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Numirea preşedintelui şi preşedintelui adjunct
al Federaţiei Experţilor Contabili Europeni, FEE

Din activitatea CAFR

În cadrul Adunării Generale a FEE din data de 18 decembrie 2008, liderii a 43 de organisme profesionale din 32
ţări ale Uniunii Europene au numit, în unanimitate, pe ca preşedinte al FEE şi pe

ca preşedinte adjunct al acestei organizaţii, pentru viitorii doi ani.
Hans van Damme a fost preşedinte adjunct al Consiliului Executiv al FEE din 2003 şi vicepreşedinte responsabil
de raportarea financiară. În această calitate s-a aflat în centrul implicării FEE în domeniul raportării financiare
şi s-a numărat printre membrii Consiliului de Supraveghere al EFRAG (Grupul European de Consiliere în dome-
niul Raportării Financiare, un organism privat care oferă asistenţă Comisiei Europene pentru adoptarea IFRS-
urilor). Philip Johnson a fost vicepreşedinte al FEE din 2006, responsabil de toate aspectele referitoare la audit.
Federaţia Experţilor Contabili Europeni reprezintă 43 de organisme profesionale de contabilitate şi audit din 32
ţări ale Uniunii Europene, incluzând toate cele 27 de state UE. În reprezentarea profesiei Europene, FEE recu-
noaşte importanţa interesului public. Membrii săi numără peste 500.000 profesionişti contabili, care lucrează în
diferite roluri în practica publică, în întreprinderile mici şi mijlocii, administraţie şi educaţie, toţi contribuind la
o economie mai eficientă, mai transparentă, mai durabilă, pe plan european.

Mesajul de felicitare transmis de preşedintele CAFR, , noului preşedinte al FEE,

l-

Stimate domnule Hans van Damme,
Permiteţi-mi să vă felicit, în numele auditorilor români, reprezentaţi de Camera Auditorilor Financiari din România,
cu ocazia numirii dumneavoastră ca preşedinte al FEE.
Profit de această ocazie pentru a vă ura dumneavoastră şi echipei dumneavoastră numeroase realizări şi mult succes
în perioada următoare, o perioadă delicată, marcată de provocările financiare pe plan global.
După cum probabil sunteţi la curent, organismul nostru profesional (membru cu drepturi depline al IFAC de la
Consiliul din Roma, 12-13 noiembrie 2008) este deosebit de interesat de activitatea FEE şi sprijină proiectele şi
activităţile acestei federaţii.
Sperăm ca, pe parcursul mandatului dumneavoastră, relaţia dintre FEE şi Camera Auditorilor Financiari din
România să se întărească, în beneficiul auditorilor români şi al profesioniştilor contabili europeni.
Sincere salutări şi cele mai calde urări de Crăciun şi de sfârşit de an!

Hans van Damme Philip
Johnson

Ion Mihăilescu Hans van Damme
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Prof.univ.dr.
reşedinte Camera Auditorilor Financiari din Româniap

Ion Mihăilescu,
,

Numirea unui nou preşedinte al Consiliului pentru
Standarde Internaţionale de Educaţie al IFAC

Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) l-a numit pe prof. în funcţia de preşedinte al onsi-
liului pentru Standarde Internaţionale de Educaţie (IAESB), un consiliu de normalizare independent din cadrul
IFAC. Numirea lui Mark Allison, care a fost aprobată de Consiliul pentru Supravegherea Interesului Public
(PIOB), prevede un mandat de trei ani, cu începere de la 1 ianuarie 2009.
În calitatea de preşedinte al acestui consiliu, Mark Allison va continua eforturile permanente ale IAESB în vede-
rea elaborării de Standarde Internaţionale de Educaţie (IES) şi de îndrumări şi a promovării convergenţei cu
acestea pe plan global.
Noul preşedinte al IAESB îşi va menţine şi poziţia curentă de director executiv, Educaţie şi Relaţii Internaţionale,
în cadrul Institutului Contabililor Autorizaţi din Scoţia, institutul care a sp t candidatura Camerei Au-
ditorilor Financiari din România pentru a deveni membru cu drepturi depline al IFAC. Mai mult, Mark Allison
a făcut parte chiar din echipa care a analizat activităţile şi rocesele CAFR, în vederea redactării raportului de
recomandare către IFAC.
În lumina acestei strânse relaţii, preşedintele Camerei, prof.univ.dr. , i-a transmis un mesaj de
felicitare lui Mark Allison, cu ocazia numirii sale în cadrul IFAC:

,

C

rijini

p

are plăcerea de a vă felicita, în numele auditorilor români, pentru nu-
mirea dumneavoastră ca preşedinte al .
Vă urez atât dumneavoastră, cât şi celorlalţi membri ai IAESB multe succese în activitatea desfăşurată şi puterea
de a depăşi obstacolele create de criza financiară mondială.
Elaborarea şi implementarea de standarde internaţionale de educaţie şi îndrumări reprezintă pietre de temelie ale
îndeplinirii misiunii IFAC şi întăririi interesului public, într-o perioadă în care sectorul financiar este tot mai des
arătat cu degetul.
Avem toată convingerea că experienţa şi expertiza dumneavoastră vor aduce un plus de valoare acestui consiliu
influent şi semnificativ din cadrul IFAC.
Cu sinceritate,

Mark Allison

Ion Mihăilescu

Domnule Mark Allison
Camera Auditorilor Financiari din România

Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Educaţie din cadrul IFAC

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Prof.univ.dr.
reşedinte Camera Auditorilor Financiari din Româniap

Ion Mihăilescu,
,
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În zilele noastre, procesul globali-
zãrii ºi efectele induse de acesta
constituie o temã de larg interes
pretutindeni în lume, inclusiv în
þara noastrã. Globalizarea preocu-
pã organismele internaþionale ºi
autoritãþile publice naþionale, ope-
ratorii economici ºi bancari, par-
tidele politice, organizaþiile sindi-
cale ºi patronale, societatea civilã în
general ºi, nu în ultimul rând, spe-
cialiºti în materie, teoreticieni ºi
practicieni.

Dintre multiplele definiþii date glo-
balizãrii vom cita numai douã: una
aparþine unui economist american,
iar cealaltã unor economiºti ro-
mâni.

Dupã opinia reputatului profesor
Joseph E. Stiglitz (fost membru al
administraþiei Clinton, preºedinte
al Consiliului Economic Consulta-
tiv al Statelor Unite ale Americii,
vicepreºedinte ºi economist-ºef al
Bãncii Mondiale ºi laureat al pre-
miului Nobel pentru economie în

Iulian VÃCÃREL*

Globalizarea 
- percepþii diferite 

ºi efecte contradictorii

Globalization - Different Perceptions and 
Contradictory Effects 

This article comprises the main opinions expressed by the author in the dissertation
presented in front of the Senate of the Western University of Timiºoara on the occa-
sion of receiving the Doctor Honoris Cauza title, opinions that demonstrated their rel-
evance, also in the circumstances of the current international economic crisis. But the
author also considers it necessary to make some more pragmatic precisions and
reassessments. It is assumed that globalization, seen as a process oriented towards
eliminating the barriers of the free change, towards integrating national economies,
should produce positive effects in the countries all around the world. Nevertheless,
besides successes, the author also makes some argumented criticism regarding the
activity of certain international organizations for not accomplishing the mission they
have been established for. After referring strictly to the role of the financial-accounting
professionals in the context of the globalization process, the author reveals the fact
that a series of deficiencies of the above mentioned process also came to the front in
the case of the current international economic crisis. Finally, some ideas regarding the
report between globalization and national interest are expressed, the conclusion being
that prudence, moderation and avoiding idealizing globalization should be promoted.

Key words: globalization, integrating national economies, liberalization, IMF, 
World Bank, national interest, financial-accounting professionals.

Abstract

Cuvinte cheie:
globalizare, economii
naþionale integrate, 
liberalizare, FMI,
Banca Mondialã, 

interese naþionale, 
profesioniºti 

financiar-contabili  

* Academician prof. dr., ASE Bucureºti, e-mail: ivacarel@upcmail.ro.

Introducere
Articolul de faþã îºi propune sã prezinte câteva din opiniile exprimate de autor în
cadrul dizertaþiei susþinute în faþa senatului Universitãþii de Vest din Timiºoara
cu prilejul decernãrii titlului de Doctor Honoris Causa ºi cuprinsã în cartea,
recent apãrutã la Editura Academiei Române, sub titlul: Studii de istoria
gândirii ºi practicii economico-financiare. Opinii care ºi-au dovedit în esenþã
pertinenþa ºi în condiþiile actualei crize economice internaþionale. Autorul a con-
siderat însã cã recentele evoluþii impun anumite consideraþii ºi reevaluãri de ordin
pragmatic, pe care le supune atenþiei cititorilor revistei Audit Financiar. 
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Cercetãri în audit ºi raportãri financiare

anul 2001), fenomenul globalizãrii
,,[...] constã în integrarea mai puter-
nicã a þãrilor ºi a populaþiilor acestora
ca urmare a reducerii semnificative a
costurilor de transport ºi comunicare
ºi a eliminãrii barierelor artificiale din
calea circulaþiei bunurilor, serviciilor,
capitalului ºi (într-o mai micã mãsurã)
a oamenilor între state”1. 

Prin globalizare, Lucian Cernat ºi
Radu Vrânceanu înþeleg „[...] proce-
sul de accentuare a interdependenþei
între economii pe plan mondial, prin
dezvoltarea susþinutã a schimburilor
de mãrfuri ºi servicii ºi prin dezvol-
tarea fluxurilor de investiþii de capital
strãin”2.

Globalizarea este perceputã de unii
ca fiind un proces obiectiv ºi in-
exorabil, benefic întregii omeniri,
favorizat de acþiunea legilor eco-
nomiei de piaþã ºi de interdepen-
denþele existente între economiile
naþionale la scarã mondialã, iar de
alþii ca fiind o acþiune susþinutã de
organismele internaþionale în inte-
resul þãrilor industrializate, al com-
paniilor ºi bãncilor private ºi în
detrimentul þãrilor în curs de dez-
voltare, în care pãturi largi ale po-
pulaþiei trãiesc în sãrãcie ºi mizerie.
De aici ºi existenþa a douã curente
de opinie, pro ºi antiglobalizare.

Reuºite, dar ºi critici 
la adresa unor 

organizaþii internaþionale
pentru neîndeplinirea

misiunii pentru care 
au fost create

Globalizarea, privitã ca un proces
orientat spre eliminarea barierelor
din calea liberului schimb ºi spre
integrarea economiilor naþionale,

ar trebui sã producã efecte pozitive
pentru toate þãrile lumii.

Dupã opinia unor economiºti avi-
zaþi, asemenea rezultate s-au înre-
gistrat în anumite þãri, ca urmare a
mãsurilor luate de organismele
internaþionale care se ocupã de
cooperarea dintre state.

Astfel, Joseph E. Stiglitz este de
pãrere cã „eliminarea obstacolelor din
calea comerþului internaþional a ajutat
multe þãri sã se dezvolte într-un ritm
mult mai rapid decât ar fi putut-o face
altfel [...] Creºterea determinatã de
exporturi a constituit componenta cen-
tralã a politicii industriale care a con-
tribuit la dezvoltarea multor naþiuni
din Asia ºi la îmbunãtãþirea sub-
stanþialã a nivelului de trai a milioane
de oameni din acea zonã. Datoritã
globalizãrii, mulþi oameni din întreaga
lume trãiesc astãzi mai mult ca înainte
ºi se bucurã de un nivel de trai mult
mai înalt [...] Globalizarea a fãcut sã
scadã sentimentul izolãrii resimþit în
multe þãri în curs de dezvoltare [...]
Presiunea concertatã a opiniei publice
a obligat comunitatea internaþionalã sã
ºteargã datoriile câtorva þãri foarte
sãrace [...] Ajutorul strãin [...] în ciuda
tuturor neajunsurilor pe care le pre-
supune, a fost totuºi benefic pentru
milioane de oameni, adesea într-un
mod aproape imperceptibil [...]

Cei care criticã globalizarea ignorã
prea adesea beneficiile sale. Susþinã-
torii ei au adoptat însã o atitudine ºi
mai puþin echilibratã [...] Pentru ei,
globalizarea [...] înseamnã progres;
þãrile în curs de dezvoltare trebuie s-o
accepte dacã vor sã se dezvolte ºi sã
lupte cu succes împotriva sãrãciei.
Pentru mulþi oameni din aceste þãri
însã, globalizarea nu a produs benefi-
ciile economice promise.

Accentuarea separaþiei dintre cei avuþi
ºi cei sãraci a fãcut sã creascã numãrul

persoanelor din Lumea a Treia aflate
într-o stare de cruntã sãrãcie, trãind cu
mai puþin de un dolar pe zi [...] 

Dacã nu a reuºit sã reducã sãrãcia,
globalizarea n-a reuºit nici în privinþa
asigurãrii stabilitãþii. Crizele din Asia
ºi America Latinã au ameninþat eco-
nomiile ºi stabilitatea þãrilor în curs de
dezvoltare [...] Globalizarea ºi intro-
ducerea economiei de piaþã nu au dat
rezultatele scontate în Rusia ºi în
majoritatea celorlalte þãri implicate în
trecerea de la comunism la piaþã [...]

Criticii globalizãrii îi acuzã pe occiden-
tali de ipocrizie, ºi au dreptate. Aceºtia
au forþat þãrile sãrace sã elimine barie-
rele comerciale, dar ei ºi le-au menþinut
pe ale lor, implicând statele în curs de
dezvoltare sã-ºi exporte produsele agri-
cole ºi privându-le astfel de venitul pe
care l-ar fi putut obþine din aceastã
activitate ºi de care aveau disperatã
nevoie [...]

Dar chiar ºi atunci când nu s-a fãcut
vinovat de ipocrizie, Occidentul a sta-
bilit prioritãþile globalizãrii, asigurân-
du-ºi o parte disproporþionat de mare a
beneficiilor, în dauna þãrilor în curs de
dezvoltare [...]

Dacã în mult prea multe situaþii bene-
ficiile globalizãrii au fost mai mici decât
afirmã partizanii acesteia, preþul plãtit
a fost mult mai mare, cãci mediul în-
conjurãtor a fost distrus, viaþa politicã
viciatã, iar ritmul rapid al schimbãrilor
nu a permis þãrilor sã se adapteze la
noul sistem de valori”3. 

Dupã opinia unor economiºti re-
putaþi, care cunosc „din interior”
activitatea instituþiilor financiare
internaþionale, demieºecul globali-
zãrii a fost determinat de faptul cã
nu arareori acestea au adoptat
politici neadecvate situaþiei con-
crete din þãrile care le cereau aju-
torul.

1 Joseph E. Stiglitz, Globalizarea. Speranþe ºi deziluzii, 2003, p. 37–38.
2 Daniel Dãianu, Radu Vrânceanu, România ºi Uniunea Europeanã, 2002, p. 276.
3 Joseph E. Stiglitz Op. cit., p. 30–36.



52/2009

Globalizarea - percepþii diferite ºi efecte contradictorii

Fondul Monetar Internaþional, spre
exemplu, într-o primã etapã, avea
ca obiectiv major menþinerea stabi-
litãþii macroeconomice a þãrilor care
acuzau dezechilibre financiare ºi valu-
tare ºi se confruntau cu fenomene in-
flaþioniste îngrijorãtoare. Pentru a
depãºi situaþia criticã în care se
aflau, Fondul le acorda credite în
condiþii vizând atingerea/menþine-
rea unor indicatori macroeconomi-
ci.

Cu vremea însã, FMI ºi-a extins
aria preocupãrilor ºi asupra proble-
melor legate de structura de ra-
murã a economiilor naþionale, de
dezvoltarea acestora, de forma de
proprietate ºi de viabilitatea com-
paniilor ºi a bãncilor de stat, de
raportul dintre creºterea salariilor
ºi a productivitãþii muncii în între-
prinderile de stat, de numãrul
angajaþilor din instituþiile publice
etc. În noile condiþii, politicile pro-
movate de Fond cuprindeau invari-
abil mãsuri vizând nu numai creº-
terea veniturilor fiscale ºi restrân-
gerea cheltuielilor bugetare, stimu-
larea exportului de bunuri ºi ser-
vicii ºi limitarea severã a impor-
turilor, ori þinerea sub control a
masei monetare, dar ºi restruc-
turarea unitãþilor economice, priva-
tizarea sau lichidarea societãþilor
comerciale, bancare ºi de asigurãri
cu capital integral sau majoritar de
stat, precum ºi liberalizarea pieþei.
Temei pentru o asemenea orientare
i-a oferit Consensul de la
Washington din ultimele decenii
ale secolului trecut.

Lãrgirea atribuþiilor Fondului a
avut drept urmare înãsprirea
condiþionalitãþii creditelor acor-
date. Inserarea unor condiþii obli-
gatorii în Aranjamentul de credi-
tare echivaleazã, pentru þara îm-
prumutatã, cu o limitare (accep-
tatã) a suveranitãþii acesteia, iar
pentru FMI, cu dreptul acestuia de

a înceta eliberarea tranºelor urmã-
toare de credit, în cazul neîn-
deplinirii integrale a condiþiilor
prevãzute în Aranjament.

Existã serioase dubii cu privire la
necesitatea ºi oportunitatea politi-
cilor promovate de Fond în diverse
þãri în curs de dezvoltare sau în
tranziþie, din cauza efectelor adver-
se pe care le-au generat aceste
politici.

Astfel, FMI a urmãrit privatizarea
cât mai rapidã a întreprinderilor de
stat, ceea ce a atras dupã sine nomi-
nalizarea sau cel puþin precizarea
numãrului societãþilor comerciale
ce urmau sã fie trecute în proprie-
tate privatã sau lichidate în Me-
morandumul privind politica eco-
nomicã a guvernului þãrii care
solicita credit de la Fond.

Cum o asemenea condiþie/angaja-
ment de a privatiza în condiþii
avantajoase câteva sute sau mii de
întreprinderi de stat în perioada de
valabilitate a Aranjamentului de
creditare era greu, dacã nu imposi-
bil de realizat într-un termen scurt,
privatizarea s-a transformat, dintr-
un mijloc de eficientizare a între-
prinderilor înstrãinate într-un ritm
alert, într-un scop în sine. Multe
întreprinderi de stat au fost vân-
dute la preþuri inferioare valorii lor
de piaþã. Nu arareori noii patroni,
în loc sã modernizeze ºi sã dezvolte
fabricile ºi uzinele achiziþionate
aproape pe gratis, s-au grãbit sã le
închidã pentru a scãpa de niºte
concurenþi redutabili.

În asemenea cazuri, utilajele din
dotare (nu numai cele vechi, uzate
fizic/moral, dar ºi unele recent
importate, aflate în perfectã stare
de funcþionare) au fost vândute ca
fier vechi, iar halele de producþie
rãmase goale au fost închiriate
unor întreprinzãtori pentru alte
genuri de activitãþi.

Unele întreprinderi de stat rentabi-
le ºi cu portofolii de comenzi sufi-
ciente pentru a-ºi continua activi-
tatea înainte de privatizare, dupã
înstrãinare au început sã înregis-
treze pierderi, fie din cauza mana-
gementului defectuos, fie din cauza
unor manopere frauduloase de
transferare a profitului la socie-
tãþile-mamã sau la alte societãþi-
fiice ale acestora, din strãinãtate.

Numai arareori investitorii strate-
gici ºi-au respectat angajamentele
asumate prin contractele încheiate
cu autoritatea de privatizare de a
face investiþii pentru modernizare,
retehnologizare, dezvoltare ori
pentru protecþia mediului. Dupã
privatizare, impozitele, taxele ºi
contribuþiile încasate la buget au
scãzut (între altele ca urmare a
facilitãþilor fiscale obþinute de la
stat), sumele datorate furnizorilor
de utilitãþi (energie electricã ºi ter-
micã, gaze naturale) au sporit volu-
mul arieratelor, iar plata salariilor
ºi a altor drepturi de personal a
început sã înregistreze întârzieri cu
lunile, ceea ce a generat ample acþi-
uni de protest din partea anga-
jaþilor nemulþumiþi.

În mod normal, privatizarea ar fi
trebuit sã fie precedatã de crearea
de noi locuri de muncã în pro-
ducþie, în lucrãri de infrastructurã
sau în sfera serviciilor, care sã ab-
soarbã pe cei care urmau sã fie
disponibilizaþi în urma închiderii
întreprinderilor neviabile, a re-
strângerii activitãþii celor privati-
zate sau a aplicãrii unui manage-
ment mai eficace. Cu excepþia orga-
nizãrii unor mãsuri de calificare/
recalificare ºi a aprobãrii unor pen-
sionãri în condiþii derogatorii, alte
mãsuri premergãtoare disponibi-
lizãrii salariaþilor nu au fost luate.

Pentru ca pilula disponibilizãrilor
sã fie mai puþin amarã, autoritãþile
publice, cu acceptul FMI, au ho-
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tãrât ca angajaþii care îºi pierdeau
locurile de muncã, în urma con-
cedierilor colective, sã primeascã,
pe lângã ajutorul de ºomaj, o com-
pensaþie bãneascã reprezentând
echivalentul salariului pe un nu-
mãr de luni, în funcþie de vechimea
în muncã ºi de ramura în care
lucraserã. Suma respectivã ar fi tre-
buit, chipurile, sã serveascã la
punerea pe picioare a unei afaceri.
Naivitate, ipocrizie sau purã înºelã-
torie! Dupã cheltuirea banilor
primiþi, foºtii angajaþi au ieºit în
stradã pentru a cere guvernului
locuri de muncã.

De asemenea practici întâlnite în
diverse þãri nu a fost scutitã nici
România. În unele cazuri, guvernul
a fost nevoit, din considerente
umanitare, sã acorde ajutoare anga-
jaþilor întreprinderilor privatizate,
deoarece patronii strãini ai acestora
nu-ºi îndeplineau obligaþiile con-
tractuale, sau a fost silit sã rezilieze
contractele de privatizare încheiate
cu aceºtia.

Un alt obiectiv urmãrit de FMI în
politicile sale a fost liberalizarea
preþurilor ºi tarifelor practicate pe
piaþa internã a þãrii beneficiare de cre-
dite. În þãrile aflate în tranziþie, tre-
cerea de la preþurile fixate de auto-
ritãþile publice la preþuri negociate
între pãrþile contractante în mod
normal ar fi trebuit sã se facã gra-
dual, pe mãsurã ce se realiza echili-
brul necesar între cererea ºi oferta
de produse. Acolo unde libera-
lizarea preþurilor s-a fãcut simultan
la cvasitotalitatea produselor,
aceastã mãsurã a provocat creº-
terea bruscã a preþurilor genera-
toare de inflaþie. Producãtorii cu
costuri individuale ridicate ºi cu
rezultate financiare slabe au profi-
tat de decalajul existent între cere-
rea (mare) ºi oferta (mai micã) de
bunuri pentru a-ºi ameliora situaþia

financiarã, impunând cumpãrãto-
rilor preþuri majorate, fãrã justifi-
care economicã. Cei care au supor-
tat consecinþele acestei mãsuri
nechibzuite au fost în primul rând
consumatorii, dar ºi investitorii au
fost descurajaþi de mediul de afa-
ceri volatil sã mai facã investiþii de
capital. Escaladarea preþurilor a
dus la diminuarea cererii solvabile,
iar aceasta a provocat în mod
inevitabil restrângerea producþiei,
cu efecte negative asupra locurilor
de muncã.

La unele materii prime deficitare, la
energie ºi combustibili, la care sta-
tul a menþinut (sau a fixat) preþuri
cu ridicata sau cu amãnuntul obli-
gatorii, acesta a fost silit sã sub-
venþioneze de la buget diferenþa
dintre costurile de producþie recu-
noscute ca având justificare econo-
micã ºi preþurile de desfacere pla-
fonate. Acordarea de subvenþii de
la buget pentru unele produse sau
activitãþi nu a fost prea multã vre-
me toleratã de FMI, care a cerut
insistent executivului sã renunþe la
subvenþiile acordate, dupã caz,
producãtorilor sau consumatorilor.
Or, o asemenea mãsurã prematurã
ar fi degrevat bugetul public, dar ar
fi îngreunat situaþia financiarã a
întreprinderilor consumatoare ºi a
gospodãriilor populaþiei, care nu
puteau suporta preþurile stabilite
liber la piaþã.

Printre politicile promovate cu ob-
stinaþie de FMI se numãrã libe-
ralizarea comerþului exterior ºi a pieþe-
lor financiare. În þãrile aflate în
tranziþie, s-a procedat la desfiin-
þarea licenþelor de import, la
renunþarea la sistemul contingen-
tãrilor, la eliminarea subvenþiilor ºi
a restricþiilor care îngrãdeau expor-
tul anumitor produse, chiar dacã
acestea nu întotdeauna corespun-
deau intereselor lor.

Liberalizarea schimburilor comer-
ciale poate da rezultate pozitive –
sã contribuie la reducerea deficitu-
lui comercial, la diminuarea cos-
turilor, la transferul de tehnologie
ºi la creºterea produsului intern
brut – în mãsura în care de avanta-
jele acestei mãsuri luate la scarã
mondialã beneficiazã deopotrivã
þãrile industrializate ºi cele în curs
de dezvoltare, ori în tranziþie.

Fostul vicepreºedinte ºi economist-
ºef al Bãncii Mondiale, Joseph E.
Stiglitz, explicã opoziþia þãrilor în
curs de dezvoltare faþã de noua
rundã de negocieri comerciale mul-
tilaterale care trebuia sã înceapã la
Seattle (1999), astfel: „Occidentul a
susþinut liberalizarea comerþului pen-
tru produsele pe care le exporta, dar în
acelaºi timp a continuat sã protejeze
acele sectoare în care concurenþa venitã
din partea þãrilor în curs de dezvoltare
ar fi putut pune în pericol economia
proprie [...] Rundele anterioare prote-
jaserã interesele þãrilor industrializate
avansate [...] fãrã sã aducã vreun bene-
ficiu þãrilor mai puþin dezvoltate [...]
Rundele de negocieri comerciale care
avuseserã loc mai înainte duseserã la
coborârea barierelor pentru bunurile
industriale exportate de þãrile dez-
voltate, de la automobile pânã la utila-
je. În acelaºi timp, negociatorii din
partea acestor þãri nu au renunþat la
subvenþiile pe care statele lor le acor-
dau pentru produsele agricole ºi au
menþinut închise pieþele pentru aceste
produse ºi pentru textile, la care multe
þãri în curs de dezvoltare beneficiau de
avantaj comparativ”4. 

Referindu-se la poziþia FMI în pri-
vinþa liberalizãrii comerþului, J.E.
Stiglitz afirmã: „ Astãzi pieþele emer-
gente nu sunt forþate sã se deschidã
sub ameninþarea armelor, ci prin folo-
sirea puterii economice, prin amenin-
þarea cu sancþiuni sau prin retragerea
ajutorului necesar în perioadele de
crizã. Deºi negocierile în privinþa acor-

4 Joseph E. Stiglitz Op. cit., p. 107–108.
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durilor comerciale internaþionale se
desfãºurau în cadrul Organizaþiei
Mondiale a Comerþului, negociatorii
SUA ºi FMI insistau adesea sã se
meargã mai departe, sã se accelereze
ritmul liberalizãrii comerþului. FMI
condiþioneazã asistenþa pe care o
acordã de acest lucru, iar þãrile aflate
în crizã ºtiu cã nu au altã variantã
decât sã dea curs cererilor FMI”5.

Trebuie spus cã opiniile econo-
miºtilor occidentali cu privire la
consecinþele liberalizãrii schimbu-
rilor comerciale nu sunt la unison:
unii (Williamson, Sachs, Warner
º.a.) considerã cã liberalizarea
schimburilor internaþionale consti-
tuie un factor primordial al dez-
voltãrii, în timp ce alþii (Krugman,
Rodrik, Rodriguez º.a.) exprimã un
oarecare scepticism cu privire la
efectul pozitiv al liberalizãrii
schimburilor internaþionale asupra
dezvoltãrii.

Dupã cum se ºtie, în anii ‘90 ai se-
colului trecut au avut loc mai multe
crize financiar-valutare. Este vorba
de prãbuºirea peso-ului mexican în
1994; aceeaºi soartã a avut trei ani
mai târziu (în 1997) bahtul thailan-
dez, care a marcat declanºarea
crizei financiare din Asia de sud-
est; Rusia a fost zguduitã, în 1998,
de o puternicã crizã financiarã, care
a produs efecte negative ºi pe alte
pieþe, inclusiv în America Latinã.

Pentru a depãºi aceastã stare de
lucruri, care risca sã scape de sub
control ºi sã provoace o crizã a sis-
temului monetar internaþional,
Michel Camdessus, directorul ge-
neral al Fondului Monetar Interna-
þional, a recomandat, la Adunarea
generalã a guvernatorilor FMI ºi ai
Bãncii Mondiale din 1997, accele-
rarea liberalizãrii contului de capital.

O asemenea recomandare, venitã
din partea celui mai înalt oficial al

FMI, a stârnit nedumerire în rân-
durile multor economiºti care ºtiu
cã liberalizarea contului de capital
nu ridicã probleme în þãrile dez-
voltate, întrucât acestea dispun de
instituþii financiare ºi bancare soli-
de, de legislaþie în materie adecva-
tã, de monede stabile ºi de rezerve
valutare suficient de mari. În þãrile
în curs de dezvoltare ºi în cele
aflate în tranziþie spre economia de
piaþã, vizate de aceastã recoman-
dare, liberalizarea prematurã a pie-
þelor de capital ar putea deschide
calea miºcãrilor speculative de
capital, ar favoriza transferul
necontrolat al disponibilitãþilor va-
lutare peste graniþã, acolo unde ar
gãsi un plasament mai avantajos
decât în þara de origine. Majorarea
ratelor dobânzilor la operaþiunile
pasive ale bãncilor nu ar stimula
investiþiile strãine directe de capi-
tal, ci fluxurile de capital pe termen
scurt cu caracter speculativ.

Economiile þãrilor mai slab dez-
voltate, cu sisteme financiar-mone-
tare mai fragile ºi cu rezerve va-
lutare insuficiente, ar putea ajunge
în stare de incapacitate de platã, în
cazul în care ar trebui sã facã faþã
unor obligaþii externe importante.

Date fiind riscurile liberalizãrii pre-
mature a pieþelor de capital apare
necesitatea examinãrii atente a angaja-
mentului României de a face acest pas
în anul 2004. Eram oare pregãtiþi
pentru aceasta sau ar fi fost mai
prudent sã consolidãm instituþiile
noastre financiar-bancare, sã per-
fecþionãm legislaþia în materie ºi sã
îmbunãtãþim în continuare indica-
torii macroeconomici ºi numai
dupã aceea sã dãm curs miºcãrii
libere a capitalurilor?

Fondului Monetar Internaþional i
se mai reproºeazã faptul cã, la
crizele din Asia de sud-est, din

Rusia ºi din America Latinã, nu a
acþionat prompt pentru a preveni
efectul de contaminare. Dacã þãrile
emergente în care au izbucnit crize
au beneficiat de credite generoase
(de ordinul miliardelor de dolari)
din partea Fondului, nu acelaºi
lucru se poate spune despre þãrile
mai puþin dezvoltate, care au sufe-
rit, într-o mãsurã mai mare sau mai
micã, efectele crizei, Acestora le-au
fost refuzate sau puternic condi-
þionate credite de ordinul zecilor de
milioane de dolari.

De teamã ca nu cumva creditele
primite de la Fond sã fie utilizate
de þãrile împrumutate pentru a-ºi
achita obligaþiile ajunse la scadenþã
faþã de creditorii privaþi, FMI a
adoptat o strategie de ajutorare
condiþionatã, potrivit cãreia þãrile în
cauzã trebuie sã-ºi procure o parte
din resursele financiare de care
aveau nevoie de pe piaþa privatã de
capital, în condiþii oneroase.

Aceastã mãsurã nu a fost însã
experimentatã, cum ar fi fost nor-
mal, pe þãri mari ca Rusia, Brazilia
sau Coreea de Sud, ci pe þãrile mult
mai mici ºi cu un potenþial econo-
mic redus, ca Ecuador, Ucraina,
Pakistan ºi România. Folositã drept
cobai pentru experimentarea noii
strategii a FMI, þara noastrã a tre-
buit sã facã eforturi deosebite pen-
tru a acoperi vârful de plãþi legate
de serviciul datoriei sale externe. În
anul 1999, serviciul datoriei noastre
externe se ridica la 3 057 milioane
de dolari SUA, iar rezerva valutarã
(exclusiv aurul) la numai 1 662 mi-
lioane. În aceastã situaþie, România
avea la îndemânã douã soluþii, una
mai riscantã decât cealaltã: sã nu-ºi
achite obligaþiile externe ajunse la
scadenþã ºi sã cearã rescadenþarea
lor sau sã ºi le onoreze consumân-
du-ºi integral rezervele valutare.
Cum nici una dintre acestea nu era

5 Ibidem, p. 109.



convenabilã, singura soluþie care
ne putea salva de la criza devenitã
iminentã era apelul la credite
externe ºi în primul rând la inter-
venþia FMI, cu care autoritãþile de
la Bucureºti negociaserã un nou
aranjament stand-by. Deºi condiþiile
extrem de dure impuse de Fond fu-
seserã acceptate de partea românã,
pentru a obþine tranºa a doua a
creditului, FMI a mai solicitat Ro-
mâniei sã colecteze de pe pieþele
private de capital circa 350 mili-
oane de dolari. Cu toate eforturile
depuse, nu s-au putut obþine decât
208 milioane, bãncile private strã-
ine, profitând de situaþia dificilã a
României, pretindeau dobânzi de
16–20% pe an la valoarea nominalã.

În cele din urmã, România a reuºit
sã-ºi achite integral serviciul dato-
riei externe, fãrã suportul creditu-
lui pe care era îndreptãþitã sã-1
primeascã de la Fond. Atitudinea
FMI faþã de þara noastrã a fost cu
atât mai greu de înþeles cu cât difi-
cultãþile privind balanþa de plãþi cu
care se confrunta România fuseserã
provocate nu atât de cauze interne,
cât mai ales de factori externi. Este
vorba de consecinþele crizei din
Rusia ºi de efectele directe ºi indi-
recte dezastruoase ale rãzboiului
împotriva Iugoslaviei estimate la
miliarde de dolari.

Este important de remarcat faptul
cã între Fondul Monetar Interna-
þional ºi Banca Mondialã existã
relaþii de strânsã colaborare. Astfel,
obiectivele cuprinse în Memoran-
dumul cu privire la politica econo-
micã a guvernului, a cãror îndepli-
nire condiþioneazã eliberarea tran-
ºelor creditului aprobat de Fond, se
regãsesc într-o formã detaliatã în
Acordul de împrumut încheiat cu
BIRD. Nerealizarea acestora atrage
dupã sine nu numai rezilierea
Aranjamentului de credit stand-by,

dar ºi întreruperea derulãrii împru-
mutului aprobat de Banca Mondia-
lã. Invers, în cazul în care înche-
ierea unui Acord de împrumut cu
BIRD precede Aranjamentul de
creditare aprobat de FMI, Fondul
pretinde ca obiectivele convenite
cu Banca sã se regãseascã integral
în Memorandumul cu privire la
politica economicã a guvernului
þãrii beneficiare de credit.

O perfectã sincronizare a activitãþii
celor douã instituþii nu poate sã fie
decât beneficã þãrilor împrumutate.
Aceasta însã numai în mãsura în
care creditele FMI ºi împrumu-
turile Bãncii Mondiale se sprijinã
pe programe de mãsuri adaptate
perfect la condiþiile concrete ale
þãrii beneficiare de sprijinul celor
douã instituþii. Or, practica a arãtat
cã FMI aplicã programe comune
tuturor þãrilor în curs de dezvoltare
sau celor aflate în tranziþie, axate pe
privatizarea/lichidarea întreprin-
derilor de stat, restructurarea secto-
rialã, liberalizarea preþurilor ºi tari-
felor, a cursului de schimb, a co-
merþului exterior ºi a pieþei de capi-
tal, convertibilitatea monedei na-
þionale etc.

Nu sunt izolate vocile care repro-
ºeazã Fondului Monetar Interna-
þional cã, preocupat de stabilitatea
macroeconomicã, pierde din vede-
re problemele sociale ale þãrilor, nu
cautã soluþii viabile pentru inserþia
în activitate a salariaþilor care ºi-au
pierdut locurile de muncã, nu ma-
nifestã preocupare pentru stoparea
extinderii sãrãciei, pentru amelio-
rarea condiþiilor de viaþã ale pãtu-
rilor largi ale populaþiei. Conside-
rând cã FMI s-a îndepãrtat tot mai
mult de la scopul pentru care a fost
creat, cã promoveazã politici dis-
criminatorii faþã de þãrile în curs de
dezvoltare ºi se amestecã în tre-
burile interne ale þãrilor beneficiare

de credite, impunându-le adesea
mãsuri nerealiste, tot mai mulþi spe-
cialiºti solicitã reformarea acestei insti-
tuþii.

Criticile tot mai ascuþite îndreptate
împotriva politicilor promovate au
determinat instituþiile financiare
internaþionale sã adopte o poziþie
mai flexibilã faþã de cerinþele þãrilor
în curs de dezvoltare.

Astfel, în anul 2001, la reuniunea
de la Doha – Qatar s-a convenit ca
noua rundã de negocieri comerci-
ale multilaterale sã constituie o
rundã a dezvoltãrii, adicã sã vizeze
nu numai deschiderea ºi mai largã
a pieþelor, dar ºi eliminarea unor
dezechilibre produse în trecut. FMI
ºi BIRD vorbesc mai mult de sãrã-
cie, iar Banca Mondialã pare sã-ºi fi
reamintit de prevederea din statu-
tul sãu, potrivit cãreia Banca ºi
reprezentanþii acesteia nu vor inter-
veni în treburile politice ale vreunui
stat membru ºi nici nu se vor lãsa
influenþaþi în deciziile lor de orientarea
politicã a statului membru în cauzã.
Deciziile lor se vor baza exclusiv pe
considerente economice, apreciate
cu obiectivitate (art. IV, secþiunea
10). În acest spirit, Banca Mondialã
doreºte „[...] ca angajamentul de a
pune «frâiele în mâinile þãrii» sã fie
respectat în cadrul programelor pe care
aceasta le desfãºoarã în multe þãri”6.

Orientarea activitãþii instituþiilor
specializate ale ONU, ºi în mod
deosebit a Fondului Monetar Inter-
naþional, a Bãncii Mondiale ºi a Or-
ganizaþiei Mondiale a Comerþului,
mai mult spre problemele cu care
se confruntã þãrile în curs de dez-
voltare, ar putea atenua dispari-
tãþile dintre acestea ºi þãrile indus-
trializate, ar putea favoriza inte-
grarea în economia mondialã a
tuturor þãrilor, indiferent de mãri-
mea ºi de potenþialul lor economic,
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6 Joseph E. Stiglitz Op. cit., p. 330.



ar face mai credibil ºi mai eficace
procesul globalizãrii.

O abordare mai echilibratã a pro-
blemelor economice ºi a celor so-
ciale ale omenirii ar face ca globa-
lizarea sã inspire speranþe ºi scepti-
cilor ºi potrivinicilor acestui proces,
iar adepþilor le-ar întãri convin-
gerea cã meritã sã acþioneze cu ºi
mai multã vigoare pentru ca dru-
mul spre integrarea mondialã a
tuturor þãrilor sã fie ferit de obsta-
cole de tot felul.

Aºa cum arãtam la început, în lume
existã susþinãtori ºi potrivnici ai
globalizãrii. Între cei care sprijinã
fãrã rezerve globalizarea ºi cei care
o resping fãrã drept de apel, nu se
poate închega un dialog, o dezbate-
re constructivã, care sã-i evidenþie-
ze ºi laturile pozitive, dar ºi tarele.
În afarã de extremiºti (fundamen-
taliºti), existã nu puþini teoreticieni
care abordeazã în mod nuanþat
fenomenul globalizãrii. Unii dintre
aceºtia (Thomas Friedman, Manuel
Costells, Anthony Giddens º.a.)
susþin globalizarea, dar îi sem-
naleazã totodatã carenþele, incon-
venientele ºi efectele adverse, pro-
punând mãsuri de restructurare a
instituþiilor care o gestioneazã.

Cercetãri consacrate asimetriilor
informaþionale (efectuate de
George Akerloff, Michael Spence ºi
Joseph E. Stiglitz, pentru care au
primit Premiul Nobel pentru eco-
nomie în 2001) au demonstrat cã nu
se poate vorbi de un progres tehno-
logic uniform, care sã ducã la
egalizarea condiþiilor economice.

Sintetizând rezultatele procesului
de globalizare, J. E. Stiglitz consi-
derã cã „globalizarea în sine nu este
nici bunã, nici rea. Ea poate face
foarte mult bine, iar pentru þãrile din

Asia de Est, care au îmbrãþiºat glo-
balizarea în condiþiile impuse de ele,
în ritmul impus de ele, aceasta a fost
extrem de folositoare, în ciuda pasului
înapoi reprezentat de criza din 1997.
Dar în multe pãrþi ale lumii, ea nu a
adus foloase comparabile. Pentru
mulþi, globalizarea seamãnã mai mult
cu un dezastru total”7.

Dupã opinia lui Daniel Dãianu,
globalizarea a fost favorizatã de
evoluþii tehnologice ºi de politici
diferite de liberalizare a comerþului
ºi a pieþelor financiare, iar efectele
acesteia sunt contradictorii. În con-
cluzie, nu orice globalizare este
generatoare de progres social.8 În
continuare, D. Dãianu scrie: „Într-o
lume cu multe imperfecþiuni ºi asime-
trii, integrarea trebuie gestionatã pen-
tru a-ºi arãta binefacerile. Aceastã con-
cluzie este valabilã ºi pentru România,
care se aflã sub presiunea forþei gravi-
taþionale a Uniunii Europene ºi doreºte
sã se alãture acestui club economic ºi
politic. Dar integrarea nu poate fi au-
tomatã ºi nici nu poate avea loc [...] în
lipsa unei strategii care sã þinã cont de
asimetrii ºi echilibre precare”9. 

Rolul profesioniºtilor
financiar-contabili 

în contextul procesului
de globalizare

În general, în procesul de globali-
zare rolul profesiilor legate de fi-
nanþele statelor ºi ale entitãþilor
economice este din ce în ce mai
important. Necesitatea adoptãrii
unui limbaj comun, a unei abordãri
transparente ºi inteligibile a efi-
cienþei operaþiunilor cu componen-
tã financiarã a dus la elaborarea, în
profil zonal la început, de standar-
de internaþionale de raportãri fi-
nanciare, de standarde internaþio-

nale de audit, de evaluare, inclusiv
a unor standarde de ordin finan-
ciar-fiscal. Diferite organisme inter-
naþionale, precum IFAC, cu compo-
nenta sa IAASB – a emis standarde
de raportãri financiare ºi de audit,
precum ºi un important Cod Etic.
În plan european, Directivele euro-
pene au impus o anumitã conduitã
profesioniºtilor financiar - conta-
bili. În Statele Unite ale Americii au
fost elaborate standardele US
GAAP ºi Japonia ºi-a adoptat pro-
priile standarde în domeniu. 

Dupã celebrele scandaluri Enron,
WorldCom ºi Parmalat, exigenþa în
domeniul profesiilor financiar –
contabile a crescut considerabil.
Aceasta cu atât mai mult cu cât
dezvoltãrile în planul globalizãrii
impun tendinþe de specializare în
cadrul profesiei financiar – conta-
bile, fapt ce impune cu siguranþã ºi
promovarea unui cadru adecvat de
cooperare interdisciplinarã. Ceea ce
se cere actualmente este un înalt ni-
vel de profesionalism pentru apli-
carea la un nivel calitativ corespun-
zãtor a standardelor ºi principiilor
etice recunoscute internaþional. 

De asemenea, este utilã de urmãrit
ºi de analizat prin prisma efectelor
tendinþa de convergenþã între stan-
dardele internaþionale, cum este
cea dintre IFRS ºi US GAAP. 

Comentând pe marginea crizei
financiare globale, noul preºedinte
al IFAC, Robert Bunting10, fost
preºedinte al Institutului American
al Contabililor Publici Autorizaþi ºi
membru al Board-ului IFAC încã
din 2005, aprecia: „Criza financiarã
ne-a demonstrat, în mod clar, cât de
interdependente sunt pieþele globale.
Acest fapt face ca iniþiativele IFAC care
vizeazã convergenþa standardelor in-
ternaþionale sã devinã ºi mai urgente.
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7 Ibidem, p. 53.
8 Daniel Dãianu, Radu Vrânceanu, Op. cit., p. 311.
9 Ibidem, p. 311–312.



Convergenþa cu un singur set de stan-
darde 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 pen-
tru promovarea comerþului inter-
naþional ºi investiþii.”

În orice caz, depãºirea actualei crize
economice este un proces a cãrui
duratã nu poate fi anticipat cu certi-
tudine, dar este limpede cã profe-
sioniºtii financiar – contabili au un
rol important în recãpãtarea încre-
derii investitorilor ºi finanþatorilor,
ca un pas esenþial în relansare. 

Concluzii, 
în actualitate

Carenþele procesului de globalizare
au ieºit la ivealã pregnant ºi în
desfãºurarea evenimentelor care au
marcat actuala crizã economicã in-
ternaþionalã. Astfel, a devenit clarã
ineficienþa sau chiar inexistenþa
unor instrumente de stãpânire a
exceselor în „manevrarea” valo-
rilor mobiliare, a pieþei de capital în
general, dar ºi în finanþarea fãrã
suport în active reale a unor afaceri
imobiliare. 

Cum reverberaþiile unor seisme
financiare în cazul unor crize – ºi
mai ales în aceastã crizã pe care o
traversãm – nu cunosc graniþe ºi
efectele sunt cu atât mai dureroase
în þãrile cu economie emergentã, în
opinia noastrã, cu toate beneficiile
globalizãrii, statele sunt obligate sã
þinã cumpãna cu interesele naþio-
nale. Învãþãmintele istoriei – la
câteva din acestea s-au fãcut re-
feriri în articolul de faþã – îndeam-
nã la câteva reflecþii. 

Ideea centralã constã în aceea cã
raporturile dintre state sunt con-

struite pe bazã de interese ºi, în
primul rând, pe interesele econo-
mice ale celor mari ºi puternici. 

În relaþiile comerciale, de coopera-
re, financiare ori de altã naturã din-
tre þãri cu grade diferite de dez-
voltare, cele cu un mare potenþial
economic, tehnic ºi militar au mari
ºanse sã încline balanþa în favoarea
lor, sã obþinã avantaje nejustificate
din partea þãrilor în curs de dez-
voltare sau în tranziþie. De aceea,
þãrile din urmã, din rândul cãrora
face parte ºi România, au datoria sã
vegheze ca interesele lor sã nu fie
nesocotite de partenerii lor mai
puternici, aºa cum s-a întâmplat,
nu o datã, de-a lungul istoriei. 

Astfel, interesul naþional cere – în
conformitate cu principiile dreptu-
lui internaþional – ca schimburile
comerciale cu strãinãtatea sã se
facã în condiþii reciproc avantajoase
ºi fãrã ingerinþe în treburile interne
ale statelor;
- în politica de comerþ exterior sã

se þinã seama atât de interesele
producãtorilor autohtoni, cât ºi
de cele ale consumatorilor, de
raþionalitatea imediatã ºi de
largã perspectivã a mãsurilor de
protecþie ºi, respectiv, de libera-
lizarea schimburilor comerciale
cu strãinãtatea;

- în construirea raporturilor de
cooperare internaþionalã sã se
evite favorizarea agenþilor eco-
nomici strãini în detrimentul
celor autohtoni;

- la contractarea de împrumuturi
în strãinãtate sã se respingã cu
hotãrâre condiþiile politice, mili-
tare sau de altã naturã care ar
aduce prejudicii economiei na-
þionale sau ar ºtirbi suveranita-
tea naþionalã ºi integritatea teri-
torialã; 

- sã se respecte cu rigurozitate

regula de aur, potrivit cãreia, o
societate nu trebuie sã consume
mai mult decât produce. În con-
secinþã:

- sã se evite cu obstinaþie apelul la
împrumuturi externe pentru
acoperirea deficitului bugetar
determinat de cheltuieli nepro-
ductive sau de cheltuieli pro-
ductive având o slabã eficienþã
economicã;

- sã nu se piardã din vedere fap-
tul cã între circulaþia monetarã
ºi situaþia financiarã a þãrii exis-
tã raporturi de intercondiþio-
nare, iar aceste douã compo-
nente reflectã starea bunã sau
precarã a economiei. Economiº-
tii financiari nu trebuie fãcuþi
responsabili de dezechilibrele
financiare, înregistrate atunci
când economia realã ºchioapãtã,
dar nici nu trebuie sã fie gratu-
laþi atunci când folosesc instru-
mente neadecvate pentru influ-
enþarea proceselor economice,
chiar dacã acestea au fost su-
gerate de prestigioase instituþii
strãine.

În concluzie, diversitatea opiniilor
cu privire la globalizare ºi la
efectele aºteptate de la aceasta, atât
de contradictorii, ne îndeamnã la
prudenþã, la moderaþie ºi la evitarea
fetiºizãrii acestui proces.
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10 Robert Bunting, discurs la ºedinþa Consiliului IFAC din noiembrie 2008, www.ifac.org
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Introducere

Modelarea de afaceri, numitã ºi modelarea proceselor de
afaceri reprezintã un domeniu relativ nou de aplicabi-
litate pentru limbajul unificat de modelare1 (Unified
Modeling Language - UML). Modelele de afaceri permit

descrierea proceselor de afaceri în termeni specifici
UML, în special activitãþi ºi colaborãri.

Trebuie menþionat cã scopul efectiv al acestui tip de
modelare variazã de la necesitatea de a cunoaºte ac-
tivitatea entitãþii economice pentru care se realizeazã
sistemul informatic pânã la intenþia de a îmbunãtãþi
sensibil procesele de afaceri ale acesteia2. În afara
unor situaþii extreme, în care se intenþioneazã repro-
iectarea întregii organizaþii, aria de cuprindere a mo-
delãrii se limiteazã la un proces sau la un set de pro-
cese de afaceri. Pe mãsurã ce tot mai multe procese de
afaceri se realizeazã în mediu virtual, fiind complet

Modelarea 
proceselor de afaceri

ºi avantajele sale pentru 
misiunea de audit financiar

The Business Process Modeling and Its Potential Effects 
at the Level of the Financial Audit Mission 

The Unified Modeling Language (UML) became a de facto standard in the field of information systems analysis and design during
the last decade, and its scope and applications constantly increased. Among this language's auxiliary applications (called exten-
sions), the business process modeling extension is particularly important, due to the large area of applicability as well as the inter-
disciplinary aspects of the implementation areas. The present paper is an attempt to familiarize financial audit professionals with the
field of business modeling, including a proposal and an analysis of an original way of using business modeling for the benefit of the
financial audit mission: building business models for the business processes which are to be audited, in order to accustom the audit
team with the audit object (the entity), as prescribed by the International Standard on Auditing 315 - Understanding the Entity and Its
Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement. As seen by the author, this approach has important benefits for the
financial auditor, as it requires no high level of computer knowledge; it does affect neither the auditor's independence, nor his pro-
fessional reason. This approach is only meant to transform the understanding of the audited entity and its environment in a coher-
ent and well-structured process, and is, in our opinion, fully compatible with the financial audit mission's objectives, the financial audi-
tor's interests, as well as the ISA 315's requests.

Key words: Business modeling, business process, unified modeling language, business entity, financial audit mission
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* Lector dr., A.S.E. Bucureºti, mangiuc@gmail.com.
1 Eriksson, Hans-Erik, Penker, Magnus – Business Modeling with UML, Open Training Publishing, 2007.
2 Havey, Michael – Essential business process modeling, O’Reilly Publishing, 2005, ISBN 0596008430, 9780596008437, pag. 34.
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sau predominant informatizate, modelarea de afaceri
devine o tehnicã esenþialã pentru asigurarea adecvãrii
sistemului informatic cu procesul de afaceri pe care îl
realizeazã.

Spre deosebire de re-ingineria proceselor de afaceri, care
îºi propune în mod explicit modificarea acestora,
modelarea proceselor de afaceri încearcã, în majori-
tatea cazurilor, o documentare printr-o metodã vizualã a
felului în care o entitate economicã îºi desfãºoarã activi-
tatea3.

Metodologia de cercetare
Articolul sintetizeazã o parte semnificativã a unei cer-
cetãri doctorale, ale cãrei rezultate finale au fost pre-
zentate public în vederea validãrii de cãtre comuni-
tatea ºtiinþificã ºi academic-universitarã. Obiectivul
principal al acestei cercetãri l-a constituit identificarea
unor noi arii de aplicabilitate a tehnologiilor infor-
matice moderne în domeniul auditului financiar.

În scopul prezentãrii unor opinii valide ºi argumen-
tate cu privire la modalitãþile practice de augmentare
a eficienþei unei misiuni de audit financiar prin recur-
sul la tehnologiile informaþiei, propunerile autorului
au fost precedate de un proces amplu de docu-
mentare ºi analizã criticã a literaturii de specialitate,
ceea ce a permis familiarizarea cu principalele curente
de opinie existente în domeniu, precum ºi cu nivelul
actual de interconectare între disciplinele de naturã
informaticã ºi disciplina de audit financiar. În mãsura
în care a fost posibil, s-a încercat identificarea aºtep-
tãrilor practicienilor din domeniu, atât pe baza unor
chestionare, cât ºi prin interviu direct. 

De asemenea, în cazul preluãrii exacte sau sintetice a
opiniilor altor autori sau a rezultatelor unor cercetãri
anterioare, aceasta s-a realizat cu menþionarea expli-
citã ºi detaliatã a sursei citate.

Prin publicarea în cadrul unei reviste cu rãspândire
atât în domeniul teoreticienilor, cât ºi al practicienilor
auditului financiar, autorul încearcã obþinerea unei
validãri suplimentare a opiniilor sale, confirmarea
sau infirmarea importanþei ºtiinþifice ºi aplicative a
acestora fiind binevenitã.

Modelarea de afaceri – 
potenþial instrument de lucru 

pentru auditorul financiar
Modelarea de afaceri a apãrut ca urmare a necesitãþii
echipei de proiectare de a afla rãspunsurile la o serie
de întrebãri de importanþã vitalã pentru succesul
proiectului, cum ar fi:

Cum se poate stabili dacã au fost identificate toate
cazurile de utilizare?

Ce activitãþi realizeazã utilizatorii înainte de a
folosi sistemul informatic?

Care este valoarea adãugatã de sistemul informa-
tic procesului de afaceri?

Care este procesul de afaceri care se va baza pe sis-
temul informatic realizat?

Indiferent de tipul sistemului informatic ce urmeazã a
fi implementat în cadrul unei organizaþii, aceasta are
deja procese de afaceri în derulare, iar viitoarele apli-
caþii vor fi utilizate de cãtre persoane implicate deja în
respectivele procese de afaceri. Pentru a se asigura cã
dezvoltã o soluþie capabilã sã îºi satisfacã utilizatorii,
echipa de dezvoltare trebuie sã ia în considerare o
serie de factori:

Mediul în care va funcþiona viitorul sistem infor-
matic;

Rolurile ºi responsabilitãþile viitorilor utilizatori;

Obiectul procesului de afaceri, ca bazã în dezvol-
tarea sistemului informatic.

În ultimii ani s-a dezvoltat un nou mod de percepþie a
proiectãrii sistemelor informatice destinate mediului
economic, conform cãruia perspectiva internã a afa-
cerii este punctul de vedere optim pentru înþelegerea
noului sistem informatic ce urmeazã a fi realizat4.
Aceastã abordare devine esenþialã în cazul sistemelor
de e-business sau de comerþ electronic, bazate pe
tehnologii Internet, aºa cum sunt serviciile Web.
Succesul implementãrii unui asemenea sistem
depinde în mod esenþial de acurateþea cu care
emuleazã procesele de afaceri din „lumea realã”,
exploatând totodatã noile tehnologii ºi noile canale de
comunicare. O aplicaþie de e-business corect proiectatã

3 Zairi, M., Sinclair, D. – Business Process Re-Engineering And Process Management, Business Process Re-engineering &
Management Journal, 1995, disponibil on-line la adresa www.emeraldinsight.com.

4 Kulak, Daryl, Guiney, Eamonn – Use Cases: Requirements in Context, Addison-Wesley Publishing, 2003, ISBN 0321154983,
9780321154989, pag. 56.
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ºi implementatã permite furnizorului de servicii sã
opereze mai eficient, iar beneficiarului de servicii
(clientul) sã fie servit mai bine ºi mai prompt. De
exemplu, în cazul serviciilor de audit prestate în
mediu electronic, dacã serviciul oferit on-line (servi-
ciul de audit continuu) nu va avea aceeaºi calitate cu
serviciul oferit prin metode clasice (misiune de audit),
acesta nu va mai fi utilizat, iar eforturile de analizã,
proiectare ºi implementare vor reprezenta pierderi
pentru auditor. O propunere detaliatã a unei soluþii
practice de implementare a acestui serviciu, bazatã pe
modelarea proceselor de afaceri, va fi prezentatã într-
un articol viitor.

Un avantaj esenþial al modelãrii proceselor de afaceri
este obþinerea unui set mai complet de cerinþe, ca
metodã de asigurare a integrãrii noului sistem infor-
matic în cadrul organizaþiei. Odatã ce modelele de
afaceri au fost realizate, stabilirea unor corespondenþe
între cerinþele sistemului ºi modele va conduce la o
integrare puternicã a modificãrilor procesului de afa-
ceri cu dezvoltarea noului sistem informatic, cele
douã urmând a se realiza în paralel. În cazul unei
aplicaþii informatice de asistare a auditului financiar,
indiferent de domeniul specific în care se situeazã
(planificarea misiunii, acceptarea misiunii, evaluarea
controlului intern, raportare etc.), restricþiile generale
de natura costului sunt dublate de un alt set de cerin-
þe, de importanþã crucialã, referitoare la calitatea pro-
dusului finit, deoarece de calitatea aplicaþiei depind o
serie de concluzii ale misiunii, opinia acordatã de
auditor ºi, în ultimã instanþã, reputaþia acestuia.

În opinia autorului, recurgerea la modelarea proceselor de
afaceri cu ajutorul UML influenþeazã în mod pozitiv atât
costul, cât ºi calitatea sistemului informatic, astfel:

Sub aspectul costului:
– Înþelegerea rapidã ºi completã a obiectului modelat –

dezvoltarea unui set de modele ale procesului
de afaceri poate reduce costul general al proiec-
tãrii ºi implementãrii, deoarece nivelul superior
de familiarizare cu procesul de afaceri poate
elimina o parte din iteraþiile necesare în cadrul
procesului;

– Accesul la utilizatorii direcþi ai sistemului informa-
tic – în numeroase cazuri, viitori utilizatori ai
sistemului informatic, a cãror opinie este esen-
þialã pentru acceptarea acestuia, nu sunt pre-
zenþi la discuþiile realizate în scopul stabilirii
cerinþelor. Existenþa modelelor de afaceri nu

rezolvã complet aceastã problemã, dar o poate
reduce, deoarece solicitãrile echipei de dez-
voltare pentru feed-back ºi comentarii pot fi
corect direcþionate;

– Posibilitatea testãrii încã din fazele incipiente ale
proiectului – costul identificãrii erorilor este cu
atât mai mare cu cât proiectul este mai avansat.
În plus, cele mai periculoase ºi costisitoare erori
nu sunt cele la nivelul codului sursã, ci erorile
din cerinþele iniþiale, care pot fi evitate sau iden-
tificate rapid pe baza unui model al procesului
de afaceri;

– Suportul pentru dezvoltarea iterativã – în cazul
sistemelor informatice complexe, adoptarea
unui proces iterativ nu mai este o opþiune, ci un
imperativ. Fiecare iteraþie este definitã pe baza
unei decizii a managerului de proiect, în funcþie
de nivelul riscului ºi funcþionalitatea prototipu-
lui obþinut. Prin înþelegerea mai profundã a ele-
mentelor procesului de afaceri, managerul de
proiect poate adopta decizii avizate, reducând
numãrul de iteraþii necesare ºi crescând efi-
cienþa generalã a demersului.

Sub aspectul calitãþii:

– Armonizarea între arhitectura procesului de afaceri
ºi arhitectura sistemului informatic – structura sis-
temului informatic trebuie sã fie permeabilã la
schimbare (sã fie sustenabilã). Deoarece schim-
barea poate veni din direcþia procesului de afa-
ceri ºi nu din cea a tehnologiilor informatice,
sistemul informatic trebuie structurat în con-
cordanþã cu abstractizarea acestui proces, iar
modelarea de afaceri furnizeazã exact aceastã
abstractizare, permiþând înþelegerea sa de cãtre
toþi cei implicaþi;

– Creºterea gradului de adecvare a sistemului – mo-
delarea proceselor de afaceri, un cadru concep-
tual comun ºi un limbaj inteligibil atât pentru
experþii în domeniul afacerii, cât ºi pentru pro-
gramatori, conducând la realizarea unor sis-
teme care se adreseazã unor necesitãþi reale ale
procesului de afaceri;

– Constituie fundamentul pentru dezvoltarea paralelã
a sistemului informatic – utilizarea unui cadru
conceptual comun permite ca definirea, proiec-
tarea, implementarea ºi testarea sã se desfã-
ºoare în paralel, fiind bazate pe acelaºi set de
informaþii;
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– Armonizarea perspectivelor – prin intermediul
modelãrii de afaceri, toate pãrþile implicate au
un punct de pornire comun, pe baza cãruia se
pot stabili echipele ºi se pot repartiza sarcinile;

– Obþinerea unor sisteme robuste – Modelarea de
afaceri descrie procesele reale într-o manierã
exhaustivã care acoperã aspecte legate de defi-
nirea cerinþelor, raportarea rezultatelor la cerin-
þe, testarea pentru asigurarea calitãþii etc, re-
zultând un nivel superior de control al calitãþii.

Modelarea de afaceri nu reprezintã o perspectivã
complet nouã, dar utilizarea limbajului UML în acest
scop permite comunicarea eficientã între analiºtii pro-
ceselor de afaceri ºi analiºtii sistemului informatic5.
Tabela 1 descrie notaþia UML specificã modelãrii pro-
ceselor de afaceri, asemãnãtoare notaþiei clasice, dar,

totuºi, având o serie de diferenþe care sã permitã dis-
tincþia între elementele de afaceri ºi cele de sistem
informatic.

Avantajul utilizãrii UML pentru modelarea proceselor
de afaceri rezidã în posibilitatea de a utiliza o notaþie
comunã, standardizatã ºi cunoscutã pentru toate ce-
rinþele demersului de modelare, inclusiv la nivelul
instrumentelor informatice de asistare sau de mode-
lare vizualã. 

Aplicabilitatea modelãrii de afaceri în domeniul auditului
financiar este, în opinia autorului, una evidentã: o descriere
detaliatã a procesului de afaceri permite auditorului o
familiarizare mai bunã cu modul de organizare ºi
funcþionare al entitãþii auditate, ceea ce, conform prevede-
rilor standardelor internaþionale de audit, reprezintã un
element obligatoriu al oricãrei misiuni de audit financiar.

5 Kettinger, W.J., Teng, J.T.C., Guha, S. – Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools, Management
Information Systems Quarterly, 1997, disponibil on-line la adresa www.misq.org
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Standardul internaþional de audit ISA 315 –
Cunoaºterea entitãþii ºi mediului sãu ºi evaluarea riscurilor
de denaturare semnificativã6 specificã:

„Auditorul trebuie sã ajungã sã obþinã o cunoaºtere a
entitãþii ºi a mediului sãu, inclusiv controlul intern al
acesteia, suficient pentru a identifica ºi evalua riscurile
existenþei denaturãrilor semnificative ale situaþiilor
financiare fie cã acestea se datoreazã fraudei, fie erorilor
ºi suficient pentru a pune la punct ºi aplica proceduri de
audit suplimentare.”

Acelaºi standard, precum ºi o serie de norme care îl
completeazã, specificã posibilitatea utilizãrii mijloa-
celor informatice de asistare pentru atingerea acestui
obiectiv: diagrame de flux, grafice, desene schema-
tice. Includerea unui proces formalizat ºi larg acceptat
de modelare vizualã în cadrul acestor practici nu
poate fi decât beneficã. Deoarece obiectivul auditoru-
lui îl reprezintã înþelegerea proceselor ºi a fluxurilor
de activitãþi ale cãror rezultate financiare le analizea-
zã, elementul de maximã importanþã nu este res-
pectarea cerinþelor unui proces de modelare, ci suges-
tivitatea ºi reprezentativitatea rezultatelor (dia-
gramelor) obþinute. Un prim pas necesar în aceastã
direcþie ar putea fi definirea unei diagrame a cazurilor
de utilizare de afaceri, reprezentând interacþiunile
dintre serviciile oferite de entitatea auditatã (cazuri de
utilizare) ºi cei care beneficiazã de respectivele servicii
(actorii). 

Figura urmãtoare (Figura 1) reprezintã un exemplu
de utilizare a unei asemenea diagrame pentru
descrierea unui proces de contractare, în cazul unei
entitãþi economice cu activitate de producþie pe bazã
de comenzi.

Aceastã perspectivã poate fi utilizatã ca punct de ple-
care pentru o documentare detaliatã a tuturor activi-
tãþilor care descriu procesul de afaceri reprezentat în
cazurile de utilizare. Documentarea se poate realiza în
limbaj natural (o descriere într-un document de tip
text) sau vizual, prin intermediul unei diagrame de
activitãþi. Deºi poate pãrea redundantã, o documen-
tare exhaustivã poate include ambele modalitãþi de
descriere, deoarece unii membri ai misiunii de audit
pot considera reprezentarea UML cripticã sau inacce-
sibilã.

Diagramele de activitãþi vor descrie procesul de afa-
ceri utilizând fluxurile de activitãþi ºi informaþii din
structura acestuia. Fiecare diagramã trebuie sã
furnizeze o ilustrare simplã ºi intuitivã a urmã-
toarelor elemente:

Conþinutul propriu-zis al unui flux;

Activitãþile care se pot desfãºura în paralel (prin
intermediul barelor de sincronizare);

Eventualele alternative de realizare a fluxului de
activitãþi (prin intermediul punctelor de decizie ºi
al celor de fuziune);

Prin intermediul diagramelor de activitãþi se pot
descrie ºi rolurile sau zonele de responsabilitate în cadrul

6 International Federation Of Accountants (I.F.A.C.) – International Standard On Auditing 315 Understanding The Entity And Its
Environment And Assessing The Risks Of Material Misstatement, Handbook Of International Auditing, Assurance, And Ethics
Pronouncements, 2008, Vol.1.
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procesului de afaceri, stabilindu-se ce acþiuni rea-
lizeazã fiecare participant la proces7. Rolurile sunt
reprezentate prin intermediul unor coloane (swim-
lanes), suprapuse peste diagrama propriu-zisã,
indicând participanþii la respectivul flux de activitãþi.
În figura urmãtoare (Figura 2) este detaliat cazul de
utilizare Ofertã, prezentat în diagrama cazurilor de
utilizare aferentã procesului de afaceri (Figura 1).

Reprezentarea rolurilor este opþionalã pentru o dia-
gramã de activitãþi. O metodã curentã de organizare a
acestor diagrame presupune realizarea unei diagrame
de activitãþi cu caracter general, în cadrul cãreia nu se
specificã rolurile, ci numai fluxul general al procesu-
lui, cu „macro-activitãþile”, completatã apoi cu un set

de diagrame detaliate, care utilizeazã mai multe
coloane (swimlanes) pentru a descrie detaliat respon-
sabilitãþile fiecãrui lucrãtor. În afara ariilor de respon-
sabilitate ºi a activitãþilor specifice, diagramele de
activitãþi pot prezenta ºi entitãþile de afaceri implicate
în aceste activitãþi. Entitãþile de afaceri pot fi consi-
derate obiecte care suportã operaþii de creare, actu-
alizare sau utilizare pe parcursul procesului de afa-
ceri. În aceastã categorie se pot include documente,
unitãþi organizatorice sau structuri de date afectate de
fluxul activitãþilor. 

Figura urmãtoare (Figura 3) descrie o variantã a dia-
gramei anterioare (Figura 2), completatã cu entitãþile
de afaceri participante:

7 Dumas, M., Hofstede, AHM – UML Activity Diagrams as a Workflow Specification Language, Lecture Notes In Computer
Science, Springer Publishing, 2001.



În accepþiunea de afaceri, diagrama de clase descrie
structura internã a unui proces de afaceri8. Fiecare
clasã inclusã în diagramã reprezintã fie un lucrãtor
(angajat al entitãþii), fie o entitate de afaceri (un element
afectat de procesul de afaceri). 

Prin diagrama claselor se urmãreºte documentarea
relaþiilor existente între lucrãtori ºi entitãþile de afa-
ceri, astfel încât sã rezulte:

Care dintre lucrãtori ºi entitãþi colaboreazã pentru
realizarea procesului de afaceri;

Ce relaþii se stabilesc între entitãþile de afaceri în
cadrul structurii statice a procesului.

În acest fel, diagrama de clase preia rolul de organi-
gramã a procesului de afaceri (Figura 4).

Relaþiile prezentate în cadrul diagramei claselor pot fi
ulterior detaliate prin intermediul unor diagrame de
interacþiune: diagrama de secvenþe ºi diagrama de cola-
borãri. Ca regulã generalã, diagramele de colaborãri
sunt mai uºor de realizat ºi de înþeles, dar diagramele
de secvenþe sunt mai riguroase ºi mai adecvate pentru
reprezentarea interacþiunilor complexe. În accepþi-
unea de afaceri, o diagramã de colaborãri docu-
menteazã modul în care lucrãtorii ºi entitãþile de afaceri
interacþioneazã pentru a implementa o funcþie a pro-
cesului, arãtând mesajele pe care aceºtia le schimbã în
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8 Dennis, A., Wixom, B.H., Roth, R.M. – Systems Analysis and Design, Wiley Publishing, 2000, disponibil on-line la adresa
www.gbv.de
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scopul realizãrii unui caz de utilizare. Aceste dia-
grame pot fi utilizate ca punct de pornire al reco-
mandãrilor pentru îmbunãtãþirea unor procese sau
sisteme de control intern, deoarece prezintã lucrãtorii
responsabili pentru realizarea fiecãrei sarcini. 

În figura urmãtoare (Figura 5) este descris cazul de
utilizare „Ofertã” (din figurile anterioare) prin inter-
mediul unei diagrame de colaborãri:

Concluzii
În concluzie, diagramele UML pe care auditorul le
poate utiliza în scopul familiarizãrii cu entitatea eco-
nomicã auditatã ºi mediul sãu de afaceri pot fi gru-
pate în douã componente majore:

Modelul cazurilor de utilizare de afaceri – care pri-
veºte activitatea entitãþii economice dintr-o
perspectivã externã. Acest model include o
descriere a actorilor ºi a cazurilor de utilizare de
gestiune, interacþiunile dintre actori ºi cazuri, pre-
cum ºi diagrame de activitãþi de nivel general care
prezintã fluxurile aferente fiecãrui caz de utilizare;

Modelul obiectelor de afaceri – care detaliazã modul
în care procesele de afaceri sunt implementate
intern. Acest model conþine o descriere a anga-
jaþilor (prezentaþi ca lucrãtori), a entitãþilor de afa-
ceri (documente, proiecte, seturi de date etc.) cu
care aceºtia opereazã, precum ºi a modului de
operare care conduce la realizarea procesului de
afaceri (prin intermediul diagramelor detaliate de
activitãþi, al diagramelor de clase ºi al celor de
interacþiuni).

Modelele ºi variantele de implementare avute în
vedere se bazeazã în mod esenþial pe paradigma ser-
viciilor Web ºi, ca urmare, se impune delimitarea par-
ticularitãþilor procesului de proiectare a unei aplicaþii
Web cu ajutorul limbajului unificat de modelare.

În opinia autorului, metoda optimã de descriere a acestui
proces o reprezintã recursul la extensia UML destinatã
modelãrii proceselor de afaceri9 descrisã anterior,
deoarece permite reprezentarea lucrãtorilor, fluxurilor,
entitãþilor ºi activitãþilor procesului de dezvoltare prin
intermediul unor notaþii standardizate ºi accesibile.
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Introducere
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
necesare pentru îmbunãtãþirea mo-
delelor, a procedurilor, precum ºi a
aspectelor legate de auditul infor-
maþional.

Asigurarea securitãþii1 urmãreºte
pas cu pas planul de afacere al unei
societãþi, impunându-se controale
de securitate în orice etapã de dez-
voltare a unei activitãþi. O impor-
tanþã majorã o ocupã asigurarea
securitãþii sistemului informaþional
ºi informatic în cadrul unei soci-
etãþi fãrã de care orice activitate ar
fi vulnerabilã în relaþia cu terþii.

Certificarea SMSI (Sistem de Mana-
gement al Securitãþii Informaþio-
nale conform standardului de audit
informaþional 270012) nu permite
decât minimizarea obligatorie a
securitãþii, standardul asigurând
reguli de bazã privind securitatea,
iar pentru aceasta este necesarã im-
plementarea strategiei informaþio-
nale particularizatã la obiectul de
activitate al societãþii. 

Analiza strategiilor
informaþionale

ºi implementarea
rezultatelor în

cadrul societãþilor 
ce utilizeazã 

mediul IT&C (III)

Information Strategies Analyses and 
Result Implementation in Companies which

Use IT&C Environment 

Choosing the correct information strategy to assure data protection must start from the
idea that there is no universal security application. There are no customizing security
products to assure the client that nobody will copy or modify the data. We must inves-
tigate the main risks sources for information system through a complete security audit,
starting from physical access, internet connection, personnel, network resources,
unauthorized applications, etc. Clients will know the risks which the company values
are exposed to in case of no implementing measures and efficacy security applica-
tions to reduce risks.  

Implementing the right information system technologies regarding functionality and
costs (access control systems, antivirus applications, firewall, etc.) and adopting some
security policies and procedures (knowing by employees) are the main attributes
which start the security applications implementing.

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

Abstract

* Informatician, lector univ.drd. asociat, ASE Bucureºti, delia.del@gmail.com.
1 Nãstase Pavel, Ali Eden, Nãstase Floarea, Stanciu Victoria, Popescu Gheorghe, Gheorghe Mirela, Bãbeanu Delia, Gavrilã

Alexandru, Boldeanu Dana, Auditul ºi controlul Sistemelor informaþionale, editura Economicã, Bucureºti, 2007.
2 http://www.27001-online.com/secpols.htm.

Delia BÃBEANU*
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Metodologia 
de cercetare

Primul pas în cercetare a fost defi-
nirea problemei – strategia de se-
curitate a societãþii aliniatã la stra-
tegia informaþionalã (din domeni-
ile marketing, management, strate-
gie IT). Metodologia de cercetare3 a
constat în elaborarea unor ches-
tionare, ale cãror rãspunsuri au fost
prelucrate. Chestionarul s-a bazat pe
declaraþia de aplicabilitate SoA
(Statement of Aplicability) ºi seria de
standarde ISO 27000, dar ºi o docu-
mentare asupra sistemelor informa-
þionale ale societãþilor - planul analizei
datelor.

Chestionarul conþine 11 seturi ºi
urmãreºte: politica de securitate,
organizarea securitãþii informa-
þionale, gestiunea bunurilor, securi-
tatea resurselor umane, securitatea
fizicã ºi a mediului, comunicarea ºi
gestionarea operaþiunilor, controlul
accesului logic la sistemul infor-
matic, achiziþionarea, dezvoltarea
ºi întreþinerea sistemelor informa-
tice, gestionarea incidentelor secu-
ritãþii informaþiei4, gestionarea con-
tinuitãþii afacerii ºi conformitatea
cu cerinþe legale. Detaliile despre
metodologie au fost prezentate în
articolele, partea întâi ºi partea a
doua, publicate în revista Audit
Financiar nr 12/2008 ºi nr 1/2009.

Colectarea datelor, 
prelucrarea ºi analiza

informaþiilor 
din chestionare

Aºa cum am prezentat în articolele
precedente, datele au fost colectate

în urma intervievãrii a 41 de mana-
geri ai societãþilor comerciale. Din
chestionar au rezultat Setul 11 -
Conformitatea cu cerinþele legale,
cu politicile, standardele de secu-
ritate ºi tehnici de conformitate5,
precum ºi consideraþii ale auditului
informaþional, ce reprezintã ultime-
le probleme în analiza sistemelor
informaþionale. Astfel, deºi alo-
carea responsabilitãþilor securitãþii
informaþionale privind luarea deci-
ziilor ºi modul de coordonare a fost
definitã clar pentru conducerea pe
departamente, s-a realizat în 25 de
societãþi, doar câteva au reuºit: 

- sã identifice legile în vigoare
privind protecþia informaþiilor ºi
sã aplice la nivelul societãþii - 22
de societãþi; 3 societãþi, din cele
mici, nu au cuprins acest fapt în
alocarea responsabilitãþilor din
lipsã de informaþii;

- sã asigure protecþia înregistrãrii
datelor particulare ale societãþii,
existând o specificare a regulilor
referitoare la arhiva scrisã ºi
pãstratã de fiecare proprietar al
datelor - în 20 de societãþi; 5 din
societãþile care au alocat respon-
sabilitãþile nu au considerat im-
portantã pãstrarea datelor dupã
procesare;

- sã previnã abuzurile facilitãþilor
de procesare a informaþiilor de
cãtre terþe persoane - în 20 de
societãþi;

- potrivirea controalelor cripto-
grafice, existând o atenþie spori-
tã asupra reglementãrilor exter-
ne ºi a legislaþiei privind uti-
lizarea criptãrii - în 13 societãþi;
12 societãþi nu þin sub control
criptografia;

- sã asigure drepturi de propri-
etate intelectualã, unde sunt
respectate reglementãrile exter-
ne ºi legislaþia privind protecþia
drepturilor de proprietate inte-
lectualã - în 27 de societãþi -
douã dintre acestea nealocând
responsabilitãþile;

- sã protejeze datele ºi sã secre-
tizeze informaþiile personalului
cu respectarea reglementãrilor
externe ºi a legislaþiei privind
protecþia datelor personale în 27
de societãþi.

În entitãþile în care regulile privind
protejarea informaþiilor ºi a resur-
selor întregului personal sunt uºor
de implementat (de exemplu, prin
intranet), conformitatea cu politi-
cile ºi standardele de securitate a
fost asiguratã în 17 societãþi, deºi
prin politica de securitate informa-
þionalã se specifica definirea fie-
cãrei funcþii, detaliind obiectivele
sale, responsabilitãþi ºi interfeþe cu
alte domenii legate de securitate
din 18 societãþi, ceea ce înseamnã
cã o societate nu a respectat corela-
þia existenþa politicii de securitate –
aplicarea politicii de securitate.

Executarea tehnicilor de conformi-
tate este realizatã în 14 societãþi;
acolo unde existã controlul confor-
mitãþii sistemului de parametri ºi
configurãri existã controlul confor-
mitãþii configuraþiilor software
operaþionale (inclusiv pachete), cu
toate cã alocarea responsabilitãþilor
securitãþii informaþionale privind
luarea deciziilor ºi modul de coor-
donare a fost definitã clar pentru
conducerea pe departamente s-a
realizat în 25 de societãþi. Perso-
nalul angajat sau contractorii ex-
terni care semneazã (ºi acceptã)

3 Rãboacã Gheorghe, Comºa Marin, Ciucur Dumitru, Metodologia cercetãrii ºtiinþifice economice, Bucureºti, 2007, Editura
Fundaþia România de Mâine.

4 Baicu Floarea, Baicu Andrei Mihai, Auditul ºi securitatea sistemelor informatice, editura Victor, Bucureºti, 2006.
5 Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane, Essentials of Management Information Systems, Editura Pearson Education, 2005.
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clauze contractuale (indiferent de
mediul de stocare al informaþiei,
fãrã limitã de timp, cu/fãrã instru-
ire obligatorie, utilizarea echipa-
mentelor personale sau ale firmei
în reþea: laptop, PDA, HDD extern)
de aderare la politica de securitate
din 20 de societãþi, nu se executã în
6 societãþi în conformitate cu tehni-
cile puse în aplicare, neexistând un
control de conformitate. 

Politica de securitate informaþiona-
lã asiguratã în 18 societãþi nu se re-
gãseºte în 4 societãþi care au imple-
mentat controale de audit al siste-
melor informaþionale. Acolo unde
este implicatã conducerea în securi-
tatea informaþionalã, în definirea
responsabilitãþilor, a alocãrii resur-
selor ºi a controlului eficienþei mã-
surilor luate, precum ºi a acþiunilor
întreprinse - în 32 de societãþi -,
doar în 14 dintre ele conducerea a
stabilit toate cerinþele ºi proce-
durile în timpul controlului de
audit. Din 20 de societãþi unde per-
sonalul angajat sau contractorii
externi semneazã (ºi acceptã) clau-
ze contractuale, doar 14 au imple-
mentat controale de audit al sis-
temelor informaþionale stabilite de
conducere.

O problemã importantã o constitu-
ie protecþia controalelor de audit al
sistemelor informaþionale. Pentru
aceasta existã reguli legate de au-
dit, relevanþã a procedurilor ºi
responsabilitãþile care sunt definite
ºi înregistrate în 12 societãþi din 18
care au implementat o politicã de
securitate. Limitele determinate
pentru protecþia controalelor de
audit sunt strâns legate de tipul
echipamentului accesibil, al con-
trolului ºi al procesãrii autorizate,
al ºtergerii informaþiilor sensibile
obþinute, acolo unde acestea au
constituit responsabilitatea con-

ducerii pentru alocarea resurselor.
Din eºantionul nostru, 20 de socie-
tãþi nu au aceastã protecþie a con-
troalelor, fie din lipsa acestora, fie
din faptul cã nu au dat importanþa
cuvenitã. Sunt 8 societãþi în care
personalul angajat sau contractorii
externi care semneazã (ºi acceptã)
clauze contractuale nu este impli-
cat în protecþia controalelor de
audit.

Concluziile privind 
analiza chestionarelor

pe un eºantion 
de 41 de societãþi

Aºa cum noile tehnologii îºi fac
apariþia într-un ritm alert, la fel ºi
ameninþãrile la nivelul sistemelor
de orice tip devin tot mai complexe
ºi imprevizibile. În aceste condiþii,
ºefii de departamente de securitate
sau conducerile societãþilor recu-
nosc necesitatea fuzionãrii funcþii-
lor de securitate cu funcþii din în-
treaga societate. Concluziile prezen-
tate în continuare urmãresc cele 11 se-
turi de chestionare, în ordine aleatoare.

Studiul de faþã l-am considerat a fi
un exemplu de strategie informa-
þionalã pentru societãþile mici, mij-
locii ºi mari, împãrþite în categorii,
cum am mai precizat anterior, dar
ºi un bun sfat pentru aceia care vor
sã cunoascã cât mai multe secrete
ale securitãþii la orice nivel de acces
la sistemul informaþional. 

Au fost identificate rãspunsuri afirma-
tive ºi negative, dar, pentru un studiu
viitor, propunem extinderea gradualã
de la 1 la 5 pe scara riscurilor. Puse în
corespondenþã cu proceduri de ac-
tualizare, cota de rãspunsuri poate
fi mai mare sau mai micã, în funcþie
de rãspunsurile date.

Ca puncte de reper pentru chestio-
nare, am considerat cã cele mai
semnificative sunt cele 11 probleme
din seturile constituite. Într-o nouã
cercetare, propunem obþinerea combi-
naþiilor de întrebãri pentru subseturi
sau adãugarea altor probleme particu-
lare întâlnite în societãþi decât cele
conþinute în chestionarul elaborat.

Aceasta este o primã cercetare a
strategiei informaþionale, dar ne
propunem extinderea sa printr-o îmbo-
gãþire calitativã ºi cantitativã pentru
eºantioane de societãþi pe clase CAEN.
Este util de observat evoluþia în timp a
acestor strategii, pe o perioadã de mi-
nim 5 ani, studiindu-se implementarea
de noi tehnologii internet ºi impactul
pe care îl au asupra desfãºurãrii ºi
organizãrii sistemelor informaþionale.

Fiecare set de probleme a fost fina-
lizat cu elemente particulare ale
societãþilor, însã nu s-au prezentat
cazuri speciale de cãtre respon-
denþi.

Modelul de strategie informaþionalã
propus în figura 1 funcþioneazã în
paralel cu strategia de organizare ºi
strategia afacerii din societate.

A dezbate un subiect legat de
strategia informaþionalã6 a unei
societãþi în zilele noastre înseamnã
a vorbi în primul rând de sistemul
informaþional ºi, mai mult, de secu-
ritatea informaþiei, care este cea
mai sensibilã problemã ce trebuie
inclusã chiar ºi în managementul
entitãþii ºi nu trebuie tratatã doar
din punct de vedere tehnic. Pentru
a se asigura acest fapt, trebuie sã se
stabileascã mai întâi poziþia pe care
o ocupã securitatea informaþiei la
fiecare nivel din structura unei
societãþi. De asemenea, pãstrarea
datelor ºi a informaþiilor a devenit

6 Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane, Essentials of Management Information Systems, Editura Pearson Education, 2005.
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o problemã tot mai importantã,
deoarece manipularea unui volum
tot mai mare de date, dar ºi modul
de accesare al acestor informaþii
trebuie sã fie rapid, eficient, optim
din punct de vedere al raportului
timp/valoare al informaþiei. Nu în
ultimul rând, accesul persoanelor
autorizate la arhivarea datelor ºi a
informaþiilor stocate se va face
respectând politica de securitate
elaboratã în concordanþã cu legis-
laþia în vigoare. Securizarea date-
lor, a informaþiilor ºi importanþa
acestora pentru activitãþile cãrora
le sunt destinate din cadrul unei
societãþi au dus la o clasificare a
acestora în funcþie de nivelul de
securitate7. 

O astfel de strategie ar trebui sã fie
clarã, uºor de înþeles ºi de imple-
mentat în etapa conceptualã.
Trebuie precizat faptul cã am întâl-
nit douã situaþii ºi anume: societãþi

care au implementat sisteme pen-
tru asigurarea securitãþii sistemului
informaþional ºi altele care sunt în
curs de implementare. Ulterior im-
plementãrii, se vor adãuga particu-
laritãþile sistemului informaþional
specifice fiecãrei entitãþi cãreia îi
este adresatã strategia informaþio-
nalã. 

În funcþie de sensibilitatea datelor
(existã firme de pazã care asigurã
securitatea în zonele sensibile), ac-
cesul în ariile de lucru se realizeazã
controlat (legitimaþii, cartelã de
acces, amprente digitale, camere de
supraveghere, sisteme de detecþie a
intruziunilor), existând echipa-
mente pentru purificarea aerului,
generatoare de curent electric, UPS.
Unele societãþi au echipamente de
calcul însoþite de GPS ºi chiar un
departament de evidenþã a patri-
moniului pentru gestionarea acti-
velor societãþii. În marea majoritate

a cazurilor, nu existã computeri-
zare mobilã, reducându-se riscul
de acces neautorizat în deplasãri. 

Timpul de conexiune la reþea este
limitat în mare parte din cazurile
studiate. Salvarea centralizatã pe
server-ul PDC reprezintã un mare
risc, dacã nu existã un server de
back-up BDC ºi acest fapt s-a do-
vedit a fi un real pericol de pierdere
a informaþiilor de pe server. Dacã
conexiunile au fost bine configu-
rate, atunci accesul VPN s-a dove-
dit a fi o soluþie foarte bunã pentru
lucrul cu sucursale la societãþile
mari. 

La 30 de zile sunt modificate pa-
rolele ºi la cerere ºi ID-ul. Pentru
etichetarea ºi manipularea infor-
maþiilor, o parte din societãþi au
adoptat semnãtura electronicã ca o
soluþie urgentã mai ales în cazul
Internet Banking-ului. 

Remedierea defecþiunilor hard-
ware se face prin semnarea în pre-
alabil a unui contract de confi-
denþialitate ºi integritate a datelor,
la pãrãsirea incintei componentelor
de stocare în care se lucreazã cu
aceste date. Contract de mente-
nanþã ºi service cu societãþi care au
asigurat implementarea echipa-
mentelor.

Nu se instaleazã aplicaþii fãrã licen-
þã, conducerea fiind cea care urmã-
reºte acest lucru. Testele de imple-
mentare a unui sistem informatic
nu se realizeazã pe sistemele ope-
raþionale. Existã pericolul achiziþiei
unei aplicaþii care sã nu fie supor-
tatã de baza hardware existentã,
prin lipsa de specificaþii în manu-
alul sistemului achiziþionat. Excep-
þie face serviciul de contabilitate
unde sunt actualizate procedurile
în mod frecvent.

7 Bãbeanu Delia, Modele ºi metode de analizã a strategiilor informaþionale în era noilor tehnologii internet, revista ContaLex,
Bucureºti, februarie 2008.
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Sunt fãcute confuzii între fiºa pos-
tului ºi politica de securitate. Existã
societãþi care realizeazã instruirea
angajaþilor ori de câte ori este
nevoie ºi se actualizeazã o aplicaþie.
Sunt implementate schimbãrile în
proceduri, iar apoi se realizeazã
trainingul.

Nu existã segregarea atribuþiilor
pentru administrator baze de date,
administrator IT ºi administrator
securitate informaþionalã, noþiuni
ce sunt confundate de manageri de
cele mai multe ori.

La unele societãþi existã rapoarte
care þin evidenþa introducerii date-
lor, precum ºi a rapoartelor obþinu-
te în urma prelucrãrii.

Incidentele deosebite se raporteazã
în general administratorului de sis-
tem, iar acolo unde nu existã, ma-
nagerului, aceºtia fiind factori de
decizie la nivelul societãþilor. 

La strategia propusã trebuie sã fie
adãugate module de securitate, de
controale care sã verifice respecta-
rea standardelor, legilor ºi norme-
lor în vigoare. Pentru aceasta,
propunem un model de securizare
a strategiei organizãrii sistemului
informaþional, iar acesta poate fi
vizualizat în figura 2.

Sub aspectul strategiei informaþio-
nale8, au fost identificate princi-
piile:
- impactul unei informaþii sau al

unui proces asupra sistemului
informaþional, care poate fi co-
rupt în mod accidental sau deli-
berat, datoritã manipulãrii;

- domeniul complet de control al
aplicaþiei ce a fost bine stabilit ºi
identificat. 

Obiectivele urmãrite în acest sens
sunt: 

- documentarea ºi integritatea
cerinþelor sistemului informa-
þional, ce reprezintã necesitatea
validãrii informaþiei, acurateþea
ºi integritatea datelor;

- construirea unui control al sis-
temului informaþional pentru a
proteja informaþiile stocate sau
procesate de sistemul informa-
tic.

Dezvoltarea sistemelor informa-
tice presupune dezvoltarea activi-
tãþilor ce ar trebui centralizate în
concordanþã cu o metodologie de
dezvoltare a sistemului, securitatea
informaþiei privind activitatea de
dezvoltare a sistemelor care ar tre-
bui sã fie subiectul prin care trece
în mod regulat auditul securitãþii. 

De asemenea, un risc apãrut ar tre-
bui îndepãrtat de sistemele impor-
tante ce se aflã în dezvoltare, iar
implementarea noilor sisteme ar

trebui fãcutã în concordanþã cu
procesele instalate.

Obiectivele vor susþine faptul cã
sistemele subdezvoltate care întâlnesc
cerinþele de afaceri, includ cerinþele
de securitate a informaþiei, iar un
control de securitate proiectat are
riscul eliminat. 

Se identificã riscurile asociate sis-
temelor critice în dezvoltare, iar sis-
temele noi sunt instalate fãrã dis-
funcþionalitãþi.

Construirea securitãþii9 în cadrul
unui sistem, în timpul dezvoltãrii,
este mai costisitoare, dar mai si-
gurã decât coruperea ei ulterioarã.
Aceasta cere o apropiere liniarã la
dezvoltarea sistemului, ca un în-
treg. Se va asigura faptul cã securi-
tatea informaþiei se adreseazã fie-
cãrei etape.

În acest sens, baza metodologicã
trebuie sã includã printre altele,

8 Pradeep Chandle, Parag Kulkarni, IT Strategy for Business, Editura Oxford University Press, 2008.
9 http://www.enisa.europa.eu/rmra/rm_process_02.html#01.
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câteva etape importante pentru a
contura o analizã a riscurilor10:

- Elaborarea unui set de active al
sistemului informaþional, speci-
ficându-se ºi componentele
hardware, software pe lângã
informaþii ºi date. Se stabileºte,
de asemenea, valoarea nominalã
a acestor active cu termenul de
exploatare, valoarea de resti-
tuire (înlocuire) ºi alte criterii;

- Întocmirea unui tabel cu ame-
ninþãrile posibile ºi probabile,
unde ameninþarea este orice
acþiune care ar provoca dis-
trugeri, modificãri ºi refuz de
servicii. Prin urmare, în aceastã
etapã se identificã lista amenin-
þãrilor, cu concretizarea satis-
fãcãtoare a frecvenþei lor ºi a
pierderilor aºteptate;

- Calcularea coordonatelor pier-
derilor posibile în cazul produ-
cerii ameninþãrilor probabile;

- Elaborarea de soluþii posibile de
eliminare ºi verificare a amenin-
þãrilor, evidenþierea, costul ºi
eficienþa lor;

- Calcularea ºi determinarea re-
zultatelor financiare, ce trebuie
sã existe pentru fiecare soluþie
adoptatã la eliminarea amenin-
þãrilor, precum ºi procedurile
asociate de implementare a so-
luþiei, prin evaluarea cheltuieli-
lor în raport cu profitul realizat;

- Elaborarea recomandãrilor pri-
vind selectarea soluþiilor de eli-
minare ºi de verificare a ame-
ninþãrilor, pentru care se vor
avea în vedere: scopurile anali-
zei, tipul ºi caracterul amenin-
þãrilor (posibile ºi potenþiale),

criteriile riscului admisibil, de-
terminarea resurselor necesare
pentru efectuarea analizei, in-
formaþiile disponibile, experien-
þa ºi calificarea personalului care
le implementeazã.

Câteva 
recomandãri

În continuare, sunt prezentate câte-
va recomandãri fãcute pe categorii
de societãþi:

a. La societãþile mici

Constatare:

În marea majoritate a cazurilor, la
aceste societãþi nu am întâlnit o
strategie informaþionalã. Se por-
neºte de la ideea cã se remediazã
situaþia, dacã se întâmplã ceva, din
„mers”. O cauzã majorã o reprezin-
tã pregãtirea profesionalã insufi-
cientã a angajaþilor, care ar trebui sã
rãspundã de sistemele informatice,
angajaþi care sunt adesea fãrã expe-
rienþã în domeniu.

Din cauza faptului cã unele socie-
tãþi nu lucreazã cu informaþii sensi-
bile, politica de securitate infor-
maþionalã nu este strictã. Politica
de securitate existentã este de fapt
un control superficial al securitãþii
ºi integritãþii datelor.

Propuneri de remediere:

Implementarea standardelor ºi pro-
cedurilor de securitate11, care sã fie
respectate este un obiectiv greu de
atins având în vedere situaþia pre-
zentã. Ar trebui sã existe un depar-
tament IT, cu personal suficient ca
numãr ºi foarte bine pregãtit, sau o
persoanã cu studii de specialitate în
domeniu. Politicile de securitate in-

formaþionalã sã existe mãcar în
mod formal ºi sã fie uºor de accesat
de cãtre întregul personal din
societate.

Conducerea societãþii trebuie sã
conºtientizeze ºi sã se implice în
politica de securitate informaþio-
nalã a societãþii ºi sã investeascã 
în ea.

Acolo unde este necesar, trebuie
constituitã o reþea, unde obiectul de
activitate presupune utilizarea în
comun a anumitor informaþii. Uti-
lizatorii ar trebui sã fie identificaþi
prin ID ºi parolã, altul decât nume
cunoscute. Ar trebui elaborate
politici interne cu privire la proce-
durile de securitate12. 

Se impune elaborarea ºi imple-
mentarea urgentã a unui plan de
continuare a afacerii ºi a unui plan
de recuperare în caz de dezastre.

b. La societãþile mijlocii

Constatare:

În primul rând, nu existã un depar-
tament IT, un administrator de
reþea, la toate societãþile întâlnite în
etapa de interviu. Din aceastã cau-
zã, problemele referitoare la securi-
tatea sistemului informatic nu sunt
argumentate în faþa managerului.
Problemele apãrute în societate nu
sunt tratate corespunzãtor, deoa-
rece se apeleazã la diverse entitãþi
pentru remedierea lor (care nu este
aceeaºi de fiecare datã, atunci când
se apeleazã la externalizarea unui
serviciu). Astfel, aceste probleme se
rezolvã în timp lung ºi poate nu cu
acelaºi rezultat la fel de bun ca în
cazul în care ar exista o persoanã,
care cunoaºte în detaliu problemele
societãþii.

Analiza strategiilor informaþionale

10 http://www.clusif.asso.fr.
11 http://www.nist.gov
12 Roceanu Ion, Buga Iulian – “Informaþia – repere conceptuale ºi coordonate de securitate, Editura Universitãþii Naþionale

de Apãrare, Bucureºti 2003.
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Serverele nu sunt plasate în locuri
sigure, bine securizate ºi nu se
realizeazã copii de siguranþã în
timp real ºi în condiþii de maximã
securitate. 

Arhivarea documentelor atât pe
suport de hârtie, cât ºi pe suport
magnetic nu se realizeazã în con-
diþii optime, în locuri special ame-
najate ºi în deplinã securitate.
Arhivarea se face în condiþii impro-
prii, încãperi cu o umiditate nea-
decvatã, iar accesul la informaþii
poate fi fãcut chiar de cãtre persoa-
ne neautorizate (fãrã supraveghere
video, încãperi neasigurate fizic).

Plecarea unui angajat în concediu
de odihnã nu impune divulgarea
parolei celui care rãmâne sã preia
activitatea sa, cum deseori se în-
tâmplã din cauza comoditãþii, a lip-
sei de timp, datoratã cumulului de
funcþii îndeplinite de persoana au-
torizatã, a lipsei segregãrii atribuþi-
ilor. 

Propuneri de remediere:

Existenþa unui departament IT care
sã punã în aplicare siguranþa sis-
temului informatic.

Arhivarea datelor pe un suport
sigur ºi eficient.

Achiziþionarea unor programe an-
tivirus cu firewall integrat, recu-
noaºterea spyware ºi sistem de
criptare ºi, bineînþeles, actualizarea
bazelor de amprente de viruºi, dar
ºi a programelor de tip aplicaþii.
Instruirea personalului pentru uti-
lizarea acestor programe, precum 
ºi a procedurilor pentru desfãºu-
rarea activitãþii fãrã a se întrerupe
lucrul. 

Crearea de utilizatori ºi parole ne-
transmisibile ºi care sã fie în funcþie

de atribuþiile persoanelor ce ur-
meazã a le utiliza.

Pe fiºa de lichidare, la plecarea din
unitate a unui angajat, ar trebui sã
semneze ºi administratorul de
reþea. În acest fel, ar fi informat în
scurt timp de plecarea unui utiliza-
tor, urmând sã-i anuleze dreptul de
a intra în reþea. 

Ar trebui sã existe un plan riguros
de continuitate a afacerii în caz de
dezastre ºi proceduri de recupe-
rare. Nu existã un contract de
asigurare a societãþii pentru eveni-
mente neprevãzute. 

Asigurarea ºi menþinerea unui sis-
tem informaþional sigur ºi fiabil
pentru procesarea informaþiei ºi a
unui mediu de procesare stabil.
Promovarea înþelegerii ºi respec-
tãrii tuturor dispoziþiilor legale ºi a
reglementãrilor în domeniu. Reali-
zarea unui Plan de Continuare a
Afacerii13, pentru cã nu trebuie sã se
întâmple un incident pentru a reali-
za importanþa unui astfel de plan.

c. La societãþile mari

Constatare:

Unele aplicaþii implementate sunt
depãºite sau neactualizate din lipsa
comunicãrii cu „centrala” societãþii
sau din cauza investiþiilor neadec-
vate în tehnologii ce nu asigurã
performanþa transmiterii de date ºi
informaþii. 

Propuneri de remediere:

O strategie informaþionalã idealã ar
trebui sã cuprindã securizarea
foarte strictã a întregului sistem de
cunoaºtere, înþelegere ºi valorifi-
care a resurselor informaþionale, sã
asigure principiile de bazã (confi-

denþialitate, disponibilitate, integri-
tate), sã realizeze auditarea frec-
ventã a sistemelor informaþionale ºi
sã utilizeze tehnologii de ultimã
generaþie privind securitatea acce-
sului în sistemul informatic, fizic ºi
logic, prelucrarea din sistem ºi ra-
portarea în deplinã siguranþã a
evaluãrilor fãcute. 

O deosebitã atenþie trebuie acor-
datã ºi implementãrii noilor tehno-
logii internet14. O tehnologie veche,
utilizatã într-un sistem informatic
performant nu va scuti niciodatã
sistemul de intruºi, chiar ºi atunci
când a fost pusã la punct o politicã
de securitate ºi s-a implementat în
sistem. De asemenea, implemen-
tarea este fãcutã de cãtre adminis-
tratorul de sistem doar cu acordul
managerului ºi eventual în prezen-
þa acestuia, pentru a fi eliminatã
orice vulnerabilitate. 

Concluzii 
finale

Matematizarea modelelor de secu-
ritate ºi bunã practicã, într-o etapã
viitoare a cercetãrii în domeniul
strategiei informaþionale, va ur-
mãri standardizarea acestor strate-
gii pe domenii de activitate. 

Societãþile care nu sunt certificate
SMSI15 pot adera la strategia infor-
maþionalã, ce poate fi premergã-
toare implementãrii unui astfel de
sistem. De asemenea, strategia in-
formaþionalã reprezintã suportul
necesar pentru tranziþia de la o so-
cietate comercialã bazatã pe struc-
turi vechi la o societate de tip En-
terprise Resource Planning (ERP)
fundamentatã pe interconectarea

Cercetãri în audit ºi raportãri financiare

13 Nãstase Pavel, Ali Eden, Nãstase Floarea, Stanciu Victoria, Popescu Gheorghe, Gheorghe Mirela, Bãbeanu Delia, Gavrilã
Alexandru, Boldeanu Dana, Auditul ºi controlul Sistemelor informaþionale, editura Economicã, Bucureºti, 2007.

14 http://www.isaca.org
15 http://www.27001-online.com/secpols.htm
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resurselor de afacere (informaþii,
angajaþi, clienþi, tehnologii etc.).
Strategia informaþionalã, în urma
studierii acesteia în cele trei arti-

cole, reprezintã o documentaþie
corectã ºi completã pentru misi-
unea de audit informaþional, dar ºi
o mentenanþã a sistemelor infor-

maþionale, a securitãþii, la imple-
mentarea de noi tehnologii în
intervalul de timp dintre douã mi-
siuni de audit.
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Un subiect deosebit de
interesant se referã la
standardul IAS 23 „Cos-
turile îndatorãrii”, care a
fost revizuit în luna mar-
tie a anului 2007.

IAS 23 revizuitã a intrat în vigoare
pentru perioadele anuale cu înce-
pere de la 1 ianuarie 2009 sau ulte-
rior acestei date (pentru entitãþile
din Uniunea Europeanã, trebuie sã
se aibã în vedere aprobarea uti-
lizãrii acestui standard).
Entitãþile construiesc sau achizi-
þioneazã diferite tipuri de active ca
parte din activitatea normalã des-
fãºuratã. Procesul de construcþie
poate fi îndelungat, iar companiile

pot apela la împrumuturi ºi, prin
urmare, pot contracta costuri ale
îndatorãrii aferente acestor împru-
muturi de finanþare a finalizãrii
activelor.

Autorul materialului apreciazã cã
„potrivit versiunii anterioare a stan-
dardului, entitãþile care aplicã IFRS
aveau posibilitatea de a alege fie capi-
talizarea costurilor îndatorãrii, fie tre-
cerea acestora pe cheltuieli ale perioad-
ei. IASB a eliminat aceastã opþiune, iar
noile prevederi fac parte din programul
general de convergenþã cu standardele
americane. Astfel, potrivit versiunii
revizuite, s-a prevãzut obligativitatea
de capitalizare a costurilor înda-
torãrii”.

Un al subiect se referã la
instrumentele financiare. 

Instrumentele financiare derivate
au devenit din ce în ce mai vizibile
doarece sunt utilizate de un numãr
mare de companii ºi se constatã
apariþia de noi variante de instru-
mente financiare. Modul de reflec-
tare a instrumentelor financiare de-
rivate în contul de profit ºi pierdere
ºi în bilanþul companiilor este de-
terminat de introducerea recentã a
unor standarde contabile cu un
grad mare de complexitate, respec-
tiv IAS 32 (prezentarea datoriilor ºi
a capitalurilor proprii), IAS 39
(pentru recunoaºtere ºi evaluare),
IFRS 7 (pentru prezentarea instru-
mentelor financiare) ºi IFRS 2 (pen-
tru plãþile bazate pe acþiuni). Arti-
colul trateazã opþiunile, o categorie
deosebit de complexã din cadrul
instrumentelor financiare derivate.

drd. Monica BIZON, 
Ministerul Economiei ºi Finanþelor

Revista presei strãine - Azi, „IFRS NEWS"

Rubrica dedicatã presei strãine continuã cu prezentarea unor
informaþii din pagina electronicã a companiei

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com/IFRS News).
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Introducere
Organizaþiile publice sunt entitãþi complexe care
funcþioneazã într-un mediu supus unor schimbãri
rapide ºi asupra cãrora se manifestã puternice presiu-

ni politice care devin ºi mai accentuate în perioadele
electorale. Managementul organizaþiilor publice este
supus permanent unei evaluãri multiple din partea
consumatorului de servicii publice ºi din partea gru-
purilor interesate (politicieni, mass-media, grupuri
economice etc). Performanþa în sectorul public este un
concept relativ, a cãrui mãsurare se poate realiza în
mai multe moduri1, ºi anume:

- compararea cu un set de rezultate obþinute în
perioadele precedente;

Auditul operaþional 
în organizaþiile publice 
- suport al performanþei

manageriale

The Operational Audit in Public Organizations 
- a Tool for Enhancing the Managerial Performance 

The management of public organizations is permanently assessed by the public services consumers and by different stockholders
(politicians, mass media, economic organizations etc). Managers play a decisive role in the implementation and the functioning of a
performance evaluation system but it is the auditors who support its application and offer the feedback. 
The internal public audit procedures have been applied since recent time in our country and this strongly influences the managers'
and employees' perception of the internal audit relevance. The internal audit is perceived as "another form or a new form of control"
due to the fact that the audit departments were organized, especially in the local public administration and in the decentralized pub-
lic institutions, with the support of the internal control structure and of those human resources that were in the past responsible of
the control activities. This error of perception impairs the internal auditors work and the organization management. 
The sources of the research are the annual reports of C.H.U.P.I.A (Central Harmonization Unit for Public Internal Audit) regarding the
internal public audit activity between the 2004-2007 interval, available on the site of the Ministry of Economy and Finance, a ques-
tionnaire applied to a group of participants to an internal audit course organized by the Regional Centre of Lifelong Formation for the
Local Public Administration Cluj-Napoca and interviews with managers and auditors from 18 local public organizations. 
The obtained results partly confirm the hypotheses of the research.

Key words: internal audit, operational audit, performance evaluation system (PES), effectiveness, efficiency

Abstract

Cuvinte cheie:
audit intern, audit operaþional, 

sistem de mãsurare a performanþelor  (SMP),
eficacitate, eficienþã

* Lect. univ. dr., Universitatea Babeº-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii,
auditor financiar, e-mail:cornelia.macarie@yahoo.com.
1 OECD, 1994, Performance management in government: performance measurement and results oriented Management, Paris,

PUMA/OCSE.

Felicia Cornelia MACARIE*
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- compararea rezultatelor organizaþiei analizate cu
rezultatele unor organizaþii similare sau apropiate
ca servicii oferite;

- raportarea rezultatelor la obiectivele fixate;

- raportarea la potenþialul organizaþiei prin com-
pararea a ceea ce ar fi capabilã sã facã organizaþia
cu ceea ce face în realitate. 

Managerii publici trebuie sã fie conºtienþi de nevoia
implementãrii unor sisteme de mãsurare a perfor-
manþelor (SMP) deoarece existenþa acestora influen-
þeazã procesele manageriale ºi implicit calitatea
deciziilor manageriale. Existenþa ºi utilizarea SMP
influenþeazã cel puþin urmãtoarele elemente manage-
riale:

- funcþionarea organizaþiei în parametrii de efi-
cienþã, eficacitate, calitate a serviciilor ºi economia
resurselor;

- mecanismele de control managerial se perfecþio-
neazã;

- procesul bugetar se îmbunãtãþeºte printr-o mai
bunã relaþionare între resursele existente ºi perfor-
manþele obþinute;

- motivarea personalului pentru îmbunãtãþirea per-
formanþelor. 

În implementarea ºi funcþionarea SMP rolul decisiv
revine managerilor, dar suportul aplicãrii ºi furni-
zarea feed-back-ului revin auditorilor. 

Auditul operaþional intern 
- sursã de informaþii pentru 

decizia managerialã
Auditul operaþional stârneºte multe controverse atunci
când se pune problema utilizãrii acestui termen. În
opinia unor autori2 conceptele de audit managerial
sau audit de gestiune sunt diferite de noþiunea de
audit operaþional în care includ ºi evaluarea mecanis-
melor de control intern ºi chiar testarea eficacitãþii
acestora. Auditul managerial sau auditul de gestiune
testeazã în principal sistemul decizional al organiza-
þiei “pentru a furniza informaþii despre modul în care

entitatea auditatã este condusã pe baza principiilor
economicitãþii, eficienþei ºi eficacitãþii”3. Alþi autori4

nu fac distincþie între cele trei noþiuni, considerând cã
nu existã deosebiri între ele, acestea având acelaºi
conþinut ºi anume analiza eficienþei ºi eficacitãþii unei
organizaþii. Opinia noastrã este cã auditul operaþional
este cel care testeazã eficienþa ºi eficacitatea oricãrei
activitãþi a organizaþiei, inclusiv a controlului intern,
iar testele de audit furnizeazã informaþii care sã
genereze decizii manageriale având ca efect creºterea
eficacitãþii ºi eficienþei organizaþiei. Cu alte cuvinte,
auditul operaþional se referã la testarea eficacitãþii ºi
eficienþei tuturor componentelor organizaþiei, inclu-
siv a sistemului decizional, devenind astfel mai
apropiat de consultanþa managerialã. 

Între auditul financiar ºi auditul operaþional existã
câteva deosebiri fundamentale, ºi anume:

Scopul auditului

Auditul financiar testeazã corectitudinea înregistrãrii
informaþiilor istorice, deci se referã la fapte ºi activi-
tãþi trecute pe care le analizeazã sub aspectul corecti-
tudinii reflectãrii lor în situaþiile financiare întocmite.
Auditul operaþional testeazã eficacitatea ºi eficienþa
unor componente organizaþionale ºi vizeazã perfor-
manþele organizaþionale în viitor. Spre exemplu, audi-
tul financiar evalueazã dacã o achiziþie de bunuri este
corect reflectatã în conturile contabile ºi în capitolul
de cheltuieli adecvat din clasificaþia bugetarã, în timp
ce auditul operaþional evalueazã dacã achiziþia s-a
realizat la cel mai bun preþ în raport cu calitatea
bunului, astfel încât decizia alegerii furnizorului ºi
produsului sã permitã economii la viitoarele achiziþii
ale aceluiaºi bun. 

Furnizarea rapoartelor

Rapoartele întocmite în cazul auditului financiar au
destinatari diverºi, de regulã, însoþesc situaþiile finan-
ciare pe care le testeazã, ceea ce obligã auditorii la uti-
lizarea unor expresii ºi formule foarte precise, oare-
cum standardizate, pentru ca multiplii utilizatori sã
înþeleagã acelaºi mesaj. Rapoartele auditului opera-
þional sunt destinate în principal managerilor ºi se
referã la activitãþi ºi componente ale organizaþiei
extrem de diverse, ceea ce face ca rapoartele de audit

2 Loebbecke, A., 2003, Audit  o abordare integratã, Editura ARC, Chiºinãu, p. 911
3 Bogdan, A.M., Auditul financiar în condiþiile armonizãrii cu standardele  internaþionale de contabilitate. Posibilitãþi  de pefecþionare,

www.biblioteca.ase.ro/downres.php?tc=2393, p. 43
4 Cosserat, G. W., 2000, Modern auditing, Editura John Wiley&sons, New York, p. 87
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operaþional sã difere esenþial de la un audit la altul.
Aceastã diversitate a conþinutului ºi sfera limitatã a
destinatarilor nu permit o standardizare a formulelor
ºi a expresiilor din rapoartele de audit operaþional. 

Sfera de cuprindere

Auditul financiar cuprinde doar aspecte care testeazã
fidelitatea reflectãrii fenomenelor ºi proceselor 
dintr-o organizaþie în situaþiile financiare, exprimarea
opiniei auditorilor se face pe baza indicatorilor finan-
ciari. Auditul operaþional cuprinde toate aspectele efi-
cacitãþii ºi eficienþei unei organizaþii, de la activitatea
de achiziþii pânã la promovarea personalului ºi de la
sistemul de control intern pânã la sistemul de mana-
gement al calitãþii, iar exprimarea opiniei auditorilor
se face ºi cu indicatori nefinanciari. 

Dificultatea cu care se confruntã un audit operaþional
este identificarea criteriilor specifice pentru evaluarea
eficienþei ºi eficacitãþii. În auditul financiar auditorii
testeazã situaþiile financiare pe baza unor criterii
cadru, furnizate de principiile ºi procedeele metodei
contabilitãþii care sunt general acceptate. În auditul
operaþional nu existã un set de astfel de criterii de
evaluare unanim acceptate, ceea ce face ca auditul
operaþional sã depindã mult de capacitatea profesio-
nalã ºi de experienþa auditorilor, nu de puþine ori
auditul operaþional fiind suspectat de abordarea
subiectivã de cãtre auditori a diferitelor aspecte orga-
nizaþionale auditate. Pentru fixarea criteriilor de refe-
rinþã auditul operaþional trebuie sã-ºi stabileascã
drept obiectiv sã determine dacã o componentã a
activitãþii organizaþiei auditate ar putea fi mai eficace
sau mai eficientã ºi sã propunã recomandãri de
îmbunãtãþire. 

Înainte de a începe auditul operaþional, auditorii vor
identifica, în funcþie de componenta organizaþionalã
auditatã, criteriile specifice pe baza cãrora se va testa
eficacitatea ºi eficienþa. Criteriile5 cel mai frecvent uti-
lizate sunt:

1. rezultatele istorice

Folosirea acestor criterii, bazate pe rezultatele din
perioade trecute sau din rapoartele de audit ante-
rioare, are ca scop testarea situaþiei prezente, în com-
paraþie cu cea trecutã, pentru a stabili cum au evoluat
rezultatele în perioada auditatã faþã de perioada ante-
rioarã ºi pentru a diagnostica aceastã evoluþie ca pozi-
tivã sau negativã. Aceste criterii nu pot însã furniza

informaþii clare despre cât de bunã sau cât de rea este
în prezent situaþia, ci doar despre cum a evoluat
aceasta faþã de perioadele anterioare. 

2. indicatorii de referinþã

Entitãþile supuse unui audit operaþional nu sunt
unice, ceea ce permite auditorilor sã foloseasca infor-
maþiile despre activitatea altor entitãþi interne sau
externe ca etaloane de comparaþie pentru evaluarea
activitãþii entitãþii auditate. Dacã entitatea reper este
internã, atunci datele de referinþã sunt uºor accesibile,
ele fiind disponibile, iar dacã entitatea reper este
externã, datele pot fi accesate în baza principiului
transparenþei activitãþii organizaþiei publice ºi accesu-
lui liber la informaþiile de interes public. În cazul in-
stituþiilor publice care au structuri ierarhice supe-
rioare (ministere, departamente, agenþii guvernamen-
tale, consilii judeþene etc.), aceºti indicatori de referin-
þã pot fi furnizaþi de structura ierarhicã tuturor orga-
nizaþiilor din subordine dispersate teritorial. 

3. standarde tehnice

În anumite misiuni de audit operaþional criteriile
specifice de evaluare se definesc pe baza unor stan-
darde tehnice aplicabile în organizaþie în funcþie de
specificul acesteia. Spre exemplu, în cazul auditãrii
laboratorului de analize medicale al unui spital se vor
utiliza pentru testarea calitãþii rezultatelor obþinute
standardele tehnice de funcþionare ale aparatelor de
analizã ºi existenþa testelor zilnice de funcþionare.
Sunt situaþii în care stabilirea criteriilor pe baza stan-
dardelor tehnice este consumatoare de timp ºi bani ºi
necesitã apelarea la specialiºti, dar acestea sunt nece-
sare din cauza riscurilor organizaþionale pe care audi-
torii le identificã ºi astfel ele îºi justificã costul. 

4. discuþiile cu managementul entitãþii

Dacã obþinerea unor criterii obiective este dificilã ºi
costisitoare, auditorii pot apela la discuþii cu manage-
mentul entitãþii ºi cu beneficiarii finali ai raportului
de audit pentru a conveni asupra criteriilor ce vor fi
utilizate în misiunea de audit. Discuþiile se finalizeazã
într-un acord care se va ataºa Raportului de audit. 

Auditul operaþional îmbracã trei forme, ºi anume:

- auditul funcþional, care testeazã una sau mai
multe funcþii ale organizaþiei, cum ar fi: furnizarea
serviciilor, achiziþia bunurilor, marketingul public,
salariile ºi personalul, plãþile ºi contabilitatea, cer-

5 Loebbecke, A., 2003, Audit o abordare integratã, Editura ARC, Chiºinãu, p.919
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cetarea, controlul etc., în raport cu specificul orga-
nizaþiei. Auditul funcþional dã posibilitatea unei
specializãri pe funcþii organizaþionale a audito-
rilor, ceea ce creºte profesionalismul ºi competenþa
acestora, dar poate crea probleme acolo unde
funcþiile sunt interdependente. Acest neajuns
poate fi înlãturat prin auditarea în echipã. 

- auditul organizaþional, care abordeazã organiza-
þia sau pãrþi ale acesteia (filiale, departamente,
unitãþi descentralizate etc.), cu accent pe eficaci-
tatea ºi eficienþa interacþiunii funcþiilor. În acest
audit sunt importante organigrama ºi metodele de
coordonare ale posturilor, funcþiilor ºi activitãþilor. 

- misiunile speciale de audit sunt cerute de cãtre
managerii organizaþiei atunci când aceºtia sesi-
zeazã apariþia unor probleme sau riscuri în anu-
mite activitãþi sau componente ale organizaþiei sau
când doresc sã testeze eficienþa sau eficacitatea
anumitor decizii manageriale, de regulã ale celor
luate în condiþii de risc sau incertitudine. Spre
exemplu, se poate solicita un audit care sã testeze
cauzele creºterii numãrului mediu de zile de spi-
talizare ale unui pacient într-o anumitã secþie a
unui spital, sau care sã formuleze recomandãri
pentru scãderea numãrului de accidente de circu-
laþie într-o anumitã zonã a unui oraº sau care sã
investigheze posibilitatea apariþiei unor fapte de
corupþie în domeniul achiziþiilor publice într-o
primãrie etc. 

Auditurile operaþionale pot fi fãcute fie de cãtre audi-
tori interni, fie de auditori externi. Auditorii interni îºi
dedicã întregul efort, cunoºtinþele ºi timpul unei sin-
gure organizaþii ai cãrei salariaþi sunt, ceea ce face ca
informaþiile lor despre operaþiunile ºi mecanismele de
control intern ale acelei organizaþii sã fie mult mai
aprofundate decât cele pe care le obþin auditorii
externi. Din acest motiv, colaborarea dintre auditorii
interni ºi auditorii externi este importantã pentru fia-
bilitatea ºi corectitudinea auditurilor întocmite de
auditorii externi, dar ºi pentru obiectivitatea audi-
turilor pe care le fac auditorii interni. 

Auditorii interni examineazã ºi evalueazã adecvarea
ºi eficacitatea sistemului de control intern al unei
organizaþii, cât ºi calitatea executãrii sarcinilor
fiecãrui post. Funcþiile auditorilor interni au fost sta-
bilite prin Directiva privind responsabilitãþile auditu-
lui intern6, emisã de Institutul Auditorilor Interni

(IIA), ºi sunt urmãtoarele:

- verificarea fiabilitãþii ºi integritãþii informaþiilor
financiare ºi operaþionale ºi a mijloacelor folosite
pentru identificarea, cuantificarea, clasificarea ºi
raportarea acestor informaþii;

- verificarea sistemelor instaurate pentru a se asigu-
ra respectarea acelor politici, planuri, proceduri,
legi, norme ºi contracte, care ar putea avea un
impact semnificativ asupra operaþiunilor ºi ra-
poartelor entitãþii ºi determinarea respectãrii de
cãtre organizaþie a tuturor prevederilor legale ºi
contractuale aplicabile;

- verificarea mijloacelor de protecþie a activelor ºi, în
mãsura necesitãþii, verificarea existenþei acestor
active;

- evaluarea economicitãþii ºi eficienþei cu care sunt
folosite resursele entitãþii;

- verificarea operaþiunilor sau programelor pentru a
determina dacã rezultatele concordã cu obiectivele
ºi scopurile fixate ºi dacã operaþiunile sau pro-
gramele se desfãºoarã conform planurilor. 

Auditorii interni au obiective mai ample ºi mai
diverse decât auditorii externi, ceea ce conferã audi-
torilor interni mai multã flexibilitate în ceea ce
priveºte efectuarea auditului intern, cât ºi a domeni-
ilor asupra cãrora se concentreazã. Managementul
entitãþii este cel care stabileºte domeniile supuse audi-
tului în funcþie de necesitãþile decizionale ºi de
nevoile de raportare specifice. Auditul operaþional
efectuat de auditorii interni este mai eficace decât cel
efectuat de auditorii externi datoritã cunoaºterii în
profunzime a specificului organizaþiei auditate, dar
prezintã ºi riscuri de afectare a independenþei audi-
torului dacã structura organizatoricã a entitãþii nu
plaseazã compartimentul de audit în subordinea
directã ºi nemijlocitã a managementului general sau a
consiliului de administratie, dupã caz. Spre exemplu,
dacã departamentul de audit intern este în subor-
dinea contabilului ºef sau, în cazul primãriilor, în sub-
ordinea viceprimarilor sau a secretarului primãriei,
independenþa auditorilor este afectatã atunci când
testeazã activitãþi sau funcþii care aparþin acestora,
misiunea de a formula recomandãri pentru creºterea
eficacitãþii ºi eficienþei fiind dificil de realizat de o
manierã obiectivã. 

6 http://www.theiia.org/
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Studiu de caz: 
„Percepþia auditului intern 

în organizaþiile publice”
1. Suportul legal ºi metodologic al auditului public

intern

În România, auditorii interni sunt organizaþi în Aso-
ciaþia Auditorilor Interni din România (AAIR)7, care
este afiliatã Organizaþiei Internaþionale a Auditorilor
Interni (The Institute of Internal Auditors-IIA) cu
sediul în Altamonte Springs din Florida, SUA ºi la
Confederaþia Europeanã a Institutelor de Audit Intern
(ECIIA) cu sediul la Bruxelles. 

Institutul Auditorilor Interni a definit standardele
generale ºi specifice8 pentru auditorii interni, stan-
darde pe care le utilizeazã în activitatea lor ºi auditorii
români. 

Standardele de practicã ale IIA cuprind urmãtoarele
categorii de recomandãri care privesc atât auditul
financiar, cât ºi cel operaþional: independenþa, compe-
tenþa profesionalã, perimetrul lucrãrilor, derularea
lucrãrilor de audit ºi managementul departamentului
de audit intern. 

Organizarea ºi desfãºurarea activitãþii de audit public
intern este reglementatã în România prin Legea nr.
672/2002 privind auditul public intern, OG nr. 37/2004
pentru modificarea ºi completarea reglementãrilor privind
auditul intern, OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea nor-
melor generale privind exercitarea auditului public intern,
OMFP nr. 423/2004 pentru modificarea ºi completarea
Normelor generale privind exercitarea activitãþii de audit
public intern, OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea
Codului privind conduita eticã a auditorului intern ºi
OMFP nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea ºi exercitarea activitãþii de consiliere9. 

Pentru buna desfãºurare a activitãþii de audit intern,
Unitatea Centralã de Armonizare pentru Auditul
Public Intern (UCAAPI) care funcþioneazã pe lângã
Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI) a emis
urmãtoarele ghiduri practice pentru realizarea audi-
tului intern al organizaþiilor publice:

1. Ghid practic pentru activitatea de gestiune a
resurselor umane

2. Ghid practic pentru activitatea de achiziþii pu-
blice

3. Ghid practic pentru activitatea juridicã

4. Ghid practic pentru activitatea financiar con-
tabilã

5. Ghid practic pentru activitatea IT.

Ghiduri pot fi consultate pe site-ul Ministerului
Finanþelor10. Aceste ghiduri reprezintã cadrul proce-
dural care reglementeazã desfãºurarea misiunilor de
audit public intern. 

Reglementarea activitãþii de audit public intern este
de datã recentã în þara noastrã ºi acest lucru influ-
enþeazã puternic percepþia managerilor ºi salariaþilor
în ceea ce priveºte rolul ºi importanþa auditului
intern. Deoarece organizarea compartimentelor de
audit s-a realizat în cele mai multe cazuri, ºi mai ales
în administraþia publicã localã ºi în instituþiile publice
descentralizate, pe structura controlului intern ºi cu
resurse umane care au avut în trecut experienþã de
muncã ºi atribuþiuni în domeniul controlului, auditul
intern este perceput ca „o altã formã sau o nouã formã
de control”. 

Aceastã eroare de percepþie aduce prejudicii atât
muncii auditorilor interni, cât ºi managementului
organizaþiei care nu valorificã aceastã resursã va-
loroasã pe care organizaþia o are la dispoziþie. 

2. Metodologia ºi rezultatele cercetãrii

Ipotezele de la care a plecat cercetarea au fost urmã-
toarele:

1. managerii organizaþiilor publice nu percep auditul
ca o resursã valoroasã pentru performanþa mana-
gerialã

2. auditul intern este considerat o activitate care
furnizeazã informaþii necesare doar compartimen-
tului financiar contabil

3. percepþia salariaþilor este cã auditul intern repre-
zintã o formã de control

7 http://www.aair.ro/new3/index.php
8 http://www.theiia.org/guidance/
9 http://www.mfinante.ro/audit/
10 http://www.mfinante.ro/audit/index.jsp
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Pentru a studia percepþia pe care o au managementul
ºi salariaþii din organizaþiile publice despre auditul
public intern ºi în special despre cel operaþional ºi
pentru a vedea în ce mãsurã se confirmã ipotezele
enunþate s-a realizat o cercetare pe baza analizei de
documente, s-a aplicat un chestionar grupului de par-
ticipanþi la un curs de audit intern organizat de
Centrul Regional de Formare Continuã pentru
Administraþia Publicã Localã Cluj –Napoca ºi s-au
realizat interviuri cu manageri ºi auditori din 18 orga-
nizaþii publice locale (13 primãrii ºi 5 ºcoli). 

Analiza documentelor s-a realizat prin studierea
Rapoartelor anuale ale UCAAPI privind activitatea
de audit public intern pe perioada 2004-2007, disponi-
bile pe site-ul Ministerului Economiei ºi Finanþelor11. 

Din Rapoartele studiate reiese cã existã o diferenþã
majorã în toatã perioada analizatã între organizarea
activitãþii de audit la nivel central ºi la nivel local. 

Astfel, la nivel central (ministere ºi autoritãþi
naþionale ca ordonatori principali de credite), toate
instituþiile ºi-au organizat din punct de vedere formal
activitatea de audit intern pânã la finele anului 2007.
În instituþiile descentralizate de la nivel local auditul
intern este organizat la 61,5% dintre acestea, restul de
38,5% fiind auditate de cãtre compartimentele de
audit ale instituþiei ierarhic superioare. 

Interesant este cã proporþia instituþiilor auditate de
cãtre structurile de audit ale entitãþii ierarhic supe-
rioare a crescut cu 87% în anul 2007 faþã de anul 2006,
ceea ce înseamnã cã unele instituþii au renunþat la
compartimentele de audit, în principal din cauza
plecãrii auditorilor pentru oferte salariale mai avanta-
joase. 

La nivelul administraþiei publice locale un numãr re-
dus de entitãþi ºi-au organizat activitatea de audit
intern, evoluþia înregistrând o creºtere uºoarã de la
26,5% în 2005, la 29% în 2006 ºi la 30% în 2007.
Principalele cauze identificate sunt:

- lipsa specialiºtilor care sã poatã exercita funcþia de
auditor intern;

- restricþii bugetare severe în unele unitãþi adminis-
trative, în special din mediul rural sau din oraºele
mici;

- nivelul redus de salarizare în raport cu pregãtirea
ºi competenþele pe care un auditor intern trebuie
sã le posede.

O altã problemã care afecteazã misiunile de audit în
administraþia publicã localã este menþinerea unui
numãr ridicat de entitãþi, peste 80%, în care activitatea
de audit este desfãºuratã de un singur auditor, situ-
aþie care genereazã puncte slabe ale funcþiei de audit,
cum ar fi:

- lipsa activitãþii de supervizare a misiunilor de
audit, care garanteazã calitatea muncii de audit
intern;

- limitarea auditului, deoarece un singur auditor
intern nu posedã competenþa necesarã pentru
toate activitãþile auditate.

Aceastã situaþie este rezolvatã la nivel internaþional
prin asocierea mai multor unitãþi administrative care
beneficiazã împreunã de o structurã de audit intern.
Soluþia respectivã este recomandatã ºi organizaþiilor
publice din þara noastrã. 

O altã soluþie la care au apelat unele consilii locale a
fost realizarea serviciilor de audit intern prin con-
tracte de prestãri servicii cu firme specializate, dar
aceastã soluþie este atipicã auditului intern, ea fiind
mai degrabã o formã de audit extern, chiar dacã regle-
mentãrile legale permit externalizarea auditului
intern. 

Rapoartele studiate furnizeazã informaþii ºi despre
percepþia managementului asupra rolului pe care
auditul intern îl are în organizaþiile publice. 

La nivel central existã o tendinþã de creºtere a intere-
sului ºi atenþiei managementului faþã de auditori ºi
munca acestora, cuantificatã prin creºterea numãrului
de misiuni de consiliere ºi misiuni speciale de audit
solicitate de managementul superior ca suport în
luarea deciziilor manageriale. 

La nivelul administraþiei publice locale nu se mani-
festã aceeaºi tendinþã, capacitatea funcþionalã a audi-
tului intern fiind în continuare subdimensionatã ºi
atenþia managementului faþã de activitatea de audit
fiind încã scãzutã. 

Metoda de cercetare pe baza chestionarului a fost
aplicatã pe un eºantion de 18 subiecþi participanþi la
un curs de audit intern organizat de Centrul Regional

11 www.mfinante.ro/audit/index.jsp



de Formare Continuã pentru Administraþia Publicã
Localã Cluj–Napoca. Cursul a avut ca þintã un numãr
de 63 unitãþi administrativ-teritoriale din Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest ºi 40 de unitãþi ºcolare din
învãþãmântul preuniversitar din aceeaºi regiune. Au
rãspuns un numãr de 18 organizaþii, cu toate cã în
etapa de cercetare a nevoilor de formare un numãr
mai mare de organizaþii ºi-au manifestat intenþia de
participare. Subiecþii care au rãspuns la chestionar au
fost: 13 contabili ºefi din primãrii, 3 contabili sau
funcþionari economici din ºcoli ºi doi directori de
colegiu naþional, respectiv liceu. 

Chestionarul a fost aplicat înainte de desfãºurarea
cursului, pentru a se testa percepþia cursanþilor nein-
fluenþaþi de informaþiile pe care urmau sã le
primeascã din partea trainerului. 

Chestionaþi în legãturã cu definirea auditului, toþi
respondenþii considerã auditul ca o formã de control.
La întrebarea „care este relaþia dintre auditul intern ºi
conducerea organizaþiei”, 90% dintre respondenþi
considerã cã este o relaþie de subordonare ºi doar 10%
cã e o relaþie de consiliere a managementului. 

Întrebaþi dacã în organizaþie funcþioneazã comparti-
mente de audit intern, doar într-o organizaþie rãspun-
sul a fost pozitiv, în celelalte lipsind total sau fiind
organizat la nivelul organizaþiei ierarhic superioare
(Inspectoratul ªcolar judeþean, respectiv Consiliul
Judeþean). 

La întrebarea „cine are nevoie de informaþiile
furnizate prin raportul de audit”, 75% considerã cã le
sunt necesare contabililor ºefi ºi doar 25% le considerã
utile pentru managementul superior. 

Dupã derularea cursului, s-au realizat interviuri indi-
viduale cu cei doi directori participanþi la curs.
Concluzia care s-a desprins din acestea a fost cã
înainte de curs ºtiau prea puþin sau nimic despre
audit, cã percepeau auditul ca o nouã formã de con-
trol ierarhic ºi mai puþin ca suport în deciziile ma-
nageriale sau consiliere. 

Concluzia care s-a impus în urma cercetãrii este cã
toate ipotezele se confirmã în cea mai mare parte,
adicã:

1. managerii organizaþiilor publice percep auditul
mai degrabã ca o nouã formã de control ºi mai
puþin ca o resursã valoroasã pentru perfor-
manþa managerialã;

2. auditul intern este considerat o activitate care
furnizeazã informaþii necesare mai ales com-
partimentului financiar-contabil ºi contabililor
ºefi;

3. percepþia salariaþilor este cã auditul intern este
doar o altã formã de control.

Limitele cercetãrii sunt legate de mãrimea relativ
redusã a eºantionului, de structura eterogenã a aces-
tuia ºi de limitarea organizaþiilor cercetate doar la
nivel local. 

3. Soluþii ºi propuneri

Creºterea aportului auditului public intern, în special
a celui operaþional, la consolidarea sistemului
decizional ºi de control managerial din instituþiile
publice, în scopul creºterii performanþelor manageri-
ale ºi a calitãþii serviciilor publice, se poate realiza
prin urmãtoarele cãi de acþiune:

- realizarea de cãtre organizaþiile mici, izolate, cu
bugete restrânse, a unui sistem asociativ de
exercitare a funcþiei de audit intern;

- creºterea nivelului profesional al auditorilor
interni, prin atestarea pe baza unui examen de
acces la profesia de auditor intern, având drept
consecinþã crearea unui corp profesional al
auditorilor interni, care va contribui la
îmbunãtãþirea procesului de recrutare a audito-
rilor interni pentru organizaþiile publice;

- implementarea bunelor practici ale auditului
intern public european în organizaþiile publice
româneºti, prin înfiinþarea comitetelor de audit
public intern, ca interfaþã între managementul
organizaþiei publice ºi audit;

- organizarea de instruiri ºi cursuri de formare în
domeniul managementului public, destinate
managerilor publici, prin care sã se ofere sesiu-
ni de pregãtire în domeniul funcþiei auditului
intern, în scopul conºtientizãrii valorii auditu-
lui intern ca resursã în procesul decizional;

- plasarea funcþiei auditului intern în subordinea
directã ºi nemijlocitã a celei mai înalte poziþii
manageriale din organigrama organizaþiilor
publice, care sã determine o relaþie directã a
auditului cu top managementul organizaþiei,
ceea ce garanteazã independenþa auditului
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intern, dar ºi accentuarea funcþiei de consiliere
managerialã a auditului intern;

- elaborarea unor ghiduri de bune practici în
domeniul auditului public intern, care sã
cuprindã atât experienþe româneºti, cât ºi
strãine ºi care sã reliefeze modul în care mana-
gementul valorificã rapoartele de audit intern,
în procesul decizional sau de control mana-
gerial.

Concluzii
Organizaþiile publice din þara noastrã au structurate
prin lege compartimente de audit public intern.
Aceste compartimente sunt prezente formal în marea
majoritate a organizaþiilor publice de la nivel central
ºi sunt în proces de organizare ºi în organizaþiile pu-
blice locale. 

Cauzele inerþiei locale în organizarea ºi asigurarea
funcþionãrii auditului public intern sunt diverse. În
majoritatea cazurilor acestea se referã la: 

- lipsa acutã a resurselor financiare necesare
funcþionãrii acestei activitãþi;

- lipsa specialiºtilor în domeniu, mai ales în me-
diul rural care se confruntã cu aceastã problemã
în profesii considerate de mai mare importanþã
pentru comunitate decât auditul, cum ar fi
învãþãtorii ºi profesorii, medicii, economiºtii,
inginerii etc.;

- câºtigurile salariale mici comparativ cu
cunoºtinþele ºi competenþele auditorilor. 

Sunt însã ºi cauze de naturã subiectivã, prezente în
unele organizaþii publice, care frâneazã procesul de
consolidare a acestei activitãþi ºi, implicit, profesii,
consideratã o resursã valoroasã în creºterea perfor-
manþelor organizaþiilor publice, ºi anume:

- percepþia eronatã a managementului în legã-
turã cu misiunea ºi rolul auditului intern;

- incapacitatea auditorilor de a-ºi face simþitã
prezenþa ºi de a se face indispensabili în funda-
mentarea deciziilor manageriale;

- pregãtirea profesionalã insuficientã a audito-
rilor;

- perpetuarea confuziei dintre control ºi activi-
tatea de audit intern. 

Aceste cauze sunt prezente ºi se manifestã cu inten-
sitãþi diferite de la o organizaþie publicã la alta, schim-
barea actualei situaþii fiind însã, în majoritatea
cazurilor, dependentã ºi de top managementul orga-
nizaþiei publice.
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Introducere
Un prim aspect ce priveºte tema
abordatã se referã la faptul cã tran-
zacþiile cu platã pe bazã de acþiuni,
indiferent de forma de decontare a
lor, sunt considerate de specialiºti
drept operaþiuni care contribuie la
menþinerea capitalului social, ceea
ce este valabil atât sub aspectul
menþinerii financiare, cât ºi al celei
fizice al acestuia. În susþinerea aces-
tei opinii invocãm adevãrul incon-
testabil potrivit cãruia aceste tran-
zacþii nu pot modifica sau influenþa
negativ capacitatea capitalului so-
cial deoarece se efectueazã la valoa-
rea justã a respectivelor operaþiuni.
Din acest considerent este justificat
interesul managementului în ceea
ce priveºte realizarea unor astfel de
tranzacþii care îi oferã un confort
sporit în îndeplinirea criteriilor de
performanþã.

De altfel, tranzacþiile analizate au
constituit obiectul unor discuþii
controversate pe plan internaþional
deoarece specialiºtii în domeniu au
sesizat cã utilizarea instrumentelor
de capital propriu pentru decon-
tarea unor obligaþii este foarte im-
portantã ºi are ca fundament orien-
tarea managementului cãtre stimu-
larea angajaþilor.

Totodatã, se poate sublinia cã aces-
te puncte de vedere au fost luate în
considerare în IAS/IFRS ºi sunt
fundamentate pe rezultatele prac-
ticii în domeniu, care, la rândul lor,
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au fost stabilite prin evaluarea ºi
aprecierea numeroaselor elemente
ce intervin în cazul tranzacþiilor cu
transfer de acþiuni cãtre angajaþii
aceleiaºi entitãþi.

În acest context, se poate remarca ºi
faptul cã planurile generale de acþi-
uni pentru angajaþi, inclusiv pla-
nurile de cumpãrare, reprezintã un
instrument de control intern asu-
pra operaþiunilor realizate de enti-
tate care, dupã opinia noastrã,
poate influenþa favorabil manage-
mentul performanþei. Asemenea
planuri sunt încurajate de guver-
nele þãrilor cu tradiþie în economia
de piaþã deoarece deþinerea de
cãtre angajaþi a calitãþii de propri-
etar al unei pãrþi din patrimoniul
entitãþii se considerã cã este
beneficã pentru ambele pãrþi.

Pe de altã parte, se poate menþiona
cã asemenea încurajãri sunt gene-
rate, printre altele, de reducerile de
preþ pe care, în ultimul timp, en-
titãþile le acordã angajaþilor în cazul
efectuãrii de tranzacþii cu decon-
tare prin transfer de acþiuni, fapt ce
le delimiteazã de planurile gene-
rale de acþiuni.

Metodologia cercetãrii
În ceea ce priveºte cercetarea efec-
tuatã, menþionãm cã a fost astfel
orientatã încât a permis cunoaºte-
rea ºi analiza în spirit disociativ ºi
analitic a problemelor complexe ce
privesc gestionarea corectã a opera-
þiilor pe care le genereazã tranzacþi-
ile supuse dezbaterii. Explicitãrile
ºi clarificãrile teoretice, metodolo-
gice ºi practice se bazeazã atât pe
opiniile specialiºtilor în domeniu,
cât ºi pe exigenþele IFRS 2 ºi ale
reglementãrilor contabile ºi juridice

în vigoare, care, la rândul lor, sunt
privite din perspectiva creºterii
paletei de activitãþi a managemen-
tului entitãþii.

Apreciem, pe de o parte, cã cerce-
tarea efectuatã este complexã ºi
nuanþatã, cu rezultate prezentate
într-o manierã clarã ºi pertinentã,
iar, pe de altã parte, cã aduce un
plus de noutate ºi, totodatã, o con-
tribuþie modestã în ceea ce priveºte
impulsionarea factorilor de decizie
pentru transpunerea în practicã a
tranzacþiilor analizate, care repre-
zintã o modalitate modernã ºi
avantajoasã de diversificare ºi
extindere a portofoliului de activi-
tãþi ºi creºterea interesului anga-
jaþilor faþã de entitate.

Avantaje aferente 
tranzacþiilor analizate

În legãturã cu problema supusã
cercetãrii, se impune a fi reliefat, ca
un prim aspect caracteristic, faptul
cã practicienii în domeniu opineazã
în unanimitate cã transferul instru-
mentelor de capital propriu cãtre
angajaþi genereazã câteva avantaje
semnificative pentru entitate1. 

În primul rând, se menþioneazã cã
tranzacþiile analizate permit acþio-
narilor sã transfere instrumente de
capital propriu cãtre angajaþii
entitãþii, ceea ce reprezintã o nou-
tate în domeniul reglementãrilor
internaþionale, care au fost elabo-
rate avându-se în vedere cã opera-
þiunile de aceastã naturã sunt
benefice atât pentru entitate, cât ºi
pentru angajaþii acesteia.

Entitatea, pe baza planurilor de
acþiuni pentru angajaþi, îºi creeazã
o sursã certã pentru majorarea
capitalurilor proprii, în condiþiile

pe care le considerã cã îi sunt avan-
tajoase, atât sub aspect economic,
cât ºi financiar. Activitatea de pro-
ducþie ºi în special cea privind
obþinerea de produse noi, inclusiv
de cercetare-dezvoltare, este influ-
enþatã în sensul creºterii ºi diversi-
ficãrii, prin antrenarea, în acest
sens, în primul rând a angajaþilor
cu nivel ridicat de calificare, ceea ce
reprezintã ºi o garanþie cã aceºtia îºi
vor menþine locurile de muncã. Pe
de altã parte, prin stimularea
creºterii cifrei de afaceri se obþin, în
mod firesc, ºi efecte financiare
suplimentare, inclusiv sub aspectul
dividendelor.

La rândul lor, angajaþii, prin faptul
cã devin acþionari ai entitãþii, sunt
mai interesaþi în ceea ce priveºte
evoluþia viitoare a acesteia prin
participarea la dividende, fapt ce îi
motiveazã ºi sub aspectul respon-
sabilitãþii profesionale, dar ºi al sta-
bilitãþii în cadrul respectivei uni-
tãþi. 

Totodatã, considerãm cã operaþiu-
nile la care ne referim necesitã a fi
delimitate în funcþie de cele douã
modalitãþi posibile de efectuare a
tranzacþiilor, în sensul cã entitatea
fie oferã spre vânzare propriu-zisã
instrumentele de capital, fie le
acordã angajaþilor sau terþilor de la
care a primit bunuri sau servicii cu
plata pe bazã de acþiuni, modalitate
pe care o considerãm a fi mai atrac-
tivã ºi asupra cãreia ne orientãm
cercetarea.

În aceastã ordine de idei, se poate
sublinia ºi faptul cã managementul
entitãþii este încurajat sã adopte
ultima modalitate de decontare a
tranzacþiilor, având posibilitatea sã
acorde angajaþilor ºi unele reduceri
de preþuri, care sã influenþeze

1 Mihai M., Mehedinþu – Ionescu F., Informaþia contabilã ºi gestiunea capitalurilor firmei, Editura Universitaria Craiova, 2008,
pag. 291.
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favorabil creºterea volumului de-
contãrilor prin transfer de acþiuni
cãtre angajaþi. 

În ceea ce priveºte tranzacþiile
supuse dezbaterii se impune a fi
semnalatã ºi existenþa unui posibil
risc de influenþare a valorii juste a
acestora, în cazul în care un acþio-
nar are o obligaþie personalã faþã de
unul sau mai mulþi angajaþi. În
asemenea situaþii este justificat ca
managementul entitãþii sã ges-
tioneze respectivele tranzacþii fãrã
intervenþia acþionariatului.

Totodatã, se afirmã cã operaþiunile
analizate determinã ºi unele ele-
mente nefavorabile inerente, cu
implicaþii minore, dintre care se
amintesc costurile pe care le antre-
neazã lansarea unei asemenea emi-
siuni de acþiuni, birocraþia aferentã
obþinerii aprobãrilor necesare ºi
riscul ca emisiunea sã nu fie accep-
tatã de potenþialii investitori.

Recunoaºterea 
cheltuielilor privind
opþiunile pe acþiuni

În altã ordine de idei, considerãm a
fi, de asemenea, interesantã proble-
ma ce priveºte recunoaºterea chel-
tuielilor ocazionate de opþiunile pe
acþiuni destinate angajaþilor, chel-
tuieli pe care, în principal, le antre-
neazã operaþiunile de evaluare la
valoarea justã. Aceste cheltuieli au
influenþe semnificative asupra cre-
dibilitãþii rezultatului exerciþiului,
fapt pentru care, odatã cu apariþia
ºi aplicarea, începând cu 1 ianuarie
2005, a IFRS 2 „Plãþi pe bazã de
acþiuni”, au suscitat interes în
mediul specialiºtilor în domeniu,
fiind adusã în discuþie afirmaþia
potrivit cãreia soluþia anterioarã de
nerecunoaºtere a lor este în con-
tradicþie cu cerinþele condiþiei refe-

ritoare la credibilitatea ºi fidelitatea
informaþiilor utilizate în evaluare.

Practicienii din mai multe þãri cu
experienþã în domeniu ºi-au mani-
festat interesul în legãturã cu pro-
blema abordatã, iar punctele de ve-
dere la care au ajuns au fost expri-
mate cu argumente pro ºi contra
privind oportunitatea ºi utilitatea
recunoaºterii cheltuielilor respec-
tive, dintre care, în cele ce urmeazã,
vom aminti pe cele mai relevante.

Un prim argument în favoarea
recunoaºterii cheltuielilor anali-
zate sugereazã cã entitatea nu
este parte a tranzacþiei, acþio-
narii fiind cei care transferã o
parte din interesele lor cãtre
angajaþi. Acest argument nu se
confirmã deoarece, în primul
rând, nu acþionarii stabilesc pla-
nurile de acþiuni cãtre angajaþi,
ci entitãþile, iar, în al doilea rând,
lansarea emisiunii de opþiuni
este datã în competenþa acesto-
ra. Totodatã, se are în vedere ºi
aspectul economic, potrivit cã-
ruia nu acþionarii primesc ser-
viciile angajaþiilor, ci entitatea
care este obligatã sã le justifice,
întrucât a oferit în schimb
instrumente de capital propriu.
De exemplu, lansarea unei emi-
siuni de warant contra numerar
presupune ca iniþial entitatea sã
recunoascã numerarul primit în
schimbul warant-ului emis,
chiar dacã ulterior aceastã ope-
raþiune ar putea fi descrisã ca
fiind un transfer de acþiuni de la
acþionarii existenþi cãtre cei ce
au intrat în posesia instrumen-
tului de capital propriu. În con-
cluzie, entitatea este parte a
tranzacþiei deoarece are obliga-
þia sã înregistreze numerarul
primit ºi, ulterior, la data
exercitãrii dreptului de cãtre
deþinãtorii de acþiuni, sã le
elibereze numerarul cuvenit.

O altã ipotezã invocatã de prac-
ticieni se referã la faptul cã
angajaþii nu presteazã servicii
pentru instrumente de capital
primite, afirmaþie care nu are o
fundamentare juridicã deoarece
angajaþii sunt remuneraþi (sa-
larizaþi) pentru un anumit pa-
chet de servicii care, de regulã,
nu poate fi acoperit în între-
gime, ceea ce înseamnã cã remu-
neraþia nu corespunde integral
respectivului set de servicii.
Astfel, rezultã cã prin emiterea
de instrumente de capital pro-
priu se urmãreºte realizarea
unei egalizãri între pachetul de
servicii ºi un aºa - zis pachet
total de remuneraþii.

Acþionarii considerã cã suportã
cheltuielile cu opþiunile pe acþi-
uni sub forma diluþiei titlurilor
de capital propriu ºi, în conse-
cinþã, ar trebui recunoscute.
Acest argument nu poate fi luat
în calcul deoarece entitatea pri-
meºte resurse, dar nu realizeazã
nicio ieºire de numerar sau de
alte active, iar cheltuielile sale
rezultã din consumul resurselor
ºi nu din ieºirea de active.

O parte dintre practicieni con-
siderã ca fiind rezonabilã moti-
vaþia de mai sus pentru nere-
cunoaºterea cheltuielilor ana-
lizate ºi, în acest scop, încearcã
sã demonstreze cã indicatorul
de performanþã privind „Rezul-
tatul pe acþiune” este afectat de
douã ori.

Astfel, se susþine cã entitatea a
plãtit angajaþii pentru serviciile lor,
iar numerarul a fost returnat aces-
teia în schimbul emisiunii de
instrumente de capital propriu,
fapt ce are o dublã influenþã asupra
„Rezultatului pe acþiune”. Analiza
acestui argument duce la concluzia
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cã este adevãrat, dar nu înseamnã
cã se justificã sã fie recunoscutã
vreo cheltuialã cu emiterea respec-
tivelor instrumente de capital. În
acest sens se are în vedere, pe de o
parte, cã acelaºi circuit se realizeazã
ºi în cazul unei emisiuni de acþiuni,
care are acelaºi efect, iar, pe de altã
parte, situaþia prezentatã nu face
decât sã reflecte cele douã eveni-
mente economice care au interve-
nit: primul se referã la creºterea
numãrului de acþiuni în circulaþie,
prin emisiunea de instrumente de
capital propriu incluse în deter-
minarea rezultatului pe acþiuni, iar
al doilea constã în aceea cã prin
consumul resurselor s-au realizat
venituri care au contribuit la modi-
ficarea rezultatului.

Din cele relatate se poate ajunge la
concluzia cã nu se produce o dublã
afectare a rezultatului pe acþiune,
întrucât au loc înregistrãri separate
ale evenimentelor legate de tran-
zacþie, care se reflectã, aºa cum este
normal, în rezultate.

Evaluarea 
tranzacþiilor abordate

O altã problemã importantã, care
necesitã exigenþã ºi profesionalism,
o constituie modalitãþile de evalu-
are a tranzacþiilor analizate. 

În legãturã cu rezolvarea acestei
probleme existã o opinie unanimã a
specialiºtilor în domeniu potrivit
cãreia trebuie avute în vedere douã
elemente esenþiale ºi anume: a.
baza de evaluare ºi b. momentul
evaluãrii, ale cãror soluþii se pot
identifica cu ajutorul principiilor
contabile care se aplicã în cazul
capitalurilor proprii.

Aceste principii statueazã cã nive-
lul la care este prezentat capitalul
propriu în bilanþul contabil depin-
de de evaluarea activelor ºi datori-
ilor, iar valoarea acestuia cores-
punde numai prin coincidenþã cu
valoarea de piaþã agregatã a acþiu-
nilor entitãþii.

Puse în ecuaþie, elementele respec-
tive au o dimensiune exactã, în sen-
sul cã valoarea capitalului propriu
este datã de diferenþa dintre volu-
mul activelor ºi volumul datoriilor
ºi astfel capitalul propriu se defi-
neºte ca fiind interesul rezidual în
activele entitãþii dupã deducerea
tuturor datoriilor sale. 

Aceastã afirmaþie permite relie-
farea elementelor esenþiale ale eva-
luãrii deoarece un interes rezidual
este dependent, în primul rând, de
evoluþia acþiunilor ºi a datoriilor,
iar contabilitatea este concentratã
mai ales pe partea de reflectare a
valorii activelor ºi datoriilor, capi-
talul propriu fiind, deci, o rezultan-
tã. Ca argument se reþin regulile
aplicate în cazul constituirii capi-
talului social al entitãþii, care asi-
gurã înregistrarea numerarului
primit, prin corespondenþã cu sub-
conturile aferente acestui capital,
cu precizarea cã schimbãrile ulte-
rioare ce intervin în preþul acþiu-
nilor care circulã pe piaþa de capital
nu pot fi cuantificate în acelaºi
moment.

Situaþia de mai sus se întâlneºte ºi
în cazul tranzacþiior cu platã în
instrumente de capital, în sensul cã
entitatea a înregistrat bunurile ºi
serviciile primite în schimbul emi-
siunii de acþiuni. 

În legãturã cu acest ultim aspect se
aminteºte cã regulile generale ale
IFRS 2 „Plãþi pe bazã de acþiuni”

precizeazã cã în cazul evaluãrii ser-
viciilor ºi chiar a pachetelor de ser-
vicii se înregistreazã dificultãþi de
estimare a valorii juste a acestora
deoarece informaþiile ce se uti-
lizeazã în acest scop nu sunt inte-
gral credibile. Pentru evitarea aces-
tui neajuns s-a adoptat soluþia eva-
luãrii lor, luându-se în calcul
instrumentele de capital oferite
angajaþilor pentru beneficiile supli-
mentare obþinute de entitate, ca
urmare a performanþei acestora. 

a. În ceea ce priveºte baza de eva-
luare a serviciilor primite în
schimbul opþiunilor pe acþiuni
acordate de entitate, în funcþie
de valoarea acestora din urmã,
se considerã cã, în principiu, tre-
buie plecat de la realitãþile exis-
tente la nivelul entitãþilor, care
impun folosirea costului istoric
ºi a valorilor intrinseci juste ºi
minime2.

Includerea costului istoric în baza
de evaluare pleacã de la premisa cã
entitãþile îºi rãscumpãrã instru-
mentele de capital propriu fie
direct, fie prin intermediari3. În
aceastã situaþie evaluatorii au la
dispoziþie preþul de achiziþie care
poate fi luat în calcul la construirea
unei platforme de evaluare a acor-
dãrii de opþiuni, deoarece se pot
realiza comparaþii între acesta ºi
preþul actual de exercitare. Diferen-
þele rezultate se pot constitui în
cheltuieli, dacã preþul de exercitare
este mai mic decât costul istoric, ori
în profit, în situaþia unui rezultat
pozitiv al comparaþiei.

Aceastã logicã pare rezonabilã la
prima vedere ºi mai ales atunci
când platforma este constituitã pe
acþiuni cumpãrate de la altã firmã,
care ulterior se tranzacþioneazã cu

2 IFRS 2, paragraful 24.
3 Op. cit., pag.293.
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angajaþii. Întrucât entitatea are li-
bertatea de a realiza tranzacþii cu
platã pe bazã de acþiuni, proprii
sau provenite de la alte entitãþi,
este justificat sã distingem douã as-
pecte ale evaluãrii instrumentelor
de capital propriu. Pe cale de con-
secinþã, cele douã aspecte ar putea
fi generate de situaþiile potrivit
cãrora tranzacþia se bazeazã pe alte
acþiuni ºi respectiv pe acþiunile pro-
prii.

În prima situaþie, evaluarea pe baza
costului istoric este rezonabilã
deoarece entitatea, ca deþinãtor al
acþiunilor ce aparþin unui terþ,
poate primi dividende ºi are liber-
tatea ca aceste beneficii sã fie
atribuite angajaþilor sãi în cadrul
unei tranzacþii. Deºi costul istoric
reprezintã o bazã de evaluare ac-
ceptatã, totuºi tranzacþia nu poate
fi luatã în calcul deoarece nu
întruneºte condiþiile de decontare
pe bazã de instrumente de capi-
taluri proprii.

În cea de a doua situaþie, metoda
costului istoric nu reprezintã o ba-
zã de evaluare adecvatã tranzacþi-
ilor cu platã pe bazã de acþiuni cu
decontare în instrumente de capi-
taluri proprii ale entitãþii deoarece
acestea, potrivit conþinutului lor,
deþin doar titlu participativ în
active, deci nu reprezintã active
propriu-zise. Consecinþa acestui
argument este materializatã în dis-
tribuþia numerarului pentru rãs-
cumpãrarea acþiunilor ca rambur-
sare de capital cãtre acþionar, cores-
punzãtor cu diminuarea capitalului
propriu. În aceeaºi echivalenþã se
aflã ºi situaþia de remitere sau
transfer de acþiuni, care genereazã
atât creºterea numerarului, cât ºi a
capitalurilor proprii. Cele douã
operaþiuni amintite pun în evi-

denþã faptul cã prin efectuarea lor
nu se înregistreazã venituri, dar
nici cheltuieli. 

Practica în domeniul contabil
cunoaºte ºi situaþii în care propriile
acþiuni sunt achiziþionate ca un
activ, dar cãruia îi lipseºte un ele-
ment esenþial, caracteristic active-
lor, ºi anume acela de a avea capa-
citatea sã genereze beneficii
viitoare, adicã dreptul de a primi
dividende sau dreptul de a obþine o
creºtere a valorii acþiunilor.

Un alt aspect practic ce se justificã a
fi prezentat constã în aceea cã enti-
tatea poate estima cã va obþine un
avantaj sau un câºtig din acþiunile
proprii transferate anterior anga-
jaþilor. Aceastã intenþie se poate
concretiza numai prin rãscumpã-
rarea acþiunilor respective, dar en-
titatea are ºi posibilitatea realizãrii
unei noi emisiuni de acþiuni la va-
loarea de piaþã.

Considerãm cã, în aceastã situaþie,
decizia care se preconizeazã nece-
sitã fundamentare pe criterii eco-
nomice, avându-se în vedere atât
cheltuielile, cât ºi riscurile pe care
le ocazioneazã fiecare dintre cele
douã modalitãþi amintite mai sus,
în special în cazul vânzãrii unor noi
acþiuni.

Cu privire la includerea valorii
intrinseci în baza de evaluare la
care ne referim se reþine cã este per-
misã doar în situaþia în care enti-
tatea, la data la care efectueazã
evaluarea, nu poate estima credibil
valoarea justã a instrumentelor de
capitaluri proprii acordate.

Valoarea intrinsecã analizatã repre-
zintã diferenþa dintre preþul de
piaþã al acþiunilor ºi preþul de
exercitare al opþiunii4. În momentul
efectuãrii tranzacþiilor, aceastã dife-

renþã este nulã deoarece preþurile
amintite sunt identice, fapt ce are
implicaþii în atribuirea valorii opþi-
unii. Aceste situaþii apar întrucât
deþinãtorul opþiunii beneficiazã de
creºterea valorii acþiunii - suport ºi
nu are nevoie de exercitarea ime-
diatã a opþiunii ºi astfel se con-
cluzioneazã cã beneficiile sunt date
de valoarea în timp a opþiunii, iar
ignorarea acesteia, la data acordã-
rii, are drept consecinþã reducerea
cu 100% a valorii opþiunii. Pe cale
de consecinþã, nici acest tip de eva-
luare nu este adecvat deoarece nu
poate prezenta caracteristica de fia-
bilitate.

O altã bazã de evaluare ar putea fi
reprezentatã de valoarea minimã a
opþiunii, care se bazeazã pe dis-
ponibilitatea unui posibil investitor
de a achiziþiona la un preþ egal cu
valoarea determinatã sau de a
amâna plata exercitãrii pânã la ex-
pirarea termenului opþiunii. Aceas-
tã bazã de evaluare presupune cal-
culul valorii prezente a unei acþiu-
ni, pentru care se plãtesc divi-
dende, determinatã prin deducerea
valorii dividendelor aºteptate ºi a
preþului de exercitare din preþul
curent al acþiunii, fãrã însã a do-
bândi ºi valabilitatea acþiunilor ca
factor de valoare în timp a acestora
ºi, totodatã, de garanþie a credibi-
litãþii informaþiilor folosite. Din
aceste considerente, valoarea in-
trinsecã nu poate constitui bazã
adecvatã de evaluare.

În funcþie de cele prezentate anteri-
or, se poate aprecia cã baza de eva-
luare agreatã este reprezentatã de
valoarea justã, prin care se înþelege
valoarea la care un instrument de
capitaluri proprii ar putea fi schim-
bat, în cunoºtinþã de cauzã, între
persoane interesate într-o tranzac-

4 Op. cit., pag. 294.
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þie cu preþ obiectiv determinat. În
aceastã situaþie se aflã entitatea
împreunã cu angajaþii sãi care, în
cadrul oferit de economia de piaþã
ºi pe baza elementelor necesare
pentru a fi în cunoºtinþã de cauzã,
pot da credibilitate valorii instru-
mentelor de capitaluri proprii.

b. La rândul sãu, momentul eva-
luãrii la valoarea justã, ca al
doilea element esenþial al acestei
operaþiuni, îl reprezintã data la
care entitatea le acordã angaja-
þilor instrumentele de capitaluri
proprii stabilite potrivit acordu-
lui de platã pe bazã de acþiuni.
În asemenea moment se pre-
supune cã sunt îndeplinite con-
diþiile de intrare în drepturi
(între care pot fi incluse: rã-
mânerea persoanelor respective
în serviciul entitãþii pentru o
anumitã perioadã de timp, rea-
lizarea unei creºteri stabilite a
profitului, a preþului acþiunilor
entitãþii etc), inclusiv obþinerea
eventualelor aprobãri necesare,
fapt pentru care angajaþii devin
titulari, în sensul cã primesc
efectiv instrumentele de capi-
taluri proprii.

Exemple de tranzacþii
decontate prin transfer

de acþiuni cãtre 
angajaþi

Având în vedere cã problemele
abordate în capitolul precedent
ocazioneazã rezolvãri relativ difi-
cile, considerãm cã, pentru a fi
implementate în activitatea prac-
ticã, inclusiv a entitãþilor din þara
noastrã care aplicã IFRS 2, sunt
necesare o atenþie sporitã, precum
ºi un bun raþionament profesional.
În aceste condiþii, apreciem cã sunt
justificate douã exemple de tranza-

cþii cu angajaþii, cu decontare pe
bazã de opþiuni în acþiuni, care,
sperãm, vor suscita interes mana-
gerial, inclusiv prin faptul cã se
furnizeazã ºi informaþii contabile
specifice principalelor operaþii eco-
nomice pe care aceste tranzacþii le
genereazã. 

Exemplul nr.1. Determinarea ºi
acordarea opþiunilor pe acþiuni
pentru angajaþii entitãþii, utili-
zându-se planurile ºi contractele
pe acþiuni.

Se presupune cã entitatea acordã
75.000 de opþiuni pe acþiuni pentru

serviciile ce urmeazã a fi prestate
de cãtre 500 de angajaþi ai atelieru-
lui de confecþii, în scopul obþinerii
de noi produse. Condiþia de intrare
în drepturi, înscrisã în plan, o con-
stituie prestarea de servicii în mod
continuu, timp de trei ani, iar va-
loarea justã aferentã unei opþiuni
este de 15 lei.

Cazul 1 – Toþi angajaþii îºi respectã
condiþia de intrare în drepturi, situ-
aþie în care entitatea trebuie sã
recunoascã contravaloarea servici-
ilor în fiecare an, dupã cum se pre-
zintã în tabelul de mai jos.

Exemplul de mai sus scoate în evi-
denþã faptul cã entitatea va putea
onora integral acordul de tranzacþii
cu platã pe bazã de acþiuni ºi cu
decontare în instrumente de capi-
tal. 

Precizãm cã acest acord se consi-
derã similar unui borderou de sub-
scripþie, iar actul constitutiv con-
þine prevederi care îi dau dreptul
entitãþii sã acorde instrumente de
capital propriu angajaþilor sãi 
( 500 angajaþi x 150 opþiuni x15 lei /
opþiune = 1.125.000 lei ).

În consecinþã, valoarea opþiunilor
pe acþiuni, de 1.125.000 lei, se înre-
gistreazã ca atare în contabilitate,
ca oricare altã operaþiune de sub-

scriere la capitalul social. Ulterior,
se contabilizeazã, în fiecare din cei
trei ani, operaþiile ce privesc cheltu-
ielile cu studiile ºi cercetãrile ºi
drepturile de personal neridicate,
în valoare de câte 375.000 lei. Dupã
expirarea ultimului an al acordului
se înregistreazã acþiunile indivi-
duale (150 buc.) ºi totale (75.000
buc.) ce se acordã angajaþilor, pre-
cum ºi stingerea obligaþiei privind
drepturile de personal neridicate,
aspecte asupra cãrora se revine.

Cazul 2 – Entitatea estimeazã cã pe
parcursul celor trei ani vor pleca
20% din angajaþi, ceea ce va deter-
mina urmãtoarea situaþie orienta-
tivã pentru managementul enti-
tãþii:
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În legãturã cu acest exemplu se
poate menþiona, în primul rând, cã
entitatea recunoaºte valoarea ser-
viciilor prestate de angajaþi, în
fiecare din cei trei ani, în funcþie de
situaþia realã corespunzãtoare celor
care au dreptul de a primi opþiu-
nile, deci pentru valorile de 360.000
lei, 327.000 lei ºi, respectiv, 309.750
lei, deci în total 996.750 lei. 

Fiecare din aceste trei valori se
reflectã distinct în contabilitate atât
sub aspectul majorãrii cheltuielilor
cu studiile ºi cercetãrile, cât ºi în
ceea ce priveºte constituirea drep-
turilor de personal neridicate.

O altã problemã care necesitã re-
zolvare la sfârºitul anului 3, deci la
data exercitãrii drepturilor, priveº-
te efectuarea regularizãrilor aferen-
te subscrierii ºi acordãrii opþiunilor
pe acþiuni, în valoare de 128.250 lei,
þinând cont de rezultatele realizate
în cadrul acordului (1.125.000 lei -
360.000 lei - 327.000 lei - 309.750
lei). Valoarea de 128.250 lei repre-
zintã servicii neprestate de anga-
jaþi, fapt pentru care nu se mai jus-
tificã menþinerea ei în capitalul
subscris iniþial ºi, în consecinþã, se

impune a fi efectuatã înregistrarea
contabilã prin care se storneazã. 

Astfel, capitalul subscris nevãrsat
va fi de 996.750 lei (1.125.000 lei -
128.250 lei), ceea ce corespunde in-
strumentelor de capital pe care en-
titatea le acordã angajaþilor, potrivit
acordului încheiat.

Aceastã ultimã operaþiune ocazio-
neazã efectuarea înregistrãrilor
contabile prin care, pe de o parte, se
sting atât obligaþia entitãþii privind
drepturile salariale neridicate, cât
ºi creanþa acesteia provenitã din
subscrierea opþiunilor pe acþiuni, în
valoare de 996.750 lei. Pe de altã
parte, aceastã valoare se oglindeºte
ca fiind capital social vãrsat, dimi-
nuându-se capitalul subscris ºi
nevãrsat. În legãturã cu operaþiu-
nile prezentate anterior precizãm
cã reflectã situaþia în care se ape-
leazã la o emisiune de titluri de va-
loare. 

Dacã entitatea are în gestiune ac-
þiuni proprii rãscumpãrate se im-
pune scãderea acestora din ges-
tiune, cu prilejul acordãrii opþiu-
nilor pe acþiuni ºi, totodatã, com-
pensarea lor cu remuneraþia dato-
ratã angajaþilor. 

Exemplul nr.2. Entitatea acordã
acþiuni cu o condiþie de piaþã în
care perioada de intrare în drep-
turi nu este constantã.

Pentru a stimula rãmânerea direc-
torului în entitate pe o perioadã de
încã trei ani, i se acordã un numãr
de 15.000 de acþiuni, care au preþul
unitar, la valoarea justã, de 33 lei /
acþiune. Pânã la sfârºitul anului 2,
preþul acþiunilor a scãzut la 25 lei /
acþiune. La aceastã datã entitatea
oferã directorului o alternativã de
decontare în numerar5, prin care
acesta are posibilitatea sã aleagã
între cele 15.000 de acþiuni sau echi-
valentul lor în numerar, conside-
rându-se cã, la data intrãrii în drep-
turi, preþul lor este de 22 lei / acþi-
une.

Potrivit cerinþelor IFRS 2, indife-
rent de modificãrile aduse terme-
nilor ºi condiþiilor de platã ale acor-
dului sau anulãrilor ºi decontãrilor
ce privesc instrumentele de capi-
taluri proprii, entitatea are obli-
gaþia sã recunoascã, cel puþin, ser-
viciile primite, evaluate la valoarea
justã determinatã la data obþinerii
lor.6

Excepþia de la aceastã regulã o
reprezintã cazul în care instru-
mentele de capitaluri proprii nu
intrã în drepturi deoarece nu s-au
îndeplinit condiþiile de perfor-
manþã stabilite pentru data la care
s-a convenit sã fie acordate.

Din exemplul enunþat reiese cã la
sfârºitul anului al doilea se prevede
ºi alternativa de decontare a acþiu-
nilor în numerar, care genereazã o
obligaþie. În aceastã situaþie, enti-
tatea va recunoaºte datoria care tre-
buie decontatã la data modificãrii
acordului, pe baza valorii juste a
acþiunilor ºi, totodatã, va efectua

5 Aceastã modificare a acordului de plãþi pe bazã de acþiuni este efectuatã în contextul IFRS 2, paragraful 26.
6 IFRS 2, paragraful 27.

Cazul 3 – Se presupune cã în cur-
sul celor trei ani stabiliþi pentru
intrarea în drepturi vor pãrãsi enti-
tatea 57 de angajaþi, din care: 20 în
primul an, 22 în cel de-al doilea an
ºi 15 în ultimul an. Cei care au
pãrãsit entitatea (57 de angajaþi) au

pierdut drepturile privind opþiu-
nile iniþiale, pentru perioada celor 3
ani, deci 8.550 de opþiuni.

Rezultã cã entitatea va deconta un
numãr total de 66.450 de opþiuni, în
valoare totalã de 996.750 lei, astfel:
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reevaluarea acesteia la fiecare datã
ulterioarã de raportare, inclusiv la
data decontãrii. Modificarea valorii
juste a datoriei este recunoscutã în
contul de profit ºi pierdere.

Ca urmare a celor precizate anteri-
or, entitatea va recunoaºte ºi va
înregistra în contabilitate, similar
exemplului nr. 1, valorile ce se cal-
culeazã ºi se prezintã ca în tabelul
de mai sus.

În legãturã cu cele douã exemple
anterioare considerãm cã sunt su-
gestive pentru cei interesaþi în ceea
ce priveºte documentarea teoreticã
ºi/sau aplicarea în activitatea prac-
ticã a tranzacþiilor cu decontare prin
transfer de acþiuni cãtre angajaþi.

Informaþii publicate 
prin situaþiile financiare

referitor la tranzacþiile
examinate

Dupã opinia noastrã, considerãm
cã este justificat sã fie subliniatã
importanþa informaþiilor contabile
aferente tranzacþiilor cu platã pe
bazã de acþiuni, informaþii care în
cursul exerciþiului contribuie în

mod substanþial la gestionarea co-
rectã a lor, iar la sfârºitul acestuia le
permite utilizatorilor situaþiilor fi-
nanciare anuale sã înþeleagã natura
ºi dimensiunea respectivelor acor-
duri de platã pe bazã de acþiuni.

În vederea satisfacerii obligaþiilor
stabilite în acest sens se impune ca,
împreunã cu conturile sintetice
amintite în precedent, sã fie uti-
lizate ºi conturi analitice adecvate,
dar ºi instrumente de evidenþã
operativã, care sã asigure publica-
rea prin intermediul situaþiilor
financiare anuale a numeroase
informaþii ce prezintã interes pen-
tru utilizatorii acestora, informaþii
dintre care le menþionãm, la modul
general, pe cele considerate a fi re-
levante ºi anume: 

descrierea fiecãrui asemenea tip
de acord, a termenilor ºi a con-
diþiilor sale generale, inclusiv a
condiþiilor de intrare în drep-
turi, a termenului maxim al op-
þiunilor acordate, a metodei de
decontare;

numãrul ºi media ponderatã a
preþului de exercitare a opþiu-
nilor pe acþiuni, pe scadenþele
acestora; 

modul cum a fost determinatã
valoarea justã a bunurilor sau a
serviciilor primite sau a instru-
mentelor de capitaluri proprii
acordate în decursul perioadei;

influenþa tranzacþiilor efectuate
asupra profitului sau pierderii
entitãþii, precum ºi în ceea ce
priveºte poziþia financiarã a
acesteia, pentru sfârºitul anului;

cheltuielile totale recunoscute
de entitate pentru tranzacþiile
analizate;

valoarea contabilã a datoriilor
existente la sfârºitul anului din
tranzacþii cu platã pe bazã de
acþiuni etc.

Concluzii finale
Din cele expuse în prezenta lucrare,
considerãm cã se poate formula
concluzia finalã cu caracter gene-
ral, potrivit cãreia tranzacþiile cu
decontare prin transfer de acþiuni
cãtre angajaþi prezintã numeroase
trãsãturi specifice ºi un nivel relativ
ridicat de dificultate, iar dezbaterea
lor este oportunã ºi prezintã
interes, în principal, din perspecti-
va provocãrii ºi oferirii unor infor-
maþii utile specialiºtilor practicieni
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ºi managementului entitãþilor pen-
tru a fi implementate. 

În acest context, apreciem cã a fost
reliefat în mod convingãtor faptul
cã tranzacþiile supuse dezbaterii
pot fi recomandate, fãrã rezerve,
pentru a fi adoptate în mediul de
afaceri, deoarece sunt avantajoase
atât pentru angajaþi, în sensul
creºterii interesului lor faþã de enti-
tate, prin obþinerea de instrumente
de capital propriu pentru munca
prestatã, cât ºi pentru entitate, prin
diversificarea activitãþii ºi creºterea
cifrei sale de afaceri, în condiþii de
stabilitate a celor implicaþi în ope-
raþiuni cu decontare prin transfer
de acþiuni. 

Pe de altã parte, subliniem faptul
cã opiniile specialiºtilor în dome-
niu au fost armonizate, prin inter-
mediul standardelor adoptate, ºi în
ceea ce priveºte recunoaºterea chel-
tuielilor pe care le ocazioneazã
tranzacþiile supuse dezbaterii, care,
indiferent de forma de decontare
aleasã, în instrumente de capital
sau în numerar, ca alternativã,

afecteazã în mod direct capitalurile
proprii ale entitãþii ºi implicit infor-
maþiile contabile prin intermediul

cãrora se asigurã gestionarea res-
pectivelor operaþii economico-fi-
nanciare.
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Departamentul de învãþãmânt –
admitere din cadrul CAFR infor-
meazã cã în perioada 06.04.2009 –
29.05.2009 stagiarii care sunt în anul
I se vor prezenta pentru finalizarea
anului I ºi înscrierea în anul II de
stagiu.

Cerinþe obligatorii pentru finaliza-
rea anului I de stagiu: 

1. prezenþa la cursul aferent anului
2008, care a fost organizat în
perioada 3-26 octombrie 2008; 

2. depunerea lucrãrii practice pen-
tru semestrul al II-lea; (detalii pe
www.cafr.ro )

3. lucrarea practicã trebuie sã aibã vi-
za ca fiind satisfãcãtoare din partea
îndrumãtorului de stagiu ales de
cãtre fiecare stagiar în parte. 

Cerinþe obligatorii pentru înscrierea
în anul II de stagiu:
1. anul I finalizat (îndeplinirea condi-

þiilor de la punctul I de mai sus); 
2. depunerea acceptului îndrumã-

torului de stagiu ales (formularul
se descarcã de pe www.cafr.ro )

3. achitarea tarifului de monitori-
zare aferent anului II (detalii pe
www.cafr.ro )

La înscrierea în anul II de stagiu, sta-
giarul va primi caietul de practicã,

pe care îl va completa împreunã cu
îndrumãtorul pe parcursul celor 2
ani de stagiu.

Înscrierile se fac numai personal sau
prin delegat (împuternicire de
mânã). Înscrierile primite prin orice
altã modalitate (poºta, curier etc.)
nu vor fi luate în considerare. 

Program de înscrieri: de luni pânã
vineri, între orele 9:00 - 15:00. 

Relaþii suplimentare se pot ob-
þine la telefoanele 021/410.74.43,
021/410.03.96, 0749.011.146, e-mail:
invatamant .admitere@cafr. ro ,
preum ºi pe site-ul www.cafr.ro.

Important pentru auditorii stagiari!

Reamintim faptul cã revista „Audit Financiar“ este inclusã în bibliografia obligatorie de pregãtire a stagiarilor,
care sunt invitaþi sã se aboneze la aceastã publicaþie în format tipãrit sau în format electronic.

Detalii pe www.revista.cafr.ro, secþiunea abonamente. 
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Scopul întâlnirii noastre cu auditorii financiari din
zona de dezvoltare Sud a fost de a aduce alãturi ºi
oameni de afaceri, fie beneficiari ai serviciilor de
audit, fie manageri din mediul de afaceri care doresc
sã se apropie de auditul financiar. Din pãcate,
numãrul redus de invitaþii care au fost ºi onorate
atestã cã mediul de afaceri rãspunde mai greu solici-
tãrilor noastre. Sigur cã acum, mai mult ca oricând, au
ºi alte motive. În afarã de faptul cã relaþia auditor-
management-guvernanþã corporativã nu este încã la
nivel adecvat de cunoaºtere, trãim ºi momente extrem
de dificile din cauza crizei financiare, putând afirma
cã ºi România resimte efectele acesteia.

În contextul desfãºurãrii seminarului, preºedintele CAFR a
mulþumit în mod deosebit gazdelor – Universitatea „Con-
stantin Brâncoveanu“ din Piteºti – pentru cãldura cu care
au primit aceastã manifestare. Întotdeauna, rectorul
Universitãþii a fost generos cu profesia de auditor financiar,
are o mare deschidere faþã de audit ºi auditori.

Între reprezentanþii mediului de afaceri, Ion Mihãilescu a
remarcat prezenþa directorului economic al unei mari com-
panii din Bucureºti, doamna Eliza Tantiu, ºi preºedintele
unei firme de transport, logisticã, asigurãri, domnul
Marius Cae. În context, preºedintele CAFR s-a referit la

Deontologia profesionalã
- premisã esenþialã 

a reputaþiei auditorului 
financiar*

Professional Conduct -
Essential Condition of the
Reputation of the Financial

Auditor 

The communication with this title was presented within the
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Pitesti, on 13th of December 2008. The author made some
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tions over the audit, making appeal to the studies and the sur-
veys made at international level, to the lessons given by his-
tory and brought in the attention the measures adopted in the
world as well as in our country regarding the regulations and
the oversight of the activity of the financial auditors. Within
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sibilities of the management and of the financial audit for a
transparent and right presentation of the financial statements. 
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sions and the new conditions of the financial auditors.
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** Prof. univ. dr, Universitatea "Constantin Brâncoveanu", preºedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, e-mail:
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colaborarea cât mai fructuoasã ce trebuie realizatã între
echipa de audit ºi echipa managerialã. ªi unii ºi alþii trebuie
sã participe efectiv la prezentarea raportãrilor financiare, ca
fiind documente de mare sintezã ale companiei respective ºi
de mare interes pentru publicul larg, pentru investitori ºi
alþi potenþiali „consumatori“ de informaþii. 

Criza financiarã 
ºi implicaþiile sale asupra auditului

Trãim într-o perioadã extrem de complicatã. Auzim
pretutindeni, la radio, la televizor, citim în presã, pe
internet, observãm cã lucrurile se schimbã de la o zi la
alta, cã apar noi probleme – generate de criza finan-
ciarã, cã statele ºi guvernele sunt chemate, mai mult
ca oricând – poate mai mult decât în perioada 1929-
1933 – sã gãseascã soluþii acestor provocãri care apar
astãzi.

Din cauza unui proces de reglementare extrem de
ascuþit, îndeosebi în sistemul financiar-bancar marile
corporaþii au încercat sã se ridice deasupra statului,
sã-ºi stabileascã propriile reguli în afacerile de credi-
tare. Instrumentele financiare ce se vehiculeazã pe
pieþe reglementate sau nereglementate sunt scãpate
de sub control. Volatilitatea financiarã este atât de
accentuatã încât, în contextul unei foarte rapide circu-
laþii a informaþiilor, aceasta este greu de stãpânit.
Statele lumii sunt chemate sã gãseascã optimul între
reglementare – dereglementare. Unii dintre dvs. ºtiþi
cã preºedintele Franþei, încã din iunie, a solicitat unui
mare specialist în domeniu, Rene Ricol, fost pre-
ºedinte al IFAC, sã facã o analizã foarte atentã a
fenomenului de crizã financiarã. Acesta ºi-a constitu-
it o echipã internaþionalã de mari experþi în materie
de supraveghere prudenþialã, în cea a auditului ºi a
contabilitãþii.

Din Raportul extrem de voluminos prezentat de
aceastã echipã în septembrie preºedintelui Franþei,
þarã care a asigurat conducerea Uniunii Europene la
vremea respectivã, se degajã 96-98 de recomandãri de
care, dacã nu se þine cont în perioada imediat urmã-
toare, problemele financiare ale lumii s-ar putea agra-
va. Iar una dintre recomandãri – cu un grad de sinte-
tizare extrem de semnificativ - o reprezintã necesi-
tatea realizãrii unei guvernanþe mondiale a finanþelor
ºi a monedei. Deci, iatã, se va face pasul necesar de la
guvernanþa corporativã la guvernanþa mondialã în
domeniul finanþelor.

De aici, de fapt, ne dãm seama de gravitatea lucrurilor
ºi este pânã la urmã o problemã de calcul matematic
pentru gãsirea optimului între procesul de deregle-
mentare care a decurs în primul deceniu al mileniului
III ºi procesul de reglementare. Sigur, se pune între-
barea: „Iar reglementare ºi cât de mult trebuie admisã
aceasta?” În primul rând, statul trebuie sã intervinã.

Se ºtie care au fost mãsurile în perioada 1929-1933.
Soluþia a fost rãsturnarea concepþiilor asupra
finanþelor, moderne în acea perioadã ºi intervenþia
accentuatã a statului pentru a scoate, cum apãrea în
literatura vremii, capitalismul din starea muribundã.

La ora actualã, este de înþeles cã trebuie sã aibã loc
intervenþia statului, dar în anumite circumstanþe,
situaþiile din vremea respectivã nu mai corespund cu
ceea ce trãim astãzi, în acest proces de globalizare.
Deja discutãm despre economia cunoaºterii, despre
economia informaþionalã, despre alte tipuri de
economie decât cea de piaþã pe care o ºtiam atunci.

De aceea, ºi soluþiile la actualele provocãri trebuie sã
fie altele. Iar în întâlnirile – cum este cea de astãzi –
au ºi obiectivul de a încerca sã gãsim punctele tari, sã
ne unim eforturile - auditori- manageri, firme de
audit ºi companii sau entitãþi – pentru a trece mai
uºor peste aceastã perioadã. 

Evenimentele internaþionale induc necesitatea unei
alte abordãri. Reamintesc momentele Enron, Word
Com, Parmalat. Reacþia politicienilor americani a fost
extrem de durã în perioada imdiat urmãtoare. Atunci
a dispãrut o mare firmã de audit – Arthur Andersen.
Apoi, reacþia Congresului SUA a fost cã imediat s-au
revizuit toate standardele în materie de audit finan-
ciar, de eticã ºi conduitã în domeniu. Ba, mai mult, 
s-a elaborat chiar o lege ce poartã denumirea a doi
congresmani – Sarbanes ºi Oxley – care, printre alte
mãsuri de mare rigurozitate, a stabilit necesitatea înfi-
inþãrii ºi organizãrii unor mecanisme de suprave-
ghere a activitãþii de audit ºi de auditor. Concomitent,
peste Ocean, pe lângã Federaþia Internaþionalã a
Contabililor a luat fiinþã un astfel de organism.
Uniunea Europeanã nu putea rãmâne departe de
aceste evenimente. O primã reacþie a fost revizuirea
Directivei a VIII-a privind auditul statutar.

În legãturã cu ceea ce s-a întâmplat cu firma de audit
respectivã este locul sã precizãm cã verdictul final în
cazul Enron a stabilit cã vinovat este preºedintele
companiei Enron, care a fost condamnat la 24 de ani
închisoare; iar instanþa americanã nu a acuzat în nici
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un fel firma de audit. Atunci, se pune firesc între-
barea: de ce a dispãrut, totuºi, firma de audit? Sau de
ce nu revine în piaþã? Dintr-un simplu motiv: pentru
cã a pierdut încrederea publicã. Profesioniºtii con-
tabili, în general, desfãºoarã activitãþi în interesul
public, iar calitatea activitãþii lor se reflectã în ima-
ginea lor, în încrederea de care se bucurã în faþa
interesului public. 

Iar standardele noastre afirmã peste tot cã misiunea
noastrã este dedicatã interesului public. Nimic nu este
mai presus decât acest interes. De aceea, ºi aceastã
standardizare ce are loc la nivel mondial încearcã sã
aducã un numitor comun, sã creeze un limbaj de com-
parabilitate ºi compatibilitate între toþi „actorii”.
Aceasta este, de fapt, ºi o cerinþã imperioasã a globa-
lizãrii. Deci, chiar dacã justiþia nu a scos în evidenþã
fapte care sã fie pedepsite, firma de audit respectivã a
rãmas pe dinafarã. 

Cerinþe ºi rigori sporite 
în reglementarea ºi supravegherea

auditorilor
Revin la Europa, unde ºi noi am simþit un vânt rece cu
„Parmalat“ ºi au venit ºi alte crize regionale sau
zonale, care i-au avertizat pe europeni cã trebuie sã
recurgã ºi ei la mãsuri corespunzãtoare pentru a ame-
liora situaþia. În esenþã, s-a stabilit ridicarea principi-
ilor cuprinse în Directiva a VIII-a la cele mai înalte
cerinþe, rigori ºi organizarea unor organisme de
supraveghere a auditului ºi auditorilor la nivelul
tuturor þãrilor membre ale Uniunii Europene.

Întrucât Directiva a VIII-a, din anul 1994, când a fost
elaboratã, nu a suferit modificãri serioase, s-a impus
apariþia unei alte Directive – 2006/43, preluându-se
ceea ce era bun ºi aducându-se noi reglementãri, în
funcþie de situaþia actualã. 

Aceastã nouã Directivã a avut termen de imple-
mentare pentru toate statele membre pânã la sfârºitul
anului 2008, termen pânã la care guvernele aveau
obligaþia de a transpune în reglementãrile naþionale
cerinþele Directivei ºi sã înfiinþeze organismele de
supraveghere. Ceea ce s-a întâmplat ºi la noi.
Ordonanþa 75/1999, care reglementeazã auditul finan-
ciar din România rãmâne doar pe componenta insti-
tuþionalã, de organizare ºi funcþionare a Camerei,
restul trecând în reglementarea legii auditului statu-
tar, care cuprinde cerinþe foarte dure, aspre pentru

firmele de audit ºi pentru auditori în general – rezul-
tate din Directiva europeanã 43/2006.

Directiva europeanã respectivã acrediteazã, impune
chiar cerinþa ca toþi participanþii la construcþia unor
raportãri financiare sã respecte un Cod de deontolo-
gie. Deopotrivã, auditorii, dar ºi utilizatorii, precum ºi
clienþii misiunilor de audit trebuie sã adere la acelaºi
Cod. 

Pentru cã, tot la nivelul Uniunii Europene, s-au auzit
voci care chiar se întrebau: „La urma urmei, de ce ne
mai trebuie contabilitate?” Ar mai fi necesarã con-
tabilitatea în aceastã perioadã de dezvoltare a
omenirii? Sigur, pur imaginativ, ar fi posibil sã se
renunþe la contabilitate dacã toatã lumea ar respecta
valorile morale, codurile de deontologie. Atunci s-ar
putea spune, de exemplu: casierul este atât de pãtruns
de cerinþa respectãrii valorilor morale ºi a principilor
stabilite de un cod, încât niciodatã nu ar fi capabil sã
ascundã nici mãcar un leu din vistieria entitãþii.
Problema se pune în continuare la fel ºi în legãturã cu
managementul, începând de la cel operaþional ºi ter-
minând cu cel de conducere. 

Prin prisma obligativitãþii introducerii standardelor
pe care dezvoltãm politicile ºi sistemele contabile ºi
controlul intern la nivelul fiecãrei entitãþi manage-
mentului îi revin o serie de responsabilitãþi.

Astfel, managementul are responsabilitatea adoptãrii
ºi aplicãrii cadrului de raportare financiarã, fie cã e
vorba de IFRS-uri, de standarde, de reglementãri
naþionale, conforme cu Directivele europene a IV-a ºi
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a VII-a, de cadrul de raportare financiarã a instituþi-
ilor publice. 

Apoi, managementul rãspunde de întocmirea rapor-
tãrilor financiare. Dar tot el rãspunde ºi de modul
respectãrii cadrului de raportare financiarã în situaþi-
ile financiare.

Managementul are ºi responsabilitatea de a adopta
politici ºi tratamente adecvate cadrului de raportare
financiarã, adicã sã îºi aprobe, sã-ºi ordoneze sistemul
de contabilitate.

În fine, managementul mai are misiunea de a-ºi orga-
niza un control intern adecvat ca sã se asigure cã
datele ºi informaþiile care se nasc în procesul de activi-
tate sunt preluate ºi prelucrate în contabilitate în mod
adecvat ºi rãspund atât cerinþelor de management, cât
ºi celor de informare a publicului.

Faþã de acest „set” de responsabilitãþi ale manage-
mentului, auditorul nu poate sã rãmânã pasiv; el tre-
buie sã înþeleagã aceste responsabilitãþi, modul cum
managementul se asigurã cã responsabilitãþile respec-
tive se concretizeazã în acþiuni, în proceduri, în teste,
pentru a fi siguri cã eliminãm sau scãdem ame-
ninþãrile riscurilor la nivel acceptabil, nesemnificativ.

Sigur, pot fi întrebat: „Dar de ce, ca auditor, aþi
început cu responsabilitatea managementului?”
Pentru cã „materia primã” a auditorului financiar o
reprezintã aceste situaþii financiare. ªi trebuie sã ºtim,
din capul locului, cum ne partajãm responsabilitãþile.

Dar care este, pânã la urmã, responsabilitatea audi-

torului? Din standarde rezultã cã auditorul are
responsabilitatea de a efectua o misiune de audit, în
conformitate cu standardele internaþionale de audit,
adoptate de CAFR ca standarde naþionale, cu
respectarea Codului etic ºi, sigur, cu acel liant al celor
douã – scepticismul profesional, combinat cu raþiona-
ment dat. ªi, bineînþeles, sã elaboreze un raport final,
în care sã îºi exprime o opinie, aºa cum cer standar-
dele ºi nu cum doreºte un utilizator sau altul. 

Din aceste precizãri privind executarea misiunii ºi
exprimarea opiniei, cineva ar putea ajunge la con-
cluzia cã, pânã la urmã, auditorul nu prea are respon-
sabilitate. Dar mergând la standarde ºi la cerinþele
Codului Etic, vom observa cã, de fapt, fiecare stan-
dard în parte implicã responsabilitãþi enorme pentru
auditor. De aceea, Directiva 43 obligã auditorii,
firmele de audit sã îºi asigure la companii de asigurãri
eventualele efecte negative ale unei activitãþi de audit.

Cu siguranþã, nu suntem revizori contabili, nu sun-
tem contabili de gestiune. Dar suntem, în schimb, acei
profesioniºti care examinãm informaþii de conformi-
tate, care analizãm informaþiile pânã la un prag
acceptabil pe care ni-l propunem ºi care ne asigurã cã
rapoartele de audit nu conþin erori semnificative.

Pentru aceasta, noi, auditorii, trebuie sã ne pregãtim
continuu, sã ne asigurãm nivelul de competenþã, sã
respectãm principiile Codului Etic, sã dãm dovadã de
integritate ºi obiectivitate, de confidenþialitate în
abordarea informaþiilor clientului nostru ºi sã avem
un comportament civilizat ºi demn.

În fond, vorbim de buna reputaþie a auditorului, a
firmei de audit. Este un concept nou introdus de
Directiva 43. Va fi foarte greu sã stabileºti un set de
indicatori cu care s-ar putea comensura buna re-
putaþie, pentru a putea fi apreciaþi cu aceeaºi unitate
de mãsurã, în toate cazurile. Dar este cert cã suntem
obligaþi sã fim foarte atenþi la buna noastrã reputaþie,
care se câºtigã greu – dar cum s-a vãzut – se pierde
foarte uºor. 

Recunoaºterea internaþionalã
deplinã implicã noi obligaþii ºi

responsabilitãþi profesionale
În acest an, Camera Auditorilor Financiari a avut o
mare bucurie: am primit recunoaºterea internaþionalã
deplinã. De patru ani, din 2004, am fost monitorizaþi

Auditul ºi raportãrile financiare, de la teorie la practicã
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extrem de atent de cãtre IFAC pe conformitatea cu
reglementãrile internaþionale. 

ªi rezultatul acestei monitorizãri s-a concretizat în
recunoaºterea auditorilor financiari din România, a
Camerei Auditorilor Financiari ca organizaþie care s-a
dezvoltat continuu, care s-a conformat standardelor ºi
cerinþelor IFAC. Iar IFAC este o organizaþie mondialã,
în rândul cãreia activeazã 157 de organisme profe-
sionale, din 122 de þãri. Iar noi am reuºit ca la
Conferinþa anualã a acestui organism, din 11-13
octombrie 2008, de la Roma, sã ni se acorde certifica-
tul de membru cu drepturi depline al IFAC. 

Aº vrea sã menþionez cã, în activitatea pe care o
desfãºurãm, organismul profesional nu s-a aflat în
situaþia de a consemna abateri majore din partea unor
membri de la cerinþele standardelor, ale reglemen-
tãrilor naþionale în domeniu. Dacã am fi înregistrat
asemenea situaþii, probabil cã monitorizarea noastrã
s-ar fi prelungit cu un an sau doi. ªi cu toate cã la noi
în þarã au fost unii care ar fi dorit acest lucru, diverºi
„prieteni” ai noºtri au încercat sã facã „intervenþii” în
acest sens. Spre norocul nostru, IFAC ºi-a trimis repre-
zentanþi pentru analiza conformitãþii la Bucureºti ºi a
solicitat programe de acþiune ºi strategii de dezvoltare
pe fiecare perioadã în parte. 

Ca o dovadã în plus a profesionalismului organizaþiei
noastre, Planul III de acþiune al CAFR se regãseºte
depersonalizat pe site-ul IFAC ºi a fost recomandat
tuturor organismelor profesionale din lume sã adopte
mãsurile stabilite de noi. Aceste mãsuri vizeazã toc-
mai exercitarea profesiei la cele mai înalte cerinþe ale
standardelor ºi Codului Etic, ale pregãtirii profesion-
ale continue, ale controlului de calitate.

În 2009, eforturile CAFR se vor concentra asupra
intrãrii noastre în Federaþia Europeanã a Contabililor,
la care avem depus un dosar în acest sens ºi existã cele
mai mari premise spre a fi acceptat. 

În concluzie
Aº recomanda ca în relaþiile auditorilor cu clienþii
acestora activitatea sã se desfãºoare în conformitate
cu cerinþele standardelor. Ne aflãm într-o posturã în
care am depãºit zona cifrelor. Contabilul se ocupã sã
adune informaþiile contabile, expertul analizeazã
gradul de agregare ºi realizeazã sintetizarea perfor-
manþelor pentru stabilirea poziþiilor de bilanþ. 

Nouã, auditorilor, ne revine sarcina de a analiza
gradul de conformitate, de a stabili abaterile ºi a eva-
lua sistemul de control intern ºi auditul intern al
entitãþii.

Încurajez clienþii noºtri sã fie atenþi ºi sã analizeze
activitatea auditorilor pentru cã acum avem ºi alte
condiþii de manifestare, dar ºi alte cerinþe. Un auditor
– membru al Camerei Auditorilor Financiari din
România – poate, fãrã îngrãdire, sã execute misiuni
de audit în oricare din cele 122 de þãri membre ale
IFAC.

ªi aceasta cu atât mai mult în Uniunea Europeanã.
Suntem auditori europeni ºi trebuie sã avem capabi-
litatea de a lucra la nivelul profesional al oricãrui
auditor din aceastã zonã. 

Apoi, calitatea noastrã de auditor nu mai este o cali-
tate închisã, þinutã sub capac, avem obligaþia de a
realiza site-uri proprii, ale fiecãrei firme de audit, pe
care trebuie sã prezentãm anumite rapoarte transpa-
rente, în care sã furnizãm informaþii cu privire la
firma de audit, modul de conducere al acesteia, orga-
nizarea controlului de calitate, organizarea ºi sta-
bilirea independenþei, onorariile º.a.m.d.

Este necesar sã începem, deci, sã ne revizuim activi-
tatea în noile condiþii generate de actualele reglemen-
tãri, gândindu-ne permanent cã suntem în faþa unei
crize ºi cã putem fi elemente determinante în gãsirea
unor soluþii de depãºire a acestor momente.

Deontologia profesionalã
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Introducere 
Auditul este una dintre cele mai
vechi ºi mai venerate funcþii.
Curtea de Conturi francezã îºi are
originile în 1318, instituþia omo-
loagã din Marea Britanie – în 1314,
iar cea olandezã – la sfârºitul seco-
lului 14. Instituþiile de audit la nivel
statal au suferit unele modificãri
pentru a se adapta de-a lungul isto-
riei, iar în secolele XIX ºi XX acestea
au avut un rol extrem de important
în cadrul sistemului de responsa-
bilitate democraticã. 

În ultima perioadã se poate remar-
ca o explozie a auditului în diverse
domenii de activitate, precum me-
dicinã, ºtiinþe, educaþie, tehnologie,
mediu ºi multe altele. Auditul este
considerat ca o soluþie generalã
pentru toate problemele de control
administrativ. Multe practici de
audit au apãrut datoritã schimbã-
rilor survenite în managementul
public ºi a modificãrilor în ceea ce
priveºte idealurile de calitate,
guvernanþã ºi responsabilitate. 

Auditul nu este doar un simplu
rãspuns la problemele de responsa-
bilitate. Acesta defineºte în acelaºi
timp ºi contextul în care el este ne-
cesar. Auditul este în strânsã legã-
turã cu idealurile organizaþionale
de transparenþã ºi responsabilitate1.
Auditul oferã o oarecare încredere
ºi confort stakeholder-ilor. 

Auditul devine de obicei vizibil în
momentul în care dã greº. Acesta
nu reprezintã o practicã pasivã, dar
are o influenþã considerabilã asu-
pra mediului în care opereazã. Este
mai degrabã o formã indirectã de
«control al controlului» care acþio-
neazã asupra sistemelor al cãror rol
este sã furnizeze piste observabile.
Într-o serie de arii de activitate
acesta duce mai degrabã la o pre-
ocupare legatã de procesul de
auditare decât la esenþa activi-
tãþilor. Aceasta, în schimb, devine o
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Auditul de performanþã ºi instituþiile supreme de audit

povarã pentru auditor, în sensul cã
trebuie sã investeascã în mecanis-
me de conformitate. Conceptele de
performanþã ºi calitate sunt în peri-
colul de a fi definite din perspecti-
va termenilor de conformitate a
procesului de audit. 

Auditul de performanþã reprezintã
o variantã modernã, provocatoare
ºi fascinantã de audit. Este diferit
de auditul de stat ºi nu are un
echivalent în sectorul privat. 

Metodologia de cercetare constã în
explorarea cunoaºterii în domeniu,
utilizând legislaþia existentã la mo-
mentul actual, literatura de specia-
litate româneascã ºi, mai ales cea
strãinã. Pentru studiul care face
obiectul acestui articol s-au accesat
bazele de date ale unor organisme
specializate din domeniul financiar
bancar ºi cele din domeniul auditu-
lui public, precum ºi consultarea
unor rapoarte de audit, documente
ale instituþiilor supreme de audit
din Anglia, Franþa, Danemarca ºi
alte state membre ale Uniunii Eu-
ropene. S-a urmãrit în special sub-
linierea rolului auditului de perfor-
manþã ºi al instituþiilor supreme de
audit, precum ºi al provocãrilor ºi
oportunitãþilor existente.

Auditul 
de performanþã

În mod tradiþional, auditorii din
sectorul public investigheazã lega-
litatea operaþiunilor guvernamen-
tale ºi corectitudinea conturilor
financiare. Încã din anii 1970 s-a re-
marcat un trend la nivel inter-
naþional cãtre auditul de perfor-
manþã ºi auditul de tipul valoare
pentru bani (value for money). Prin
tradiþie, atribuþia instituþiei de
audit este sã verifice legalitatea ºi

regularitatea managementului fi-
nanciar ºi a contabilitãþii. Pe lângã
aceasta, mai existã un tip de audit
–audit de performanþã (AP) – care
este în principiu orientat cãtre
examinarea performanþei, econo-
miei, eficienþei ºi eficacitãþii admi-
nistraþiei publice. Mai mult, Sta-
penhurst2 menþioneazã trei tipuri
de audit: financiar (verificarea acu-
rateþei ºi corectitudinii situaþiilor
financiare), de conformitate (veri-
ficã dacã veniturile ºi cheltuielile

corespund scopurilor pentru care
au fost alocate) ºi de performanþã
(valoare-pentru-bani – verificã
dacã contribuabilii au primit con-
travaloarea pentru taxele plãtite).
Auditul de performanþã nu aco-
perã doar anumite operaþiuni fi-
nanciare, dar ºi o gamã largã de
activitãþi guvernamentale, inclu-
zând atât sistemele organizaþio-
nale, cât ºi administrative. Auditul
de performanþã poate fi analizat
privind din mai multe perspective,
luând în considerare metodele, cri-
teriile aplicate, rezultatele, precum
ºi statutul ºi sarcinile auditorului. 

Auditorii de performanþã anali-
zeazã economia, eficienþa, eficaci-
tatea operaþiunilor guvernamen-
tale. Aceºtia încearcã sã afle dacã
sunt respectate condiþiile necesare

pentru ca guvernul sã opereze 
într-un mod economic, eficient, dar
pot în aceeaºi mãsurã sã ºi verifice
dacã rezultatele preconizate au fost
furnizate ºi þintele atinse. 

Auditul de performanþã vrea sã
ducã la îmbunãtãþirea operaþiu-
nilor guvernamentale ºi la întãrirea
rãspunderii Executivului faþã de
Legislativ. 

Cu toate acestea, pânã în prezent
nu existã o evidenþã consistentã
care sã ateste impactul auditului de
performanþã, mai ales cã instituþiile
supreme de audit deþin puþine
informaþii în legãturã cu influenþa
acestuia. 

Un indicator des utilizat se referã la
numãrul de recomandãri de audit
implementate, ce poate oferi o
primã indicaþie asupra impactului
instituþiilor, însã trebuie utilizat cu
atenþie. Cercetarea ºtiinþificã a
impactului este destul de redusã ºi,
de aceea, este nevoie de cercetare,
care sã meargã mai departe decât
percepþia impactului. 

Procesul auditului de performanþã,
este reprezentat în figura 1, înce-
pând cu selecþia unei teme de audi-
tat (de exemplu, calitatea serviciilor
în muzeele naþionale, punctele
forte ºi cele slabe ale privatizãrii
unei instituþii etc.) ºi trecând prin
faza de realizare ºi redactare a
raportului final. 

În Figura 1, sunt reprezentate ºi
alte influenþe mai largi care pot
afecta procesul de audit, iar acestea
se referã la poziþia ºi puterea con-
stituþionalã a respectivei organiza-
þii de audit, evoluþia ºi preocupãrile
în mediul politic. De asemenea,
este necesar sã fie luate în calcul ºi
standardele generale ce se aplicã ºi
interacþiunile specifice cu organiza-
þiile auditate.

Stapenhurst, R. si Titsworth, J. (2001) Features and Functions of Supreme Audit Institutions. PREM Note 59. Washington,
DC: World Bank.
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Instituþiile supreme 
de audit

Rãspândirea auditului ºi a altor ini-
þiative de asigurare a calitãþii în-
seamnã cã mulþi indivizi ºi organi-
zaþii au devenit pentru prima datã
entitãþi de auditat. 

Auditul nu este un scop în sine,
însã constituie o parte indispensa-
bilã a sistemului regulator al cãrui
scop este dezvãluirea timpurie a
devierilor de la standardele con-
venite ºi a situaþiilor de violare a
principiilor de legalitate, eficienþa
ºi eficacitate a managementului
financiar, cu scopul de a se lua mã-
surile necesare în fiecare caz.
Noþiunile de pre- ºi post-audit, pre-
cum ºi audit intern ºi audit extern
sunt utilizate frecvent. Pre-auditul
se referã la o revizuire a activ-

itãþilor financiare ºi administrative
înainte de faptã, în timp ce post-
auditul se realizeazã dupã. Un pre-
audit eficace este indispensabil
pentru managementul fondurilor
publice ºi are ca principal avantaj
faptul cã poate preveni multe
daune însã are dezavantajul de a
crea un volum excesiv de lucru ºi
responsabilitãþi conform dreptului
public. Post-auditul este o atribuþie
indispensabilã pentru instituþiile
supreme de audit, evidenþiind
„responsabilitatea celor responsa-
bili”2

Serviciile de audit intern se reali-
zeazã în cadrul departamentelor
guvernamentale ºi instituþionale, în
timp ce serviciile de audit extern
nu fac parte din structura organiza-
þionalã a instituþiei de auditat.
Instituþiile supreme de audit sunt
parte a serviciilor de audit extern.

Ca auditor extern, instituþia de
audit extern are sarcina de a exami-
na eficacitatea auditului intern. 

Conform Declaraþiei de la Lima,
principalele obiective ale instituþi-
ilor supreme de audit se referã la:
legalitate, regularitate, economie,
eficienþa ºi eficacitatea manage-
mentului financiar, toate având
acelaºi grad de importanþã. Totuºi,
fiecare instituþie este liberã sã îºi
stabileascã propriile prioritãþi care
diferã de la caz la caz.

Pollitt menþioneazã patru roluri
posibile pe care o instituþie su-
premã de audit le poate îndeplini3: 

- Contabil public – realizeazã ra-
poarte menite sã întãreascã
responsabilitatea ºi transparenþa
instituþiilor publice

- Consultant în management – oferã
asistenþã instituþiilor publice

- Organizaþie ºtiinþificã sau de cerce-
tare – creeazã, disemineazã in-
formaþii legate de funcþionarea
programelor ºi proiectelor

- Judecãtor sau magistrat – se pro-
nunþã asupra legalitãþii acþiu-
nilor instituþiilor publice ºi con-
formarea cu procedurile legale.

Dacã privim din aceastã perspec-
tivã câteva din cele mai importante
instituþii de audit la nivel euro-
pean, putem constata faptul cã
Naþional Audit Office, instituþia
abilitatã în Marea Britanie înde-
plineºte mai mult rolul de contabil
public. Oficiul Naþional de Audit
suedez, instituþia omoloagã din
Suedia, este mai aproape de tipolo-
gia consultantului în management,
în timp de Curtea de Conturi fran-
cezã are un puternic caracter de
judecãtor. 

Auditul ºi raportãrile financiare, de la teorie la practicã

2 Declaratia de la Lima privind normele de audit.
3 Pollitt C. – Performance Audit in Western Europe, 2003, pg . 160.
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Auditul de performanþã ºi instituþiile supreme de audit

La nivel european pot fi identificate
patru tipuri de instituþii supreme
de audit:
- Curte cu funcþie judiciarã, în spe-

cial în Franþa, Belgia, Portugalia,
Italia, Spania, Grecia

- Structura colegialã fãrã funcþie
juridicã în Olanda, Germania,
Luxemburg; în aceastã categorie
este inclusã ºi Curtea Europeanã
a Auditorilor

- Birou naþional de audit, organism
independent de guvern - în
Ungaria, Malta, Polonia, Cipru,
Marea Britanie, Suedia, Finlan-
da, Danemarca

- A patra categorie face referire la
un model diferit care presupune
audit la nivel central, regional ºi
local, cum este cazul Austriei.

În ceea ce priveºte apartenenþa po-
liticã, aceasta diferã de la stat la
stat, în unele þãri instituþiile de
audit având afiliere politicã, în
timp ce în altele acest lucru nu se
întâmplã. Numirile în funcþie pen-
tru o perioadã determinatã sau
chiar pe viaþã revin legislaturii,
preºedintelui sau executivului
(Franþa, Grecia) sau atât legisla-
tivului, cât ºi executivului, cum
este cazul Marii Britanii ºi Irlandei.

Majoritatea þãrilor în curs de dez-
voltare utilizeazã unul din cele trei
sisteme - Napoleonian, Westmin-
ster ºi aºa-zisul sistem „board”4.
Sistemul Napoleonian presupune
existenþa unei autoritãþi judiciare ºi
administrative („cour des comp-
tes”-curte de conturi), indepen-
dente de legislativ ºi executiv.
Acest sistem este specific þãrilor
latine din Europa. În aceste þãri,
parlamentul nu primeºte automat
un raport al curþii de conturi, însã
existã diverse modalitãþi de colabo-

rare. De exemplu, preºedintele
Curþii poate trimite un raport cãtre
Comisia parlamentarã care se ocu-
pã de finanþe sau o comisie parla-
mentarã poate solicita servicii spe-
cifice de audit ori curtea poate pre-
gãti un raport anual pentru parla-
ment legat de utilizarea resurselor. 

Sistemul Westminster este specific
þãrilor din Commonwealth ºi pre-
supune existenþa unei instituþii
independente care raporteazã par-

lamentului, având în structura sa
auditori profesionali ºi experþi teh-
nici. Accentul este mai puþin pus pe
conformitatea legalã ºi instituþia nu
îndeplineºte funcþie juridicã, însã
atunci când este cazul, rezultatele
ºi constatãrile acesteia pot fi trimise
cãtre instituþiile abilitate pentru a fi
luate mãsurile necesare. 

Cel de-al treilea sistem este întâlnit
în Asia ºi este asemãnãtor cu
Westminster. Instituþia este inde-
pendentã de executiv ºi are rolul de
a ajuta parlamentul în operaþiunile
de supraveghere.

Succesul instituþiilor supreme de
audit are la bazã autonomia, care
este un element esenþial. Sprijinirea
mediului, mandate clare, indepen-

denþa instituþionalã, resurse finan-
ciare ºi umane adecvate, accesul ºi
schimbul de cunoºtinþe ºi expe-
rienþã, aderarea la standardele
internaþionale de contabilitate sunt
elemente cheie ce contribuie la suc-
cesul unei instituþii supreme de
audit.

Totuºi, existã ºi limitãri peste care
nu se poate trece. Acestea diferã
din cauza diferenþelor dintre sis-
temele constituþionale, legale, eco-
nomice, politice ºi sociale ºi, ca
atare, nu existã un remediu univer-
sal. Existã limitãri legate de inde-
pendenþa, experienþa ºi calificarea
personalului, lipsa unei monitori-
zãri adecvate a constatãrilor de
audit, precum ºi legate de aria de
aplicabilitate a auditului.

Viitorul instituþiilor
supreme de audit

Evaluând rolurile contrastante pe
care instituþiile supreme de audit le
pot îndeplini, ne punem întrebarea
unde ºi cum vor arãta acestea în
viitor. Fiecare direcþie va avea pro-
priul mix de avantaje ºi dezavanta-
je, riscuri ºi oportunitãþi ºi fiecare
instituþie va avea un punct de
pornire diferit. În ceea ce priveºte
auditul de performanþã, patru
direcþii pot fi menþionate: 5

- Sã ofere prioritate studiilor de
eficienþã – aceastã direcþie
având tendinþa de a focaliza mai
degrabã politicile ºi programele
decât instituþiile, iar criteriul de
conformitate ºi-ar pierde din
importanþã; de asemenea, studi-
ile sunt costisitoare

- Sã incrementeze stadiul actual
al auditului de performanþã –
este o strategie mai puþin ris-

4 Stapenhurst R. (2001) Features and Functions of Supreme Audit Institutions. PREM Note 59.
5 Pollitt C. – Performance audit in Western Europe, 2003, p. 164.
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cantã, ideea principalã referin-
du-se la clarificarea ºi testarea
criteriilor unui bun manage-
ment ºi a unei bune adminis-
traþii

- Sã adopte o strategie conserva-
toare – care se apropie de cri-
teriile de conformitate – simpla
verificare a activitãþii instituþi-
ilor în conformitate cu proce-
durile ºi standardele impuse

- Sã adopte o strategie de porto-
foliu – ce pare sã fie o alterna-
tivã atractivã – conformitate,
bune practici de management,
eficienþã, eficacitate.

În lucrarea sa, Performance Audit in
Western Europe, C. Pollitt prezintã
rezultatele unui studiu de trei ani
legat de dezvoltarea auditului de
performanþã în cadrul instituþiilor
supreme de audit din Finlanda,
Franþa, Olanda, Suedia ºi Marea
Britanie. Principalele întrebãri s-au
axat asupra metodelor folosite, cri-
teriilor aplicate, a produselor ce au
rezultat prin utilizarea auditului de
performanþã precum ºi menirea
auditorului. 

În ceea ce priveºte metodele uti-
lizate, studiul a evidenþiat faptul cã
în anii 1990 o varietate mare de
tehnici ºi instrumente erau uti-
lizate, cele mai comune fiind anali-
za documentelor ºi interviul,
urmate de analizele economice ºi
tehnicile statistice-ocazional ºi, mai
recent, focus-grupurile ºi mode-
larea au fost testate6. Se remarcã o
tendinþã de utilizare a consultãrilor
cu experþi din exterior, utilizând
surse externe de cunoºtinþe ºi abi-
litãþi.

Legat de criteriile aplicate, instituþi-
ile de audit susþin în mod formal
investigarea celor trei E: economie,
eficienþã, eficacitate, însã criteriul

de eficacitate era rar aplicat în prac-
ticã.

În cele mai multe cazuri, rezultatele
auditului de performanþã se mate-
rializeazã în rapoarte al cãror for-
mat ºi prezentare au evoluat în
timp, având un caracter profesional
pronunþat. Website-urile sunt o
modalitate des utilizatã pentru a
face publice aceste rapoarte la scarã
largã. Alte produse mai recente
includ ghiduri de bune practici,
rapoarte anuale, comunicate de
presã profesionale.

Concluzii
Atribuþiile auditorului au devenit
din ce în ce mai variate. Acesta
poate sã propunã diverse studii, sã

ducã la bun sfârºit investigaþia, sã
redacteze raportul ºi sã îl discute cu
cel auditat, sã consilieze conduc-
erea în legaturã cu importanþa
raportului, sã conducã o echipã
eventual multi-disciplinarã, sã
asiste la redactarea comunicatelor
de presã sau a altor materiale, sã
evidenþieze ce mãsuri ar fi necesare
dupã prezentarea raportului. 

Am trecut de la auditul de risc la
cel de performanþã. Auditul de per-
formanþã este una din ultimele
activitãþi apãrute pe scara istoricã.
Auditul de performanþã reprezintã
o variantã modernã, provocatoare
ºi fascinantã de audit. Însã care este
pasul urmãtor? Ce urmeazã dupã
auditul de performanþã? Viitorul
va oferi acest rãspuns.

Auditul ºi raportãrile financiare, de la teorie la practicã
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Liderii contabilitãþii de nivel global
abordeazã problema crizei 
creditelor ºi îºi îndreaptã atenþia
spre necesitãþile afacerilor mici

Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC) a emis
la 8 decembrie 2008 rezultatele Studiului anual pri-
vind conducerea IFAC la nivel global referitor la pro-
fesia contabilã 2008. Studiul de anul acesta a luat în
considerare opiniile institutelor contabile de pe glob
asupra crizei curente a creditelor ºi a altor probleme
ale profesiei. Directorii executivi din 110 organizaþii
contabile din toatã lumea au rãspuns studiului.
Majoritatea acestor organizaþii au fost angajate în
mod activ, ca ºi IFAC, în identificarea ºi luarea de
mãsuri eficiente pentru a avea reacþii eficiente în
condiþiile crizei, în sprijinirea membrilor pentru
înþelegerea modului de aplicare a standardelor inter-
naþionale ºi în conlucrarea cu organismele de regle-
mentare, cu diferitele grupuri de afaceri ºi cu alþii
pentru gãsirea soluþiilor eficiente. Multe dintre aceste
iniþiative sunt prezentate pe pagina web a IFAC, în
secþiunea nouã cu privire la criza financiarã globalã.
„În conformitate cu respondenþii studiului, criza cre-
ditelor va rezulta în conºtientizarea crescândã a valo-
rii contabililor profesioniºti ºi a serviciilor pe care
aceºtia le asigurã”, a afirmat directorul executiv al
IFAC, Ian Ball. „Acum depinde de profesie sã contin-
ue sã îndeplineascã aºteptãrile celor care depind de
munca noastrã ºi sã contribuie la recãpãtarea încre-
derii în pieþele financiare.”
Liderii organizaþiilor contabile au raportat o tendinþã
în creºtere privind necesitatea serviciilor care sunt
legate sub o formã sau alta de crizã. Spre exemplu, ei
se aºteaptã ca anul viitor membrii lor din practica
publicã sã fie mai implicaþi în recuperarea corporativã
ºi în serviciile legate de faliment, în serviciile de asi-
gurare (altele decât auditul), ca ºi în riscul ºi confor-
mitatea legate de munca lor. Se preconizeazã cã ºi
membrii angajaþi în afaceri ºi industrie vor fi mai
implicaþi în managementul riscului, controlul intern,
precum ºi în activitãþile de guvernanþã ºi conformi-
tate. Respondenþii cred cã cele mai importante proble-
me pentru profesia contabilã în anul viitor vor fi:

Preocuparea faþã de necesitãþile întreprinderilor ºi
practicienilor mici ºi mijlocii;
Îndeplinirea aºteptãrilor de a identifica ºi preîn-
tâmpina frauda;
Modalitãþile de a face faþã mediului legislativ în
continuã schimbare;
Procesul de tranziþie la Standardele Internaþionale
de Audit.

Respondenþii cred, de asemenea, cã este tot mai im-
portant sã se abordeze problema tranziþiei la Stan-
dardele Internaþionale de Raportare Financiarã, pro-
blemele legate de responsabilitatea auditorului, pre-
cum ºi utilizarea noilor tehnologii, cum ar fi XBRL ºi
problemele cu privire la responsabilitatea socialã cor-
porativã.
Preºedintele nou ales al IFAC, Robert Bunting, a indi-
cat cã abordarea necesitãþilor practicienilor ºi enti-
tãþilor mici ºi mijlocii va fi o prioritate pentru IFAC în
urmãtorii doi ani.
„Studiul confirmã cã îndeplinirea necesitãþilor practi-
cienilor ºi entitãþilor mici ºi mijlocii este o preocupare
de ordin mondial ºi, de asemenea, un scop de nivel
mondial. Aceste entitãþi sunt dintre cele mai expuse
suferinþelor semnificative provocate de criza financia-
rã, cu toate cã ele sunt cele de pe urmã care au avut
vreo influenþã în crearea crizei. Trebuie sã cãutãm
modalitãþi de a minimiza efectele crizei asupra practi-
cienilor ºi entitãþilor mici ºi mijlocii”, a subliniat
preºedintele Bunting.
Alte rezultate ale studiului au demonstrat o creºtere a
atractivitãþii acestei profesii faþã de studenþi. Conform
respondenþilor studiului, factorii pozitivi care i-au
influenþat pe studenþi au fost opþiunile pe care le oferã
aceastã carierã, precum ºi veniturile mari pe care ea le
promite. Oricum, liderii institutelor contabile au indi-
cat cã factorii care au influenþa cea mai nefastã asupra
atractivitãþii profesiei sunt raportul dintre viaþa per-
sonalã/carierã ºi responsabilitatea legalã. Cei mai
mulþi respondenþi au indicat cã au avut iniþiative de a
aborda aceste probleme. 
Pe parcursul Sãptãmânii Mondiale a Contabilitãþii, 
7-13 decembrie 2008, eveniment marcat ºi de studiul
amintit, institutele contabile au fãcut publice benefici-
ile de a începe o carierã contabilã ºi rolul contribuþi-
ilor aduse de contabilii profesioniºti la creºterea ºi
dezvoltarea economicã.

Provocãrile pe care le aduce 
contabilitatea valorii juste

Comitetul pentru Standardele Internaþionale de Au-
dit ºi Asigurare (IAASB) a eliberat un document care
vine în ajutorul auditorilor, fãcând luminã asupra
acelor domenii unde Standardele Internaþionale de
Audit (ISA) sunt extrem de relevante pentru auditul
estimãrilor contabile ale valorii juste într-un moment
de instabilitate a pieþei economice la scarã mondialã.
Documentul emis de IFAC prezintã o succintã listã a
problemelor care sunt de un interes deosebit pentru
cei care utilizeazã expresia valorii juste, pentru audi-
torii care trebuie sã þinã cont de:

Din viaþa organismelor internaþionale
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Obiectul evaluãrii, deoarece estimãrile contabile
ale valorii juste sunt exprimate în termenii valorii
tranzacþiilor curente sau ai detaliilor din situaþia
financiarã care se bazeazã pe condiþiile prevalente
la momentul evaluãrii.
Necesitatea de a încorpora raþionamente conform
unor presupuneri semnificative care pot fi fãcute
de alþii, cum ar fi experþii firmei respective sau
experþii angajaþi de cãtre auditor.
Punerea la dispoziþie (sau, din contrã, lipsa) infor-
maþiilor sau a probelor ºi a relevanþei lor.
Stabilirea amplorii la care ar trebui sã ajungã va-

loarea justã a activelor ºi pasivelor, sau cea la care
aceasta trebuie sã ajungã.
Alegerea în mod rezonabil a tehnicilor ºi mode-
lelor pentru evaluare.
Necesitatea prezentãrii potrivite a metodelor de
evaluare ºi incertitudine în situaþiile financiare,
mai ales când este vorba de pieþe importante, ale
cãror titluri nu pot fi transformate rapid ºi uºor în
unitate monetarã.

Dintre toate cele enumerate, în mediul economic din
acest moment s-a dovedit cã obþinerea informaþiilor
viabile ºi relevante pentru stabilirea valorii juste a fost
cea mai dificilã sarcinã pe care au întâmpinat-o atât
cei care întocmesc situaþiile financiare, cât ºi auditorii.
Dacã pieþele devin inactive, informaþiile despre preþu-
rile practicate de piaþã devin indisponibile ºi sunt ne-
cesare estimãri fãcute pe baza altor informaþii, esti-
mãri care adesea utilizeazã unele modele în care apor-
turile necorporale sunt adesea neobservabile. Prin
urmare, gradul incertitudinii estimãrii creºte ºi are ca
efect de recul apariþia riscurilor de denaturare semni-
ficativã. Ceea ce în trecut reprezenta o evaluare de
rutinã poate deveni acum sursa unui risc semnificativ.
Iatã câteva din cele mai importante standarde pe care
Consiliul pentru stabilirea Standardelor Interna-
þionale de Audit ºi Asigurare (IAASB) le semnaleazã
ca fiind elementare pentru efectuarea misiunilor de
audit în noile condiþii aspre economice:
Standardul Internaþional de Audit 545 este princi-
palul standard relevant în acest sens. El stabileºte
standarde ºi oferã asistenþã în ceea ce priveºte eva-
luãrile ºi oferirea de informaþii din situaþiile financia-
re pentru stabilirea valorii juste. 
Standardul Internaþional de Audit 300 solicitã audi-
torilor sã stabileascã o strategie generalã de audit. O
parte a stabilirii strategiei generale de audit implicã
determinarea caracteristicilor misiunii de audit care îi
defineºte scopul, cum ar fi cadrul de raportare finan-

ciarã utilizat ºi cerinþele raportului industriei speci-
fice. În cazul auditurilor situaþiilor financiare ale bãn-
cilor care utilizeazã instrumente financiare derivate,
pe lângã Standardele Internaþionale de Audit audi-
torii pot utiliza ºi Declaraþia Internaþionalã privind
Practica de Audit ( IAPS) 1006 ºi IAPS 1012.
Cunoaºterea entitãþii ºi a mediului ei - Pentru toate
misiunile de audit li se cere auditorilor sã ajungã la un
grad înalt de cunoaºtere a entitãþii cãreia urmeazã sã i
se facã auditul ºi a mediului în care aceasta activeazã,
inclusiv controlul ei intern, suficient pentru a identifi-
ca ºi evalua riscul unor denaturãri semnificative a
situaþiilor financiare, datorate ori unei fraude, ori unei
erori ºi care sunt suficiente pentru a planifica ºi a efec-
tua procedurile de audit necesare. 
Planificarea ºi efectuarea procedurilor pentru a con-
tracara riscurile de evaluare ºi de denaturare semni-
ficativã - tipul, planificarea ºi gradul de extindere al
procedurilor auditorului vor depinde de susceptibili-
tatea denaturãrii evaluãrii valorii juste.
Reprezentarea conducerii - Standardul Internaþional
de Audit 545 solicitã auditorului sã obþinã un docu-
ment scris de reprezentare din partea conducerii, cu
privire la caracterul rezonabil al presupunerilor sem-
nificative, inclusiv a faptului dacã ei iau în conside-
rare cum se cuvine intenþia conducerii ºi capacitatea
de a efectua acþiuni specifice pe seama entitãþii atunci
când acestea sunt relevante pentru evaluarea valorii
juste sau prezentarre informaþiilor.
Comunicarea cu cei însãrcinaþi cu guvernanþa –
Standardul Internaþional de Audit 260 solicitã audi-
torului sã comunice celor însãrcinaþi cu guvernanþa
problemele de audit de interes pentru guvernanþã
care apar pe parcursul efectuãrii misiunii de audit.
Prezentarea valorii juste - auditorului i se solicitã sã
evalueze dacã prezentãrile informaþiilor cu privire la
valorile juste fãcute de entitate sunt în concordanþã cu
cadrul de raportare financiarã.
Responsabilitatea auditorului de a lua în considerare
frauda în auditul situaþiilor financiare - Standardul
Internaþional de Audit 240 solicitã auditorilor sã ia în
considerare riscurile de denaturare semnificativã dato-
rat fraudei atunci când efectueazã o misiune de audit.
Raportul auditorului independent cu privire la situ-
aþiile financiare - Standardul Internaþional de Audit
700 solicitã auditorului sã facã o evaluare a concluzi-
ilor trase din analiza dovezilor de audit obþinute ca
fundament pentru formarea unei opinii asupra situ-
aþiilor financiare. 

Alexandra JORA, 
expert relaþii publice CAFR]



60 de ani de la î
c
nfiinţarea Facultăţii de Finanţe

din adrul ASE Bucureşti
O festivitate organizată la sfârşitul anului trecut în Aula Magna a Academiei de Studii Economice Bu
cureşti a marcat împlinirea a 60 de ani de la înfiinţarea facultăţii de Finanţe, printre absolvenţii căreia
se află şi numeroşi auditori financiari. Amfitrionul, prof. , decan al facul
tăţii, a avut printre oaspeţii de onoare care au rostit alocuţiuni

şi , , preşedinte
Curţii de Conturi, prof. , fost decan, prorectorii şi ,

, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, precum şi alţi invitaţi de onoare. Rectorul
ASE Bucureşti, prof. univ. dr. , a trimis
Au fost amintite personalităţile ilustre care au marcat învăţământul de finanţe, bănci şi burse de valori,
printre care:

şi

nificative din viaţa facultăţii şi, de asemenea, au fost marcate
progresele şi succesele din aceşti ani, precum şi proiectele ambiţioase pentru viitor.

-

univ. dr. -
cu acest prilej pe academicienii

, guvernatorul BNR, le
univ. dr.

un mesaj de felicitare.

, precum ,
etc.

Vorbitorii au rememorat momente sem

Ion N. Angelescu, tefan I. Dumitrescu, Dumitru R. Ioani escu, Ion R ducanu, Victor
Sl vesc escu, Vasile Modoran, Mircea Popovici Paul Bran
Eugen Vasilescu, Nicolae Gleja, Nicolae Antoniu, George ovei

Ş ţ ă
ă u, Virgil Madgearu, Costin Kiriţ

Ş

Tatiana Moşteanu

an Văcărel M Isărescu Nicolae Văcăroiu
ctor Puchiţă Ion Stancu Nicolae D

Ioan Talpoş
Ion Gh. Roşca

Con-
stantin Ionete Iuli ugur

Vi ardac

.

.

.




