 societãþi au
asiguratã o procedurã de actua-
lizare a documentelor referitoare la
securitatea informaþionalã. 

Controlul software-ului operaþional
este o componentã a politicii de
securitate asiguratã doar la 18 so-
cietãþi. Pentru 7 societãþi existã un
control al implementãrii sau actua-
lizãrii de software sau hardware
(Controlul execuþiei noilor sisteme
sau a evoluþiei sistemelor existente,
ce înglobeazã sistemele opera-
þionale, procedurile aplicative ºi
sistemele asociate, asigurarea secu-
ritãþii în organizarea ºi dezvoltarea
aplicaþiilor), ceea ce presupune
existenþa în 12 societãþi a unei
metodologii care sã includã acest
control, dar ºi identificarea riscu-
rilor apãrute la accesul clienþilor la
sistem. 

Protecþia datelor test de sistem se
regãseºte în 14 societãþi din 25 care
au alocat responsabilitãþile ºi pen-
tru care existã o bunã organizare
internã, cu o protecþie a datelor de
încercare (testare) ºi din care doar
13 societãþi menþin legãturi cu
grupãri specializate.

Controlul accesului la codul sursã de
program existã prin protecþia confi-
denþialitãþii dezvoltãrilor aplica-
tive, a securitãþii întreþinerii evi-
denþiate în 20 de societãþi, deºi doar
18 din ele au implementat acest
control în politica de securitate.

Controlul vulnerabilitãþilor tehnice
este evidenþiat prin existenþa unui
control al conformitãþii sistemului
de parametrii ºi configuraþii în 16
societãþi, care au ºi o politicã de
securitate informaþionalã, dar ºi
alocarea de responsabilitãþi a secu-
ritãþii acesteia.

Setul 9 - Gestionarea inciden-
telor securitãþii informaþiei8

trateazã ºi prezintã aspecte
legate de raportarea evenimen-
telor ºi slãbiciunilor securitãþii
informaþionale, managementul
evenimentelor ºi îmbunãtãþirea
securitãþii informaþionale.

Raportarea evenimentelor secu-
ritãþii informaþiilor se face cãtre
Sistemului General de Raportare ºi
cãtre conducere în 15 societãþi, din
care 7 societãþi sunt mici, 2 societãþi
mari ºi 6 societãþi mijlocii. 

Deºi riscurile asociate accesului
clienþilor au fost identificate în 18
societãþi, existã 23 de societãþi care
nu ºi-au informat clienþii ºi, mai
mult, 26 de societãþi nu au raportat
evenimentele apãrute nici mãcar la
nivel intern.

Raportarea slãbiciunilor de securi-
tate se realizeazã prin asigurarea
evaluãrii ºi trainingul de securitate,
prin existenþa unui program de
evaluare a personalului cu risc
crescut la accidente, erori sau ma-
nipularea greºitã a procesãrii infor-
maþiilor în 12 societãþi care menþin
legãtura cu grupãri specializate
pentru îmbunãtãþirea politicii de
securitate, iar restul de 29 de soci-
etãþi nu recunosc cã au slãbiciuni
de securitate, neavând legãturã la
internet.

Responsabilitãþile ºi procedurile
sunt definite în 9 societãþi, unde
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existã un sistem de raportare a inci-
dentelor care leagã incidentele de
Sistemul de Securitate a Informaþiei
corespunzãtor, inclusiv un rezumat
al incidentelor pentru CISO (dintre
acestea 4 sunt societãþi mici, 3 sunt
societãþi mari ºi 2 mijlocii).

Învãþarea din incidente de securi-
tate informaþionalã s-a identificat
în 17 societãþi, care au rãspuns afir-
mativ dupã forma ºi descrierea
incidentelor înregistrate într-o bazã
de date îmbunãtãþesc continuu ºi
faciliteazã accesul selectiv cu sco-
pul de a urmãri rezolvarea inciden-
telor individuale.

Colectarea probelor s-a realizat în
18 societãþi, unde au fost luate în
considerare de cãtre proprietarul
datelor constrângerile externe ºi
interne acceptate la cel mai înalt
nivel de conducere.

Setul 10 Gestionarea continui-
tãþii afacerii promoveazã în
cadrul societãþilor aspectele
securitãþii informaþionale, a ges-
tionãrii continuitãþii afacerii9 pe
criterii de confidenþialitate, evi-
denþiind riscurile apãrute ºi
dacã existã un administrator
extern. Din analiza chestiona-
relor se observã cã 10 societãþi
nu ºi-au asigurat continuitatea
afacerii ºi nu au evaluat toate
riscurile. Dimensiunea acestor
societãþi este micã. 12 societãþi
nu au inclus în planul de conti-
nuitate a afacerii personalul
angajat sau contractorii externi
ºi nici nu au luat în calcul dez-
voltarea ºi implementarea pla-
nului de continuitate prin coor-
donarea securitãþii informaþio-
nale.

Au fost stabilite serviciile utilizato-
rilor în planul de continuitate a

afacerii pentru fiecare proces critic
ºi aplicaþie sensibilã în 10 societãþi,
dupã criterii de confidenþialitate,
cu identificarea riscurilor asociate
administratorului extern, în cazul
în care existã.

Concluzie

Conformitatea cu cerinþele legale
este un subiect ce va fi prezentat
într-un articol viitor. De asemenea,
vor fi elaborate concluziile referi-
toare la analiza strategiei infor-
maþionale efectuatã pe eºantionul
de societãþi ºi modul de imple-
mentare a rezultatelor obþinute în

cadrul unei societãþi.

Caracterul complex al strategiei
informaþionale abordate necesitã ºi
impune tratarea a numeroase as-
pecte legate de informaþie, înce-
pând cu fundamentele teoretice ale
strategiei informaþionale ºi înche-
ind cu metodele practice imple-
mentate într-o societate.

Arhitectura cercetãrii permite dis-
tingerea clarã a etapelor de analizã
a unei strategii, a dezvoltãrilor ne-
cesare pentru îmbunãtãþirea mode-
lelor, a procedurilor, precum ºi a
aspectelor legate de auditul infor-
maþional.
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Introducere

Articolul de faþã se doreºte a fi o continuare a arti-
colului Modelarea multidimensionalã a depozitelor de date
– studiu de caz asupra analizei financiare a indicatorilor de
performanþã ºi a vânzãrilor de produse, publicat în revista
Audit Financiar nr.12/2008, ce prezintã metodologia
de proiectare a depozitelor de date propusã de Ralph
Kimball, cu o exemplificare concretã asupra analizei
financiare a indicatorilor de performanþã ºi a vân-
zãrilor de produse în cadrul unei corporaþii de mari
dimensiuni.

Prezentul articol trateazã din punct de vedere teoretic
importanþa modelãrii orientate obiect prin intermedi-
ul limbajului UML, proiectarea obiectualã a siste-
melor multidimensionale prin realizarea unor com-
paraþii între modelul multidimensional de tip stea ºi
diagrama claselor de obiecte din UML. Articolul se
finalizeazã cu studiul de caz asupra analizei financiare a
indicatorilor de performanþã ºi a vânzãrilor de produse
modelat din punct de vedere obiectual cu ajutorul
limbajului UML.

În aceastã perioadã în care companiile devin din ce în
ce mai automatizate – când adesea un sistem infor-
matic efectueazã cea mai mare parte a activitãþii –
înþelegerea afacerii ºi a modului în care funcþioneazã
poate fi cheia cãtre succes. 

Model multidimensional 
de date orientat obiect
- studiu de caz asupra analizei 

financiare a indicatorilor de performanþã
ºi a vânzãrilor de produse

An Object Oriented Multidimensional Data Model 
- a Study Case Over the Financial Analysis of the Performance

Indicators and Selling Products 

The Unified Modeling Language (UML) has been widely accepted as the standard object-oriented (OO) modeling language for mod-
eling the various aspects of software systems. UML represents the standard de facto visual notation for systems analysis and devel-
opment of software that can be used effectively to create also the multidimensional data models. The present article approaches the
object designing of the data warehouses through UML language. The article starts with a comparison between the UML class dia-
gram and the star schema of the multidimensional model and finally generates an interesting approach of the multidimensional model
of performance analysis of the economic and financial indicators and sales of products which can be easily transformed into an UML
class diagram.

Key words: UML (Unified Modeling Language), multidimensional analysis, OLAP, star schema

Abstract

Cuvinte cheie:
UML (Unified Modeling Language), analizã

multidimensionalã, OLAP, model stea
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Model multidimensional de date

Companiile existente evolueazã ºi se modificã, iar
noile companii solicitã piese numeroase, complexe ºi
inter-relaþionate. În ambele situaþii, un model vizual
al companiei poate oferi perspective importante
asupra modului în care face ceea ce trebuie ºi cum
poate sã îºi îmbunãtãþeascã situaþia.

Limbajul unificat de modelare (UML), notarea vi-
zualã standard de facto pentru analiza ºi elaborarea
sistemelor de software, se pot utiliza în mod eficient
pentru a crea un astfel de model. Analiºtii de afaceri
pot folosi aceeaºi notare ºi aceleaºi instrumente pen-
tru a documenta procesele companiei pe care ar-
hitecþii ºi designerii de software le folosesc pentru a
documenta sistemele de software. Astfel, dacã
„vorbesc pe aceeaºi limbã”, cele douã grupuri pot
comunica mai bine, asigurând faptul cã sistemele de
software chiar satisfac cerinþele companiei1.

Sisteme OLAP oferã companiilor mulþi ani de infor-
maþii pentru procesul decizional. În ultimii câþiva ani
au fost propuse diverse abordãri2,3 ale design-ului
conceptual al sistemelor multidimensionale pentru a
reprezenta principalele proprietãþi structurale ºi
dinamice ale modelelor multidimensionale. 

Aceste abordãri oferã propriile lor notaþii grafice, care
îi determinã pe proiectanþii de modele sã înveþe un
model specific nou împreunã cu notarea sa corespun-
zãtoare pentru modelarea multidimensionalã. În plus,
nici una dintre ele nu a fost acceptatã pe scarã largã ca
model conceptual standard pentru modelarea multi-
dimensionalã. O comparaþie completã a modelelor cu
date multidimensionale poate fi gãsitã în lucrare lui
Abbelo4. Pe de altã parte, limbajul UML a fost accep-
tat pe scarã largã ca limbaj standard de modelare ori-
entat obiect (OO) pentru modelarea diverselor
aspecte ale sistemelor software. Prin urmare, orice
abordare care foloseºte UML va minimiza efortul
designerilor în învãþarea de noi notãri sau
metodologii pentru fiecare subsistem care urmeazã a

fi modelat. UML este un limbaj extensibil, în sensul cã
oferã mecanisme (stereotipuri, valori marcate ºi
restricþii) care permit introducerea de noi elemente
pentru domenii specifice, dacã este necesar, precum
aplicaþii web, aplicaþii cu baze de date, modelare de
afaceri, procese de dezvoltare de software etc.

Metodologia de cercetare

Modelul multidimensional orientat obiect (supranu-
mit în anumite lucrãri de specialitate – GOLD
MODEL5) se bazeazã pe metodologia orientatã obiect
(paradigma orientatã – obiect), care ia în considerare
ºi pune în evidenþã probleme cheie ale modelãrii mul-
tidimensionale, cum sunt: mãsurile derivate, atribute
ale unor dimensiuni derivate ºi aditivitatea atri-
butelor din tabelele de fapte ale modelului multidi-
mensional. 

Existã mai multe abordãri ale modelelor multidimen-
sionale ale datelor în care elementele prezentate ante-
rior nu sunt luate în considerare în mod corespunzã-
tor, nu se þine seama de funcþionalitatea ºi de com-
portamentul datelor.

Extinderea modelului 

multidimensional de tip stea 

la diagrama de clasã UML

Modelul multidimensional poate fi transformat cu
uºurinþã într-o diagramã de clasã UML, în cadrul
cãruia clasele sunt relaþionate prin intermediul
asocierilor ºi folosesc aceleaºi relaþii de agregare.
Relaþia dintre o tabelã de fapte ºi dimensiunile sale
este o relaþie de agregare, în care fiecare parte (clasã
de componente) poate fi inclusã în mai mult de un
singur întreg (clasã compozitã), iar existenþa unei
pãrþi este independentã de orice întreg. 

1 Heumann, J. „Introduction to Business Modeling Using the Unified Modeling Language (UML)”, The rational Edge, martie
2001, sursa: http://www.therationaledge.com

2 Sapia, C., Blaschka, M., Höfling, G., Dinter, B. Extending the E/R Model for the Multidimensional Paradigm, In Proc. of the
1st Intl. Workshop on Data Warehouse and Data Mining (DWDM’98), volume 1552 of LNCS, pag. 105-116, Springer-Verlag,
1998

3 Tryfona, N., Busborg, F., Christiansen, J.G. “starER: A Conceptual Model for Data Warehouse Design”, In Proc. of the ACM
2nd Intl. Workshop on Data warehousing and OLAP (DOLAP’99), 1999

4 Abell, A., Samos, J., Saltor, F. “A Framework for the Classification and Description of Multidimensional Data Models”, In
Proc. of the 12th Intl. Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA’01), pages 668-677, Munich,
Germany, September 2001

5 Trujillo, J., Palomar, M. “An Object Oriented Approach to Multidimensional Databases & OLAP operations”, Journal of
Computer Science and Information Management, 1999
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Deoarece schema de tip stea din modelul lui Kimball6

este una general acceptatã ca fiind cea mai trainicã
reprezentare a datelor pentru analiza multidimen-
sionalã, în special în bazele de date relaþionale, am
prezentat în tabelul nr. 1 o comparaþie fãcutã între dia-
grama claselor din UML ºi diagrama de tip stea refe-
ritoare la conceptele de modelare.

Majoritatea caracteristicilor modelãrii multidimen-
sionale avute în vedere de aceastã abordare, precum

relaþiile de tipul „mai mulþi la mai mulþi” dintre fapte
ºi dimensiuni, dimensiuni degenerate, ierarhii multi-
ple ºi alternative de clasificãri ºi ierarhii complete, dar
care nu sunt stricte, sunt prost înþelese de majoritatea
modelelor conceptuale multidimensionale. În aceastã
abordare, proprietãþile structurale principale ale mo-
delãrii multidimensionale sunt specificate prin inter-
mediul diagramei de clasã UML, în care informaþiile
sunt divizate în mod clar în fapte ºi dimensiuni (figu-
ra 1).

6 Kimball, R., Ross, M. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, Second Edition, New York,
Wiley, 2002
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UML furnizeazã mai multe mecanisme – interne
structurii sale – care permit definiþia ºi introducerea
în domeniul proiectãrii a unor noi elemente ºi entitãþi,
potrivite pentru o modelare adecvatã a datelor.
Aceste mecanisme includ stereotipuri, valori etichetã
(tagged values) ºi restricþii7. Mai mulþi autori considerã
UML un limbaj potrivit ºi expresiv pentru modelarea
multidimensionalã, ca o extensie naturalã spre persis-
tenþa în modelare ºi bazele de date8. Astfel, vom
demonstra în continuare cum poate fi extins limbajul
UML pentru modelarea eficientã a cuburilor OLAP9.

Flexibilitatea agregãrii partajate în UML ne permite sã
reprezentãm relaþiile de tipul many-to-many dintre
fapte ºi anumite dimensiuni indicând multiplicitatea
1.* pe rolul clasei dimensiune. 

De exemplu, în figura 1, se poate observa cum clasa
de fapte „Analizã vânzãri” are o relaþie de tipul many-
to-many cu clasa dimensiune Produs ºi o relaþie de tip
one-to-many cu clasa dimensiuni Timp ºi clasa
Entitate.

Abordarea orientatã obiect ne permite ºi sã definim
identificând atribute în funcþie de clasã prin plasarea
restricþiei {OID} (object identifier) lângã denumirea
unui atribut. Cu ajutorul acesteia se pot reprezenta
dimensiunile degenerate10, oferind alte caracteristici
ale faptelor pe lângã mãsurile pentru analizã. 

De exemplu, putem stoca numãrul tranzacþiei de vân-
zare, ca dimensiune degeneratã.

În legãturã cu dimensiunile, fiecare nivel al ierarhiilor
clasificate este specificat de o clasã (denumitã clasã de
bazã). O asociere de clase specificã relaþiile dintre
douã nivele ale unei ierarhii de clasificãri. Singura
condiþie este cã aceste clase trebuie sã defineascã un
graf aciclic direcþionat (DAG - Directed Acyclic Graph)
cu baza în clasa dimensiune tratatã (restricþia {dag}
amplasatã lângã fiecare clasã dimensiuni). Structura
DAG poate reprezenta ierarhiile de cãi alternative ºi
ierarhiile de clasificare multiple11. 

În plus, definirea restricþiei {completeness} din rolul
clasei asociate cu obiectivul are în vedere completi-
tudinea unei ierarhii de clasificare (exemplu, figura
2.). Prin completitudine înþelegem cã toþi membrii
aparþin unui obiect de clasã superioarã ºi cã obiectul
constã doar în membrii respectivi12. 

De exemplu, toate sezoanele înregistrate alcãtuiesc un
an ºi toate sezoanele din anul respectiv au fost înre-
gistrate.

7 Object Management Group (OMG), Unified Modeling Language Specification 1.5., disponibil online la adresa
http://www.omg.org, 2003

8 Trujillo, J., Palomar, M., Gomez, J., Song, Il-Yeol „Designing Data Warehouses with OO Conceptual Models”, ACM
Computer, December 2001

9  Lujan-Mora, S., Trujillo, J., Song, Il-Yeol „Multidimensional Modeling with UML Package Diagrams”, ER 2002, Tampere,
Finland, October 2002

10 Giovinazzo, W. Object-Oriented Data Warehouse Design. Building a star schema, Prentice-Hall, New Jersey, USA, 2000
11 Luján-Mora, S. “Multidimensional Modeling using UML and XML”, Research project supported by Spanish Ministery of

Science and Technology, project number TIC2001-3530-C02-02
12  Lujan-Mora, S. Multidimensional Modeling using UML and XML, PhD Thesis, 2002
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Fiecare nivel al ierarhiilor trebuie sã deþinã un atribut
care sã ajute identificarea (restricþia {OID}) ºi un
atribut descriptor (reprezentat de restricþia {D}). 

Aceste atribute sunt necesare pentru un proces auto-
mat de generare în instrumente relaþionale comerciale
OLAP (ROLAP), deoarece aceste instrumente trebuie
sã îºi stocheze atributele în metadatele lor. 

Clasificarea dimensiunilor folositã pentru a modela
caracteristicile suplimentare pentru subtipurile clasei
este analizatã prin intermediul relaþiilor de gene-
ralizare-specializare. Totuºi, doar clasa dimensiuni
poate aparþine unei ierarhii de clasificãri ºi speciali-
zãri în acelaºi timp; de exemplu, clasificarea dimensi-
unii Produs, poate fi urmãritã în figura 3.
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Studiu de caz asupra 

analizei financiare a indicatorilor 

de performanþã ºi a vânzãrilor 

de produse – abordarea 

orientatã obiect

Modelul multidimensional prezentat în articolul ante-
rior, intitulat Modelarea multidimensionalã a depozitelor
de date – studiu de caz asupra analizei financiare a indica-
torilor de performanþã ºi a vânzãrilor de produse, trata
modelarea unui depozit de date, la nivel conceptual ºi
logic, specific unui corporaþii de mari dimensiuni, ce
deþine un numãr mare de filiale (entitãþi) în mai multe
þãri ale lumii, realizat în scopul analizei financiare a
indicatorilor de performanþã, precum ºi a analizei
vânzãrilor de produse comercializate de cãtre o cor-
poraþie.

Acest model multidimensional poate fi uºor transfor-
mat într-o diagramã a claselor în care clasele sunt
legate prin relaþii de asociere ºi folosesc aceeaºi relaþie
de agregare între clasele fapte ºi clasele dimensiuni. 

Clasa faptã „Analiza vânzãrilor” este o clasã compozitã
ºi dimensiunile sale (Entitate, Produs, Timp, Scenariu)
sunt clasele sale componente. Acelaºi lucru se întâm-
plã cu clasa faptã „Analiza financiarã” ce deþine între
componentele sale clasele dimensiuni Entitate, Timp,
Scenariu. Figura 4 afiºeazã o parte mai simplificatã (s-
a renunþat la reprezentarea clasei faptã „Curs” pentru
o prezentare mai clarã ºi mai uºor de înþeles a mo-
delului) a diagramei de clase corespunzãtoare mode-
lului multidimensional în UML. 

În cadrul acestei reprezentãri grafice a diagramei
claselor din UML s-au folosit conceptele explicate
anterior referitoare la transformarea claselor de fapte
ºi claselor dimensiuni în clase de obiecte, precum ºi
clasificarea ierarhiilor identificate în cadrul acestui
model (respectiv, ierarhia Timp ºi ierarhia Zonã –
Regiune). 

Reprezentarea graficã a modelelor se poate executa în
Microsoft Visio, ca în situaþia de faþã, sau în Rational
Rose, Sparx Enterprise Architect etc. (diverse versi-
uni). Implementarea modelului obiectual se poate
realiza în baze de date relaþionale SQL Server sau în
Oracle 10g. Interogãri ºi rapoarte de vizualizare pot fi
executate asupra acestor baze de date pentru a se
obþine datele necesare în vederea luãrii unor decizii
corecte ºi pertinente.

Concluzii

Strategia orientatã - obiect este o abordare care aduce
în centrul atenþiei noþiunea de obiect, modelarea
obiectualã fiind folositã tot mai frecvent ºi aducând
un plus de valoare în prelucrãrile multidimensionale.
Comportamentul unui sistem rezultã din colaborãrile
dintre obiecte. Fiecare obiect este identificat printr-o
entitate în sistemul modelat, asociindu-se datele ºi
prelucrãrile din cadrul entitãþi modelate. 

Modelul multidimensional de date orientat obiect
poate atinge standarde mult mai ridicate decât mo-
dele propuse anterior. Prin aplicarea paradigmei ori-
entate obiect se evidenþiazã luarea în considerare a
tuturor aspectelor esenþiale în modelarea multidi-
mensionalã care þin de mãsurile derivate, atributele
unor dimensiuni derivate, de aditivitatea atributelor
din tabelele de fapte pe fiecare dimensiune în parte ºi
de încapsularea datelor prin operaþii în cadrul
claselor de obiecte.
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Introducere

În practicã, sistemele naþionale de
contabilitate diferã atât în conþinut,
cât ºi în aplicare, neexistând douã
sisteme despre care sã putem spu-
ne cã sunt în întregime identice.
Este adevãrat cã existã cazuri pre-
cum Marea Britanie, Irlanda, Sta-
tele Unite ºi Canada în care dife-
renþele sunt relativ minore, dar în
cele mai multe cazuri diferenþele
sunt majore (Marea Britanie ºi
Franþa, Statele Unite ºi Mexic).
Aceste diferenþe contabile pot
apãrea1 fie datoritã faptului cã
evenimente similare sunt înregis-
trate în moduri diferite în funcþie
de þarã, fie evenimentele ce se
desfãºoarã în þãri diferite sunt ele
în sine diferite ca naturã. Ca atare,
clasificãrile contabile internaþionale
permit o structurare sistematicã a
acestor diferenþe. 

În plus, în ceea ce priveºte corelaþia
dintre clasificarea sistemelor de
raportare financiarã ºi procesul de
armonizare contabilã internaþio-
nalã trebuie subliniat faptul cã o
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atare clasificare ar poziþiona o þarã
faþã de celelalte, subliniind mai
uºor progresul fãcut de aceasta
comparativ cu cele aparþinând ace-
leiaºi categorii. Dar aceastã înca-
drare este mai facil de realizat teo-
retic, decât practic, din cauza reac-
þiei imprevizibile a mediului eco-
nomic aferent fiecãrei þãri la inova-
þiile care au loc la nivel internaþion-
al. De asemenea, se remarcã faptul
cã „þãri apropiate (ca ºi caracteristi-
ci) vor fi mai uºor de armonizat din
punct de vedere al sistemului con-
tabil decât þãri aparþinând unor
clase opozabile”2.

Metodologia cercetãrii

Pentru articolul de faþã a fost pre-
feratã cercetarea calitativã deoarece
este cea mai în mãsurã sã producã
informaþii consistente necesare în-
þelegerii aprofundate ºi de ansam-
blu a contextului general. În pre-
zentarea clasificãrilor internaþio-
nale în domeniul raportãrii finan-
ciare am optat pentru metodologia
sincronicã, adicã pentru studiul
evoluþiei acestor clasificãri inde-
pendent din punct de vedere istoric
ºi bazându-ne doar pe bagajul in-
formaþional actual asupra dome-
niului contabilitãþii internaþionale.
Motivaþia principalã rezidã în
mutaþiile rapide care au loc în ale-
gerea tratamentelor contabile afe-
rente practicilor contabile la nivelul
statelor lumii. În plus, am optat, în
considerarea cercetãrilor celor mai
semnificative din punct de vedere
al rezultatelor obþinute ºi selecþiei
datelor, pentru o delimitare de tip
extrinsec/intrinsec. 

Natura ºi complexitatea

diferenþelor dintre 

culturile contabile

naþionale

Diferenþele contabile dintre siste-
mele de raportare financiarã au fost
conºtientizate la sfârºitul secolului
al XIX-lea, mai ales prin prisma
consecinþelor lor, adicã prin: pier-
derea unor oportunitãþi de afaceri,
ineficienþe în activitate ºi chiar dis-
torsiuni ale comportamentelor
manageriale. Însã aceste diferenþe
genereazã probleme nu doar com-
paniilor care îºi întocmesc situaþiile
financiare, ci ºi utilizatorilor infor-
maþiilor financiar-contabile. Unii
autori3 considerã cã, în esenþã, dife-
renþele constau în normele conta-
bile care sunt aplicate de cãtre com-
panii, în modalitãþile de interpre-
tare ale acestora, precum ºi în prac-
ticile contabile preferate. Astfel, în
determinarea cauzelor ce stau la
baza „problemei contabile inter-
naþionale”, reprezentatã de diferen-
þele contabile, Walton P. et al.4 iden-
tificã douã categorii de diferenþe:
diferenþe ce apar în modul de
prezentare, recunoaºtere ºi mãsu-
rare a informaþiei ºi diferenþe în
modul de percepere ºi interpretare
al informaþiei contabile.

Dar la baza divergenþei sau conver-
genþei sistemelor de contabilitate
stau o serie de factori (Nobes C.,
Parker R., Rusconi G. etc.), precum:
sistemul juridic, politic ºi econo-
mic; mediul socio-cultural; modali-
tatea de finanþare; profesia ºi doc-
trina contabilã; inflaþia; relaþiile
economice ºi politice ale respecti-
velor state; deconectarea fiscalitãþii

de contabilitate; implicarea insti-
tuþiilor naþionale, regionale ºi inter-
naþionale; structurile productive;
pregãtirea managementului ºi gra-
dul de inovare al tehnicilor comer-
ciale; ºi, nu în ultimul rând, factorii
de mediu. De asemenea, nu pot fi
neglijaþi ºi sub-factorii cu impact
puternic asupra sistemelor naþio-
nale de contabilitate: evoluþia pro-
cesului de globalizare, nivelul de
industrializare al economiilor, dez-
voltarea sectorului privat în cadrul
economiei naþionale, creºterea eco-
nomicã etc.

Spre exemplu, finanþarea prin inter-
mediul pieþelor financiare relevã legã-
tura dintre caracteristicile sis-
temelor contabile ºi gradul de dez-
voltare al respectivelor pieþe (Tabel
1); unii autori demonstreazã chiar
existenþa unei conexiuni statistice
între þãrile anglo-saxone ºi pieþele
financiare puternice5. Cu toate aces-
tea, dupã intrarea în vigoare a Re-
gulamentului IAS în UE, dupã de-
mararea reformei fiscale în statele
membre ºi dupã fuziunea Euronext
cu NYSE, situaþia este oarecum
diferitã de caracteristicile prezen-
tate în Tabel 1, intervenind unele
schimbãri de formã ºi/sau de fond.

Pe de altã parte, contabilitatea în ca-
litatea sa de limbaj economic ce trans-
formã informaþiile sau ideile în
semne ºi înscrisuri ce au sens ºi
semnificaþie aparte pentru cei
aparþinând unui anumit grup cul-
tural, este conceputã în concor-
danþã cu nevoile de informare ale
respectivului grup ºi cu caracteris-
ticile culturale ale acestuia. Astfel,
bariera lingvisticã nu este deloc de
neglijat, deoarece diferenþele în

2 Idem 1, pag.2
3 Idem 1, pag. 55 ºi urm.
4 Walton P., Raffournier B., Haller A.(2003), International Accounting, Thomson Learning, pag.2
5 La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W. (1997), „Legal determinants of external finance”, Journal of Finance,

52(3): 1131 - 1150.
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semnificaþia conceptului ºi în mo-
dul de aplicare creeazã deseori
probleme însemnate. De exemplu,
pânã ºi state cu sisteme contabile
similare se confruntã cu termino-
logii diferite (Statele Unite ºi Marea
Britanie): cifra de afaceri devine
sales (USA) ºi turnover (UK); profi-
turile nedistribuite devin retained
earnings (USA) ºi undistributed pro-
fits (UK); iar conturile consolidate
devin consolidated accounts (USA) ºi
group accounts (UK). 

Dar contabilitatea, spre deosebire
de limbaj, este subiect al unei legis-
laþii în domeniu care impune direc-
þiile de dezvoltare ale acesteia (legi
detaliate în Germania ºi Franþa,
suport legislativ formal în Marea
Britanie). Conexã aplicãrii legii este
disponibilitatea entitãþilor de a res-
pecta legea, deseori ilustratã de o
anecdotã precum aceasta6: „Înþele-
gerea internaþionalã a regulilor este
foarte dificilã deoarece regulile au
semnificaþii diferite: în Germania
totul este interzis, cu excepþia situa-
þiei în care este permis în mod ex-
plicit prin lege, în timp ce în Anglia
totul este permis cu excepþia a ceea
ce este în mod explicit interzis de
lege. În Iran, pe de altã parte, totul
este interzis, chiar dacã este permis
de lege, iar în Italia totul este per-

mis, mai ales dacã este interzis”.
Aceastã atitudine se datoreazã în
mare mãsurã ºi codului legilor ne-
scrise care guverneazã mediile na-
þionale, ºi care se dezvoltã invari-
abil prin utilizarea a ceea ce anglo-
saxonii denumesc judecatã profe-
sionalã. La aceastã judecatã se ape-
leazã ori de câte ori este vorba de
circumstanþe economice deosebite.
Oriunde ne-am afla, cea mai mare
parte a codului nescris este parte
integrantã a culturii unei þãri, iar
mijloacele de raportare financiarã
devin astfel „variabile culturale in-
dispensabile”. Este totuºi adevãrat
cã în cadrul organizãrii geografice,
þãrile au tendinþa de a „împrumu-
ta” de la partenerii lor comerciali
cu care în genere au legãturi
istorice ºi/sau culturale, anumite
principii ºi soluþii la problemele cu
care se confruntã.

Un ultim aspect ce meritã conside-
rat în finalul acestui paragraf este
secretul profesional. Deseori foarte
bine pãzit, acesta limiteazã/stopea-
zã accesul la informaþii, eliminând
din start conceptul de transparenþã,
vital armonizãrii. Secretomania de
care suferã multe companii aus-
triece, germane ºi elveþiene depã-
ºeºte graniþele contabilitãþii ger-
manice, regãsindu-se ºi în alte state

din centrul ºi estul Europei ºi din
Asia. Spre exemplu, în Elveþia se
spune cã, în ciuda faptului cã furni-
zorii nu au prea multe date despre
situaþia financiarã a unei companii,
de un lucru ei pot fi siguri, ºi anu-
me cã raportãrile contabile vor
prezenta o situaþie subevaluatã faþã
de cea realã. Prudenþa excesivã îm-
piedicã în acest caz realizarea unei
imagini fidele a entitãþii. În SUA,
accentul se pune pe transparenþã,
ca fiind cea mai bunã protecþie
posibilã a tuturor utilizatorilor de
informaþii contabile într-un mediu
extrem de concurenþial. Cu toate
acestea, o atare politicã nu a elimi-
nat complet riscul „contabilitãþii
creative” relevate de scandalurile
financiare din ultimii ani. 

Principalele clasificãri

internaþionale 

în domeniul raportãrii

financiare 

În cele ce urmeazã vom prezenta
sintetic cele mai importante clasifi-
cãri realizate în domeniul rapor-
tãrii financiare de-a lungul anilor,
fãrã a face însã referire la rolul cul-
turii în analiza diferenþelor con-

6 Idem 4, pag.4.
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tabile naþionale, deoarece subiectul
respectiv este foarte vast ºi meritã o
abordare separatã.

În prima categorie, a clasificãrilor
extrinseci, am þinut cont de subiec-
tul de interes asupra cãruia se con-
centreazã abordarea, respectiv eco-
nomic sau instituþional:

a) G. Mueller7 (1967) a încercat o
clasificare a contabilitãþii ºi a
mediului de afaceri, elaborând
patru modele de dezvoltare a
contabilitãþii. Aceastã contribu-
þie este una dintre cele mai bune
lucrãri de pionierat în clasifica-
rea sistemelor de raportare fi-
nanciarã. Însã, utilitatea practicã
a unei astfel de clasificãri este
limitatã din cauza lipsei unei
ierarhii, urmatã de lipsa deter-
minãrii caracteristicilor specifice
ale unor þãri sau grupuri de þãri
ºi, ca atare, de absenþa corelaþiei
dintre acestea. Ipoteza de lucru
constã în faptul cã reglementã-
rile contabile naþionale sunt
rezultatul interacþiunilor dintre
mediile economic, politic, social
etc. ºi prin urmare aceste regle-
mentãri nu se pot aplica altor
state pentru cã pur ºi simplu nu
se potrivesc acestora. Mai târ-
ziu, G. Mueller ºi-a bazat reti-
cenþa faþã de succesul procesu-
lui de armonizare contabilã in-
ternaþionalã tot pe aceastã ipo-
tezã8. Astfel, cele patru modele
sunt reprezentate de:

Abordarea macroeconomicã
a contabilitãþii: contabilitatea
serveºte intereselor statului,
fiind încurajatã cosmetizarea
profitului ºi echivalarea ce-
rinþelor contabile cu cele fis-
cale (Suedia);

Abordarea microeconomicã
a contabilitãþii: contabilitatea
serveºte intereselor compani-
ilor, reflectând realitatea eco-
nomicã în calcule ºi evaluãri.
Rezultatul constã în regle-
mentãri contabile flexibile,
dar în acelaºi timp sofisticate,
precum în cazul Olandei;

Contabilitatea ca disciplinã
independentã de guverne
sau chiar de teoria economi-
cã, se dezvoltã în practicã,
cãutând soluþii clare pentru
problemele cu care se con-
fruntã practicianul. Aborda-
re consideratã de importanþã
limitatã, se recomandã utili-
zarea ei doar în cazuri de
urgenþã sau pentru justifi-
carea unor concluzii practice
(tipice expresiile de forma
GAAP utilizate în þãri pre-
cum SUA ºi UK);

Contabilitatea uniformã: im-
plicã o standardizare a con-
tabilitãþii ºi o utilizare a ei ca
instrument de control admi-
nistrativ al afacerii (Franþa). 

Din cele menþionate se poate obser-
va cã nu existã o delimitare clarã a
abordãrilor macroeconomice ºi
uniforme, existând pericolul supra-
punerilor. 

b) Puxty A.G. et al.9 (1987) au indi-
vidualizat trei cazuri ideale de
reglementare:

prin intermediul pieþei: fie-
care companie îºi stabileºte
propriul set de reguli, rãs-
punzând doar cerinþelor pie-
þei financiare (caracteristic
începuturilor procesului de
normalizare în SUA ºi UK); îi

corespunde termenul de libe-
ralism, entitatea oferind doar
informaþii esenþiale din
punct de vedere comercial; 

prin intermediul statului:
când acesta impune regulile
ºi dispune de un mecanism
de implementare ºi control; îi
corespunde termenul de lega-
lism, adicã aplicarea coerci-
tivã a principiilor elaborate
de stat (Germania);

prin „solidaritatea spontanã”
a comunitãþii: rolul activ al
acesteia, sub toate formele
sale, la procesul de regle-
mentare a regulilor. În reali-
tate, în reglementãrile con-
tabile naþionale predominã
rolul statului ºi al pieþei în
faþa celui al comunitãþii. 

Cum aceste cazuri ideale nu reflec-
tã realitatea, autorii au delimitat
patru situaþii care sunt mult mai
apropiate de practicile contabile ale
statelor lumii, încercând ulterior sã
clasifice unele state în funcþie de

7 Citate de numeroºi autori, inclusiv Nobes C., Parker R. (2006), Comparative International Accounting, Prentice Hall
8 Choi F.D.S., Mueller G. (1992), International Accounting, Prentice Hall
9 Puxty A.G., Willmott H.C., Cooper D.J., Lowe A.E. (1987), „Modes of regulation in advanced capitalism: locating account-

ancy in four countries”, Accounting, Organizations and Society, 12(3): 273-291.
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aceºti parametri: liberalism, asocie-
re, corporatism ºi legalism. Aso-
cierea include o participare mai
activã a comunitãþii (UK) decât cor-
poratismul ºi legalismul, partici-
pare ce ia forma dezvoltãrii de or-
ganisme ºi organizaþii care, deºi
apãrã interesele membrilor lor, nu
reprezintã comunitatea în ansam-
blul ei. Iar corporatismul se carac-
terizeazã printr-o participare mai
slabã a comunitãþii, statul fiind
acela care încorporeazã organizaþi-
ile de interes colectiv în propriul
sãu sistem de reglementare ier-
arhizat (Suedia). 

În structurarea celei de-a doua ca-
tegorii, a clasificãrilor intrinseci, s-a
þinut cont de sursele de date ºi de
metodologia utilizatã: 

a) În anii ’70, Price Waterhouse Inter-
national a realizat o serie de stu-
dii privind principiile ºi practi-
cile contabile din întreaga lume.
Reproºurile ce li s-au adus se ref-
ereau la faptul cã: erau concen-
trate pe þãrile occidentale, anu-
mite zone ale globului fiind slab
reprezentate; tratau simultan
reglementãri ºi practici con-
tabile; se simþea o abordare subi-
ectivã a partenerilor PW; se înre-
gistraserã multe rãspunsuri con-
fuze; de multe ori diferenþele
contabile dintre UK ºi USA au
fost exagerate din cauza gradu-
lui înalt de familiarizare al res-
pondenþilor cu aceste practici.
Dar aceste studii au stat la baza
unor cercetãri aprofundate care
au relevat rezultate surprinzã-
toare: 

Da Costa R.C. et al. 10 (1978),
bazându-se pe datele PW

Survey 1973, au clasificat
þãrile lumii în douã grupuri:
unul conþinând UK ºi nouã
foste colonii britanice, USA,
Franþa ºi Germania ºi un altul
cu þãrile Americii Latine ºi
toate celelalte þãri cu excepþia
Olandei ºi Canadei, pe care
autorii le considerau neclasi-
ficabile. Metodologia utiliza-
tã consta în identificarea a
ºapte factori susceptibili sã
explice practicile contabile
diferite: gradul de divulgare
a informaþiei contabile, fis-
calitatea, inflaþia, conserva-
torismul, reglementarea con-
tabilitãþii, mãsurarea rezul-
tatului ºi orientarea spre
pieþele financiare. Studiul,
prin neinterpretarea corelatã
a datelor, se remarcã ca o
clasificare neierarhizatã cu
un grad extrem de redus de
aplicabilitate;

Frank W.G.11 (1979), utilizând
aceleaºi date ºi aproximativ
aceeaºi metodologie, a obþi-
nut rezultate mult mai rezo-
nabile, clasificând practicile
contabile în funcþie de fac-
torii de mediu (modelul bri-
tanic, modelul american, mo-
delul latino-american ºi mo-
delul euro-continental); 

Frank W.G. ºi Nair R.D.12

(1980) au încercat sã extindã
analiza ºi asupra datelor PW
Survey 1975, delimitând ca-
racteristicile contabilitãþii în
funcþie de gradul de divul-
gare al informaþiilor conta-
bile ºi de tehnicile de evalu-

are. Aceastã cercetare a con-
firmat rezultatele studiului
anterior din punct de vedere
al practicilor de evaluare,
menþinând cele patru modele
identificate, dar demonstrân-
du-se instabil prin migraþia
unor þãri dintr-o categorie în
alta.

b) Nobes C.W.13 (1983) a pus bazele
primei clasificãri ierarhizate a
þãrilor în funcþie de sistemul de
raportare financiarã. Acest stu-
diu se referea la practicile con-
tabile (de mãsurare ºi evaluare)
ale companiilor cotate din 14
þãri dezvoltate. Se încerca o izo-
lare a caracteristicilor practicilor
contabile ce au tendinþa de a
constitui diferenþe fundamen-
tale ºi stabile în timp. Realizatã
înaintea intrãrii în vigoare a
Directivei a IV-a, clasificarea
identificã urmãtorii factori de
diferenþiere: tipul de utilizatori;
importanþa reglementãrilor fis-
cale; gradul de detaliere al regle-
mentãrilor, precum ºi faptul cã
exclud sau nu judecata profe-
sionalã; conservatorismul; stric-
teþea în aplicarea costului isto-
ric; susceptibilitatea la ajustarea
costului de înlocuire în situaþiile
financiare principale sau supli-
mentare; practicile privind con-
solidarea conturilor; întocmirea
generoasã a provizioanelor ºi
apelul la modalitãþi de „nete-
zire” a profitului; uniformitatea
între companii în aplicarea regu-
lilor contabile. Astfel, se identifi-
cau douã sisteme micro ºi
macro-economic, fiecare cate-

10 Da Costa R.C., Bourgeois J.C., Lawson W.M. (1978), „A classification of international financial accounting practices”,
International Journal of Accounting (Spring)

11 Frank W.G. (1979), „An empirical analysis of international accounting principles”, Journal of Accounting Research (Autumn)
12 Nair R.D., Frank W.G. (1980), „The impact of disclosure and measurement practices on international accouting classifica-

tions”, Accounting Review (July)
13 Nobes C.W. (1983), „A judgemental international classification accounting principles: a comment”, Journal of Business

Finance and Accounting, (Spring), 10(1): 1–19
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gorie fiind divizatã în subclase,
care la rândul lor erau partajate
în familii, care se detaliau în
specii ilustrate practic. Spre
exemplu, o primã familie era
constituitã de Olanda care re-
prezenta un caz aparte, o alta
era delimitatã de pragmatismul
britanic, iar o a treia era influ-
enþatã profund de fiscalitate
(Italia, Franþa, Belgia, Spania).

c) Doupnik T.S. ºi Salter S.B.14

(1993) au testat clasificarea reali-
zatã de Nobes C.W. ºi, în ciuda
faptului cã utilizau o metodolo-
gie diferitã ºi condiþiile nu mai
erau aceleaºi, au reuºit, în prin-
cipiu, sã valideze teoria acestu-
ia. Metoda folositã a constat în a
cere firmelor internaþionale de
audit sã calculeze procentul
companiilor ce utilizeazã o anu-
mitã metodã contabilã ºi sã
determine dacã aceastã metodã
se bazeazã pe practicile interne
ale entitãþii sau pe reglemen-
tãrile naþionale. Pentru aceasta
au identificat 10 variabile ºi,
prin extinderea numãrului þãri-
lor studiate, au fost delimitate 9
grupe (inclusiv un grup al
þãrilor arabe). 

d) Nobes C.W.15 (1998) a încercat o
nouã clasificare în douã clase:
clasa A (piaþã financiarã puter-
nicã) ºi clasa B (piaþã financiarã
slabã). Apoi, diviza aceste clase
în familii, iar pe acestea în sis-

teme individuale. De exemplu,
conform acestei clasificãri, re-
glementãrile locale germane
(domestic German) se aplicau
situaþiilor financiare individuale
ºi câtorva situaþii financiare con-
solidate ale societãþilor necotate
germane, dar ºi austriece. 

e) De-a lungul anilor clasificãrile
lui Nobes C.W. au avut de în-
fruntat o serie de critici, sub
motivul cã distincþia dintre sis-
temul anglo-saxon ºi cel conti-
nental nu mai este suficient de
relevantã (Cairns D., 1997; Ale-
xander D., Archer S., 2000). 

f) D’Arcy A.16 (2001), pe baza
datelor furnizate de KPMG ºi
utilizând matricea TRANSACC
elaboratã de Ordelheide D. ºi
Semler A.17 (1995), a propus o
diagramã bidimensionalã de
clasificare. Iniþial, prin matricea
TRANSACC, obþinutã ca urma-
re a informaþiilor adunate din
practicile contabile a 15 þãri, în
special industrializate, Ordel-
heide D. ºi Semler A. se refereau
la: acele reguli care determinã
conþinutul bilanþului ºi contului
de profit ºi pierdere, incluzând
recunoaºterea ºi evaluarea, dar
ºi metodele de consolidare apli-
cate în respectivele þãri. Ca
atare, se identificau trei categorii
de reguli: obligatorii, permise ºi
interzise.

În afara clasificãrilor prezentate în
acest paragraf, considerãm cã tre-
buie menþionate ºi alte cercetãri re-
levante în domeniul studierii dife-
renþelor contabile, precum:

Adhikari A. ºi Tondkar R.H.18

(1992) se refereau la factorii de
mediu ce influenþeazã cerinþele
de prezentare ale conturilor
anuale la 35 dintre bursele
lumii;

Doogar ºi Rueschhoff au în-
tocmit în anul 200019 un studiu
asupra gradului de flexibilitate
al normelor contabile naþionale
ca factor de conformitate cu IAS,
având la bazã 23 de norme ºi
rezultatele unei anchete IASB
asupra a 54 de þãri. Rezultatele
relevau urmãtorul fapt: cu cât o
normã naþionalã este mai puþin
conformã cu IAS cu atât com-
portã clauze de uniformitate
absolutã (40% dintre norme),
gradul de flexibilitate redus al
normelor naþionale neexplicând
numãrul mare de þãri care apli-
cau IAS; 

Ashbaugh H. ºi Pincus M.20

(2001) au dorit sã vadã dacã
variaþia standardelor de con-
tabilitate faþã de IAS are impact
asupra abilitãþii analiºtilor fi-
nanciari de a prevedea câºtigu-
rile firmelor non-americane în
mod corect (în acest sens au
analizat practicile contabile din
13 þãri).

14 Doupnik T.S., Salter S.B. (1993), „An empirical test of a judgemental international classification of financial reporting prac-
tices”, Journal of International Business Studies, 24 (1): 41-6015 Nobes C.W. (1998), „Towards a general model of the reasons
for international differences in financial reporting”, Abacus, 34 (2): 162-187

16 D’Arcy A. (2001), „Accounting classification and the international harmonization debate - an empirical investigation”,
Accounting, Organizations and Society, 26: 327-349

17 Ordelheide D., Semler A. (1995), “A reference matrix” in Transnational accounting (Ordelheide D., KPMG), McMillan,
Basinestoke, 1-67

18 Adhikari  A., Tondkar R.H. (1992), „Environmental factors influencing accounting disclosure requirements of global stock
exchanges”, Journal of International Financial Management and Accounting, 4(2): 75-105

19 citaþi de Bunea ª. (2003), „Rolul clasificãrilor contabile asupra proiectãrii ºi evaluãrii strategiilor de dezvoltare contabilã la
nivel internaþional”, Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor, (Martie)

20 Ashbaugh H., Pincus M. (2001), „Domestic accounting standards, international accounting standards, and predictability of
earnings”, Journal of Accounting Research, 39 (3): 417-434.
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În concluzie, considerãm cã interde-
pendenþa dintre clasificãrile contabile
ºi armonizarea contabilã nu este nea-
pãrat una directã deoarece clasifi-
cãrile nu ilustreazã neapãrat evo-
luþia în timp a acestui proces, cel
puþin nu la un nivel cuantificabil;
dar este normal ca modificarea
clasificãrii sã reflecte impactul aces-
tui proces asupra practicilor con-
tabile din respectivele state. Cu
toate acestea, este esenþial cã prin
aceste clasificãri se înþelege mai
bine metodologia de studiu a dife-
renþelor contabile, cum au fost ele
percepute la un moment dat, dar ºi
variaþiile lor în timp.

Rezultatul cercetãrii: 

un concept practic,

adecvat pentru 

clasificãrile contabile

internaþionale 

Având în vedere modificãrile ce au
avut loc în ultimii ani în peisajul
contabil european, s-a ivit necesi-
tatea reconsiderãrii clasificãrilor

anterioare. Astfel, un exemplu eloc-
vent este reprezentat de recoman-
darea Comisiei Europene ca toate
companiile cotate din Uniune sã
întocmeascã, începând din 2005,
situaþii financiare consolidate în
conformitate cu IAS. Ca atare, Re-
gulamentul IAS 1606/2002 este con-
siderat ca fiind cea mai semnifica-
tivã revoluþie contabilã de la emi-
terea Directivelor de contabilitate
încoace, urmãrind limitarea diferen-
þelor contabile dintre statele mem-
bre pentru anumite tipuri de enti-
tãþi ºi seturi de situaþii financiare. 

În acest context, o posibilã clasifi-
care21 a entitãþilor economice s-ar
putea realiza în funcþie de gradul
de responsabilitate publicã (degree
of public accountability). În definiþia
pe care o dã IASB entitãþilor cu
responsabilitate publicã (ERP) se
observã cã respectivele entitãþi nu
sunt doar cele care tranzacþioneazã
titluri pe o piaþã reglementatã, ci ºi
cele care deþin, în calitate de depozi-
tari, active pentru o categorie vastã
de entitãþi precum bãnci, societãþi
de asigurãri, brokeri ºi dealeri pe
piaþa financiarã, fonduri mutuale,
fonduri de pensii sau bãnci de in-
vestiþii. De asemenea, pot fi consi-
derate ca fiind ERP ºi cele care au o
utilitate publicã sau furnizeazã ser-
vicii care sunt esenþiale pentru
economia þãrii de origine, adicã
entitãþile de interes public definite
de legislaþia româneascã ºi nu
numai. O concluzie a acestei direc-
þii ar fi faptul cã respectivelor enti-
tãþi cotate ºi/sau necotate (majoritatea
de mari dimensiuni) li se potriveºte
cel mai bine implementarea de-
plinã a unui sistem de raportare
financiarã precum IFRS. În schimb,
pentru acele entitãþi care nu au
responsabilitate publicã, au dimensi-

uni medii ºi întocmesc situaþii finan-
ciare pentru o gamã variatã de utiliza-
tori se recomandã un sistem mai
simplificat de raportare financiarã,
dar bazat pe acelaºi cadru concep-
tual ca ºi precedentul. Deci, în
cazul în care proiectul IASB referi-
tor la standardele pentru IMM-uri
s-ar dovedi viabil, þãrile ar putea sã
recomande un atare sistem sau
aplicarea de reguli naþionale care
sunt inspirate sau nu de cãtre
cadrul conceptual al IASB.

Astfel, deºi toate statele membre
pretind aplicarea IFRS pentru con-
turile consolidate ale societãþilor
cotate, cerându-se ca în raportul de
audit sã se specifice cã situaþiile
financiare sunt conforme cu „IFRS
adoptate de UE”, nu la fel stã situ-
aþia ºi cu situaþiile financiare indi-
viduale ale societãþilor cotate ºi cu
cele individuale ºi/sau consolidate
ale societãþilor necotate. Ca atare,
în UE, în loc sã avem grupe de þãri care
aplicã sisteme de raportare financiarã
similare, acum avem grupe de entitãþi
care aplicã reguli asemãnãtoare inde-
pendent de þara din care provin, odatã
stabilitã încadrarea lor în respectiva
categorie. Nimeni nu poate spune cã
respectivele grupe de entitãþi nu
pot coexista într-o oarecare mãsurã,
în cadrul aceleiaºi jurisdicþii, nici cã
interpretarea de reguli similare nu
ar putea fi influenþatã de diferen-
þele anterioare în cultura contabilã.
Aceastã situaþie valideazã de fapt
una dintre ipotezele lui Nobes C.
(1998) care se referea la faptul cã
sistemul dominant de raportare
financiarã poate sã nu fie aplicat de
toate entitãþile dintr-o þarã. Dar
deoarece entitãþile necotate nu re-
prezintã un grup omogen, cel puþin
pentru anumite categorii ale aces-
tora va fi imposibil sã fie înlãturat

21 Cristea ª.M. (2007), Armonizarea contabilã internaþionalã ºi practicile contabile naþionale. Studiu de caz pentru România ºi Italia,
Ed. Accent, Cluj-Napoca.
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în timp scurt ºi în întregime specifi-
cul naþional ºi, în plus, s-ar putea ca
respectivele caracteristici naþionale
fie sã înglobeze într-o oarecare
mãsurã anumite elemente ale stan-
dardelor internaþionale, fie sã influ-
enþeze la rândul lor practicile con-
tabile conforme cu IFRS. 

Din aceste motive, considerãm cã
se impune cu stringenþã o reclasifi-
care a sistemelor de raportare fi-
nanciarã contemporane, dar cum
acest lucru nu se poate realiza peste
noapte ne rãmâne doar sã urmãrim
cu atenþie evoluþia viitoare a proce-
sului de armonizare ºi sã iden-
tificãm care dintre lucrãrile de spe-
cialitate noi editate ar putea conþine
acel grãunte de adevãr ce ar con-
duce la o reclasificare contabilã
pertinentã. Astfel, Sellhorn T. ºi
Gornik-Tomaszewski S.22 au plecat
de la testarea tuturor celor cinci
ipoteze ale lui Nobes C.W. (1998),
izbutind într-o oarecare mãsurã
validarea lor în contextul actual. O
importanþã deosebitã a fost acor-
datã ipotezei cã modalitatea de
finanþare dominantã determinã ca-
racteristicile sistemului de rapor-
tare financiarã. Reclasificarea pro-
pusã de cei doi cercetãtori include
pe lângã criteriul menþionat ºi ante-
rior, gradul de responsabilitate publicã
(pe care îl considerã factorul de
diferenþiere principal al sistemelor
contabile din UE, depãºind cu mult

sistemul legal ºi factorul cultural) ºi
tipul de situaþii financiare întocmite de
entitate. Cercetãtorii pleacã de la
premisa cã, în cadrul situaþiilor fi-
nanciare individuale, diferenþele
contabile persistã, iar scopul diferã:
cele consolidate servesc în princi-
pal fundamentãrii deciziei de
investiþie, în timp ce conturile indi-
viduale servesc mai multor scopuri
de interes general în acelaºi timp.
Rezultatul aplicãrii acestor criterii
este formarea a patru grupuri di-
ferite de sisteme contabile, fiecare
grup la rândul sãu fiind detaliat pe
3 nivele: pretins, permis ºi interzis. 

Presupunerile care se fac pentru
susþinerea acestei clasificãri se de-
monstreazã suficient de convingã-
toare pentru a se merge mai de-
parte pe aceastã cale:

a) practicile contabile ale entitã-
þilor cotate din state diferite sunt
mai apropiate decât practicile
contabile ale entitãþilor cotate ºi
necotate din aceeaºi þarã;

b) gradul în care þãrile permit im-
pactul IFRS dincolo de rapor-
tarea consolidatã a entitãþilor
cotate este un bun indicator al
sistemul contabil al acestor þãri. 

Astfel, explicaþiile care se dau în
susþinerea structurii grupurilor pe
cele trei nivele ale lor sunt perti-
nente. Cu toate acestea, considerãm
cã migraþia þãrilor, ca element de

referinþã, dintr-o categorie în alta,
sau suprapunerea în aceeaºi cate-
gorie pe nivele diferite ar putea
reprezenta, cel puþin pentru mo-
ment, un element de instabilitate al
modelului. 

Studiul concluzioneazã cã statele
membre ale UE din 2004 intrã în
grupul 2, nivelul 1 (IFRS pretins în
întocmirea situaþiilor financiare
individuale ale entitãþilor cotate).
Aceste state au ales IFRS ca trata-
ment de bazã sau ca standarde na-
þionale. Dar acest lucru nu înseam-
nã cã sistemele lor de raportare
financiarã sunt identice, fiecare þarã
imprimând reformei contabile ca-
racterul naþional. În acest caz apare
riscul ca pe piaþa internã sã avem
de-a face cu o competiþie între IFRS
ºi normele naþionale la nivelul con-
turilor anuale. În grupul 3 se re-
marcã planul ambiþios al Comisiei
Belgiene pentru Standarde de Contabi-
litate (CBN) de a converge GAAP-
urile belgiene cu IFRS, urmãrindu-
se astfel obþinerea unui avantaj
competitiv pe piaþa internã a
Uniunii. Pe de altã parte, grupul 4
relevã cã, în mai mult de jumãtate
din statele membre, IFRS sunt fie
permise, fie pretinse, cu excepþiile
de rigoare.

Pe de altã parte, aplicarea IFRS
pentru conturile individuale ale
entitãþilor necotate este datoratã
faptului cã respectivele entitãþi
sunt filiale ale companiilor cotate
care aplicã IFRS sau presiunii pu-
ternice pentru asigurarea compara-
bilitãþii pe piaþã din partea credito-
rilor ºi furnizorilor, deseori indusã
chiar de cãtre contabili23. În plus,
datoritã opþiunilor ce se regãsesc în
Regulamentul IAS, este dificil de

22 Sellhorn T., Gornik-Tomaszewski S.(2006) “Implications of the «IAS Regulation» for Research into the International
Differences in Accounting Systems”, Accounting in Europe, 3: 187-217.

23 Bertoni M., Cristea ª., De Rosa B. (2007), “Provocãri în procesul de armonizare din România ºi Italia (I)”, Contabilitatea,
expertiza ºi auditul afacerilor, 3: 34-42.
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identificat care aspecte aparþin ar-
monizãrii de jure ºi care celei de
facto, nefiind clar dacã la nivelul
unei þãri practicile aceluiaºi grup
de entitãþi sunt într-adevãr con-
forme cu legislaþia. Aºadar, decizia
de a alege revine entitãþii, regulile
pierzându-ºi din caracterul lor ri-
gid. Iar IFRS permit o serie de trata-
mente alternative, care pot face ca
practicile conforme IFRS sã difere. 

În concluzie, considerãm cã Sellhorn
T., Gornik-Tomaszewski S. (2006;
187-217) reprezintã doar începutul
„noului val” în clasificãrile conta-
bile internaþionale deoarece, pe mã-
surã ce legislaþia de implementare
a IFRS se modificã, clasificarea tre-
buie ajustatã pentru a reflecta sta-
diul convergenþei la nivel regional.
În plus, acest tip de clasificare este
primul pe care îl vedem ca reflec-
tând evoluþia actualã a procesului
de armonizare contabilã.
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Ne-au sosit la redacþie douã noi lu-
crãri de specialitate cu un pronunþat
caracter practic, aplicativ realizate de
profesorul Ioan Moroºan, care este ºi
auditor financiar, apãrute recent la
Editura "Evcont Consulting" din
Suceava.

Prima - intitulatã Contabilitatea fi-
nanciarã a firmei - abordeazã, pe
baza celor mai noi reglementãri în
materie, sistemul contabil ca o parte
a sistemului informaþional economic
ºi prezintã principiile ºi conceptele
contabilitãþii, metodele ºi tehnicile ei
de lucru, aplicaþii practice utilizând
conturile din clasele 1-7, monografii
contabile, precum ºi un set de docu-
mente justificative, registre contabile
ºi situaþii financiare anuale.
Lucrarea respectivã este completatã
cu un volum tot cu caracter practic:
Sinteze de reglementãri ºi studii de
caz din contabilitatea financiarã ºi
de gestiune", care îºi propune sã
prezinte o serie de aplicaþii practice
din domeniul contabilitãþii, cu sco-
pul de a micºora efortul necesar ºi de
a reduce timpul de obþinere a situaþi-
ilor financiare.
Componenta didacticã a celor douã
lucrãri o recomandã elevilor ºi stu-

denþilor care studiazã contabilitatea,
economiºtilor ºi cadrelor didactice,
lucrãtorilor din domeniul financiar-
fiscal ºi din contabilitate, între-
prinzãtorilor ºi oamenilor de afaceri,
precum ºi în general celor care acced
la profesia contabilã.

Cãrþi semnate de auditori financiari
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Introducere

Ca urmare a practicii auditului de peste un mileniu,
terminologia a fost diversificatã, dar cu un conþinut
apropiat. Astfel, în diferite perioade de timp s-a
folosit unul din urmãtorii termeni: inspecþie, control,

revizie, verificare, expertizã contabilã, supervizare
etc, termeni ce se bazeazã pe ideea de investigare,
respectiv tehnici ºi procedee specifice de investigare4.

Termenul de audit provine din latinescul „audire” = a
asculta ºi a informa pe alþii. În optica anglo-saxonã,
termenul de audit are semnificaþia unei revizii a infor-
maþiilor contabile ºi de altã naturã, realizatã de cãtre
un profesionist independent, în vederea exprimãrii
unei opinii asupra regularitãþii ºi sinceritãþii infor-
maþiilor auditate.

Reglementãri în domeniul 
auditului statutar

Regulations for Statutory Audit 

The audit profession developed as a response to the practical and informational need of different users in order to underlie and make
opportune and rational decisions during the life of an economic entity. In Romania, the auditing activity, and inferentially the audit
profession, is new, but it was able to reach its maturity through the regulatory framework and the activity practice.

The literature explains the call for statutory audit through the means of three theories1:

- The motivational theory that explains the call for statutory audit through the superior professional conduct of the ones
accountable for the financial statements;

- The agency theory that explains the call for statutory audit through the argument that investors can not fully trust managers
with the adequate usage of allocated funds;

- The assurance theory that explains the call for statutory audit by using two principles2: the assurance principle (the auditor
offers a certain degree of reliability to the users of the audited information); the information principle (the audited information is more
reliable and more useful for the main users in the decision making process). 

The statutory auditing must comply with two requirements3: regularity requirements and authenticity requirements. Regularity implies
that the activity must be in accordance with the regulations in effect (national and/or international norms or standards, the European
Union's directives, the norms developed by the professional organizations), and in default of these, the base of auditing is repre-
sented by general accepted accounting principles and the professional reasoning. Authenticity implies the fact that the people in
charge of the administration and the finance-accounting department are well intended when choosing and applying the accounting
policies and procedures, when assessing the reality of the transactions and operations, when appraising the operations and risks.

Key words: audit, statutory audit, statutory auditor, national regulations, international regulations

Abstract

Cuvinte cheie:
audit, audit statutar, auditor statutar, 
reglementãri naþionale, reglementãri 

internaþionale
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1 Dobroþeanu L., Dobroþeanu C.L., Audit, concepte ºi practici, Ed. Economicã, Bucureºti, 2002, p. 30-33.
2 Dãnescu T., Audit financiar – convergenþe între teorie ºi practicã, Ed. Irecson, Bucureºti, 2007, p. 44-45.
3 Oprean I., Popa I.E., Lenghel R.D., Procedurile auditului ºi ale controlului financiar, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, p. 107-108.
4 Crãciun ª., Audit financiar ºi audit intern, Ed. Economicã, Bucureºti, 2004, p. 22.
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În legislaþia româneascã prin Ordonanþa de Urgenþã
nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, mo-
dificatã ºi republicatã s-a folosit termenul de „audit
financiar”, iar în Directiva a VIII-a a Consiliului
Comunitãþii Europene este folositã expresia de „ con-
trolul legal /auditul legal / auditul statutar”. 

Ca urmare a calitãþii de stat membru al Uniunii Euro-
pene, României i-a revenit sarcina de a transpune ºi a
implementa directivele emise de Uniunea Europeanã,
respectiv transpunerea Directivei 2006/43/CE din 17
mai 2006 a Parlamentului European ºi a Consiliului
privind auditul statutar al conturilor anuale ºi al con-
turilor consolidate, respectiv de modificare a direc-
tivelor Consiliului 78/660/CE ºi 83/349/CE ºi de
abrogare a Directivei 84/253/CEE. Astfel, a fost adop-
tatã Ordonanþa de Urgenþã nr. 90/24 iunie 2008
privind auditul statutar al situaþiilor anuale ºi al
situaþiilor financiare anuale consolidate5.

Potrivit prevederilor Legii nr. 278/7.11.2008, a fost
definit termenul de audit statutar ca fiind „…auditul
situaþiilor financiare anuale sau al situaþiilor finan-
ciare anuale consolidate, aºa cum este prevãzut de
legislaþia comunitarã, transpusã în reglementãrile
naþionale.”

În timp, se observã o diversitate a terminologiei pen-
tru aceeaºi accepþiune, dar, indiferent de termenul
folosit, elementul de importanþã este obligativitatea
auditului financiar/auditului statutar, obligaþie ce
rezultã din prevederile reglementãrilor legale
naþionale conforme cu directivele europene. 

Auditul statutar reprezintã examinarea efectuatã de
un profesionist contabil competent ºi independent
asupra situaþiilor financiare ale unei entitãþi în vede-
rea exprimãrii unei opinii motivate asupra imaginii
fidele, clare ºi complete a poziþiei ºi situaþiei financia-
re, precum ºi a rezultatelor (performanþelor) obþinute
de acesta, prin raportare la standardele naþionale sau
internaþionale de audit. Auditorul statutar este un
profesionist contabil „persoana fizicã autorizatã, în
conformitate cu prevederile prezentei legi, de cãtre
autoritatea competentã, respectiv Camera Auditorilor
Financiari din România (CAFR), sã efectueze audit
statutar”, iar firma de audit este „persoana juridicã
sau orice altã entitate, indiferent de forma juridicã a
acesteia, care este autorizatã de autoritatea competen-

tã, respectiv CAFR, în conformitate cu prevederile
prezentei ordonanþe de urgenþã, sã efectueze audit
statutar”.6

Putem desprinde câteva caracteristici ale auditului
statutar: auditul statutar este realizat numai de spe-
cialiºti independenþi care fac parte dintr-un orga-
nism autonom, independent fiind efectuat de profe-
sioniºti independenþi ºi auditul are un caracter legal
prin faptul cã este reglementat prin Standardele
Internaþionale de Audit ºi legislaþia naþionalã. 

Caracteristicile auditului statutar care-l deosebesc
de auditul contractual sunt: numirea auditorului
statutar se face de cãtre adunarea generalã a acþiona-
rilor sau asociaþilor; orice auditor statutar e mandatat,
de regulã pentru o duratã de 5-7 ani; auditorul statu-
tar emite în toate cazurile un raport de audit care are
un conþinut strict normat; auditorului statutar îi este
specificã o anumitã conduitã deontologicã precis sta-
bilitã prin Codul Etic; misiunea de audit statutar are
un caracter permanent; auditul statutar se efectueazã
numai prin sondaj.

Obiectul auditului statutar este emiterea unei opinii
ce poate fi exprimatã în urmãtoarele feluri: situaþiile
financiare dau o imagine fidelã (abordarea latino-con-
tinentalã); situaþiile financiare prezintã în mod sincer
în toate aspectele lor semnificative poziþia financiarã,
situaþiile financiare ºi performanþele financiare (abor-
darea anglo-saxonã). 

Elementele de bazã ale conceptului de audit statutar
sunt: 

profesionistul competent ºi independent, care
poate fi o persoanã fizicã sau persoanã juridicã; 

obiectul examinãrii efectuate de profesionistul
contabil îl constituie situaþiile financiare ale en-
titãþii, în totalitatea lor: bilanþ, cont de profit ºi
pierdere ºi celelalte componente ale situaþiilor
financiare, în funcþie de referenþialul contabil
aplicabil; 

scopul examinãrii este exprimarea unei opinii
motivate cu privire la imaginea fidelã, clarã ºi
completã a poziþiei financiare (patrimoniului), a
situaþiei financiare ºi a rezultatelor obþinute de
entitatea auditatã; 

criteriul de calitate în funcþie de care se face
examinarea ºi se exprimã opinia îl constituie

5 Legii nr. 278/7.11.2008 privind auditul statutar al situaþiilor anuale ºi al situaþiilor financiare anuale consolidate, publicatã în
M. Of. nr. 768 din 14.11.2008.

6 Art. 2, alin. 2 ºi 3 din Legea nr. 278/2008.
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Standardele (normele) de Audit ºi Standardele
(normele) Contabile. 

Metodologia de cercetare

Într-o abordare filosoficã, existã douã tipuri de
cercetãri: empiricã ºi teoreticã, iar din punct de vedere
funcþional, cercetarea poate fi împãrþitã în cercetare
de bazã (purã) ºi cercetare aplicatã.

În optica lui Miller P.V., în lucrarea Strategies for com-
munication research, publicatã în Beverly Hills: Sage
Publications, 1977, cercetarea ºtiinþificã presupune
trei abordãri:
- cercetãri de bazã (engl. basic research) care inves-

tigheazã nivelul de cunoºtinþe ºi care aduce con-
tribuþii dacã descoperã o nouã problemã sau dez-
voltã o nouã abordare teoreticã pentru a rezolva
probleme cunoscute anterior. Utilitatea acestei
tipologii de cercetare este mare pentru academi-
cieni ºi scãzutã pentru practicieni;

- cercetãri aplicative (engl. applied research) care con-
tribuie la consolidarea cunoaºterii ºi au implicaþii
pentru practicã. Aceastã tipologie se bazeazã pe
cercetãrile de bazã anterioare ºi presupun o testare
a lor; 

- cercetãri aplicate (engl. usable research) care pre-
supun o diseminare a unor rezultate anterioare ºi
care, în esenþã, nu au impact în sfera practicã.

În mod formal, orice cercetare este formatã din patru
pãrþi (etape): consultarea literaturii de specialitate;
dezvoltarea de teorii; testarea teoriilor ºi reflectarea ºi
integrarea noþiunilor.

Având în vedere tema abordatã de noi, metoda de
cercetare a fost una teoreticã ºi totodatã aplicatã
deoarece scopul este bine definit ºi a constat în sinte-
tizarea evoluþiei reglementãrilor privind auditul sta-
tutar. Din punct de vedere al etapelor cercetãrii, în
cadrul acestei lucrãri rãmânem în perimetrul primei
etape a unei cercetãri ºtiinþifice, cea a consultãrii lite-
raturii de specialitate, în cazul prezentei lucrãri a con-
sultãrii ºi sintetizãrii principalelor reglementãri naþio-
nale, cât ºi internaþionale cu privire la auditul statutar.

Câteva comentarii

Dezvoltarea practicilor de audit au impus armo-
nizarea ºi standardizarea atât la nivel naþional, cât ºi
la nivel internaþional. În anul 1917 a apãrut primul

„Ghid profesional al Auditorilor Financiari” elaborate
de Institutul American al Contabililor Publici (IACP).

Pe plan european, Directiva a VIII-a a Comunitãþii
Economice Europene a constituit reglementarea de
bazã în domeniul auditului financiar, în special cu
privire la gradul de calificare al specialiºtilor ce se
ocupã de auditul financiar, reglementare care se
impunea a fi adoptatã de cãtre toate þãrile membre ale
Uniunii Europene, inclusiv de cãtre candidate la ade-
rare. Prevederile Directivei a VIII-a vizeazã criteriile
legate de competenþa ºi independenþa auditorilor
financiari acreditaþi.

Condiþiile minime cerute de Comunitate pentru ob-
þinerea titlului de auditor financiar a persoanelor fizi-
ce sau juridice au fost precizate prin reglementãrile
Directivei a VIII-a, respectiv patru ani de vechime în
specialitate sau titlul de expert contabil cu studii
superioare. Directiva a VIII-a reprezintã un document
de referinþã în reglementarea auditului financiar la
nivel european. Totodatã, directiva reglementeazã
necesitatea respectãrii obligatorie a Standardelor
Internaþionale de Audit, la nivelul tuturor þãrilor
europene. Astfel, s-a considerat a fi necesarã ºi elabo-
rarea unor Standarde Internaþionale în domeniul au-
ditului financiar. Federaþia Internaþionalã a Contabi-
lilor (IFAC) a elaborat „Standardele Internaþionale de
Audit” (ISA), care sunt supuse în permanenþã unui
proces de revizuire ºi îmbunãtãþire.

În anul 1996 Comisia Europeanã a adoptat Cartea
Verde (Green Paper), care conþine mai multe Standarde
Internaþionale de Audit Financiar (peste patruzeci de
standarde), clasificate pe zece secþiuni. Cartea Verde
cuprinde atât conþinutul Standardelor Internaþionale
de Audit Financiar, cât ºi Codul privind conduita
eticã ºi profesionalã în domeniul auditului financiar.
Prevederile adoptate prin Cartea Verde au vizat as-
pecte cu privire la rolul, poziþia ºi responsabilitatea
auditorului financiar, respectiv aspecte privind
desemnarea ºi revocarea auditorului financiar, inclu-
siv remunerarea serviciilor de audit financiar, respon-
sabilitatea ºi libertatea prestãrii serviciilor de audit,
conþinutul raportului de audit etc. 

Cadrul juridic în care-ºi desfãºoarã activitatea audi-
torii financiari, precum ºi Standardele profesionale ºi
Codurile de conduitã eticã sunt elementele definitorii
ale auditului statutar.

În România, raportarea financiarã ºi cerinþele din do-
meniul auditului au fost într-un continuu proces de



schimbãri ºi progrese, în direcþia aplicãrii de stan-
darde comparabile cu cele aplicate în cadrul Uniunii
Europene. 

În 1999 Ministerul Finanþelor Publice a demarat un
proiect de armonizare a legislaþiei româneºti din
domeniul contabilitãþii ºi auditului cu Standardele
Internaþionale ºi Directivele europene în domeniu. În
urma acestui proiect au rezultat unele schimbãri fun-
damentale în legislaþie: 

Armonizarea raportãrii financiare româneºti cu
cerinþele Standardelor Internaþionale de Conta-
bilitate ºi Directiva a IV-a a CE;

Aprobarea Ordinului ministrului finanþelor pu-
blice nr. 94/2001;

Armonizarea raportãrii financiare pentru soci-
etãþile comerciale care nu aplicã OMF 94/2001
cu cerinþele Directivei a IV-a a CE – aprobarea
Ordinului ministrului finanþelor publice nr.
306/2002; 

Înfiinþarea unui organism responsabil cu
instruirea ºi reglementarea activitãþii de audit
financiar în România, Camera Auditorilor
Financiari din România (CAFR)- Ordonanþa de
Urgenþã nr. 75/1999, aprobatã prin Legea
133/2002;

Aprobarea Reglementãrilor Contabile confor-
me cu Directivele europene - Ordinul ministru-
lui finanþelor publice nr. 1752/2005;

Aprobarea categoriilor de persoane juridice
care aplicã reglementãri contabile conforme cu
Standardele Internaþionale de Raportare
Financiarã, respectiv reglementãri contabile
conforme cu Directivele europene - Ordinul
ministrului finanþelor publice nr. 907/2005;

Începând cu 1 ianuarie 2006, Ordinul ministru-
lui finanþelor publice nr. 1752/2005 privind
Aprobarea Reglementãrilor Contabile con-
forme cu Directivele Europene a înlocuit OMF
94/2001, OMF 306/2002 ºi un numãr de alte
ordine ºi reglementãri emise anterior de
Ministerul Finanþelor Publice.

Astfel, anul 1999 este un moment de referinþã în evo-
luþia reglementãrilor privind auditul statutar, deoa-
rece prin Ordinul nr. 1009 din 14 septembrie 1999
emis de cãtre Ministerul Finanþelor7 ºi adoptarea Re-
gulamentului de organizare ºi funcþionare al Camerei
Auditorilor Financiari din România8 s-a realizat ali-
nierea auditului financiar din România la prevederile
Directivei a VIII-a a CE ºi implementarea cadrului
juridic pentru organizarea activitãþii de audit finan-
ciar prin care se reglementeazã exercitarea indepen-
dentã a mandatului de auditor financiar, atribuþiile ºi
modul de organizare al Camerei Auditorilor Finan-
ciari din România.

Prin Ordonanþa Guvernului nr. 75/1999 privind acti-
vitatea de audit financiar9 s-a definit activitatea de
audit ca fiind „activitatea de verificare a situaþiilor
financiare ale societãþilor comerciale de cãtre auditorii
financiari în conformitate cu standardele de audit
internaþionale.”

Cadrul juridic al auditului statutar a fost în perma-
nenþã actualizat cu Standardele Internaþionale. Astfel,
în anul 2002, prin Legea nr. 133 din 19 martie 2002
pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/1999 privind activi-
tatea de audit financiar, activitatea de audit se trans-
formã din „activitatea de verificare a situaþiilor finan-
ciare” în „activitatea de examinare în vederea expri-
mãrii de cãtre auditorii financiari a unei opinii asupra
situaþiilor financiare în conformitate cu standardele
de audit armonizate cu standardele internaþionale de
audit.” Totodatã, se reglementeazã ºi sfera serviciilor
ce pot fi desfãºurate de auditorii financiari persoane
fizice ºi juridice. De asemenea, prin Legea nr.
133/2002 se reglementeazã aspectul independenþei
auditorului financiar; astfel, auditorii financiari în
exercitarea mandatului lor sunt liberi ºi percepuþi a fi
liberi de orice constrângere, care ar putea aduce atin-
gere principiilor de independenþã, obiectivitate ºi
integritate profesionalã.

În privinþa accesului la profesia de auditor financiar, o
modificare esenþialã a fost aceea cu privire la condiþi-
ile de vechime pe care trebuie sã le îndeplineascã un
candidat pentru accesul la profesia de auditor. Astfel,
nu mai este necesarã pentru un candidat vechimea de
3 ani de când a primit calitatea de expert contabil, ci
este suficientã calitatea de expert contabil sau contabil

46

Auditul ºi raportãrile financiare, de la teorie la practicã

7 Ordinul nr. 1009 din 14 septembrie 1999 emis de cãtre Ministerul Finanþelor, publicat în M.Of. nr. 463 din 24 septembrie 1999.
8 Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Camerei Auditorilor Financiari din România este aprobat de Guvernul

României prin emiterea Hotãrârii de Guvern nr. 591 din 6 iulie 2000 publicatã în M. Of. nr. 349 din 26 iulie 2000.
9 Ordonanþa Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar publicatã în M. Of. nr. 256 din 4 iunie 1999.



autorizat sau candidaþii sã fie licenþiaþi ai unei fa-
cultãþi cu profil economic ºi cu experienþã în dome-
niul financiar contabil. 

Prin Ordonanþa Guvernului nr. 67/29 august 2002
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit
financiar, prevederile menþionate mai sus au fost
modificate, în sensul cã o persoanã care accede la pro-
fesia de auditor financiar este necesar sã aibã o
vechime de 4 ani, iar dupã ce a fost admis la stagiul de
audit trebuie sã efectueze un stagiu de 2 ani sub
îndrumarea unui auditor financiar atestat de Camera
Auditorilor Financiari din România. Prin aceeaºi
reglementare legalã a fost extinsã ºi sfera serviciilor
pe care auditorii financiari le pot efectua în exercita-
rea independentã a profesiei, adãugându-se: activitãþi
de expertizã contabilã; activitãþi de evaluare; activitãþi
de reorganizare judiciarã ºi lichidare.

Alinierea reglementãrilor naþionale privind activi-
tatea de audit statutar la reglementãrile internaþionale
(normele ºi Standardele Internaþionale de Audit) s-a
realizat prin asimilarea în contextul naþional a
normelor internaþionale de audit publicate în lucrarea
„Audit Financiar 2006. Standarde. Codul etic” de
cãtre CAFR ºi a codului de conduitã eticã ºi profesio-
nalã emis de Federaþia Internaþionalã a Contabililor.10

Camera Auditorilor Financiari din România a asimi-
lat Standardele Internaþionale de Audit Financiar în
formã originalã, ca bazã de efectuare a auditului
financiar în România. Aceste standarde sunt utilizate
de cãtre profesioniºtii din România în auditarea situ-
aþiilor financiare, elaborate în conformitate cu Stan-
dardele Internaþionale de Contabilitate.

În sensul armonizãrii reglementãrilor naþionale cu
Standardele Internaþionale de Contabilitate un act
normativ important a fost Ordinul ministrului finan-
þelor publice nr. 94 din 29 ianuarie 2001 pentru apro-
barea Reglementãrilor contabile armonizate cu Di-
rectiva a IV-a a CE ºi cu Standardele Internaþionale de
Contabilitate11 prin care s-a instituit obligaþia anumi-
tor categorii de entitãþi patrimoniale de a efectua au-
ditul situaþiilor financiare, concomitent cu aplicarea
Standardelor Internaþionale de Contabilitate, stabilin-

du-se în mod expres obligaþia auditãrii situaþiilor fi-
nanciare anuale, întocmite în conformitate cu Stan-
dardele Internaþionale de Contabilitate, inclusiv a
situaþiilor financiare retratate.

Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991 – legea con-
tabilitãþii republicatã12, articolului 29 alin. 1 precizeazã
cã „situaþiile financiare anuale vor fi însoþite de rapor-
tul administratorilor, raportul de audit sau raportul
comisiei de cenzori….”, iar la articolul 34 se men-
þioneazã ºi alte situaþii concrete pentru care este obli-
gatorie auditarea situaþiilor financiare, astfel:

„Art. 34 (1) Situaþiile financiare anuale ale persoanelor
juridice de interes public sunt supuse auditului financiar,
care se efectueazã de cãtre auditori financiari, persoane fi-
zice sau juridice autorizate, în condiþiile legii. 

(2) În înþelesul prezentei legi, prin persoane juridice de
interes public se înþelege: instituþiile de credit; instituþiile
financiare nebancare, definite potrivit reglementãrilor
legale, înscrise în Registrul general; societãþile de asigu-
rare, asigurare-reasigurare ºi de reasigurare; entitãþile
autorizate, reglementate ºi supravegheate de Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societãþile de
servicii de investiþii financiare, societãþile de administrare a
investiþiilor ºi organismelor de plasament colectiv, autori-
zate/avizate de Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare;
societãþile comerciale ale cãror valori mobiliare sunt admise
la tranzacþionare pe o piaþã reglementatã; companiile ºi
societãþile naþionale; persoanele juridice care aparþin unui
grup de societãþi ºi intrã în perimetrul de consolidare de
cãtre o societate-mamã care aplicã Standardele interna-
þionale de raportare financiarã.

(3) Sunt auditate ºi situaþiile financiare întocmite de en-
titãþile care au aceastã obligaþie conform legislaþiei specifice
acestora.

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situaþi-
ile financiare întocmite în vederea efectuãrii operaþiunilor
de fuziune, divizare sau a încetãrii activitãþii persoanelor
care au obligaþia auditãrii situaþiilor financiare anuale. 

(5) Prin ordin al ministrului economiei ºi finanþelor pot fi
stabilite ºi alte cazuri în care situaþiile financiare anuale
sunt supuse auditului financiar.”

471/2009

Reglementãri în domeniul auditului statutar

10 I.F.A.C. – International Federation of Accountants (Federaþia Internaþionalã a Contabililor), care a fost creatã în 1977 la cu
ocazia celui de-al XI-lea Congres Internaþional de Contabilitate de la München.

11 Ordinul ministrului finanþelor nr. 94 din 29 ianuarie 2001 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile armonizate cu
Directiva a IV-a a Comunitãþii Economice Europene ºi cu Standardele Internaþionale de Contabilitate, publicat în M. Of. nr.
85/20.02.2001.

12 Legea nr. 82/1991, legea contabilitãþii, republicatã, publicatã în M. Of. nr. 454/18 iunie 2008, partea I. 



Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1752/2005
precizeazã criteriile de dimensiune pentru entitãþile
obligate la auditarea situaþiilor financiare. Astfel, sunt
obligate la auditarea situaþiilor financiare entitãþile
care:

- Potrivit reglementãrilor contabile conforme cu Di-
rectiva a IV-a a Comunitãþii Economice Europene
„Art. 3 (1)... la data bilanþului depãºesc limitele a douã
dintre urmãtoarele trei criterii, denumite în continuare
criterii de mãrime: 

- total active: 3.650.000 euro; 

- cifra de afaceri netã: 7.300.000 euro; 

- numãr mediu de salariaþi în cursul exerciþiului finan-
ciar: 50”;

- Potrivit reglementãrilor contabile conforme cu Di-
rectiva a VII-a a Comunitãþii Economice Europene
„Art. 13. (1) Cu respectarea prevederilor pct. 12, o
societate-mamã este scutitã de la întocmirea situaþiilor
financiare anuale consolidate dacã, la data bilanþului
sãu, entitãþile care urmeazã sã fie consolidate nu
depãºesc împreunã, pe baza celor mai recente situaþii
financiare anuale ale acestora, limitele a douã dintre
urmãtoarele trei criterii: 

- total active 17.520.000 euro 

- cifra de afaceri netã: 35.040.000 euro 

- numãr mediu de salariaþi în cursul exerciþiului finan-
ciar: 250”.

Entitãþile de interes public (inclusiv societãþile cotate
la bursã) au obligaþia de a fi auditate din punct de ve-
dere financiar conform prevederilor Legii nr.
297/200413:

„Art. 258.- (1) Situaþiile financiar-contabile ºi cele
privind operaþiunile oricãrei entitãþi supuse autori-
zãrii, supravegherii ºi controlului C.N.V.M., conform
prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în confor-
mitate cu cerinþele specifice stabilite de Ministerul
Finanþelor Publice ºi cu reglementãrile C.N.V.M. ºi
vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, per-
soane active, membre ale Camerei Auditorilor
Financiari din România.

……………………………………………………………..

Art. 259.- (1) Auditorul financiar:

a) întocmeºte un raport de audit financiar, în confor-
mitate cu standardele de audit emise de Camera
Auditorilor Financiari din România.”

În schimb, entitãþile care întocmesc situaþii financiare
simplificate nu au obligaþia de a fi auditate financiar,
exceptând cazul în care aceastã cerinþã este impusã
prin alte prevederi legale, cum ar fi Legea societãþilor
comerciale. Legea privind societãþile comerciale (nr.
31/1990)14 prevede: 

“Art. 160. - (1) Situaþiile financiare ale societãþilor
comerciale supuse obligaþiei legale de auditare vor fi
auditate de cãtre auditori financiari persoane fizice
sau persoane juridice, în condiþiile prevãzute de lege. 

(11) Societãþile pe acþiuni care opteazã, în temeiul art.
153, pentru sistemul dualist de administrare sunt
supuse auditului financiar.

(12) Societãþile pe acþiuni ale cãror situaþii financiare
sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau
opþiunii, în acest sens, a acþionarilor pot sã nu aplice
prevederile art. 159 alin. (1), hotãrârea în acest sens
fiind luatã de adunarea generalã a acþionarilor.
(2) Societãþile comerciale ale cãror situaþii financiare
anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii
sau hotãrârii acþionarilor, vor organiza auditul intern
potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor
Financiari din România. 

…………………………………………………………….

Art. 1601. - Consiliul de administraþie, respectiv direc-
toratul, înregistreazã la registrul comerþului orice
schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor finan-
ciari. 

…………………………………………………………….

Art. 163 (2) … cenzorii vor prezenta adunãrii generale
un raport amãnunþit. Modalitatea ºi procedura de
raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit
normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari
din România. 

(3) Adunarea generalã poate aproba situaþiile finan-
ciare anuale numai dacã acestea sunt însoþite de
raportul cenzorilor sau, dupã caz, al auditorilor
financiari.”
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13 Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital, publicatã în M. Of. nr. 571/29.06.2004.
14 Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, modificatã prin Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 52/2008 publicatã

în M. Of. nr. 333/30 aprilie 2008.



Auditorul financiar emite un raport care - deºi în
Ordinul ministrului finanþelor nr. 1752/2005 nu se
menþioneazã în mod expres acest lucru - se presupune
cã se adreseazã acþionarilor (sau echivalentului) în
cadrul Adunãrii Generale a Acþionarilor. 

Aspectele care trebuie sã fie incluse în Raportul
Auditorului sunt indicate în Ordinul ministrului
finanþelor nr. 1752/2005. 

În plus, auditorul financiar trebuie sã respecte stan-
dardele de audit emise de Camera Auditorilor
Financiari din România. 

În paralel cu preocuparea continuã pentru dezvol-
tarea profesiei de auditor financiar, Camera Audi-
torilor Financiari din România (CAFR) a promovat ºi
relaþiile internaþionale cu instituþiile de profil din
strãinãtate, contactând Federaþia Internaþionalã a
Contabililor ºi Federaþia Experþilor Contabili Euro-
peni (F.E.E. – Féderation des Experts Comptables
Européens), în vederea demersurilor pentru aderarea
ei la aceste organisme. Camera (C.A.F.R.) a beneficiat
de asistenþa Departamentului pentru Dezvoltare
Internaþionalã din cadrul Guvernului Marii Britanii.
Camera Auditorilor Financiari din România a
încheiat un acord de recunoaºtere a calificãrilor de
auditor financiar cu Asociaþia Contabililor Autorizaþi
din Marea Britanie, ºi a recunoscut, potrivit legii
privind auditul financiar, calificãrile acordate de alte
Institute profesionale membre ale Federaþiei Inter-
naþionale a Contabililor, aceºti membri urmând sã
contribuie la dezvoltarea organismului profesional
din România.

Concluzii

Auditul statutar este o activitate complexã, auditorul
confruntându-se cu situaþii diverse, iar în aceste
condiþii activitatea de audit nu se deruleazã dupã
reþete universal valabile care sã poatã fi aplicate
indiferent de situaþie. 

Însã, auditorul trebuie sã respecte normele de audit,
codul etic ºi principiile fundamentale ºi cadrul legal
în vigoare, dar sã foloseascã procedurile de audit
potrivit judecãþii proprii, adicã raþionamentului pro-
fesional.

Totodatã, auditorul trebuie sã conºtientizeze care sunt
aºteptãrile publicului, respectiv rolul auditorului în
protejarea intereselor prin oferirea de informaþii cu

privire la: acurateþea declaraþiilor financiare, a situaþi-
ilor financiare; continuitatea exploatãrii ºi solvabili-
tatea firmei; depistarea fraudelor; respectarea de cãtre
firmã a obligaþiilor sale legale; comportamentul
responsabil al firmei faþã de problemele legate de
mediu ºi probleme sociale.
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O succintã 

analizã criticã 

a situaþiei actuale

IFRS-urile sunt în prezent fie o ceri-
nþã, fie sunt permise în numeroase
þãri, de la Australia la Zambia.
Toate companiile din Comunitatea
Europeanã cotate la bursã (mai
mult de 6000) ºi-au realizat situaþi-
ile financiare în acord cu IFRS-urile
începând cu 1 ianuarie 2005. În
2007, Canada, Chile, Israel ºi Co-
reea au anunþat cã planificã aban-
donarea standardelor naþionale ºi
adoptarea IFRS-urilor. De aseme-
nea, economiile importante din
lume care sunt în plinã afirmare –
Brazilia, Rusia, India ºi China –
adoptã sau cel puþin analizeazã
posibilitatea adoptãrii IFRS-urilor.
„Aceasta este o etapã clarã din pro-
cesul de acceptare a IFRS-urilor ca
limbaj comun de raportare finan-
ciarã în întreaga lume”, spune Sir
David, iar beneficiile adoptãrii pot
fi semnificative pentru companii,
investitori ºi autoritãþile de regle-
mentare din domeniu.

În Comunitatea Europeanã, de
exemplu, IFRS-urile ajutã compani-
ile în procesul de diminuare a cos-
turilor implicate de conformare,
prin eliminarea necesitãþii de a
aprofunda diferitele situaþii finan-
ciar-contabile naþionale într-o sin-
gurã situaþie financiarã pentru a
îndeplini cerinþele din þara lor de
provenienþã.

De asemenea, IFRS-urile permit
investitorilor sã compare mai uºor
companii care opereazã în diferite
pãrþi ale lumii ºi faciliteazã entitã-
þilor de reglementare din domeniu
adoptarea unei abordãri mai apro-
fundate în ceea ce priveºte supra-
vegherea mediului financiar-eco-
nomic în regiune. Deºi Comunita-
tea Europeanã ºi Parlamentul Euro-
pean au fost factorii de decizie care
au accelerat miºcarea globalã pen-
tru adoptarea standardelor inter-
naþionale, nu toate þãrile au fost en-
tuziasmate de acest fapt.
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Global Accounting Standards 
- Trends and Developments 

In this article there are presented, in brief, the general aspects regarding the
International Financial Reporting Standards - IFRS. During the article, there will be
made reference to the causes which determined the necessity to have these stan-
dards and the manner in which they were and will be adopted by different countries all
over the world. Today, more than 100 countries on all five continents use International
Financial Reporting Standards (IFRS), and over the next few years they will be joined
by many more. The IFRS will enable investors to more easily compare companies
operating in different jurisdictions, and facilitate a more consistent approach to super-
vision by regulators across the region.
For IFRS to become anything approaching a 'global standard', some of the world's
most important economies still need to converge their national standards with interna-
tional standards. The accounting specialists consider that in order for the IFRS to
become the unique set of accounting standards internationally accepted, there must
be encouraged the minimization of differences and delays particularly in Europe.
At the end of the article, there are presented general information on International
Accounting Standards Board - IASB the central entity which settles, regulates and pro-
motes the IFRS.
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Pentru ca IFRS-urile sã devinã din
ce în ce mai mult „standarde glo-
bale”, unele dintre cele mai impor-
tante economii ale lumii trebuie sã
alinieze standardele lor naþionale
cu standardele internaþionale. Din-
tre þãrile din G8, Japonia ºi Statele
Unite ale Americii au fost cele mai
de seamã codaºe, dar, pe parcursul
ultimului an, ambele þãri au între-
prins acþiuni semnificative în proce-
sul de adoptare a standardelor
internaþionale. În august 2007, Con-
siliul Standardelor Contabile din
Japonia (Accounting Standards Board
of Japan – ASBJ) ºi IASB au anunþat
încheierea Acordului Tokio, o iniþia-
tivã menitã sã accelereze procesul
de convergenþã dintre GAAP-urile
japoneze ºi IFRS-uri, eliminând di-
ferenþele majore dintre cele douã
pânã la sfârºitul lui 2008, urmând
ca diferenþele rãmase sã fie înlãtura-
te înainte sau pânã la 30 iunie 2011.

„Noi am reconfirmat angajamentul
nostru spre convergenþã”, spune
Ikuo Nishikawa, preºedintele ASBJ,
„ºi suntem onoraþi cã avem oportu-
nitatea de a spori implicarea semni-
ficativã a ASBJ ºi a Japoniei în gen-
eral, în procesul de reglementare a
standardelor internaþionale”.

Cu toatã viteza 

înainte!

Japonia a început procesul de con-
vergenþã în 1997 cu reforme apli-
cate politicilor de consolidare, im-
pozitelor pe venituri, beneficiilor
angajaþilor ºi instrumentelor finan-
ciare, dar alinierea J-GAAP la IFRS-
GAAP a fost un proces îndelungat
ºi complex. Acordul Tokio a condus
la realizarea unor proiecte de con-
vergenþã pe termen scurt ºi pe ter-
men lung, dar unele dintre ariile în
care se prognozeazã ca deliberãrile
sã dureze ºi dupã 2011 pot include
instrumentele financiare, instru-

mentele de evaluare la valoarea
justã ºi recunoaºterea profitului.
Toate aspectele menþionate anterior
subliniazã ce au intenþionat cei
implicaþi în procesul de stabilire a
standardelor sã comunice prin ter-
menul „convergenþã”.

Convergenþa nu se referã într-atât
la utilizarea unor standarde iden-
tice, ci mai mult la posibilitatea de
a realiza comparaþii între sisteme
financiare diferite. Acest fapt în-
seamnã cã, în cazul în care este
vorba de aceleaºi tranzacþii sau de
tranzacþii similare, sistemul finan-
ciar-contabil ar trebuie sã fie acelaºi
sau ar trebui sã existe suficientã
transparenþã în comunicare pentru
a permite celor care le citesc sã înþe-
leagã diferenþa. Dar, de asemenea,
acest lucru înseamnã cã factorii de
decizie implicaþi în procesul de
reglementare a standardelor vor
face un efort susþinut pentru a
reduce diferenþele dintre sisteme în
timp. Acest fapt necesitã compro-
misuri din partea organizaþiilor
care reglementeazã standardele
naþionale ºi internaþionale.

SUA ºi IASB ºi-au luat angajamen-
tul de a alinia standardele lor în
2002, odatã cu semnarea Acordului
Norwalk prin intermediul cãruia s-a
cãzut de acord asupra „identificãrii
mijloacelor de eliminare” a diferen-
þelor dintre cele douã seturi de
standarde; acest obiectiv a fost
reconfirmat în Convenþia încheiatã
în februarie 2006. Dar SUA a fãcut
cel mai mare pas de pânã acum
spre convergenþã în decembrie
2007, când a adoptat reglementãri
care permit companiilor private
strãine sã emitã ºi sã depunã situ-
aþii financiare emise în acord cu
IFRS-urile, fãrã a le reconcilia cu US
GAAP-urile. „Folosirea extinsã a
unui singur standard de înaltã cali-
tate le va permite investitorilor sã
ia decizii investiþionale mai bine

fondate, furnizându-le informaþii
care sunt mai uºor de comparat”,
spune domnul Christopher Cox,
preºedinte al Comisiei Instrumen-
telor Financiare ºi a Valorilor Mobi-
liare (Securities and Exchange Comis-
sion – SEC). Prin urmare, elimi-
narea necesitãþii de reconciliere a
situaþiilor financiare emise de com-
paniile strãine în acord cu IFRS-
urile, ar putea fi primul pas dintr-
un proces care ar oferi tuturor com-
paniilor publice din SUA posibili-
tatea de a alege între US GAAP-uri
ºi IFRS-uri atunci când pregãtesc
situaþiile financiare.

„Acest fapt a dus la declanºarea
unei dezbateri cu privire la uti-
lizarea IFRS-urilor de cãtre com-
paniile americane”, spune Richard
Martin, director ACCA – Raportare
Financiarã, dar el nu prognozeazã
o mai mare convergenþã între cele
douã seturi de standarde. „Prin
aceasta SUA doar ne informeazã cã
analizeazã posibilitatea schimbãrii
pentru toate companiile din SUA”,
sugereazã el mai departe. „Poate în
2011”, adaugã domnia sa.

„În ultimii ani s-a impus nevoia de
a avea un limbaj financiar-contabil
comun”, spune Cox, pe mãsurã ce
investitorii încearcã sã intre pe
pieþele strãine ºi pe mãsurã ce com-
paniile cautã capital în afara pieþe-
lor financiare naþionale. „Aborda-
rea utilizãrii IFRS-urilor pe pieþele
financiare din SUA este de o impor-
tanþã vitalã pentru investitorii din
SUA ºi va fi crucialã în determina-
rea rolului pe care capitalul ameri-
can îl va juca pe pieþele de capital
global”, a adãugat el, „iar SEC va
analiza modalitatea de trasare a
viitorului pentru companiile amer-
icane ºi pentru IFRS-uri”.

Dacã SUA decide sã permitã com-
paniilor publice sã opteze între US
GAAP-uri ºi IFRS-uri atunci când
îºi realizeazã situaþiile financiare,
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se va confrunta cu multe dintre as-
pectele legate de alocarea resurse-
lor, aspecte cu care companiile în-
registrare în Comunitatea Europea-
nã s-au confruntat deja în procesul
demarat pentru schimbarea care s-
a produs în 2005. IFRS-urile sunt
incluse în programa ACCA Qualifi-
cation ºi, de asemenea, ACCA a in-
trodus o diplomã în Standarde
Internaþionale de Raportare Finan-
ciarã (DipIFR), dar IFRS-urile nu
sunt predate pe scarã largã în SUA
(nu sunt acoperite de examenele
CPA, de exemplu) ºi aceastã lipsã
de cunoºtinþe va face ca orice
miºcare întreprinsã spre adoptarea
IFRS-urilor sã fie destul de dificilã.

Pe lângã pregãtirea personalului
pentru a înþelege diferenþele dintre
US GAAP-uri ºi IFRS-uri, compani-
ile cotate la bursã vor trebui sã îºi
modifice sistemele informaþionale
ºi controalele interne. În procesul
demarat pentru schimbarea din
2005, Banca Barclays a cheltuit mai
mult de 50 de milioane de lire ster-
line în Europa pentru proiectul ei
de convergenþã cu IFRS-urile.
Activitãþile asociate necesitã multã
planificare, coordonare, timp ºi
efort, iar companiile listate la bursã
vor trebui sã „sape adânc” ºi sã
înceapã procesul de planificare cât
mai curând posibil.

Ape tulburi?

Deci, putem sã ne aºteptãm ca
IFRS-urile sã devinã un adevãrat
set de standarde globale? „Even-
tual”, spune Martin, dar încã mai
existã unele bariere. În ciuda con-
vergenþei mondiale a standardelor
de raportare financiarã, existã posi-
bilitatea sã ajungem sã avem prea
multe variaþiuni de IFRS-uri pentru
ca standardele sã fie într-adevãr
globale.

„Existã o problemã cu privire la
aplicarea IFRS-urilor în anumite

zone”, spune Martin. „Trebuie sã
încurajãm minimizarea diferenþe-
lor ºi întârzierilor”, adaugã el, „în
special în Europa.”

Este posibil ca promotorul IFRS-
urilor sã fi fost Comunitatea Euro-
peanã atunci când aceasta a solici-
tat utilizarea lor de cãtre toate com-
paniile cotate la bursã, dar Comu-
nitatea Europeanã nu a fost pe
deplin satisfãcutã de standardele
internaþionale dezvoltate de IASB.
Standardul care trateazã recunoaº-
terea ºi evaluarea instrumentelor
financiare - IAS 39 - a constituit un
obstacol, din cauza interesului
Comunitãþii Europene pentru sis-
temul financiar contabil de garan-
tare maximã ºi justa valoare, du-
când la situaþii financiare care sunt
în conformitate cu „IFRS-urile aºa
cum au fost ele adoptate de cãtre
Comunitatea Europeanã”.

Din cauza acestui tip de remedieri
de moment, un set de situaþii finan-
ciare pregãtite utilizând GAAP-
urile þãrii A nu este automat com-
parabil cu un set de situaþii finan-
ciare pregãtite folosind GAAP-
urile þãrii B, chiar dacã ambele le-
au pregãtit utilizând IFRS-urile.
„Aceste diferenþe trebuie elimi-
nate”, spune Martin. „Trebuie sã
fim clari în ceea ce priveºte uti-
lizarea IFRS-urilor în situaþii finan-
ciare”, spune el, adãugând: „Aces-
tea trebuie sã fie standarde IASB,
nu o versiune destul de similarã”.

Lipsa de similitudine îl îngrijoreazã
ºi pe preºedintele SEC ºi, când el a
anunþat modificarea legii SEC, cu
privire la reconciliere, a afirmat clar
ºi fãrã echivoc cã aceasta se va apli-
ca doar situaþiilor financiare pregã-
tite în acord cu IFRS-urile aºa cum
au fost emise de IASB. „Noi mereu
am afirmat cã recunoaºterea de
cãtre noi a IFRS-urilor depinde de
faptul ca acestea sã constituie un
singur set de standarde contabile

internaþional acceptate ºi nu o mul-
titudine de standarde financiar-
contabile interpretate diferit în
fiecare þarã”, a comentat el, arãtând
cã încã existã posibilitatea de a
ajunge sã avem cel puþin trei versi-
uni diferite: IFRS-urile IASB-ului,
IFRS-urile Comunitãþii Europene ºi
IFRS-urile SUA.

Învãþãminte 

din istoricul IASB

Miºcarea cãtre Standarde Interna-
þionale de Raportare Financiarã
(aºa cum le cunoaºtem noi) a înce-
put în 1973, când un acord încheiat
între corpuri profesionale contabile
din Australia, Canada, Franþa,
Germania, Japonia, Mexic, Olanda,
Regatul Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei ºi SUA a dus la fondarea
Comitetului pentru Standarde In-
ternaþionale de Contabilitatea (In-
ternational Accounting Standards
Committee – IASC), care a precedat
Consiliul pentru Standarde Inter-
naþionale de Contabilitate.

În anul urmãtor, IASC a publicat
prima variantã de standarde ºi a
emis IAS 1, Prezentarea Situaþiilor
Financiare. A admis, de asemenea,
primii sãi membri asociaþi (din
Belgia, India, Israel, Noua Zee-
landã, Pakistan ºi Zimbabwe) ºi a
început procesul lung ºi complicat
care ar putea fi concretizat, even-
tual, într-un singur set de stan-
darde financiar-contabile acceptate
internaþional.

În 2001, ºi 41 de standarde inter-
naþionale financiar-contabile mai
târziu, IASC ºi-a modificat struc-
tura. Fundaþia IASC (International
Accounting Standards Committee
Foundation – IASCF) a fost încorpo-
ratã în statul american Delaware ca
fiind o organizaþie non-profit, care
avea responsabilitatea de a strânge
fonduri, de a desemna membri ºi de
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a acþiona ca un corp de suprave-
ghere pentru nou formatul Consiliu
pentru Standarde Internaþionale
Financiar-Contabile (International
Accounting Standards Board – IASB),
o companie privatã din Marea Bri-
tanie care a fost fondatã pentru a ac-
þiona ca un organism de sine stãtã-
tor de reglementare a standardelor.

Acest fapt face din IASB un „ani-
mal ciudat”. Deºi IASB este preocu-
pat cu dezvoltarea ºi stabilirea
standardelor globale, nu are pute-
rea de a face standardele obliga-
torii, dar are o putere imensã ºi, pe
mãsurã ce creºte numãrul þãrilor
care adoptã IFRS-urile, cresc ºi soli-
citãrile ca IASCF ºi IASB sã atingã
cele mai înalte nivele de transpa-
renþã ºi credibilitate. „Pânã acum,
nu a fost cazul”, spune Richard
Martin, directorul ACCA pe pro-
bleme de Raportare Financiarã, „ºi
acest lucru este necesar”. IASCF ºi
IASB lucreazã pentru a îmbunãtãþi
structura lor de guvernanþã ºi pen-
tru a întãri credibilitatea lor în faþa
deþinãtorilor de interese (inclusiv

în acele þãri în care se aplicã IFRS-
urile). IASCF încearcã, de aseme-
nea, sã dezvolte un regim de
finanþare amplu ºi de duratã.

În prezent, IASB este finanþat prin
donaþii, cum ar fi din partea fir-
melor de servicii ºi consultanþã
financiar-contabilã din Big Four, a
bãncilor centrale, a corpurilor pro-
fesionale financiar-contabile, plus
prin contribuþiile strânse de la
unele dintre cele mai mari (dar nu
toate) companii din lume listate la
bursã, iar influenþa unor þãri ºi
organizaþii este, dupã cum se poate
demonstra, disproporþionatã.

„Finanþarea IASB trebuie sã fie
atent echilibratã între diferitele
grupuri de interes ºi ariile geogra-
fice”, spune Martin, „pentru ca
acest organism sã nu fie prea de-
pendent de unul dintre grupurile
de interes.”

Concluzie

Având în vedere situaþia economicã
mondialã, se impune din ce în ce

mai mult necesitatea creãrii unui set
unic de standarde de raportare fi-
nanciarã. IASB, ca organism care
emite ºi reglementeazã IFRS-urile,
va trebui sã conlucreze îndeaproa-
pe cu asociaþiile naþionale ºi inter-
naþionale ale auditorilor ºi conta-
bililor profesioniºti pentru a putea
diminua diferenþele ºi pentru a crea
standarde de raportare financiarã
care pot fi aplicate indiferent de
regiune.

În concluzie, putem afirma cã pro-
fesia auditorilor ºi contabililor pro-
fesioniºti va fi în continuã schimba-
re ºi evoluþie, acestea fiind impuse
de dinamica economiilor mondiale.
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http://www.asb.or.jp/html_e/asbj/pre
s s r e l e a s e / p r e s s r e l e a s e _
20070808_e.pdf

http://www.asb.or.jp/index_e.php
http://www.fasb.org/news/memo-

randum.pdf
http://www.iasb.org/Home.htm
http://www.sec.gov/ 
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Lucrarea Studii de istoria gândirii ºi
practicii economico-financiare a fost
lansatã la Academia Românã cu pri-
lejul sãrbãtoririi a 80 de ani de viaþã a
autorului - academicianul Iulian Vã-
cãrel. Ea reuneºte o serie de studii ºi
cercetãri realizate de-a lungul timpu-

lui. Astfel, în referirile la operele
înaintaºilor români, scrise în secolele
al XIX-lea ºi al XX-lea, se înfãþiºeazã
concepþiile acestora referitoare la
direcþiile ºi cãile de dezvoltare a þãrii
noastre în epoca modernã, relaþiile
comerciale externe, starea finanþelor
publice, sãnãtatea, învãþãmântul ºi
nivelul de trai al populaþiei, factorii
endogeni ºi exogeni care au favorizat
sau au stânjenit dezvoltarea socio-
economicã etc.
Autorul se opreºte la câþiva dintre
cãrturarii care au marcat epoca în
care au trãit cu ideile susþinute ori cu
mãsurile iniþiate sau luate din funcþi-
ile în care s-au aflat: Ion Ionescu de la
Brad, Ion Ghica, Dionisie Pop Mar-
þian, Petre S. Aurelian, George Bariþ,
Nicolae Bãlcescu ºi alþii care au trãit
ºi s-au afirmat în secolul al XIX-lea.
Apoi, la oameni de ºtiinþã de renume,
cu preocupãri în domeniul economic,

din secolul al XX-lea, ca Virgil I.
Madgearu, Victor Slãvescu, Gromo-
slav Mladenatz, Gh. Zane, Victor
Jinga, Ion Rãducanu, Gh. Taºcã, iar,
mai aproape de zilele noaste, N.N.
Constantinescu, Costin C. Kiriþescu
ºi alþii. În lucrare au fost cuprinse ºi
studii privind clasicii economiei
politice, Adam Smith ºi David
Ricardo, precum ºi învãþaþi ai anti-
chitãþii greco-romane, între care
Platon, Xenofon, Aristotel ºi Cicero,
fiecare dintre aceºti reputaþi econo-
miºti, sociologi, istorici, agronomi
sau filosofi având de transmis un
mesaj din epoca în care au trãit.
Îndemnul adresat de autor cititorilor
este de a recepta mesajele transmise
de înaintaºii noºtri ºi de a le judeca
cât mai obiectiv posibil, þinând
seama de timpul în care au fost scrise
ºi de buna-credinþã a celor care ne-au
luminat calea spre viitor.
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Publicarea interpretãrii IFRIC 15 „Acorduri pen-
tru construcþia de investiþii imobiliare” – un nou
ghid pentru tratamentul vânzãrilor de investiþii
imobiliare. 

Interpretarea IFRIC 15 intrã în vigoare pentru perioadele
cu începere de la 1 ianuarie 2009. Se permite aplicarea
interpretãrii anterior acestei date, cu toate cã entitãþile
raportoare din Uniunea Europeanã vor trebui sã aºtepte
aprobarea acesteia în spaþiul comunitar.

Interpretarea IFRIC 15 a fost emisã în luna iulie a
acestui an ºi trateazã diversitatea ce caracterizeazã
contabilitatea vânzãrilor de investiþii imobiliare.

Avni Mashru, expert în cadrul companiei PWC,
explicã implicaþiile publicãrii acestei noi interpretãri:
„diversitatea care se constatã în contabilitatea vânzãrilor
de investiþii imobiliare este cauzatã de faptul cã unele
entitãþi recunosc veniturile atunci când investiþiile imobili-
are sunt transferate cãtre clienþi, în timp ce alte entitãþi
recunosc veniturile de-a lungul perioadei de construcþie”. 

Cu alte cuvinte, în prima situaþie entitãþile se con-
formeazã prevederilor cuprinse în IAS 18 „Venituri”,
iar în cea de-a doua situaþie se respectã prevederile
IAS 11 „Contractele de construcþii”.

IFRIC 15 clarificã modalitatea în care entitãþile pot
determina dacã un acord intrã în aria de aplicabilitate
a standardului IAS 11 sau intrã sub incidenþa IAS 18.

Entitãþile care au recunoscut anterior venituri din vân-
zarea investiþiilor imobiliare, în conformitate cu pre-
vederile IAS 11, vor fi cele mai afectate de prevederile
noii interpretãri, dacã acordurile încheiate de acestea

nu îndeplinesc definiþia contractului de construcþii din
standardul IAS 11. De exemplu, acest aspect poate fi
valabil pentru entitãþile care construiesc locuinþe rezi-
denþiale sau apartamente destinate vânzãrii cãtre per-
soane fizice, iar noile prevederi ar putea conduce la
recunoaºterea veniturilor cu o anumitã întârziere, faþã
de modelul contabil aplicabil în prezent.

In acest sens, IFRIC 15 furnizeazã linii directoare cu
privire la separarea unui contract pe pãrþile sale com-
ponente, respectiv prestarea de servicii (de exemplu,
mentenanþa pentru active imobilizate) ºi vânzarea de
bunuri (în cazul construcþiei de apartamente).

„Aceastã împãrþire a unui contract în pãrþi componente va
servi ca bazã pentru recunoaºterea veniturilor, prevederile
IAS 18 vor putea fi utilizate pentru una dintre componen-
tele contractului, iar regulile din IAS 11, pentru cealaltã
componentã”, considerã expertul PWC.

De asemenea, existã posibilitatea ca IFRIC 15 sã deter-
mine amânarea recunoaºterii veniturilor, în mãsura în
care una dintre componentele identificate ale contrac-
tului este livratã cu întârziere faþã de celelalte compo-
nente contractuale. De exemplu, o obligaþie de a pres-
ta facilitãþi comunale semnificative cãtre rezidenþii
unui apartament construit dupã ce toate elementele
imobiliare au fost livrate ar putea determina ca unele
venituri sã fie amânate pânã la finalizarea respec-
tivelor facilitãþi comunale.

Avni Mashru, expert PWC, opineazã cã „pentru a
determina dacã intrã sub incidenþa IAS 11 sau a IAS 18, o
entitate va trebui mai întâi sã analizeze dacã acordul de
construcþie conþine mai mult decât o componentã”. 

Revista presei strãine
ubrica dedicatã presei strãine continuã cu prezentarea publicaþiilor aferente celui de-al treilea trimestru al anului,
aºa cum sunt acestea regãsite pe pagina electronicã a companiei PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com/IFRS
News).

Dupã cum ne-am familiarizat, pagina electronicã a companiei amintite sintetizeazã lunar evoluþiile ºi noutãþile înregistrate
în domeniul Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRS) publicate de Comitetul pentru Standarde
Internaþionale de Contabilitate (IASB), precum ºi actualizãri de informaþii cu privire la stadiul aprobãrii utilizãrii IFRS în
statele membre ale Uniunii Europene. 

Având în vedere cã þara noastrã este stat membru UE, din punct de vedere legal, IFRS aplicabile în România sunt cele adop-
tate de Uniunea Europeanã, traduse ºi publicate în limba românã. Astfel de dispoziþii sunt cuprinse într-un act normativ
naþional prin care s-au preluat prevederile europene în materie de aplicabilitate a IFRS în spaþiul comunitar.

De asemenea, în cadrul publicaþiei electronice menþionate se mai pot accesa ºi expuneri de proiecte de standarde internaþionale
adresate tuturor pãrþilor interesate în scopul consultãrii publice, potrivit procedurilor specifice; analize, rãspunsuri ale
experþilor la cele mai frecvente întrebãri ridicate de utilizatorii de IFRS; studii de impact elaborate de diferite organisme în
domeniu, interpretãri ºi opinii cu privire la aplicarea în practicã a anumitor prevederi din standarde, precum ºi constatãri
referitoare la aplicarea în practica entitãþilor a tratamentelor cuprinse în standardele internaþionale de contabilitate. [Monica
BIZON]
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De exemplu, un contract referitor la construcþia unei
singure investiþii imobiliare poate acoperi ºi livrarea
unor bunuri ºi servicii suplimentare, cum ar fi vân-
zarea terenului sau servicii de management al
aprovizionãrilor. Entitatea ar putea fragmenta un ast-
fel de acord pe pãrþile sale componente identificabile
ºi ar putea trata în mod separat fiecare componentã,
astfel încât sã determine tratamentul contabil adecvat
ºi baza pentru recunoaºterea veniturilor.

Expertul PWC precizeazã faptul cã „pentru a încadra
un contract în aria de aplicabilitate a unuia dintre cele douã
standarde (IAS 11 sau IAS 18), managementul unei
entitãþi trebuie sã aplice raþionamentul profesional”. 

Astfel, potrivit IAS 11, un acord reprezintã un con-
tract de construcþii atunci când cumpãrãtorul are ca-
pacitatea de a specifica elementele structurale princi-
pale ale proiectului, înainte sau în timpul construcþiei.

De exemplu, o companie petrolierã care are nevoie de
o rafinãrie nouã poate transmite constructorului
cereri exprese în acest sens ºi poate monitoriza ºi
modifica aceste cerinþe pe parcursul construcþiei. În
acest caz, pentru reflectarea construcþiei rafinãriei, se
va aplica IAS 11.

Expertul PWC susþine cã „pentru a determina dacã un
contract intrã în obiectul standardului IAS 18, se va ana-
liza dacã substanþa economicã a contractului constã în fa-
bricarea unui volum mare de active similare la specificaþiile
cumpãrãtorului”. 

De exemplu, un producãtor de autovehicule care
primeºte o comandã de 100 de autobuze la un model
standard, dar vopsite la cererea cumpãrãtorului, va
aplica regulile din IAS 18 la livrarea fiecãrui autobuz.

Legat de aspectele de mai sus, exemplele conþinute de
IFRIC 15 aratã modul în care condiþiile acordului, alte
evenimente ºi circumstanþe, precum ºi cerinþele legale
locale trebuie luate în considerare pentru a stabili
aplicabilitatea unuia din cele douã standarde
menþionate.

În încheierea acestui subiect, expertul PWC apreciazã
cã „impactul interpretãrii ar putea depãºi aspectele legate
de investiþiile imobiliare ºi prevederile ar putea fi aplicate
prin analogie ºi în alte situaþii”.

Astfel, ºi entitãþile care activeazã în alte industrii ar
trebui sã analizeze dacã contabilitatea specificã acti-
vitãþii desfãºurate este afectatã de prevederile noii in-
terpretãri.
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A fost aprobat Planul strategic al IFAC 
pentru anii 2009 – 2012

Cu prilejul recentei reuniuni a IFAC de la Roma, în cadrul
cãreia s-a anunþat ºi primirea ca membru cu drepturi depline
a CAFR, s-a emis un comunicat de presã referitor la unele
mãsuri organizatorice ºi la problemele tehnice discutate,
comunicat pe care îl reproducem în cele ce urmeazã. 
Liderii a peste 100 de organisme contabile de pretutin-
deni din lume s-au întâlnit la Roma în perioada 11-14
noiembrie pentru a participa la ºedinþele Board-ului ºi
ale Consiliului Federaþiei Internaþionale a Contabililor,
în cadrul cãrora s-a abordat problema crizei financiare
mondiale, conformarea cu standardele internaþionale de
audit ºi eticã, precum ºi rolul profesiei în dezvoltarea co-
respunzãtoare. Robert Bunting, care a reprezentat
Statele Unite, a fost numit preºedinte al IFAC pentru un
mandat de 2 ani care se va finaliza în noiembrie 2010.
Goran Tidstrom, reprezentant al Suediei, a fost numit
vicepreºedinte. În plus, Consiliul a aprobat programarea
a trei noi membri la IFAC ºi reprogramarea a patru
membri pentru un al doilea mandat.
Noul preºedinte al IFAC, Robert Bunting, fost preºedin-
te al Institutului American al Contabililor Publici Auto-
rizaþi ºi membru al Board-ului IFAC încã din 2005, a
comentat pe marginea crizei financiare globale, sublini-
ind: „Criza financiarã ne-a demonstrat, în mod clar, cât
de interdependente sunt pieþele globale. Acest fapt face
ca iniþiativele IFAC care vizeazã convergenþa standarde-
lor internaþionale sã devinã ºi mai urgente. Convergenþa
cu un singur set de standarde pentru contabilitate ºi
audit, de înaltã calitate este esenþialã pentru asigurarea
calitãþii serviciilor oferite de aceastã profesie ºi este
vitalã pentru operaþiunile eficiente de pe pieþe ºi pentru
promovarea comerþului internaþional ºi investiþii.”
„Cred cã IFAC are un rol important de jucat în recãpã-
tarea încrederii în pieþe” a subliniat Bunting. „Trebuie sã
demonstrãm cã procesele noastre de stabilire a stan-
dardelor sunt riguroase. ªi trebuie sã continuãm pro-
movarea unei guvernanþe corporative puternice ºi a
practicilor de cea mai înaltã calitate a lumii contabile, fie
cã este vorba de lucrul în practica publicã sau în afaceri
sau în industrie. În plus avem nevoie sã ne analizãm în
profunzime ºi sã vedem ce putem face mai bine sau
diferit. ªi, în cele din urmã, trebuie sã ne angajãm ºi mai
mult, împreunã cu toþi participanþii pieþei ºi sã acþionãm
în colaborare cu ei pentru identificarea ºi implementarea
soluþiilor care ar putea preveni alte viitoare crize.”
Sprijinind aceste þeluri, în cadrul ºedinþei de Consiliu
IFAC, a fost aprobat ºi actualizat un Plan Strategic pen-
tru anii 2009-2012. Acest plan se concentreazã mai mult
asupra implementãrii standardelor internaþionale, asu-
pra creºterii importanþei ºi sprijinului acordat profesiei ºi
asupra comunicãrii mai viguroase asupra aspectului de
reglementare, managementului financiar, raportãrii fi-
nanciare, guvernanþa corporativã ºi alte chestiuni.

Din viaþa organismelor internaþionale
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Congresul Institutului
Contabililor Publici

Autorizaþi din Bulgaria
Sofia, 17-18 noiembrie 2008

În perioada 17-18 noiembrie 2008,
delegaþia Camerei Auditorilor Fi-
nanciari din România, alcãtuitã din
Ion Mihãilescu, preºedinte CAFR
ºi Adriana Coºa, expert relaþii
internaþionale, a participat la cel
de-al 6-lea Congres al Institutului
Contabililor Publici Autorizaþi din
Bulgaria, cu tema Supravegherea
Publicã ºi Interesul Public.

Congresul a fost organizat în jurul
a trei ateliere: Funcþiunile suprave-
gherii publice, prioritãþi ºi aºtep-
tãri, Comitete de audit. Eficienþa
controlului intern ºi interacþiunea
cu auditorii externi ºi Etica profe-
sionalã ºi independenþa având ca
obiectiv interesul public”. Preºe-
dintele CAFR a susþinut o prezen-
tare în cadrul atelierului pe proble-
me de eticã cu titlul Principii gene-
rale de eticã în activitatea de audit
financiar.

Printre invitaþii internaþionali reu-
niþi la acest eveniment s-au numã-
rat: Jacques Potdevin, preºedintele
FEE, Henri Olivier, secretar gene-
ral FEE, Brigitte Guillebert ºi
Janin Audas - CNCC/OEC Franþa,
Martin Manuzi - ICAEW, Masum
Turker - Turmob Turcia, Ron Co-
lucci, preºedinte al Consiliului
CGA Canada. (Adriana COªA)

Conferinþa Internaþionalã
EFAA

Viena, 21 noiembrie 2008

În data de 21 noiembrie 2008, dele-
gaþia Camerei Auditorilor Financi-
ari din România, formatã din Car-
men Mataragiu, membru în Consi-
liul CAFR ºi Adriana Coºa, expert
relaþii internaþionale, au participat
la Conferinþa organizatã la Viena

de Federaþia Europeanã a Conta-
bililor ºi Auditorilor pentru IMM-
uri (EFAA) cu tema Finanþele
IMM-urilor ºi relaþiile cu bãncile:
rolul profesiei contabile.

Temele dezbãtute în cadrul confe-
rinþei au fost deosebit de actuale:
Implementarea reglementãrilor
Basel II de cãtre instituþiile finan-
ciare din Europa ºi impactul asu-
pra finanþãrii IMM-urilor”,
Relaþiile IMM-urilor cu bãncile –
Poate fi o relaþie beneficã pentru
ambele pãrþi?, Relaþiile IMM-
urilor cu bãncile – Cum trebuie
tratatã o abordare practicã?.

Delegaþia CAFR a purtat o serie de
discuþii bilaterale cu preºedintele
EFAA, Federico Diomeda, cu se-
cretarul general Agnieszka Osta-
szewicz ºi cu Paul Thompson,
director tehnic senior în cadrul
IFAC.

Cea de-a 9-a Conferinþã 
anualã a Camerei Auditorilor

Statutari din Polonia
Jachranka, 19-21 noiembrie 2008

În perioada 19 - 21 noiembrie 2008,
delegaþia CAFR, formatã din dl.
Alexandru Groza, membru al Con-
siliului CAFR, ºi Irina Pungaru,
expert relaþii internaþionale, a par-
ticipat la cea de-a 9-a conferinþã
anualã de audit a Camerei Audi-
torilor Statutari din Polonia (KIBR).

Conferinþa a avut patru sesiuni
plenare, în care au fost discutate
subiecte de actualitate pentru pro-
fesia de audit din Polonia, precum
ºi din întreaga Europã în contextul
reglementãrilor europene ºi inter-
naþionale. Printre vorbitorii de
seamã ai conferinþei s-au numãrat
Hans van Damme, FEE, John
Kellas, IFAC, Martin Manuzzi,
ICAEW, precum ºi alte persona-
litãþi importante pentru profesia
polonezã. (Irina Pungaru)

Piteºti, seminar cu tema:
Abordãri ale auditului 

financiar

La Piteºti, la 13 decembrie a.c. a
avut loc seminarul cu tema Abor-
dãri ale auditului financiar, din ciclul
întâlnirilor zonale organizate de
CAFR în cadrul programului de
pregãtire continuã ºi al dialogului
iniþiat cu auditorii financiari din
teritoriu. Au participat auditorii fi-
nanciari din judeþele Argeº, Cãlã-
raºi, Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa,
Prahova ºi Teleorman.

Programul seminarului a cuprins
comunicãri asupra unor subiecte
de interes practic. Astfel, prof.
univ.dr. Ion Mihãilescu, preºedin-
tele CAFR a avut o consistentã ex-
punere având ca temã Deontologia
profesionalã, în cadrul cãreia a
insistat asupra cerinþelor ºi respon-
sabilitãþilor ce revin auditorilor
financiari în contextul dobândirii
de cãtre organismul profesional
român a calitãþii de membru cu
drepturi depline al IFAC, precum ºi
în concordanþã cu eforturile care se
depun pe plan intern ºi internaþio-
nal pentru contracararea efectelor
crizei economice mondiale.

O a doua comunicare, cu titlul
Guvernanþa corporativã ºi auditul
intern, a fost susþinutã de prof.
univ. dr. Eugeniu Þurlea, membru
al Consiliului CAFR.

În cadrul celei de a treia expuneri,
Alexandru Groza, membru al Con-
siliului CAFR, a prezentat Regle-
mentãri în domeniul auditului
statutar.

Comunicãrile au fost urmate de o
sesiune de dezbateri profesionale.

În final, auditorii financiari pre-
zenþi ºi-au ales prin vot reprezen-
tanþii la Conferinþa anualã a CAFR,
care va avea loc în 2009.

Din activitatea CAFR






