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Introducere 
În prezent, subiectul eticii în auditul
financiar este din ce în ce mai dezbãtut
atât la nivel naþional, cât ºi la nivel glo-
bal. Acest interes se datoreazã condiþi-
ilor economice ºi politice existente la
nivel internaþional. În primul rând, aº-
teptãrile societãþii cu privire la lumea
afacerilor sunt din ce în ce mai com-
plexe. Indiscutabil, a avut loc o schim-
bare de atitudine a publicului faþã de
mediul de afaceri, cãci la aceastã datã
se discutã despre responsabilitatea
socialã a companiilor ºi contabilitatea
socialã ºi de mediu, iar natura relaþiilor

comerciale devine din ce în ce mai
complexã. Tendinþele contemporane
(globalizarea, ameninþarea terorismului,
societatea cunoaºterii, respingerea din
ce în ce mai accentuatã a autoritãþii ºi
lipsa de respect faþã de profesii) schim-
bã ºi percepþia asupra profesiei con-
tabile. Astfel, practica contabilã se co-
mercializeazã, iar statutul de profesio-
nist se demonetizeazã. Ce rol are etica
în acest context? Articolul argumen-
teazã nevoia de eticã în auditul finan-
ciar, pornind de la caracteristicile de
bazã ale acestei profesii. Lucrarea este
structuratã astfel: prima secþiune pre-
zintã trãsãturile definitorii ale unei pro-

fesii ºi semnificaþia profesionalismului.
A doua secþiune analizeazã principalele
caracteristici ale profesiei de auditor
financiar care vin în sprijinul demersului
argumentativ iniþiat, iar a treia secþiune
prezintã principalele conflicte ºi presiuni
la care este supus auditorul financiar ºi
care, în opinia autorilor, nu pot fi com-
bãtute decât prin eticã. 

Metodologia de 
cercetare

Obiectivul acestui studiu este de a
aduce argumente în favoarea nevoii de
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eticã în auditul financiar. În consecinþã,
cercetarea are structura unui eseu
argumentativ, a cãrui concluzie finalã
reprezintã ideea cãtre care converg
toate argumentele dezvoltate în corpul
lucrãrii. Demersul efectuat implicã
urmãtoarele etape: în primul rând, se
determinã înþelesul conceptelor-cheie
„profesie” ºi „profesionalism”. Pe baza
trãsãturilor definitorii ale unei profesii,
prezentate în prima secþiune a articolu-
lui, se concluzioneazã cã activitatea de
audit financiar este o profesie în înþele-
sul anterior determinat. În continuare,
sunt prezentate principalele trãsãturi
ale acestei profesii, care o diferenþiazã
de medicinã sau avocaturã. Nu în ulti-
mul rând, se demonstreazã faptul cã
auditorul financiar îºi desfãºoarã activi-
tatea într-un mediu conflictual, identi-
ficându-se principalele presiuni din ca-
drul contractului dintre auditor ºi com-
pania auditatã ºi din cadrul contractului
social, precum ºi principalele conflicte
potenþiale dintre diversele grupuri de
persoane existente în mediul de audit.
Astfel, pe baza identificãrii atributelor
specifice profesiei de auditor ºi a anali-
zei mediului conflictual în care activea-
zã auditorul, se concluzioneazã cã etica
în auditul financiar este absolut nece-
sarã pentru însãºi existenþa acestei
profesii. 

Profesie 
ºi profesionalism

Literatura de specialitate din România
prezintã diverse preocupãri privitoare la
profesionalism, în general, ºi la profe-

sionalism în auditul financiar, în particu-
lar. Profesionalismul poate fi definit ca
dedicarea faþã de o ocupaþie care nece-
sitã un nivel ridicat de pregãtire, împre-
unã cu angajamentul faþã de un set de
principii care au în prim-plan interesul
public1. Profesionalismul presupune ca
persoana aparþinând unei profesii sã
adere la un set de valori ce cuprind
obligaþii profesionale statutare, coduri
de conduitã stabilite în mod formal, pre-
cum ºi aºteptãri informale ale clienþilor,
colegilor ºi altor persoane sau entitãþi
care sunt interesate de activitatea sa. În
mod ideal, profesionalismul se mani-
festã în toate activitãþile pe care mem-
brul unei profesii le desfãºoarã, acesta
fiind dator sã aplice standardele ºi
normele profesionale în vigoare ºi sã
manifeste imparþialitate în îndeplinirea
atribuþiilor de serviciu2. Profesionalismul
este un indiciu al calitãþii serviciilor
oferite de un profesionist, calitate care
este aºteptatã la cote înalte de toate
pãrþile interesate3. 

Potrivit dicþionarului explicativ al limbii
române, profesionalismul este definitã,
pe scurt, drept conºtiinþã profesionalã,
practicarea unei îndeletniciri ca profe-
siune. Aºadar, nu orice ocupaþie are
rangul de profesie. În general, se con-
siderã cã dedicarea faþã de interesul
public reprezintã însãºi esenþa profe-
sionalismului4. Principalul argument
pentru aceastã afirmaþie constã în fap-
tul cã o profesie este formatã dintr-un
numãr limitat de membri, cu o arie de
expertizã restrânsã, cãrora societatea
le oferã putere, acordându-le chiar
monopol. În aceastã situaþie, existã pe-
ricolul ca acest mic grup de experþi sã

nu-ºi foloseascã puterea în beneficiul
societãþii. Pentru a elimina aceste te-
meri, fiecare profesie se angajeazã 
sã-ºi utilizeze experienþa, competenþele
ºi cunoºtinþele în interesul public. 

Literatura de specialitate internaþionalã
conþine, de asemenea, diferite încercãri
de a identifica principalele caracteristici
ale unei profesii. McPhail ºi Walters5

prezintã trãsãturile cele mai rãspândite
ale unei profesii: 

abilitãþi bazate pe cunoºtinþe teore-
tice: se presupune cã profesioniºtii
au cunoºtinþe teoretice ample, dis-
pun de abilitãþi care se bazeazã pe
aceste cunoºtinþe ºi sunt capabili
sã-ºi punã în practicã abilitãþile, în
interesul clienþilor lor.

o perioadã îndelungatã de educaþie
ºi training: pentru a dobândi compe-
tenþele necesare, o profesie are
nevoie de o perioadã de educaþie
formalã, precum ºi de o perioadã de
training sau stagiaturã.

testare: persoanele care doresc sã
facã parte dintr-o profesie sunt obli-
gate sã se înscrie ºi sã promoveze
un examen, pe baza cunoºtinþelor
lor teoretice.

licenþã: o persoanã trebuie sã fie
înregistratã sau sã dispunã de o
licenþã care sã demonstreze cã per-
soana a obþinut statutul de membru
în respectiva profesie. 

autonomie ºi independenþã de lu-
cru: profesioniºtii obþin controlul
asupra propriei munci, ceea ce
oferã profesionistului un anumit
grad de independenþã. 

4 Audit Financiar, anul VIII
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asociaþii profesionale: profesiile dis-
pun de organisme profesionale,
printre scopurile acestora numãrân-
du-se acela de a îmbunãtãþi statutul
membrilor. 

cod de conduitã profesionalã: de
regulã, organismele profesionale au
reguli de conduitã sau de eticã pen-
tru membrii lor, precum ºi proceduri
disciplinare pentru aceia care încal-
cã regulile. 

auto-reglementare: organismele
profesionale insistã asupra faptului
cã ar trebui sã dispunã de capaci-
tate de auto-reglementare ºi sã fie
independente de guvern. 

serviciu public ºi altruism: serviciile
oferite sunt prestate în interesul
public.

statut înalt ºi recompense: profesiile
de succes dobândesc un statut
înalt, prestigiu public ºi recompense
pentru membrii lor.

Înþelesul atribuit noþiunii de profesiona-
lism se aflã în strânsã legãturã cu per-
cepþia asupra ideii de profesie, ambele
noþiuni nefiind predeterminate, ci con-
struite social. O profesie poate fi defi-
nitã ori sociologic, ori filozofic. Din punct
de vedere sociologic, profesiile sunt
definite prin intermediul unor criterii
similare acelora stabilite pentru prima
oarã de Abraham Flexner, în 1915.
Potrivit acestuia, urmãtoarele aspecte
reprezintã caracteristici ale profesiilor:

- implicã operaþii intelectuale cu res-
ponsabilitate individualã mare;

- îºi obþin materia primã din ºtiinþã ºi
prin învãþare;

- dezvoltã materialul astfel obþinut
pentru îndeplinirea unui scop practic
ºi bine definit;

- posedã o tehnicã ce poate fi comu-
nicatã prin educaþie;

- tind cãtre auto-organizare;

- devin din ce în ce mai altruiºti în
motivaþia lor.

Pe lângã aceste trãsãturi, comunitatea
academicã a identificat ºi alte aspecte
relevante ce caracterizeazã profesiile: 

- existã calificãri profesionale stan-
dard necesare pentru accesul la
profesie;

- au anumite standarde de conduitã;

- au un statut recunoscut;

- sunt constituite de asociaþii dedicate
progresului obligaþiilor sociale ale
profesiei;

- au o culturã distinctã, care implicã
obiceiuri, tradiþii ºi simboluri proprii. 

Din punct de vedere filozofic, o profesie
este un mod sistematic ºi organizat în
care persoanele, prin munca lor zilnicã,
pot oferi societãþii un important bun
incomensurabil (perspectivã prezentatã
în detaliu de Cheffers ºi Pakaluk6).
Existã douã categorii de bunuri: bunuri
comensurabile ºi bunuri incomensura-
bile (sau nobile). Ele pot fi definite prin
intermediul conceptului de comensura-
bilitate, care se regãseºte în ºtiinþele
matematice. Astfel, a afirma cã un bun
X este comensurabil în raport cu Y este
echivalent cu a spune cã X poate fi
exprimat ca un multiplu de Y. În general,
douã bunuri sunt comensurabile dacã
valoarea lor relativã poate fi exprimatã
ca o proporþie sau o fracþie de forma
X/Y ºi dacã sunt folosite drept instru-
mente sau unelte. Pe de altã parte, un
bun incomensurabil este cel care nu
poate fi comparat cu un altul în privinþa
valorii sale relative. Pentru astfel de

bunuri nu se poate stabili un preþ în
mod rezonabil, deoarece ele nu ser-
vesc ca instrumente, ci sunt valoroase
în sine sau reprezintã fundamentul pen-
tru achiziþia sau posesia de bunuri
instrumentale în general. În mod clasic,
astfel de bunuri sunt numite ºi bunuri
nobile sau onorabile (bonum hones-
tum). În timp ce o afacere oferã bunuri
comensurabile, o profesie oferã bunuri
incomensurabile. 

Profesia de auditor
financiar

Profesia de auditor financiar are anu-
mite trãsãturi specifice, care accentu-
eazã nevoia de eticã a membrilor sãi,
prezentate de Cheffers ºi Pakaluk7. În
primul rând, auditorii financiari nu sunt
plãtiþi de cei ale cãror interese le repre-
zintã. Ei sunt mandataþi ºi remuneraþi
de conducerea unei companii, deci de
cãtre persoanele responsabile cu ma-
nagementul eficient al resurselor încre-
dinþate de proprietarii de drept ai
respectivelor resurse. Aºadar, situaþia
auditorului financiar este una aparte,
pentru cã, în mod obiºnuit, cei care
solicitã serviciile unui profesionist ºi îl
remunereazã coincid cu cei interesaþi
de rezultatul muncii respectivului profe-
sionist. 

În auditul financiar situaþia diferã,
deoarece, deºi managementul benefici-
azã de serviciile de audit prin faptul cã,
pe lângã raportul de audit, i se oferã ºi
recomandãri privitoare la întocmirea
situaþiilor financiare, nu acesta este
principalul beneficiar al muncii auditoru-
lui. Investitorii sunt cei direct interesaþi
de raportul de audit, deoarece, absenþi
fiind, se pot interesa în mod adecvat de
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bunãstarea financiarã a companiei ºi de
modul în care conducerea entitãþii con-
troleazã resursele puse la dispoziþie.
Informaþiile privind succesul companiei
reprezintã o legãturã-cheie între cei
care oferã capital ºi afacerile care folo-
sesc respectivul capital8. Rolul auditoru-
lui financiar este de a oferi investitorilor
informaþii fiabile ºi relevante pentru de-
ciziile de alocare a capitalului. Din
aceastã perspectivã, etica este extrem
de necesarã în auditul financiar, pentru
a oferi asigurarea cã interesele audito-
rilor financiari sunt aliniate la cele ale
investitorilor ºi ale altor stakeholderi, iar
raþionamentul lor profesional nu este
afectat de nicio dependenþã faþã de
management. Aceasta este ºi perspec-
tiva care transpare din Codul Etic pen-
tru Profesioniºtii Contabili emis de IFAC,
în forma sa recent revizuitã, care ac-
centueazã în repetate rânduri (paragra-
fele 100.1, 100.6, 100.11 etc.) faptul cã
responsabilitatea profesioniºtilor conta-
bili este de a acþiona în interesul public9. 

În al doilea rând, profesia de auditor
financiar este o profesie de datã recen-
tã, comparativ cu profesii tradiþionale,
precum avocatura sau medicina. Spre
exemplu, în fostul Imperiu Roman, avo-
catura era practicatã de o categorie dis-
tinctã de specialiºti, care a reprezentat
originile profesiei actuale de avocat. De
asemenea, medicina ca profesie este
practicatã de mai mult de un mileniu, iar
în jurul anului 400 î.Hr., Hipocrate a for-
mulat jurãmântul care îi poartã numele
ºi care este considerat primul cod de
conduitã profesionalã. Aºadar, cele mai
vechi profesii s-au nãscut acum aproxi-
mativ douã mii de ani. În consecinþã, ele
au tradiþii ºi un statut clar, fiind sprijinite
de o bogatã culturã. Existã numeroase

personalitãþi, aºa-ziºi „eroi” ai acestor
profesii, cum ar fi Louis Pasteur ºi
Albert Schweitzer în medicinã sau
Thomas More în avocaturã10.

În schimb, profesia contabilã – ºi cu atât
mai mult profesia de auditor financiar –
sunt de datã mult mai recentã. Deºi
încã din secolul al XV-lea, Luca Pacioli
a descris ºi a sistematizat contabilitatea
în partidã dublã folositã de oamenii de
afaceri veneþieni, apariþia contabilitãþii
ca ºtiinþã a coincis cu revoluþia industri-
alã ºi creºterea importanþei corporaþi-
ilor. Dezvoltarea profesiei contabile, în
general, ºi a profesiei de auditor finan-
ciar, în particular, a avut aproximativ
acelaºi ritm ca ºi dezvoltarea afacerilor
ºi a economiei de piaþã. Aceastã carac-
teristicã a profesiei de auditor oferã un
alt argument pentru necesitatea eticii:
auditul financiar este o profesie, dar îi
lipseºte istoria ºi tradiþia unei profesii.
Ca profesionist, auditorul nu se poate
limita la expertizã tehnicã ºi compe-
tenþã. Etica este cea care completeazã
aceastã lacunã. 

În al treilea rând, obiectivul profesiei
contabile este de a crea încredere în
mediul modern al economiei de piaþã.
Încrederea necesitã credibilitate, iar
credibilitatea se bazeazã pe sinceritate.
Este vital pentru profesia contabilã sã
fie orientatã pe adevãr. Tema adevãru-
lui se regãseºte în mod repetat în scr-
ierile fondatorilor contabilitãþii moderne.
Spre exemplu, Haskins (1904), citat de
Cheffers ºi Pakaluk11 recomandã ca
rãspunsurile la întrebãrile profesio-
niºtilor contabili sã fie inteligente ºi nici-
odatã ranchiunoase. Argumentul aces-
tuia este cã profesioniºtii contabili „do-
resc adevãrul ºi nimic altceva; aparþine

spiritului Contabilitãþii profesionale de a
cãuta ºi a le revela adevãrul”. 

Însã misiunea de a cãuta ºi a revela
adevãrul cu privire la situaþiile financia-
re ale unei companii nu poate fi realiza-
tã dacã nu existã standarde uniforme,
care sã permitã comparaþii relevante în
cadrul unei companii ºi în afara com-
paniei (în cadrul unei ramuri economi-
ce, în diferite perioade). Însã situaþiile
particulare sunt atât de variate în con-
tabilitate ºi audit, încât un sistem de
reguli, oricât ar fi de complet, nu poate
asigura capturarea fidelã a poziþiei
financiare a unei companii. Aºadar,
competenþa tehnicã a unui profesionist
contabil nu poate consta doar în a
stãpâni un set complex de reguli.
Singurul element care îi poate oferi
dorita orientare cãtre adevãr este etica,
deoarece aceasta îi permite abaterea
de la stricteþea regulilor (în mod justifi-
cat) sau interpretarea lor în acord cu
contextul, dar cu respectarea dezidera-
tului de reflectare a adevãrului. 

În al patrulea rând, o altã problemã cu
care se confruntã profesia contabilã în
prezent ºi pentru care etica reprezintã o
soluþie se referã la statutul auditorilor
financiari de „gardieni”. Aceasta pre-
supune cã auditorii protejeazã interesul
public, cu alte cuvinte interesul credito-
rilor, investitorilor, guvernului etc. Acest
rol trebuie însã jucat în condiþiile în care
miza este foarte mare din perspectiva
sumelor de bani care sunt la mijloc. Se
poate ca auditorii sã se confrunte cu
tentaþia de a-ºi urmãri interesul propriu.
Dorinþa interioarã de a face aceasta se
traduce prin „cupiditate” (lãcomie), care
dacã se manifestã în mod constant, se
poate considera o trãsãturã de caracter.

6 Audit Financiar, anul VIII

8 Staubus, G. (2005), Ethics Failures in Corporate Financial Reporting, Journal of Business Ethics 57, p. 5;
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al-ethics-standards-board-for-accountants/code-of-ethics; 
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Cheffers ºi Pakaluk12 identificã cinci ca-
racteristici principale ale acestui viciu:

(1) Esenþa cupiditãþii constã în a consi-
dera banii un scop ultim, nu un
mijloc. 

(2) Cu cât o persoanã cedeazã în faþa
ispitei cupiditãþii, cu atât este mai
dificil de a rezista în viitor acestei
tentaþii.

(3) Cupiditatea nu poate fi niciodatã
satisfãcutã. Dupã ce o persoanã a
obþinut ceea ce a dorit din cupidi-
tate, este nemulþumitã ºi are nevoie
de mai mult. 

(4) Rapacitatea conduce la acþiuni
care submineazã posibilitatea de a
obþine ºi a menþine pe termen lung
bunãstarea. Aºa cum ”sinceritatea
este cea mai bunã politicã”, lãco-
mia este de fapt cea mai neinspi-
ratã politicã de a dobândi avere. 

(5) Lãcomia poate conduce la mânie,
invidie, mândrie etc. În contabili-
tate, cupiditatea duce la fraudã ºi
frauda poate fi de regulã identifi-
catã deoarece este însoþitã de alte
excese ºi slãbiciuni. 

Prin urmare, auditorul este obligat de
profesie sã caute ºi sã prezinte ade-
vãrul ºi sã acþioneze în interesul public.
Pentru aceasta, este esenþial sã nu fie
influenþat de cupiditate, iar aceasta
induce nevoia de eticã.

Nu în ultimul rând, profesia contabilã
este cea care oferã încredere în econo-
mia de piaþã, încredere fãrã de care re-
laþiile comerciale nu pot exista. Aceastã
încredere reprezintã un bun incomen-

surabil, nobil – potrivit definiþiilor din
secþiunea precedentã. De asemenea,
profesia contabilã se caracterizeazã
printr-un nivel de altruism chiar mai ridi-
cat decât în cazul altor profesii, cãci
auditorul financiar, pe de-o parte,
deserveºte persoane care îi sunt cu
desãvârºire necunoscute, iar, pe de altã
parte, este de dorit sã fie pregãtit sã
renunþe la un mandat decât sã facã
ceva neonorabil. Aºadar, activitatea de
auditor financiar are chemarea unei
profesii, uneori mai înaltã ºi mai dificil
de realizat comparativ cu alte profesii.
Cu toate acestea, în auditul financiar,
graniþa dintre afacere ºi profesie este
foarte îngustã. Aceastã situaþie poate fi
remediatã prin intermediul eticii, care
accentueazã dedicarea profesiei de
auditor financiar în a oferi în mod altru-
ist bunuri nobile societãþii (încredere,
credibilitate etc.).

Presiuni ºi conflicte
în auditul financiar

Planificarea auditului, colectarea date-
lor, testele de audit, formularea unei
opinii – toate aceste etape au loc într-un
mediu de audit conflictual, sub presiuni
sociale, politice ºi economice. Pe de-o
parte, relaþia între auditat ºi auditor ge-
nereazã presiuni economice ºi politice,
cum ar fi presiunea timpului, presiunea
legatã de onorariu ºi alþi factori privitori
la competiþie. Pe de altã parte, la baza
profesiei de audit se aflã aspecte cultu-
rale ºi sociale – aºa-zisul „contract so-

cial” – contractul dintre profesie ºi so-
cietate, care determinã preocupãri le-
gate de reputaþia profesionalã ºi de ris-
cul de litigiu13. De asemenea, pot exista
conflicte între diverse grupuri de per-
soane prezente în mediul în care îºi
desfãºoarã activitatea auditorul finan-
ciar: conflict de interese între auditor ºi
compania-client, conflict între datoria
profesionalã a auditorului ºi interesul
propriu al acestuia, conflict între mana-
geri ºi acþionariat, conflict între compa-
nia-client ºi terþi. Existenþa tuturor aces-
tor conflicte ºi presiuni, chiar ºi doar în
stadiul de potenþialitate, pot pune sub
semnul îndoielii calitatea lucrãrilor de
audit. Dat fiind cã finalitatea acestor
lucrãri este de a oferi un plus de credi-
bilitate situaþiilor financiare, influenþa
negativã a acestor conflicte ºi presiuni
poate fi preîntâmpinatã doar prin inter-
mediul eticii profesionale14. 

Presiuni în cadrul contractului
auditor – companie auditatã
Presiunile create în cadrul contractului
încheiat între auditorul financiar ºi com-
pania auditatã sunt de naturã economi-
cã ºi politicã ºi includ presiuni de timp,
presiuni privind onorariul negociat ºi
presiuni legate de competiþie15. Cauza
presiunilor de timp o reprezintã limitãrile
resurselor de timp alocate pentru înde-
plinirea anumitor sarcini. Bugetele de
timp stabilite pentru diverse misiuni în
cadrul firmei de audit acþioneazã, pe
de-o parte, ca un mecanism de control,
iar, pe de altã parte, ca instrument pen-
tru mãsurarea performanþei16. Neres-
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pectarea bugetului de timp sau simpla
punere în discuþie a fezabilitãþii acestu-
ia de cãtre un membru al echipei de
audit poate crea aparenþa unei incom-
petenþe a acestuia, astfel de acþiuni
nefiind, de regulã, încurajate. În unele
cazuri, presiunile de timp pot duce la
finalizarea prematurã a lucrãrilor de
audit sau la limitarea neobiºnuitã a pro-
cedurilor de audit.

Un alt factor de presiune în cadrul con-
tractului auditor-companie auditatã este
onorariul negociat de auditor pentru
serviciile oferite. Influenþa onorariilor
poate fi de naturã pozitivã, prin faptul
cã, stimulaþi de un nivel ridicat al ono-
rariilor, auditorii financiari depun un
efort crescut în munca de audit ºi astfel
oferã servicii de audit de calitate mai
înaltã. Pe de altã parte, influenþa ono-
rariilor poate avea un caracter negativ,
deoarece ele conduc la dependenþa
financiarã a auditorului de compania-
client sau cel puþin la aparenþa unei ast-
fel de dependenþe, astfel cã auditorul
poate acþiona mânat de teama de a nu
pierde onorarii foarte profitabile. De
asemenea, presiunea competiþionalã
poate conduce la astfel de temeri ºi
implicit la afectarea raþionamentului
profesional. Din cauza competiþiei pe
piaþa de audit, nu este exclus ca o com-
panie-client sã refuze serviciile oferite
de un anumit auditor financiar ºi sã
opteze pentru un alt profesionist17. 

Presiuni în cadrul contractului
social
Presiunile create de contractul social
sunt de naturã socialã ºi culturalã ºi
provin în principal din reglementãrile
care stau la baza profesiei de auditor.

Contractul social, respectiv contractul
încheiat între profesie ºi societate, im-
pune ca profesia sã-ºi menþinã repu-
taþia. De asemenea, mai ales în spaþiul
anglo-saxon este foarte important ca
profesia sã-ºi pãstreze ºi sã-ºi exercite
capacitatea de auto-reglementare. În
acest scop, profesia emite standarde ºi
norme sau revizuieºte cerinþele privind
accesul la profesie18. Adaptarea la
aceste schimbãri incrementale ale re-
glementãrilor implicã presiuni supli-
mentare pentru auditorii financiari. 

La nivel naþional, organismul profesio-
nal responsabil este Camera Auditorilor
Financiari din România (CAFR), care
are competenþa de a organiza, coor-
dona ºi autoriza desfãºurarea activitãþii
de audit financiar. Potrivit legislaþiei în
vigoare, CAFR elaboreazã urmãtoarele
reglementãri: 

- regulamentul de organizare ºi func-
þionare a Camerei, care se aprobã
prin hotãrâre de Guvern; 

- codul etic; 

- standardele de audit; normele de
desfãºurare a examenului de aptitu-
dini profesionale; normele privind
procedurile de control al calitãþii
auditului financiar; 

- regulile privind pregãtirea continuã
a auditorilor financiari; 

- normele privind procedurile mini-
male de audit; normele privind do-
cumentarea în audit; 

- normele privind sistemul de asigu-
rare a calitãþii ºi normele privind
raportarea auditului. 

În România, ultimii câþiva ani au fost
marcaþi de modificãri ale cadrului le-

gislativ relevant pentru profesia de
auditor: au fost emise Legea nr. 26 din
02.03.2010 pentru modificarea ºi com-
pletarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 75/1999 privind activi-
tatea de audit financiar, Ordonanþa
90/2008 privind auditul statutar al situ-
aþiilor financiare anuale ºi al situaþiilor
financiare anuale consolidate, precum
ºi Ordinul Ministrului Finanþelor Publice
nr. 3055/2009 care aprobã Reglemen-
tãrile contabile conforme cu directivele
europene, pe care auditorii financiari
sunt datori sã îl cunoascã în profun-
zime. O altã schimbare a reglemen-
tãrilor ce vizeazã activitatea de audit
financiar care va presupune un efort de
asimilare ºi implementare din partea
auditorilor este reprezentatã de revizui-
rea în 2009 a Codului Etic pentru Profe-
sioniºtii Contabili, emis de International
Ethics Standards Board for Accoun-
tants (IESBA) al IFAC (International
Federation of Accountants). În forma sa
revizuitã, Codul Etic pentru Profesio-
niºtii Contabili va intra în vigoare în-
cepând cu 1 ianuarie 201119. 

Toate aceste schimbãri incrementale în
legislaþia relevantã presupun un efort
suplimentar pentru implementare din
partea auditorului financiar. Abordarea
din perspectiva contractului social este
conformã cu practicile de legitimare a
profesiei, care constã în negocierea ºi
renegocierea statutului. În literatura
internaþionalã de specialitate se afirmã
cã, pentru a-ºi menþine poziþia, gru-
purile profesionale trebuie sã-ºi legiti-
mizeze în mod permanent statutul în
competiþie cu alte grupuri ce urmãresc
recunoaºterea în aceeaºi arie îngustã
de expertizã20. 

8 Audit Financiar, anul VIII

17 Arnold V., Collier P. A., Leech A. S., Sutton G. S. (2001), op. cit., p. 326;
18 Arnold V., Collier P. A., Leech A. S., Sutton G. S. (2001), op. cit., p. 326;
19 Manolescu M., Mihãilescu I. (2010), Exigenþe ºi provocãri ale noului Cod Etic pentru profesioniºti emis de IFAC, Revista „Audit Financiar” nr.

5/2010, p. 3-8;
20 Reiter S.A., Williams P.F. (2004), op. cit.; Vol 14; No 3, p. 15;

Evaluãri



În consecinþã, auditorul implicat într-o
misiune de audit se confruntã cu presi-
uni legate de reputaþia profesionalã ºi
riscul de litigiu21. Astfel de presiuni sunt
pozitive în sensul cã motiveazã un tip
de comportament care îndeplineºte aº-
teptãrile din cadrul contractului social.
Pentru a-ºi menþine statutul de profe-
sioniºti cu înaltã calificare ºi demni de
toatã încrederea, care oferã credibili-
tate situaþiilor financiare, auditorii finan-
ciari trebuie sã-ºi protejeze reputaþia de
orice posibile ameninþãri. Litigiile afec-
teazã ºi ele încrederea publicului în
auditorii financiari ºi submineazã efor-
turile de legitimare ale profesiei. Aºa-
dar, în cadrul contractului social, audi-
torii financiari se confruntã cu presiuni
legate de necesitatea de protejare a
reputaþiei ºi de evitare a litigiilor.

Posibile zone de conflict în
auditul financiar
Demersul de identificare a potenþialelor
conflicte dintre diverse grupuri de per-
soane din mediul în care activeazã
auditorul financiar are la bazã teoria
agenþiei. Prin definiþie, relaþia de agen-
þie este un contract prin care una sau
mai multe persoane (principalul/princi-
palii) mandateazã o altã persoanã
(agentul) sã execute un serviciu în
numele lor22. În spaþiul economic, o ast-
fel de relaþie se naºte între proprietarii
resurselor economice – asociaþii en-
titãþii în calitate de principali ºi manageri
însãrcinaþi cu utilizarea ºi controlul
acelor resurse, în calitate de agenþi. Din
cauza asimetriilor informaþionale, obiec-
tivelor conflictuale ale agenþilor ºi princi-
palilor ºi a preferinþelor diferite ale aces-
tora cu privire la asumarea riscurilor,

este necesarã monitorizarea de cãtre
principal a modului în care agentul îºi
îndeplineºte responsabilitãþile. Auditul
financiar este cel care îndeplineºte
acest rol de monitorizare ºi fidelizare în
procesul de contractare descris mai
sus, oferind informaþii fiabile ºi rele-
vante investitorilor cu privire la situaþia
financiarã a companiei ºi deci implicit
cu privire la succesul conducerii în
managerierea resurselor puse la dis-
poziþie de cãtre investitori.

Pe acest fundal, au fost identificate
urmãtoarele posibile arii de conflict între
diverse grupuri de persoane din mediul
în care activeazã auditorul financiar
(Goldman ºi Barlev, citaþi de Gray ºi
Manson23):

Conflict de interese între auditor ºi
compania-client (management ºi
acþionari) deoarece se poate ca
raportul de audit întocmit în confor-
mitate cu realitatea sã nu fie per-
ceput ca fiind în interesul manage-
mentului sau acþionariatului sau al
ambelor grupuri.

Conflict între datoria profesionalã a
auditorului ºi interesul propriu al
acestuia. Un scenariu tipic ar fi res-
pectarea dorinþelor managementu-
lui, chiar dacã acest fapt nu este ac-
ceptabil din punct de vedere profe-
sional, pentru a nu pierde misiunea.

Conflict între manageri ºi acþiona-
riat. Managerii pot dori sã inducã în
eroare acþionariatul din motive per-
sonale, chiar dacã fac aceasta doar
pe termen scurt.

Conflict între compania-client ºi
terþi. Organizaþia poate dori, de
exemplu, sã inducã în eroare furni-

zorii externi de resurse financiare
(cum sunt împrumutãtorii) în ceea
ce priveºte poziþia sa financiarã,
pentru a îmbunãtãþi probabilitatea
sã continue sã primeascã resurse
financiare, chiar dacã aceasta se
poate sã nu fie în interesul respec-
tivului terþ.

Aceste conflicte nu pot fi tratate de
cãtre auditorul financiar în mod adec-
vat, astfel încât imaginea profesiei sã
nu sufere, decât dacã sunt conºtienti-
zate ºi soluþionate prin intermediul eticii.

Concluzii 
În prezent, existã un conflict între ide-
alurile înalte ºi obiectivele profesiei con-
tabile ºi circumstanþele în care profe-
sioniºtii contabili (în speþã auditorii) îºi
desfãºoarã activitatea în economia
actualã. 

Oamenii simt, în mod just, cã acest con-
flict nu poate fi rezolvat de legislaþie ºi
reguli. De aceea apeleazã la eticã drept
singura soluþie posibilã pentru presiu-
nile ºi conflictele existente în mediul în
care auditorul financiar îºi desfãºoarã
activitatea. 

Profesionistul contabil este nevoit sã se
confrunte cu presiuni economice,
politice, sociale ºi culturale, cum ar fi
presiunea de timp, presiunea legatã de
onorarii, presiunea generatã de com-
petiþie, presiunea de menþinere a unei
bune reputaþii etc. În plus, el este
responsabil cu îndeplinirea aºteptãrilor
a numeroase grupuri de persoane, cu
care rareori intrã în contact. 

Toate aceste circumstanþe fac ca etica
în auditul financiar sã fie vitalã. Etica
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reprezintã de asemenea soluþia ºi pen-
tru dilemele existente în relaþie cu pro-
fesia de auditor financiar: 

(1) auditorii financiari nu sunt plãtiþi de
cei ale cãror interese le reprezintã; 

(2) profesia de auditor financiar este o
profesie de datã recentã, compara-
tiv cu profesii tradiþionale precum
avocatura sau medicina; 

(3) obiectivul profesiei contabile este
de a crea încredere în mediul mo-
dern al economiei de piaþã ºi 

(4) auditorul financiar are datoria de a
proteja interesul public. 

Concluzia generalã a prezentului articol
este cã nevoia de eticã în auditul finan-
ciar reprezintã un fapt de necontestat.
Modul în care se poate asigura un com-
portament moral al auditorului financiar
rãmâne o temã de investigat în cadrul
unor cercetãri viitoare. 

Acest articol a fost elaborat în cadrul
proiectului POSDRU/6/1.5/S/11
„Doctorat ºi doctoranzi în triunghiul
educaþie-cercetare-inovare (DOC-
ECI) “, proiect cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 ºi
coordonat de Academia de Studii
Economice din Bucureºti.

This article is a result of the project
POSDRU/6/1.5/S/11 „Doctoral Pro-
gram and PhD Students in the edu-
cation research and innovation trian-
gle”. This project is co funded by Eu-
ropean Social Fund through the
Sectorial Operational Programme for
Human Resources Development
2007-2013, coordinated by the
Bucharest Academy of Economic
Studies.
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În organizarea Facultãþii de Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din
Bucureºti, în perioada 16-18 iunie 2010 s-a desfãºurat un
important eveniment ºtiinþific ºi profesional, Conferinþa AMIS
2010, aflatã la a 5-a ediþie.

În prezentarea fãcutã cu prilejul ceremoniei de deschidere,
desfãºuratã în Aula Magna a ASE, prof.univ.dr. Pavel Nãs-
tase, prorector al Academiei de Studii Economice ºi pre-
ºedinte al Conferinþei, a subliniat contextul extrem de semni-
ficativ al acestei manifestãri, într-o lume bulversatã de crizã,
în care aportul profesiei contabile este deosebit de important
pentru asigurarea climatului de ordine ºi credibilitate necesar
relansãrii dezvoltãrii economice. Profesorul Nãstase a þinut în
mod deosebit sã marcheze prezenþa la Conferinþã a unor
importante personalitãþi ale profesiei din strãinãtate, care
realizeazã o bunã colaborare cu mediul universitar româ-
nesc, cu ASE ºi cu Facultatea de Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune, printre care Donna Street, Dayton University,
USA, preºedintele IAAER, Barbara Grunewald, Senior Re-
search Officer ACCA, Robert Faff, Universitatea din
Queensland, Australia, Philippe Germak, INTEC Paris,
Oktay Guvemli, Marmara University, Turcia, Allan Hodg-
son, Universitatea din Amsterdam, Alan Lord, Bowling
Green University, USA, Lee Yao, Loyola University, USA,
Katherine Schipper, Duke University, USA, David
Alexander, University of Birmingham, UK, Ashton Bishop,
James Madison University, USA, Andrei Filip, ESSEC Paris,
Franþa, Mark Nikitin, Universitatea din Orléans, Franþa,
Recep Pekdemir, Istanbul University, Turcia, Bernard
Raffournier, HEC Geneva, Elveþia, Eddy Vaassen,
Maastricht University, University of Amsterdam, Olanda,
Francois-Yves Villemin, CNAM Paris, Franþa, alãturi de pro-
fesori de renume din facultãþile de profil din þarã ºi de la
Academia de Studii Economice.

Cu acest prilej, prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, preºedintele
Camerei Auditorilor Financiari din România, a felicitat organi-

zatorii evenimentului ºi a adresat participanþilor un mesaj din
partea Consiliului organismului profesional pe care îl repre-
zintã, în care este subliniatã buna colaborare între CAFR ºi
mediul academic ºi universitar.

În mesaj se spune, printre altele:

„Preocupatã permanent de ridicarea calitãþii profesionale a
membrilor sãi, Camera Auditorilor Financiari din România a
colaborat intens în ultimii ani cu mediul academic universitar,
cu facultãþile de profil din România. Astfel, cadre universitare
de prestigiu asigurã sprijinul direct în programul de pregãtire
continuã a auditorilor financiari ºi de formare a stagiarilor în
audit. De asemenea, Camera a încheiat protocoale cu dife-
rite instituþii de învãþãmânt în vederea echivalãrii testului de
acces la stagiu pentru absolvenþii de master la discipline
specifice activitãþii de audit. 

În mod deosebit, avem colaborãri foarte bune ºi eficiente cu
Facultatea de Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune din
cadrul ASE. Este locul sã menþionãm aici ºi relaþiile extrem
de bune ºi de utile, statornicite între Facultatea dumneavoas-
trã ºi CAFR, izvorâte din protocoalele prin care se recunoaº-
te dreptul absolvenþilor de master la diferite discipline conexe
cu activitatea de audit, de a accede, fãrã examen, la stagiul
de pregãtire pentru a deveni auditori financiari. Iar colabo-
rarea noastrã nu se rezumã la atât, ci ea se concretizeazã ºi
în participarea competentã ºi eficientã a multor cadre didac-
tice la activitatea organismului nostru profesional, la elabo-
rarea ºi finalizarea unor studii ºi materiale privind regle-
mentarea profesiei.

Actualele dificultãþi determinate de evoluþia crizei economice
mondiale ridicã o serie de provocãri ºi în domeniul contabili-
tãþii ºi auditului. Tocmai de aceea este necesar ca profe-
sioniºtii, specialiºtii sã îºi punã în valoare toatã capacitatea
creatoare ºi energia pentru a gãsi cele mai potrivite soluþii la
problemele crizei. Iar colaborarea noastrã, marcatã pregnant
ºi prin participarea la acest important eveniment ºtiinþific,
poate fi de naturã sã contribuie la un asemenea necesar
demers profesional.”

*

Conferinþa AMIS 2010 a inclus o dezbatere privind cer-
cetarea ºtiinþificã, îndeosebi în legãturã cu activitatea doc-
toralã, precum ºi prezentarea unor teme de actualitate ºi 
de mare interes pentru profesie urmate de dezbateri în cadrul
a 20 de ateliere de lucru, inclusiv pe probleme de audit, in-
formaticã în sprijinul auditorilor ºi ale managementului audi-
tului.
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Profesorul Allan Hodgson, decan al
Amsterdam Business School din cadrul
Universitãþii din Amsterdam, apropiat
colaborator al mediului academic ºi uni-
versitar românesc ºi membru al Consi-
liului ªtiinþific al revistei „Audit Finan-
ciar”, a fost distins recent cu titlul de
„Doctor honoris causa” al Academiei de
Studii Economice din Bucureºti.

Distincþia i-a fost înmânatã în cadrul ªe-
dinþei Senatului ASE din 16 iunie a.c.,
care a avut loc în Aula Magna, de cãtre
rectorul Academiei de Studii Econo-
mice, prof.univ.dr. Ioan Gh. Roºca.

În „Laudatio”, prof.univ.dr. Pavel Nãs-
tase, prorector al Academiei de Studii
Economice, a trecut în revistã prodi-
gioasa carierã profesionalã ºi ºtiinþificã
a profesorului Hodgson ºi a insistat în
mod deosebit asupra colaborãrii extrem
de fructuoase în activitatea didacticã
din cadrul Academiei de Studii Econo-
mice ºi în general din mediul universitar
românesc.

Profesorul Hodgson a fost un colabora-
tor consecvent al Academiei de Studii
Economice, prestând ºi o activitate de
susþinere a cercetãrilor ºi activitãþilor de

predare ale Academiei. Astfel, a predat
un curs în anul 2005 în cadrul unui pro-
gram de cercetare pentru doctoranzi,
precum ºi un curs integral de analizã
financiarã internaþionalã în anul 2009,
pentru masteranzi. Profesorul Hodgson
a þinut discursuri la toate conferinþele
AMIS începând cu anul 2007, împreunã
cu reprezentanþi ai KPMG, ai Asociaþiei
Internaþionale pentru Educaþie ºi Cerce-
tare în domeniul Contabilitãþii (IAAER).
De asemenea, a participat anual ca
mentor pentru cercetãtorii aflaþi la înce-
putul carierei. Ca decan al Amsterdam
Business School, a facilitat organizarea
a numeroase burse de studii în Am-
sterdam pentru studenþii români. Împre-
unã cu alte patru universitãþi din Româ-
nia (Universitatea de Vest din Timiºoa-
ra, Universitatea „Babeº Bolyai” din
Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaºi ºi Universitatea
„Ovidius” din Constanþa), profesorul
Hodgson a fost implicat într-un proiect
în cadrul Programului Operaþional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU), intitulat: ”Sistem de colabo-
rare integrat bazat pe cunoºtinþele pen-
tru îmbunãtãþirea managementului uni-
versitãþilor economice în contextul nou-
lui cadru de calificare naþional în învã-
þãmântul superior”. 

În cadrul discursului de recepþie, profe-
sorul Allan Hodgson a remarcat în mod
deosebit spiritul deschis, colegial ºi
nivelul profesional ridicat al colaborato-
rilor români din cadrul ASE ºi din sis-
temul universitar românesc, apreciind
cã primirea titlului de doctor honoris
causa din partea Academiei de Studii
Economice din Bucureºti este o mare
onoare, care îl aºeazã în rândul unor
personalitãþi cu renume mondial, pre-
cum Philip Kotler, pãrintele marke-
tingului modern, Philippe Rolet, preºe-
dintele Universitãþii Lille, sau Alain 
Burlaud, fost vicepreºedinte al Asocia-
þiei Internaþionale pentru Cercetare ºi
Educaþie în domeniul Contabilitãþii, care
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a iniþiat ºi promovat relaþiile ºi colabo-
rarea internaþionalã.

„Anul acesta - a spus profesorul Hodg-
son - au fost oferite ºapte burse la
Universitatea din Amsterdam pentru
masteranzii ASE, iniþial fiind propuse
numai cinci burse, care însã au trebuit
suplimentate datoritã unui surplus de
studenþi excelenþi. Studenþii români
care sunt deja la Universitatea din
Amsterdam au rezultate extrem de
bune ºi nu mai este un lucru surprinzã-
tor sã se claseze printre cei mai buni
studenþi ai universitãþii noastre. Studen-
þii români din Amsterdam ridicã sta-
cheta chiar ºi pentru studenþii noºtri ºi
sperãm ca ºi pe viitor sã ne trimiteþi ast-
fel de studenþi.

În ce priveºte curricula Academiei de
Studii Economice din Bucureºti, la nivel
general, aceasta poate concura cu
celelalte curricule ale marilor univer-
sitãþi din lume”.

Profesorul Hodgson a fãcut o scurtã in-
cursiune cu privire la cariera sa ºi a
fãcut unele observaþii asupra mediului
în care s-au dezvoltat universitãþile, su-
bliniind cu precãdere rolul acestora
asupra evoluþiei unor studenþi care au
devenit profesioniºti de valoare, mai
ales cu referire la educaþia în domeniul
economic.

„În prezent – a continuat profesorul
Allan Hodgson - suntem martorii unei
societãþi riscante, care prezintã riscuri
multiple, în special economice, iar rolul
unei universitãþi economice este acela
de a susþine ºi informa cu privire la o
practicã sustenabilã a afacerilor. Viitorul
învãþãmântului superior în domeniul
afacerilor depinde de activitãþile ºi ati-
tudinea pe care o au mediile universi-
tare. Acesta este numai unul din mo-
tivele pentru care Universitatea de Afa-
ceri din Amsterdam doreºte sã colabo-
reze cu Academia de Studii Economice
din Bucureºti”.

În legãturã cu colaborarea cu revista
editatã de CAFR, profesorul Allan
Hodgson a spus:

„Revista „Audit Financiar” este publi-
catã de Camera Auditorilor Financiari
din România încã din anul 2003. În
toatã aceastã perioadã, revista ºi-a
câºtigat o binemeritatã reputaþie în
cadrul profesiei contabile, în special în
cea de audit financiar, ca de altfel ºi în
mediul academic. Revista publicã nu
numai articole semnate de reputaþi pro-
fesori din România (ºi existã un numãr
important de cadre universitare în
Consiliul ªtiinþific al revistei), ci ºi arti-
cole semnate de profesioniºti în dome-
niu, precum ºi articole ale tinerilor cer-
cetãtori, cu subiecte cuprinzând teme
din domeniul auditului financiar, conta-
bilitate, finanþe, management ºi legis-
laþie. Revista „Audit Financiar” se bu-
curã de un important sprijin din partea
Camerei Auditorilor Financiari din Ro-
mânia, în special din partea prof.univ.dr.
Ion Mihãilescu, preºedintele CAFR.
Astfel, revista este capabilã sã informe-
ze asupra unor soluþii ºtiinþifice rezul-
tate ale celor mai bune practici.

Apreciez în mod deosebit aceastã re-
vistã care îmi oferã posibilitatea sã con-
tribui la cercetarea problemelor legate
de contabilitate ºi practicã în audit din
România”.

Cu prilejul evenimentului, prof.univ.dr.
Ion Mihãilescu, preºedintele Camerei
Auditorilor Financiari din România, l-a
felicitat în mod deosebit pe profesorul
Allan Hodgson pentru primirea înaltei
distincþii ºi i-a înmânat din partea Con-
siliului Camerei o plachetã în care este
înscris urmãtorul text: „Distinsului profe-
sor Allan Hodgson, în semn de înaltã
preþuire pentru prestigioasa activitate
didacticã ºi de cercetare ºtiinþificã în
domeniul profesiunii contabile, pentru
sprijinul acordat Camerei Auditorilor
Financiari din România în editarea
revistei „Audit Financiar”.

Profesorul Hodgson a mulþumit cãldu-
ros pentru acest gest, cãruia i-a atribuit
semnificaþia unui angajament al dom-
niei sale de a sprijini în continuare acti-
vitatea CAFR ºi în mod particular în
cadrul Consiliului ªtiinþific al revistei
organismului profesional românesc
pentru asigurarea unor prestaþii publi-
cistice de înalt nivel.
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Introducere
Dinamica schimbãrilor care ºi-au pus
impactul asupra organizaþiilor a deter-
minat o evoluþie spectaculoasã a practi-
cilor de audit intern, aspect remarcat ºi
de specialiºtii europeni1, ceea ce face
interesantã studierea acestora. Profe-
sioniºtii auditului intern trebuie sã facã
faþã unor provocãri din ce în ce mai
mari, managementul organizaþiilor a-
cordându-le tot mai multã încredere,
consultându-se cu aceºtia în luarea
deciziilor care pot influenþa viitorul orga-
nizaþiei.2

Considerãm cã problema cea mai
acutã, în ceea ce priveºte conºtienti-
zarea importanþei auditului intern pentru
funcþionarea organizaþiilor, se mani-
festã la nivelul entitãþilor private mici ºi
mijlocii. Dacã la organizaþiile din sec-
torul public nevoia de audit intern a fost
recunoscutã prin reglementarea aces-
teia prin intermediul legislaþiei auditului
public intern, în cadrul organizaþiilor pri-
vate existã, într-adevãr, o necesitate
obiectivã pentru auditul intern.

Folosirea metodei ABC în vederea
cuantificãrii economiei de costuri 
generate de implementarea 
proceselor de management 
al riscurilor 

Irinel ION*

* Drd., Academia de Studii Economice, ACCA, BDG Import SRL, e-mail: irinelion@yahoo.com
1 Marco Allegrini, University of Pisa, Italy
2 Lawrence B. Sawyer, JD, CIA, PA, una dintre cele mai cunoscute personalitãþi în domeniul auditului intern, cunoscut ºi sub numele de pãrintele

auditului intern modern

The Assessment of the Costs Decrease
Generated by Risk Management Process using
ABC Method 
The main objective of this study is to highlight a possible solution that can be used
to measure the costs decrease generated by the successful implementation of
the risk management processes within an organization. An important challenge
for the companies, within the actual crisis environment characterized by the exis-
tence of limited funds for the support activities, is to measure the efficiency of the
risk management processes of the internal audit function.
The authors consider that activity based costing methodology can be used to
measure the effects at the costs level, generated by the introduction of the risk
management activities. The array represented by the activities within an organi-
zation is associated with the risks structure, characterized by different occurrence
probabilities and their adverse effects. The risk exposure consists in different
costs which are supported by the organizations, as the risks, which are inade-
quately controlled, materialize.
Using disaggregation, the costs recorded by an organization can be divided into
risk free costs and costs which are influenced by the risk exposure of the organ-
ization, calculated and presented at each activity level.

Key words: risks, assessment, ABC method, economies, costs, control

Cuvinte cheie: riscuri, evaluare, metoda ABC, economii, costuri, control
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Dincolo de definiþia auditului intern ºi de
responsabilitãþile ºi funcþiile pe care le
îndeplineºte aceastã activitate în cadrul
unei organizaþii, ceea ce este cu ade-
vãrat important pentru managementul
unei organizaþii în conºtientizarea rolu-
lui pe care îl joacã auditul intern este
plus-valoarea pe care o poate aduce
implementarea recomandãrilor ºi pro-
punerilor auditorilor interni pentru orga-
nizaþie. Aceasta poate consta, dupã
caz, în reducerea riscurilor la care se
expune ºi, implicit, diminuarea costu-
rilor, creºterea valorii adãugate, creº-
terea eficienþei proceselor operaþionale,
identificarea zonelor în care existã defi-
cienþe ºi corectarea acestora etc.
Numai dupã sesizarea acestor aspecte
ºi a valorii adãugate pe care o aduce
organizaþiei, managementul va fi într-a-
devãr convins de importanþa acestei
funcþii (în situaþia în care managemen-
tul nu are o expunere anterioarã la o
astfel de funcþie în cadrul unei alte orga-
nizaþii, caz în care nu mai este nevoie
de o altã dovadã suplimentarã). 

Un rol important în aceastã potenþare a
importanþei auditului intern în structura
de ansamblu a unei organizaþii o au
profesioniºtii contabili, specialiºtii finan-
ciari ºi auditorii care activeazã în cadrul
organizaþiilor din România. Aceºtia tre-
buie sã ofere managementului organi-
zaþiilor în care lucreazã argumente soli-
de ºi exemple practice cu privire la im-
portanþa acestei activitãþi pentru me-
canismul funcþional al unei organizaþii.

În planificarea unei misiuni de audit
financiar, aspectele cu privire la evalu-
area riscului de control, a riscului ine-
rent ºi a riscului de audit (nedetectare)
au o importanþã deosebitã. Evaluarea

corectã a riscurilor ºi a sistemului de
control intern al companiei auditate per-
mite auditorului financiar sã planifice ºi
sã dimensioneze în mod corespunzãtor
întinderea procedurilor de audit, în ve-
derea exprimãrii unei opinii asupra situ-
aþiilor financiare care fac obiectul anga-
jamentului.

Obiectivul 
ºi metodologia 

de cercetare
Principalul obiectiv al acestei cercetãri
este acela de a identifica o soluþie în
vederea mãsurãrii economiei de costuri
generate de cãtre implementarea unei
funcþii de audit intern, respectiv a unor
activitãþi de management al riscurilor la
nivelul companiilor. Pentru atingerea
acestui deziderat, am realizat o cerce-
tare fundamentalã, de tip teoretic, prin
care am încercat sã transpunem câteva
dintre particularitãþile metodei ABC de
calculaþie a costurilor în planul evaluãrii
activitãþii de administrare a riscurilor la
nivelul companiilor. Ipotezele, metodo-
logia prezentatã, precum ºi rezultatele
obþinute ca urmare a aplicãrii metodei
propuse reprezintã contribuþii proprii ale
autorului cercetãrii. 

Particularitãþi ale
metodei 

ABC costing
Metodele tradiþionale de calcul de cost
se bazeazã pe „decuparea” întreprin-
derii în centre de responsabilitate. Însã,

la nivelul organizaþiei, se face simþitã
interdependenþa, astfel cã este imposi-
bilã identificarea unui centru ale cãrui
costuri ºi performanþe nu sunt condi-
þionate de alte centre de responsabili-
tate (de exemplu, costul unui produs
depinde de centrul de proiectare, de
costul materiilor prime ºi al materialelor
consumabile, de starea tehnicã a echi-
pamentelor tehnologice, de perfec-
þionarea personalului etc). De aseme-
nea, metodele tradiþionale de calcul de
cost utilizeazã metode de repartizare a
cheltuielilor indirecte bazate pe atribui-
rea uniformã a consumului de resurse
de cãtre obiectul de cost, în timp ce, în
mod real, acest consum se realizeazã
în mod diferit, neuniform. Aceste me-
tode conduc la apariþia unor fenomene
de subevaluare, supraevaluare sau
subvenþionare a costurilor.

Metoda ABC3 a fost conceputã între anii
70 ºi 80 în Statele Unite ale Americii în
sectorul de producþie ºi reprezintã una
dintre modalitãþile de rafinare a siste-
mului de calculaþie a costurilor, printre
noþiunile cele mai importante promo-
vate de aceastã metodã fiind „activitate”
ºi „inductor de activitate”. Noþiunea de
activitate a fost utilizatã pentru prima
datã la General Electric4 în analiza ºi
descrierea costurilor, deºi bazele meto-
dei ABC au fost puse la Harvard Busi-
ness School de cãtre profesorii Robin
Cooper ºi Kaplan5 în anul 1988. De la
lucrãrile desfãºurate pe tema manage-
mentului contabil de cãtre Johnson6 ºi
Kaplan (1987), cercetãrile întreprinse în
aceastã direcþie de cãtre diverºi autori
au fost foarte dinamice. Referitor la
studiile cu privire la managementul con-
tabil, Johnson ºi Kaplan au fost de
pãrere cã mai întâi trebuie analizate

3 Activity Based Costing
4 General Electric a experimentat o variantã a metodei ABC în anii 60, Bouquin, H., Comptabilité de Gestion, 4th edition, Economica, Paris, 2006, p.

85-86
5 Robert S. Kaplan (nãscut în 1940), profesor la Harvard Business School, inclus începând cu anul 2006 în Accounting Hall of Fame
6 Thomas H. Johnson, profesor de administrare a afacerilor la Portland State University, Oregon, cea mai vândutã lucrare a sa fiind "Relevance Lost"
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mai în detaliu activitãþile ºi procesele
din cadrul unei organizaþii, iar apoi tre-
buie identificatã legãtura dintre acestea
ºi managementul strategic, aceste pro-
puneri anunþând dezvoltarea unor
instrumente de management precum
„Balanced scorecard”7 ºi metoda
„Strategic ABC”. 

În viziunea metodei ABC, întreprinde-
rea nu mai este consideratã un ansam-
blu de entitãþi mai mult sau mai puþin
specializate, ci un federator de activi-
tãþi. Prin reuniunea lor se creeazã pro-
dusul pe care întreprinderea îl vinde.
Modelul devine: produsele consumã
activitãþi, iar activitãþile consumã
resurse.

Pentru a înregistra un cost mai perti-
nent, metoda ABC îºi propune sã repar-
tizeze cheltuielile indirecte în funcþie de
baza de repartizare care prezintã relaþia
de cauzã-efect între activitate ºi pro-
dusul care consumã activitatea. De
fapt, conform metodei ABC, baza de
repartizare se numeºte inductor de cost
(o bazã de repartizare care prezintã
relaþia cauzã-efect bazatã pe principiul
cã orice modificare la nivelul inductoru-
lui va cauza o modificare la nivelul cos-
tului).

Activitatea reprezintã un eveniment sau
o tranzacþie purtãtoare de costuri ºi
care se comportã ca un factor tipic în
formarea costurilor dintr-o întreprin-
dere. Activitatea se mai poate defini ca
o misiune specificã sau ca un ansamblu
de sarcini de aceeaºi naturã, efectuate
pentru a aduce un plus de valoare la
fabricarea produsului.

Identificarea activitãþilor este o etapã
esenþialã, care duce la eliminarea
acelor activitãþi care nu adaugã valoare.
De fapt, în afarã de materiile prime
directe ºi de muncã, care pot fi urmãrite

cu uºurinþã, toate celelalte activitãþi pot
fi considerate activitãþi suport. Activitã-
þile suport sunt toate activitãþile imateri-
ale care acompaniazã produsul. Nu-
mãrul de activitãþi dintr-o întreprindere
depinde de complexitatea operaþiilor.
Cu cât operaþiile sunt mai complexe cu
atât creºte numãrul de activitãþi purtã-
toare de costuri. Mãsura în care activi-
tãþile pot fi combinate depinde de gradul
de diversitate al produselor. Astfel, dacã
gradul de diversitate al produselor este
scãzut, activitãþile pot fi combinate mai
uºor, fãrã a afecta acurateþea calcu-
laþiei.

Dupã identificarea activitãþilor urmeazã
etapa de determinare a costului acesto-
ra. În acest scop, se utilizeazã atât
informaþiile colectate de la angajaþi, cât
ºi datele din contabilitatea financiarã

sau din alte surse interne. Pentru a cal-
cula costul pe obiecte de cost este
necesarã identificarea cauzei costului,
numitã inductor de cost sau factor de
cost. Inductorii de cost, denumiþi ºi sti-
mulatori de costuri, reprezintã mãrimile
de referinþã pentru repartizarea cos-
turilor indirecte. Inductorii de cost repre-
zintã cauza variaþiei consumurilor de re-
surse ºi servesc ca instrument de mã-
surã a volumului prestaþiilor furnizate.

Urmãtoarea etapã în aplicarea metodei
ABC este reprezentatã de constituirea
centrelor de regrupare, adicã toate
activitãþile pentru care s-au identificat
aceiaºi inductori de cost se grupeazã
într-un centru de regrupare. Astfel, se
urmãreºte uºurarea procesului de cal-
cul al costului, renunþând la un trata-
ment individual al fiecãrei activitãþi.

Informaþia despre cost, determinatã
prin metoda ABC, poate fi utilizatã în
diverse scopuri în organizaþie, acest
demers fiind cunoscut sub denumirea
de Activity Based Management (ABM)8.
Cele mai importante scopuri sunt: iden-
tificarea profitabilitãþii fiecãrui client prin
calculul distinct a douã costuri, cost pro-
dus ºi cost client; responsabilizarea
personalului prin faptul cã aceastã
metodã ajutã angajaþii sã înþeleagã cos-
turile ºi sã identifice activitãþile fãrã va-
loare care vor aduce în final îmbunã-
tãþiri ale sistemului; reducerea riscului
economic prin adaptabilitatea la piaþã
cu preþuri competitive.

Dar, similar altor metode, ºi metoda
ABC are limite. Printre principalele cri-
tici aduse metodei ABC am putea
menþiona dificultatea identificãrii acti-
vitãþilor care produc valoare ºi a induc-
torilor de cost, complexitatea ºi nivelul
detaliilor necesare pentru a realiza o

7 Kaplan ºi Norton, 1996, instrument de management strategic folosit pentru monitorizarea activitãþii angajaþilor 
8 Kuchta, D. and Troska, M., Activity-based Costing and Customer Profitability, Cost Management, 21 (3), 2007, p.18-25;

Metoda ABC 
reprezintã una dintre

modalitãþile de rafinare
a sistemului 
de calculaþie 

a costurilor, printre
noþiunile cele mai

importante promovate
de aceastã metodã 

fiind "activitate" 
ºi "inductor 

de activitate"
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calculaþie adecvatã9. În cazul folosirii de
estimãri pentru repartizarea costurilor
asupra activitãþilor, acurateþea ºi rele-
vanþa rezultatelor obþinute poate avea
de suferit.

Identificarea
riscurilor la nivelul

activitãþilor
În opinia noastrã, corelarea metodei
ABC de calculaþie a costurilor cu evalu-
area procesului de management a
riscurilor presupune, dupã identificarea
activitãþilor purtãtoare de costuri, identi-
ficarea riscurilor asociate acestor activi-
tãþi ºi prioritizarea acestora, din punctul
de vedere al probabilitãþii de apariþie ºi
al impactului acestora. Astfel, se creea-
zã o matrice a riscurilor în care sunt
prezentate riscurile existente la nivelul
activitãþilor purtãtoare de costuri ºi ie-
rarhizarea acestora în funcþie de impor-
tanþã.

Fiecãrei activitãþi i se asociazã, astfel,
un cumul de riscuri caracterizate prin
intermediul unor probabilitãþi de apariþie
diferite. Sã considerãm entitatea în sta-
rea iniþialã (fãrã implementarea unui
proces de management al riscurilor) la
momentul T0. Acestei entitãþi (la mo-
mentul T0), formatã dintr-un ansamblu
de activitãþi (A1, A2,....., An) îi cores-
pund anumite riscuri identificate cu
ocazia analizei de risc. Astfel, activitãþii
A1 îi corespund riscurile (R11, R12,
....,R1i,....), activitãþii A2 riscurile (R21,
R22,....,R2i,....), iar activitãþii An riscurile
(Rn1, Rn2,....,Rni,...).

Considerãm cã, la momentul T0, expu-
nerea entitãþii la risc (E0) poate fi calcu-
latã prin folosirea urmãtoarei formule:

unde E0 este expunerea societãþii la
risc la momentul T0, iar

reprezintã suma expunerilor la
risc identificate la nivelul activi-
tãþilor (A1, A2,....., An)

Cu alte cuvinte, expunerea entitãþii la
risc este egalã cu suma expunerilor la
risc identificate pentru fiecare activitate
în parte. Putem considera cã suma
riscurilor înglobate în cadrul expunerii la
risc a entitãþii se concretizeazã în anu-
mite costuri suportate de cãtre entitate,
ca urmare a manifestãrii unor riscuri
care nu sunt controlate în mod eficient
prin cadrul sistemului de control. Astfel,
suma costurilor pe care le înregistreazã
entitatea la momentul T0, poate fi
delimitatã în douã pãrþi: pe de o parte,
suma costurilor normale generate de o
activitate normalã ºi în lipsa manifestãrii
riscurilor specifice activitãþii, iar, pe de
altã parte, costurile generate de mani-
festarea matricii de risc aferente acti-
vitãþii entitãþii.

Cea mai mare parte a riscurilor este în
stare latentã, adicã nu se manifestã pe
parcursul derulãrii activitãþii. Numai o
parte dintre riscuri se concretizeazã în
costuri efective pentru entitate, ca
urmare a manifestãrii acestora la nivelul
activitãþilor desfãºurate de cãtre enti-
tate ºi în lipsa unor proceduri eficiente
de management al riscurilor. 

Aceastã deliminare a costurilor între
cele douã categorii este aproape impo-
sibil de realizat pentru o anumitã enti-
tate, dar, ceea ce considerãm cã este
foarte important ºi ceea ce va constitui
un element esenþial al abordãrii pe care

o vom folosi în continuare, este faptul
cã o parte importantã din costurile
înregistrate de orice entitate sunt deter-
minate de controlul necorespunzãtor al
fenomenului de risc la nivelul unei
entitãþi.

Astfel, costurile unei entitãþi la momen-
tul T0 pot fi dezagregate în costurile
fãrã risc (ne vom referi în continuare la
ele sub prescurtarea CFR0) ºi costurile
generate de expunerea la risc a enti-
tãþii, identificate ºi cuantificate anterior
prin intermediul variabilei E0, astfel :

CT0 = CFR0 + E0, 

unde CT0 sunt costurile totale înregis-
trate de cãtre entitate la momen-
tul T0, iar CFR0 ºi E0 reprezintã
costurile fãrã risc ºi respectiv
costurile generate de expunerea
la risc a entitãþii la momentul E0

Cuantificarea
economiei de costuri

generate de 
implementarea 
proceselor de 
management 

al riscurilor
O provocare importantã legatã de efi-
cienþa implementãrii unor procese de
management al riscurilor rezidã în cuan-
tificarea practicã a rezultatelor unei misi-
uni de audit intern. Dacã la nivel teoretic
ºi la nivel de intenþii, activitatea de audit
intern are drept scop verificarea sis-
temelor de control intern pentru a “adãu-
ga valoare ºi pentru a contribui la
îmbunãtãþirea proceselor operaþionale

9 De exemplu, Kaplan and Anderson (2007) explicã cã softul ABC pentru calculul costurilor necesitã 3 zile pentru 150 activitãþi ºi 45.000 repere, pen-
tru Hendee Enterprises, un producãtor de copertine din Houston
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ale unei organizaþii”10, la nivel practic
mãsurarea contribuþiei efective a activi-
tãþii de audit intern la nivelul diminuãrii
costurilor de exploatare ale unei entitãþii
pare mai dificil de realizat.

În continuare, propunem o metodã de
cuantificare a contribuþiei auditului in-
tern la diminuarea costurilor de exploa-
tare ale unei entitãþi, care se poate con-
stitui într-un instrument pentru manage-
mentul executiv de evaluare a eficienþei
activitãþii auditorilor interni, nu numai în
parametri calitativi, ci ºi cantitativ, prin
cuantificarea economiilor de costuri
realizate ca urmare a implementãrii unor
procese de management al riscurilor.

Am vãzut anterior cã suma costurilor
totale înregistrate de cãtre societate, în
lipsa unor procese de management al
riscurilor, poate fi exprimatã prin relaþia:

CT0 = CFR0 + E0, 

unde CT0 sunt costurile totale înregis-
trate de cãtre entitate la momen-
tul T0, iar CFR0 ºi E0 reprezintã
costurile fãrã risc ºi respectiv
costurile generate de expunerea
la risc a entitãþii la momentul E0

Sã considerãm cã entitatea planificã sã
implementeze o funcþie de audit intern
în vederea evaluãrii sistemului de con-
trol intern ºi a îmbunãtãþirii proceselor
operaþionale. Vom considera costul
echipei de audit intern CA (costul audi-
tului intern). Acest cost poate fi deza-
gregat, mai departe, la nivelul tututor
activitãþilor auditate:

unde CAi reprezintã costul activitãþii de
audit intern la nivelul activitãþii i

Astfel, costurile totale înregistrate de
cãtre entitate la momentul 1 (dupã im-
plementarea funcþiei de audit intern) pot
fi reprezentate ca:

CT1 = CFR1 + E1 + CA, 

unde CT1 sunt costurile totale înregis-
trate de cãtre entitate la momen-
tul T1, CFR1 ºi E1 reprezintã
costurile fãrã risc ºi respectiv
costurile generate de expunerea
la risc a entitãþii la momentul T1,
iar CA reprezintã costul auditului
intern

Prin dezagregarea formulei prezentatã
anterior, la nivelul activitãþilor, obþinem:

unde CT1 sunt costurile totale înregis-
trate de cãtre entitate la momen-
tul T1, CFRi ºi Ei reprezintã cos-
turile fãrã risc ºi respectiv cos-
turile generate de expunerea la
risc a entitãþii la momentul T1
pentru activitatea i, iar CAi
reprezintã costul auditului intern
pentru activitatea i

Pentru a asigura comparabilitatea la
nivelul costurilor, între T0 ºi T1, consi-
derãm cã este necesarã retratarea cos-
turilor þinând cont de nivelul activitãþii la
momentul T1. Astfel, costurile CT0, re-
tratate pentru a þine cont de noul volum
de activitate, vor fi egale cu:

unde V1i ºi V0i reprezintã volumele
realizate pentru activitatea i, la
momentele T0 ºi T1

Astfel, pentru fiecare activitate, în vede-
rea asigurãrii comparabilitãþii, costurile

vor fi retratate în conformitate cu noile
volume (V1) obþinute din desfãºurarea
activitãþii respective. 

La nivel de activitate, eficienþa introduc-
erii activitãþii de audit intern poate fi
analizatã prin intermediul comparaþiei:

unde CT0i reprezintã costurile totale
retratate la momentul T0 pentru
activitatea i, iar  reprezintã cos-
turile totale la momentul T1 pen-
tru activitatea i

Sau, mergând mai departe:

unde CFR0i = CFR1i reprezintã costu-
rile la momentul T0, retratate
pentru a þine cont de noul volum
de activitate

ºi având în vedere faptul cã CFR0i =
CFR1i deoarece, în mod normal, fãrã
un spor de productivitate, costurile, în
lipsa fenomenului de risc, rãmân con-
stante în timp,

unde E0i reprezintã costurile retratate
aferente expunerii la risc la
momentul T0 pentru activitatea
i, E1i reprezintã costurile afe-
rente expunerii la risc la momen-
tul T1 pentru activitatea i, iar CAi
reprezintã costul activitãþii de
audit intern la nivelul activitãþii i

Rezultã cã eficienþa resurselor supli-
mentare angajate în activitatea de audit
intern (concretizate în CAi) poate sã fie
analizatã prin perspectiva economiei de
costuri generatã de activitatea de audit
intern E0i - E1i, care este egalã cu
diferenþa dintre costurile totale retratate

10 Definiþia auditului intern datã de Institutul Auditorilor Interni (http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-audit-
ing/?search=definition%20Internal%20Audit): Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value
and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to eva-
luate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.
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între momentele T0 ºi T1. În situaþia în
care E0i - E1i > CAi se poate aprecia cã
activitatea de audit intern este eficientã,
costurile resurselor angajate fiind infe-
rioare economiei de costuri generate de
managementul adecvat al riscurilor ºi
de îmbunãtãþirea sistemului de control
intern, ca urmare a mãsurilor propuse
de cãtre auditorii interni. Dacã, dim-
potrivã, costurile resurselor angajate
sunt superioare economiei obþinute,
activitatea de audit intern nu contribuie
încã la crearea de valoare adãugatã
pentru entitate, acesta neconstituind
însã un motiv suficient pentru a desfi-
inþa activitatea de audit intern.

Pentru a genera rezultate corespunzã-
toare, metoda descrisã mai sus nece-
sitã anumite ajustãri/retratãri, dupã cum
urmeazã:

- costurile aferente activitãþilor desfã-
ºurate la nivelul unei entitãþi trebuie
sã fie ajustate între momentul T0 ºi
T1 cu creºterea de productivitate
înregistratã de cãtre entitate în
perioada respectivã;

- inductorii de cost folosiþi la reparti-
zarea costurilor prin metoda ABC
trebuie sã rãmânã aceiaºi între T0
ºi T1;

- din cadrul expunerii la risc trebuie
sã fie eliminate anumite riscuri care
nu pot fi controlate ºi care s-au
manifestat în perioada respectivã
(calamitãþi naturale, schimbãri la
nivelul fiscalitãþii, schimbãri la nivel
politic ºi legislativ etc.).

Metoda nu se aplicã ºi în cazul veni-
turilor suplimentare obþinute de cãtre o
entitate în urma îmbunãtãþirii pro-
gramelor de management al riscurilor.
Astfel, îmbunãtãþirea sistemului de con-
trol poate avea drept rezultat, pe de o
parte, diminuarea costurilor de exploa-
tare, care pot fi cuantificate prin inter-

mediul folosirii metodei ABC, dupã cum
am vãzut mai sus, iar, pe de altã parte,
suplimentarea veniturilor obþinute de
cãtre entitate, care poate sã fie esti-
matã folosind alte tehnici ºi metode,
pentru a putea calcula impactul cumulat
al setului de recomandãri ºi soluþii for-
mulate de cãtre auditorii interni.

Metode alternative
de evaluare 
a eficienþei 

programelor 
de management 

al riscurilor
Faþã de varianta propusã anterior, care
se poate constitui într-o abordare uni-
tarã ºi consistentã de evaluare a efi-
cienþei auditului intern la nivelul unei
organizaþii, pot exista ºi alte metode
alternative de stabilire a rezultatelor
obþinute prin implementarea reco-
mandãrilor unei misiuni de audit intern.

Fiecare recomandare conþinutã în ra-
portul de audit intern, în scopul îmbu-
nãtãþirii matricei de risc a entitãþii ºi a
diminuãrii costurilor generate de cãtre
activitãþile derulate de cãtre entitate,
poate fi cuantificatã, în principiu, în ter-
meni monetari. Astfel, economia de
costuri generatã de implementarea
recomandãrilor auditorilor interni poate
fi pusã în balanþã faþã de costurile
implementãrii acestor recomandãri (din
punct de vedere al resurselor necesare
pentru implementarea acestora).

Sã considerãm un exemplu ipotetic, o
recomandare furnizatã în raportul de
audit intern pentru o organizaþie din
sectorul comerþului: „Creºterea vânzã-
rilor, în special pe canalul horeca, unde

reducerile acordate sunt mai mici;
oprirea vânzãrilor cãtre canalele/clienþii
cu o profitabilitate foarte scãzutã”.

În mod normal, vânzarea entitãþii este
împãrþitã dupã cum urmeazã: 60% pe
canalul „retail” ºi 40% pe canalul „hore-
ca”11. Marja comercialã obþinutã pe
canalul „retail” este de 5%, iar marja
comercialã obþinutã pe canalul „horeca”
este de 10%. Astfel, pentru o vânzare
totalã lunarã de 1.000.000 lei, entitatea
realizeazã, în mod normal, o marjã
comercialã de 1.000.000*60%*5% +
1.000.000*40%*10%, adicã 70.000 lei,
în medie 7% din cifra de afaceri obþi-
nutã.

Implementarea recomandãrii propuse
în raportul de audit intern ar avea ca
rezultat schimbarea ponderii vânzãrilor
pe cele douã canale de distribuþie, dupã
cum urmeazã: canalul „horeca” 70% ºi
canalul „retail” 30%. Astfel, pentru o
vânzare lunarã de 1.000.000 lei, marja
comercialã care ar putea fi obþinutã ar fi
de 1.000.000*30%*5% +1.000.000*
70%*10%, adicã 85.000 sau 8,5% din
cifra de afaceri lunarã.

Iatã un exemplu prin care imple-
mentarea unei recomandãri furnizate
de cãtre auditul intern, poate genera o
creºtere a veniturilor cu 15.000 lei lunar
sau 1.5% din cifra de afaceri realizatã.

Nu toate recomandãrile furnizate de
cãtre auditorii interni au caracterul de a
fi uºor transpuse în estimãri ºi calcule
cu privire la economii de costuri sau po-
tenþiale venituri suplimentare generate
de creºterea eficienþei ºi eficacitãþii me-
canismului de control intern. Anumite
recomandãri au un caracter calitativ,
cum ar fi de exemplu „Creºterea vizibili-
tãþii pe canalul horeca”, care poate im-
plica o serie de activitãþi precum sem-
narea unor contracte de promovare ºi
vizibilitate pentru anumite locaþii, desfã-
ºurarea unor promoþii ºi campanii de

11 HORECA - HOtels, REstaurants, CAtering
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marketing, desfãºurarea unor eveni-
mente tematice etc. 

Evaluarea în termeni monetari a efi-
cienþei acestor instrumente de creºtere
a vizibilitãþii este ceva mai dificil de
cuantificat în termeni monetari, cu toate
cã nu este imposibilã.

Concluzii
Prin folosirea metodei descrise în ca-
drul acestui studiu, poate fi cuantificatã
în termeni reali economia de costuri
generatã de implementarea unei funcþii
de audit intern. Astfel, prin comparaþia
realizatã între costurile înregistrate de
cãtre o organizaþie înainte ºi dupã
implementarea acestei funcþii, calcul ce
va fi realizat la nivel de activitate, poate
fi determinatã eficienþa resurselor supli-
mentare angajate în activitatea de audit
intern, care va fi analizatã prin pers-
pectiva diferenþei între costurile totale
retratate între cele douã momente.

Considerãm cã metoda propusã pentru
evaluarea ºi cuantificarea eficienþei pro-
gramelor de management al riscurilor,
în comparaþie cu resursele angajate
pentru desfãºurarea acestora, are
avantajul de a îmbina avantajele me-
todei ABC de repartizare a costurilor la
nivelul activitãþilor (care rezultã într-o
alocare mult mai apropiatã de realitate
a costurilor la nivelul activitãþilor con-
sumatoare de resurse) cu diminuarea
de costuri generatã de implementarea
unor programe de îmbunãtãþire a pro-
cesului de management al riscurilor.

În lipsa unor dovezi clare, cuantificate
în termeni cantitativi (cum sunt cele
referitoare la economia de costuri reali-
zatã de cãtre entitate sau obþinerea
unor venituri suplimentare ca urmare a
îmbunãtãþirii sistemului de control), este
posibil ca managementul sã nu con-
ºtientizeze faptul cã resursele supli-

mentare necesare pentru furnizarea ºi
implementarea acestor soluþii sunt jus-
tificate, în cele mai multe cazuri, de re-
zultatele obþinute ca urmare a desfã-
ºurãrii activitãþii de audit intern.

Dincolo de anumite dificultãþi inerente
în încercarea de evaluare a eficienþei ºi
eficacitãþii mãsurilor de îmbunãtãþire a
sistemului de control, considerãm cã
este important ca fiecare entitate sã
aibã implementat un instrument de
evaluare ºi mãsurare a eficienþei activi-
tãþii de audit intern. În lipsa unui astfel
de instrument ºi/sau a experienþei ante-
rioare a entitãþii în desfãºurarea unor
activitãþi de management al riscurilor,

este posibil ca managementul la nivel
înalt sã nu acorde întregul suport pentru
procesul de îmbunãtãþire a sistemului
de control ºi de management al ris-
curilor.

De asemenea, chiar în situaþia în care
implementarea unor anumite reco-
mandãri nu are rolul de a contribui la
reducerea costurilor pe termen scurt,
este posibil ca, pe termen lung, redu-
cerea pânã la un nivel acceptabil a
apariþiei unor riscuri sã ofere o funda-
mentare solidã a consumului de resur-
se pentru consolidarea sistemului de
control intern ºi þinerea sub control a
riscurilor la care este expusã entitatea.
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Organizaþia este un sistem extrem de dificil de modelat co-
respunzãtor. Însã este de datoria ºtiinþei sã gãseascã rãs-
punsuri la astfel de existente. Jocul ºtiinþei nu are, în princi-
piu, un sfârºit: cel care va hotãrî într-o zi sã nu mai testeze în
continuare enunþurile ºtiinþifice, ci sã le considere ca definitiv
verificate, acela iese din joc (Popper, 1970).

Introducere
Obiectivul teoriei agenþiei îl constituie structurarea relaþiilor
contractuale1 între principal (proprietar) ºi agent (manager) ºi
eliminarea conflictelor de interese care pot apãrea între
aceºtia, astfel încât agentul sã ia deciziile favorabile pentru a
maximiza bunãstarea (averea) principalului. Contabilitatea
genereazã, prin situaþiile financiare, informaþii necesare ela-
borãrii ºi controlului execuþiei unor asemenea contracte,
aceasta devenind o mizã atât pentru proprietar, cât ºi pentru
manager. În contextul globalizãrii pieþelor, s-a impus un lim-
baj comun, care sã asigure comunicarea financiarã necesarã
circulaþiei libere a capitalurilor pe pieþele internaþionale, iar
începutul mileniului trei a marcat acceptarea normelor con-
tabile IAS/IFRS ca standarde contabile globale, proces com-
binat de convergenþa celor douã referenþiale cu vocaþie
internaþionalã – normele IAS/IFRS cu normele contabile
americane  US GAAP (Ionaºcu, 2008). 

Cum ºtiinþele sociale nu pot oferi rãspunsuri universal vala-
bile, ci doar un set de interogaþii posibile, din care trebuie sã
selectãm pe cele ce se potrivesc cazului studiat ºi de a gãsi
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rãspunsuri mai adecvate, cunoaºterea ºtiinþificã propusã este
supusã unui joc de limbaj prin focusarea atenþiei pe miza per-
formanþei, în sensul celui mai bun raport input/output între in-
vestiþie ºi plusvaloare. Scopul final nu este neapãrat cu-
noaºterea în sine, ci sporirea puterii pãrþilor implicate în viaþa
organizaþiei (Foucault, 2000). În aceste condiþii, se impune o
deconstrucþie a procesului de analizã a organizaþiilor, per-
miþându-se identificarea „punctelor nevralgice” (în cazul nos-
tru conflictul proprietar – manager), abordarea postmodernã
oferind cadrul unei reconstrucþii a rolului omului în organiza-
þie. Þinând cont de o fragmentare a cunoaºterii datã de noi
forme de experienþã, organizaþiile sunt interpretate drept
creaþii ale oamenilor în conformitate cu concepþiile, cuno-
ºtinþele, opiniile lor. Ultimele studii practice demonstreazã
importanþa analizei acestor caracteristici ºi însuºiri ale oame-
nilor prin valorificarea gradului în care sunt sau nu sunt con-
forme cu cerinþele organizaþiilor moderne.

Metodologia cercetãrii
Pentru realizarea demersului ºtiinþific a fost necesarã par-
curgerea unui set de etape, a cãror menire a fost facilitarea
procesului de cercetare ºtiinþificã. În demersul nostru, chiar
dacã cercetarea empiricã are la bazã studiul realitãþii con-
tabile româneºti în contextul ipotezelor teoriei agenþiei, ne
propunem o poziþionare în domeniul contabilitãþii inter-
naþionale ºi al armonizãrii contabile.

Pe mãsura parcurgerii procesului de acumulare ºtiinþificã
individualã, am identificat rând pe rând aria generalã de cer-
cetare, pornind de la practicile de raportare internaþionalã,
aplicarea standardelor de raportare financiarã referitoare la
problematica studiatã ºi posibilitatea alinierii acestora în con-
textul românesc. Pentru cunoaºterea domeniului selectat, am
utilizat cu preponderenþã douã metode principale de cer-
cetare: analiza literaturii de specialitate privind relaþia ac-
þionar-manager din perspectiva teoriei agenþiei, precum ºi
observarea neparticipativã, urmãrind evoluþia în timp a feno-
menelor indicate la nivelul ariei de cercetare.

Metoda de cercetare ºtiinþificã bazatã pe studiul literaturii de
specialitate privind relaþia acþionar-manager din perspectiva
teoriei agenþiei s-a axat pe identificarea modului în care doc-
trina contabilã caracterizeazã aceste concepte, cât ºi noutã-
þile surprinse de standardele de raportare financiarã. Obser-
varea neparticipativã s-a bazat pe analiza rapoartelor ºi situ-
aþiilor financiare româneºti date publicitãþii ºi pe surprinderea
caracteristicilor aferente teoriei agenþiei. Am concluzionat
mãsura în care legislaþia ºi practicile româneºti sunt pregãtite

ºi se pot alinia la cele internaþionale în ceea ce priveºte
reflectarea în situaþiile financiare a raporturilor contractuale
între acþionari ºi manageri privite prin prisma teoriei agenþiei. 

În cadrul acestui studiu, am întreprins o cercetare a practi-
cilor de raportare financiarã la societãþile cotate în categoria
I la Bursa de Valori Bucureºti (BVB) privind modalitãþile de
prezentare a informaþiilor referitoare la organizarea ºi struc-
turarea relaþiilor acþionari-manageri, modalitãþi de remune-
rare a managerilor pe bazã de performanþã, identificarea cos-
turilor de agent ºi monitorizarea acestora. 

Astfel, am utilizat o serie de alte metode de cercetare
(culegerea de informaþii, prelucrarea acestora, interpretarea
datelor cercetãrii), am þinut cont de tehnicile de cercetare
(studiul referinþelor bibliografice, cãutarea de informaþii la
nivelul bazelor de date, aport personal) ºi am folosit pro-
cedee de cercetare ºi diverse instrumente de investigare
(construirea de baze de date necesare prelucrãrii ºi inter-
pretãrii rezultatelor cercetãrii, utilizarea motoarelor de
cãutare on-line, resurse ºi publicaþii on-line). Pe parcursul
studiului se regãsesc ºi exemple privind practicile de
raportare financiarã în România, tocmai pentru a autentifica
reflectarea ºi evidenþierea particularitãþilor studiate. 

Relaþia dintre acþionari 
ºi manageri din perspectiva

teoriei agenþiei
Conform relaþiei de agent, principalul (mandantul) angajeazã
agentul (mandatarul) sã presteze anumite servicii în numele
sãu, ceea ce implicã o delegare a responsabilitãþilor (de
autoritate) în legãturã cu anumite decizii în organizaþie. În
doctrina românã, unii autori enunþã existenþa a douã teorii
privind natura juridicã a raporturilor dintre un agent devenit
administrator ºi proprietar, ºi anume concepþia clasicã, ce are
la bazã teoria mandatului ºi concepþia modernã, care evi-
denþiazã teoria reprezentãrii legale. 

Alþi autori susþin dubla naturã juridicã, contractualã ºi legalã
a raporturilor dintre administrator ºi proprietar (Dominte,
2008). Împãrtãºim cea de a doua opinie, pentru cã mandatul
administratorilor este acordat atât în temeiul prevederilor
Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, cât ºi în baza
dispoziþiilor unui act constitutiv. Astfel, în concepþia noastrã,
temeiul juridic al acestei împuterniciri constã în prevederile
legii prin încheierea unui contract, pentru cã administratorul
trebuie sã-ºi manifeste expres consimþãmântul în vederea
acceptãrii acestei funcþii în temeiul art. 153 alin. (3) din Legea
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nr. 31/1990. De asemenea, perfectarea contractului de man-
dat poate sã aibã rolul de a limita cadrul juridic al mandatului
legal. În dreptul englez, raportul juridic al administratorului cu
proprietarul este configurat prin coordonatele contractului de
agenþie (agency, engl.), ce constituie de fapt instituþia
reprezentãrii. Jurisprudenþa englezã asimileazã acestei naturi
juridice ambele forme de împuternicire specifice contractului
de agenþie. Aceastã interpretare este fãcutã nu în sensul relie-
fãrii unei diferenþe între legislaþiile bazate pe cutume ºi pe
precedente juridice ºi legislaþiile bazate pe dreptul român, ci
este doar o reliefare din punct de vedere juridic a aspectelor
referitoare la delegarea de responsabilitãþi în context de luare
a deciziilor în organizaþie.

În situaþia în care atât agentul, cât ºi principalul vor acþiona în
scopul maximizãrii propriei funcþii de utilitate, diminuarea con-
flictului de interese între cele douã pãrþi se poate face: 

(1) printr-un sistem de mijloace prin care managerul ar-
gumenteazã deciziile luate, dar ºi prin unele îngrãdiri
date de adunarea generalã a acþionarilor (de exem-
plu, prezentarea rapoartelor de activitate, posibilitatea
sancþionãrii echipei de conducere dacã nu ºi-a înde-
plinit obiectivele, oferirea consiliului de administraþie a
rolului de mecanism de control cel mai important);

(2) printr-un sistem de cheltuieli de monitorizare (monito-
ring costs, engl.) a agentului efectuate de cãtre princi-
pal (de exemplu, efectuarea unui audit independent,
efectuarea unui control eficient); 

(3) printr-un sistem eficient de cheltuieli de cointeresare
(bonding costs, engl.). 

Încercând o fragmentare a realitãþii, se poate observa cã,
practic, este imposibil ca agentul sã ia în toate situaþiile decizi-
ile cele mai potrivite din punctul de vedere al principalului,
toate acestea la un cost zero. De aceea, obiectivul relaþiilor de
agent este sã se gãseascã un optim între cheltuieli ºi interese
de ambele pãrþi, astfel încât sã se respecte obiectivele
fiecãruia. Primii care au construit un model al teoriei de agent
au fost Jensen ºi Meckling (1976). Acest model constã în
cãutarea proporþiei optime (1-α) a acþiunilor deþinute de
acþionari care va conduce la maximizarea valorii firmei (V) ºi
a valorii recompenselor (F) în naturã ce se acordã manager-
ilor. Jensen ºi Meckling au analizat comportamentul unui pro-
prietar - manager care deþine 100% din acþiunile organizaþiei
faþã de comportamentul unui manager care deþine numai o
parte (α) din capitalul gestionat. 

Managerul proprietar ce deþine 100% din acþiuni va acþiona în
scopul maximizãrii propriei funcþii de utilitate în douã moduri

sau ca o combinaþie de cele douã. În primul mod, acesta va
acþiona asupra averii sale, ca valoare (V) totalã a acesteia,
caz în care o unitate monetarã avantaje (F) în naturã repre-
zintã o diminuare cu o unitate monetarã a cash-flow-ului orga-
nizaþiei ºi deci, o reducere a valorii (V) ce va fi suportatã de
acþionarul însuºi (jocul sumei nule). În al doilea caz, ma-
nagerul-proprietar 100% va acþiona asupra avantajelor (F) în
naturã, caz în care avantajele (F) au acelaºi efect asupra va-
lorii (V) ca în primul caz, dar managerul - proprietar α% va
câºtiga o unitate monetarã avantaje în naturã ºi va suporta o
parte α<1 din scãderea de valoare (V). Este foarte clar cã, în
condiþii de asimetrie informaþionalã ºi întârziere sau lipsã de
rãspuns din partea acþionarilor (care deþin 1 - α din acþiuni),
managerul-proprietar α% ar privilegia remunerarea suplimen-
tarã (F) în naturã, acceptând voluntar o reducere a valorii
organizaþiei.

Recompensarea managerilor
bazatã pe profit ºi 

performanþã
Cu scopul de a limita riscurile comportamentului oportunist al
managerilor, organizaþiile oferã acestora planuri de co-intere-
sare raportate la indicatori contabili. Aceasta conduce la for-
mularea ipotezei remunerãrii, conform cãreia managerii, în
organizaþii cu o puternicã diluare a capitalului, ar trebui sã
privilegieze metodele contabile ce majoreazã rezultatul. În
general, cele trei argumente principale pentru justificarea
introducerii salarizãrii în funcþie de profit au fost cã acest mod
de remunerare:

stimuleazã productivitatea angajaþilor;

diminueazã necesitatea reducerilor de personal în
perioadele de recesiune;

sporeºte gradul de identificare a angajaþilor cu firma la
care lucreazã.

În primul rând, stimularea productivitãþii angajaþilor s-a lovit
de-a lungul timpului de unele inconveniente: efectul unui sin-
gur angajat, luat individual, asupra performanþelor unei orga-
nizaþii luatã ca un întreg este, cel mai probabil, nesemnifica-
tiv; gradul de profitabilitate al unei organizaþii poate fi determi-
nat de o multitudine de alþi factori (acþiunile concurenþei,
efectele crizei economice); existenþa oamenilor care nu con-
siderã cã motivarea se face neapãrat prin recompensa
bãneascã; influenþarea profitului de politicile ºi opþiunile con-
tabile folosite. În al doilea rând, un sistem de remunerare pe

Raporturile contractuale 
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bazã de profit poate împiedica o organizaþie sã-ºi pãstreze
oamenii cei mai calificaþi, într-o perioadã de crizã financiarã2.
În fine, majoritatea schemelor de remunerare în funcþie de
profit prevãd cã veniturile salariaþilor reflectã într-o mãsurã
neînsemnatã profiturile, astfel încât orice conflict de interese
între un agent ºi principal sã nu fie afectat. 

Din punct de vedere contabil, gestiunea rezultatului ºi câºti-
gurile managementului sunt prezentate în spiritul conflictului
de interese manager-proprietar. Gestiunea rezultatului ºi a
performanþei este vãzutã drept o intervenþie a managerului în
procesul de informare financiarã pentru a-ºi însuºi parte din
câºtigurile personale, reþinându-se aspectele oportuniste ale
comportamentului acestuia. Câºtigurile managementului
apar atunci când sunt folosite judecãþi discreþionare în rapor-
turile financiare ºi în tranzacþiile structurale prin care este
afectatã informarea financiarã prin inducerea în eroare
despre performanþa economicã sau prin influenþarea veni-
turilor contractuale ce depind de valorile raportate (Dechow ºi
Skinner, 2000). 

Pentru o bunã perioadã de timp, contul de profit ºi pierdere a
fost perceput la toate nivelurile, atât de investitori, manage-
ment, precum ºi de alte pãrþi interesate, drept cea mai impor-
tantã situaþie dintre situaþiile financiare anuale, investitorii
folosind veniturile anterioare ale afacerii în previzionarea
câºtigurilor lor viitoare, cu impact direct asupra preþului acþiu-
nilor ºi a dividendelor.

O formã de aliniere a scopurilor managerilor executivi cu cele
ale proprietarilor constã ºi în efectuarea unui audit indepen-
dent. Auditorul, care desfãºoarã o activitate independentã în
slujba proprietarilor ºi care este plãtit de proprietari, ajutã la
menþinerea confidenþialitãþii ºi a încrederii asupra muncii
managerilor, concretizându-ºi rolul de a evalua dacã situaþiile
financiare reflectã în mod corect performanþa financiarã.
Auditorul poate urmãri, la nivel de contracte ºi la nivel de
raportare financiarã un anumit nivel de performanþã a mana-
gerilor, pachetele de remunerare ºi stimulentele materiale
oferite, dar ºi respectarea condiþiilor ºi obligaþiilor descrise în
contracte. 

Pentru ca auditorul, la rândul lui, sã nu poatã fi vãzut ca un
agent, este necesar ca acesta sã fie independent atât faþã de
consiliul de administraþie, cât ºi faþã de managerii executivi
sau neexecutivi. La nivelul teoriei agenþiei, costul aferent
efectuãrii unui audit independent este vãzut drept un cost de
monitorizare.

Recompensarea agenþilor 
cu acþiuni sau pachete 

de opþiuni pe acþiuni
Pentru a evita pe cât posibil conflictul de interese principal-
agent ºi sub influenþa din ce în ce mai mare a modelului
anglo-american, existã o tendinþã, tot mai des întâlnitã, sã se
recurgã la remunerarea administratorilor sau a consiliului de
administraþie nu numai prin salarii, ci ºi prin oferirea unor
stocuri de acþiuni (share-based payment, engl.), în ideea cã
agenþii devin cât se poate de interesaþi de performanþa eco-
nomicã a organizaþiei pe care o conduc, reflectatã prin
dinamica ascendentã a cotaþiilor la bursã. Experienþa ameri-
canã a arãtat cã, prin aceastã modalitate de remunerare a
managerilor, veniturile acestora au explodat, neavând la
bazã tocmai o creºtere a performanþei economice a firmei.
Totuºi, aceastã modalitate de platã se înscrie foarte bine
tendinþelor teoriei agenþiei ºi, printr-o bunã implementare,
poate aduce rezultate dintre cele mai bune în condiþiile dimi-
nuãrii conflictelor de interese.

Din punct de vedere contabil, se impune ca o organizaþie, la
nivel de raportare contabilã, sã recunoascã aceste tranzacþii
cu plata pe bazã de acþiuni în situaþiile sale financiare, inclu-
siv tranzacþiile cu angajaþii sau alte pãrþi care vor fi decontate
în numerar sau alte active sau instrumente de capitaluri pro-
prii. Totodatã, organizaþia va avea ca obiectiv sã reflecte în
profitul sau în pierderea sa, precum ºi în poziþia sa financia-
rã efectele tranzacþiilor cu plata pe bazã de acþiuni ºi sã
explice, mai în detaliu, în cadrul notelor explicative, cheltu-
ielile asociate tranzacþiilor în care sunt acordate angajaþilor
opþiuni de acþiuni (stock option, engl). Acest obiectiv este
trasat ºi dezbãtut de IFRS 2 „Plata pe bazã de acþiuni”.

Transferurile de instrumente de capitaluri proprii de la
acþionari cãtre alte pãrþi (inclusiv manageri) care au furnizat
bunuri sau servicii organizaþiei reprezintã tranzacþii cu plata
pe bazã de acþiuni, cu excepþia cazului când transferul este
în mod clar destinat altui scop decât plata bunurilor sau ser-
viciilor furnizate cãtre entitate. Se impune, aici, a se face dis-
tincþia între intrarea în drepturi conform IFRS 2 ºi urmãtoarea
situaþie: când o organizaþie acordã tuturor deþinãtorilor unei
clase particulare de instrumente de capitaluri proprii dreptul
de a achiziþiona instrumente de capitaluri proprii suplimenta-
re la un preþ care este mai mic decât valoarea justã a acelor

2 În perioadele de crizã financiarã, organizaþiile care aplicã sisteme de salarizare fixe îi pot atrage pe angajaþii bine pregãtiþi ai organizaþiilor care
funcþioneazã în sistem de remunerare pe bazã de profit.
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instrumente de capitaluri proprii ºi un angajat primeºte un
astfel de drept, deoarece este deþinãtorul instrumentelor de
capitaluri. Puþine þãri, însã, au legalizat standardizãri în acest
domeniu. Aceastã problemã este un motiv de preocupare în
numeroase þãri tocmai pentru cã utilizarea plãþii pe bazã de
acþiuni a crescut în ultimii ani ºi continuã sã se rãspân-
deascã. Se impune, astfel, ca o organizaþie, la nivel de ra-
portare contabilã sã recunoascã aceste tranzacþii cu platã pe
bazã de acþiuni în situaþiile sale financiare decontate în nu-
merar sau alte active sau instrumente de capitaluri proprii. 

Pentru ca o organizaþie sã prezinte informaþiile care permit
utilizatorilor situaþiilor financiare sã înþeleagã efectul tranzac-
þiilor cu plata pe bazã de acþiuni asupra profitului sau pierderii
entitãþii aferente perioadei ºi asupra poziþiei sale financiare,
se impune sã se prezinte urmãtoarele: 

(a) cheltuiala totalã recunoscutã pentru perioada care
rezultã din tranzacþiile cu plata pe bazã de acþiuni în care
bunurile sau serviciile nu se clasificã pentru recunoaº-
tere ca active ºi au fost recunoscute imediat drept chel-
tuialã, inclusiv prezentãrile separate ale acelei porþiuni a
cheltuielii totale care rezultã din tranzacþiile contabilizate
ca tranzacþii cu plata pe bazã de acþiuni cu decontare în
instrumente de capitaluri proprii ale entitãþii; 

(b) pentru datoriile care rezultã din tranzacþii cu plata pe
bazã de acþiuni: valoarea contabilã totalã la sfârºitul
perioadei, valoarea intrinsecã totalã la sfârºitul perioadei
a datoriilor pe care partenerul le-a încasat în numerar
sau alte active înainte de sfârºitul perioadei.

Contractele dintre acþionari ºi manageri pot sã prevadã ca
instrumentele de capitaluri proprii sã intre în drepturi imediat,
angajatului necerându-i-se sã finalizeze serviciile prestate
într-o perioadã specificã, pânã sã aibã dreptul necondiþionat
la acele instrumente de capitaluri proprii. Din punct de vedere
contabil, la data acordãrii, organizaþia va recunoaºte servici-
ile primite integral, cu o creºtere corespunzãtoare în capi-
taluri proprii. Experienþa practicã aratã cã aceste tipuri de
clauze în contractele dintre acþionari ºi manageri nu ar trebui
sã fie folosite. Însã, contractele dintre acþionari ºi manageri
pot cuprinde clauze de condiþionare a angajãrii managerului
pe o anumitã perioadã de timp sau de îndeplinirea unei
condiþii de performanþã, cum ar fi ca entitatea sã realizeze o
creºtere specificatã a profitului sau o creºtere specificatã a
preþului acþiunilor entitãþii. 

Este motivul pentru care discuþia referitoare la efectele fis-
cale ale tranzacþiilor cu plata pe bazã de acþiuni trebuie sã
prevadã dacã cheltuielile provenite din tranzacþii sunt

deductibile. În caz afirmativ, trebuie verificat dacã valoarea
reducerilor sau a deducerilor fiscale este sau nu aferentã
aceleiaºi perioade contabile.

Aspecte ale remunerãrii 
administratorilor 

în România
Considerãm de o foarte mare importanþã tratarea aspectelor
legate de remuneraþia membrilor consiliului de administraþie
sau ai consiliului de supraveghere, respectiv a directorilor, în
sistemul unitar ori a membrilor directoratului, în sistemul
dualist de administrare a unei societãþi. Pornim de la reali-
tatea conform cãreia toate aceste grupuri de interese trebuie
sã fie stimulate ºi apreciate pentru modul în care gestioneazã
ºi conduc activitatea unei societãþi, în scopul identificãrii ºi
analizãrii oportunitãþilor de afaceri profitabile.

În cazul societãþilor analizate, remuneraþia membrilor consili-
ului de administraþie sau ai consiliului de supraveghere este
stabilitã fie prin hotãrâre a adunãrii generale a acþionarilor, fie
prin actul constitutiv. La rândul lui, consiliul de administraþie
respectiv consiliul de supraveghere are obligaþia de a stabili
remuneraþia directorilor, în sistemul unitar ºi a membrilor di-
rectoratului în sistemul dualist. Mai mult, consiliul de admi-
nistraþie, respectiv consiliul de supraveghere poate stabili ºi
o remuneraþie suplimentarã membrilor acestuia, în condiþiile
în care actul constitutiv sau adunarea generalã a acþionarilor
fixeazã limitele generale ale tuturor remuneraþiilor acordate
în acest sens.

Trebuie stabilit, încã de la început, cã noþiunea de remune-
raþie în acest caz nu are o naturã salarialã. Pe durata
îndeplinirii mandatului, toate aceste grupuri de interese nu
pot încheia cu societatea un contract de muncã, raporturile
contractuale fiind guvernate de regulile aplicabile mandatului
comercial. Din punct de vedere al valorii remuneraþiei, aceas-
ta poate fi stabilitã fie sub forma unei sume fixe, fie sub forma
unei sume variabile sau o combinaþie între cele douã forme.
Menþionãm cã plata pe bazã de acþiuni sau opþiuni de acþiuni
se încadreazã din punctul nostru de vedere într-o formã vari-
abilã de remunerare. Apreciem cã adunarea generalã a
acþionarilor poate modifica cuantumul remuneraþiei per-
soanelor menþionate, chiar ºi în ipoteza în care aceasta a fost
fixatã, ab initio, prin actul constitutiv. 

Atât în anexa la Ordinul 1752/2005 valabil pentru încheierea
situaþiilor financiare ale anului 2009, cât ºi în anexa Ordinului

Raporturile contractuale 
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3055/2009 valabil începând cu 01 ianuarie 2010 ºi care
abrogã vechiul ordin privitor la aprobarea reglementãrilor
contabile conforme cu directivele europene, sunt descrise,
printre altele, la nivelul notei 8 din cadrul situaþiilor financiare,
informaþii privind salariaþii ºi membrii organelor de adminis-
traþie, de conducere ºi de supraveghere. Astfel, la nivelul
notelor explicative se vor face menþiuni asupra indemnizaþi-
ilor acordate membrilor organelor de conducere ºi de
supraveghere, informaþii privind obligaþiile contractuale cu
privire la plata pensiilor cãtre foºtii membrii ai organelor de
administraþie, indicându-se valoarea totalã a angajamentelor,
dar ºi unele avansuri ºi valoarea creditelor acordate, cu
prezentarea tuturor condiþiilor de acordare.

Din studiul notei explicative nr. 8 aferente situaþiilor financia-
re analizate se trag câteva concluzii pentru studiul realizat.
Astfel, existã foarte puþine cazuri când se face referire la
numãrul ºi valoarea salariilor administratorilor. De cele mai
multe ori, se prezintã, alãturi de suma totalã a cheltuielilor cu
salariile, o împãrþire a salariilor în funcþie de categoria de ma-
nagement ºi alte categorii de personal. 

Considerãm aceastã prezentare irelevantã cazului studiat de
cãtre noi, întrucât ne intereseazã cel puþin o evoluþie a salari-
ilor administratorilor ºi a conducerii executive ce are în-
cheiate contracte de mandat cu societatea ºi nu a totalitãþii
salariilor managementului la nivel operaþional din societate.
Sugerãm, în primul rând, cã este util de prezentat o împãrþire
a remuneraþiilor administratorilor ºi managerilor aferente
raportului contractului de mandat ºi, separat, a remuneraþiilor
managerilor aferente contractului individual ºi/sau colectiv. 

Este de preferat o clasificare a remuneraþiilor fixe ºi variabile
înregistrate în contabilitate, fie cã este vorba de înregistrarea
cheltuielilor aferente lunilor calendaristice, fie de înregis-
trarea unui provizion aferent unor criterii de performanþã, cal-
culat la sfârºit de an în funcþie de datele financiare sau non
financiare. Menþionãm cã aceste sume ar trebuie prezentate
individual (în funcþie de numãrul de luni de desfãºurare a
activitãþii), iar în cazul apariþiei unor probleme de confidenþia-
litate, pe total, dar cu respectarea categoriilor descrise.
Totodatã, acestea ar fi util sã fie prezentate în dinamicã, cel
puþin pe ultimii doi ani. 

Precizãm cã, de asemenea, este util ca în momentul pu-
blicãrii acestor informaþii, sã se prezinte ºi gradul de
îndeplinire a obiectivelor trasate prin contractul de mandat.

Directorii care au încheiat cu societatea un contract de
muncã, ar trebui sã fie prezentaþi separat de cei care au
încheiat contract de mandat, inclusiv sumele aferente salari-
ilor plãtite ºi/sau provizioanele constituite.

Acþionarii societãþii pot decide obiectivele de performanþã
care trebuie îndeplinite pentru anul urmãtor ºi prin pre-
zentarea unui buget de venituri ºi cheltuieli. Este cazul Alro
SA, care o datã cu setul de documente fãcute publice afe-
rente anului 2009, publicã ºi bugetul pe 2010, fixând mana-
gerilor ºase þinte pe care le are de atins în anul acesta3. Trei
dintre obiective vizeazã ajungerea la o anumitã limitã în ceea
ce priveºte realizarea producþiei, conform cu domeniul de
activitate în care opereazã ºi trei dintre ele vizeazã
îndeplinirea unor obiective financiare legate de cifra de afa-
ceri, profit brut ºi net, profitabilitate, dupã cum urmeazã:

- producerea a 228.027 tone de aluminiu electrolitic;

- producerea a 251.501 tone de aluminiu turnat;

- vânzãri de 186.528 tone de produse din aluminiu pri-
mar ºi 40.300 tone de produse de aluminiu prelucrat;

- realizarea cifrei de afaceri de 579.6 milioane USD;

- profit net de 56.7 milioane USD, profit brut de 67.5
milioane USD ; 

- profitabilitate netã de 10%.

Mai mult, existã o clasificarea a principalilor indicatori care
determinã calculul profitului net total. Considerãm utile aces-
te precizãri, în sensul în care putem determina la sfârºitul
perioadei analizate, în cadrul situaþiilor financiare 2010, dacã
au fost îndeplinite aceste obiective ºi, astfel, putem trage
concluzia dacã administratorii Alro SA au fost plãtiþi pro-
porþional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor descrise mai
sus.

Persoana numitã într-una din funcþiile de administraþie tre-
buie sã fie asiguratã pentru rãspundere profesionalã. Spre
exemplu, Transgaz SA publicã în notele explicative la situaþi-
ile financiare aferente anului 2009 faptul cã societatea a
încheiat contracte de rãspundere profesionalã pentru un
numãr de 54 de persoane din conducerea societãþii. 

Poliþa a fost încheiatã cu SC Carpatica Asig SA Sibiu,
declaratã câºtigãtoare în urma aplicãrii procedurii „cerere de
ofertã”. Suma totalã asiguratã a fost de 55.000.000 EUR,
pentru o primã de asigurare de 75.000 EUR/an4. În rest, nu

3http://www.alro.ro/investitorii/investitorii/raportarifinanciare.ro.html?file=tl_files/alro/news/AGA2010/situatii_financiare_2009.zip, accesat 5 mai 2010
4http://www.transgaz.ro/Downloads/Situatii_financiare/situatii_financiare_anuale_individuale_anuale_31_12_2009_24_03_2010.pdf, accesat 6 mai

2010, p.30



278/2010

am mai întâlnit niciun alt document oferit de cãtre societãþile
analizate în cadrul prezentului studiu care sã facã referire la
acest aspect. Apreciem cã aceastã informaþie, în cazul în
care se aplicã, ar trebui sã fie prezentatã în nota 8 la notele
explicative ale situaþiilor financiare.

În privinþa prezentãrii situaþiilor financiare se impune o trans-
parenþã5 mai mare, în acest mod asigurându-se ºi un impor-
tant mijloc de publicitate, dar ºi modalitatea cea mai eficien-
tã de diversificare a surselor de finanþare, chiar dacã sunt
fãcute astfel public anumite informaþii privind activitatea ma-
nagementului ºi salarizarea acestuia. Iar acestea trebuie
oferite la nivelul notelor explicative la situaþiile financiare
anuale printr-o mai largã prezentare. 

La nivelul legislaþiei româneºti, se impun unele mãsuri faþã de
reglementarea modalitãþilor de fidelizare în sensul unor facili-
tãþi fiscale acordate organizaþiei ºi menþinerii unei legãturi
stabile cu angajaþii de top. Din punct de vedere fiscal, trebuie
sã se þinã cont cã, la nivelul Uniunii Europene, planurile de
opþiuni de acþiuni pot fi transferate cãtre zone cu fiscalitate
redusã, iar impozitarea transfrontalierã a veniturilor prezintã
aspecte delicate. 

În prezent, conform OUG 82/2007 pentru modificarea ºi com-
pletarea art.152 din Legea 31/1990 privind societãþile comer-
ciale, remuneraþia administratorilor ºi directorilor, obþinutã în
temeiul contractului de mandat, este asimilatã din punct de
vedere fiscal veniturilor din salarii, iar, din punct de vedere al
obligaþiilor, trebuie calculate ºi efectuate plãþi cãtre sistemul
public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cãtre sis-
temul de asigurare pentru accidente de muncã ºi boli profe-
sionale, cãtre sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi sistemul
asigurãrilor de sãnãtate. 

Oferirea de acþiuni salariaþilor ºi administratorilor se înca-
dreazã într-unul din demersurile noastre, urmãrind impactul
pe care poate sã-l obþinã asupra situaþiei financiare a socie-
tãþii. Existã unele exemple în acest sens. Spre exemplu, SC
Impact Developer & Contractor SA face cunoscut publicului
cã, în cadrul adunãrii generale extraordinare a acþionarilor
din data de 19.04.2008, s-a aprobat, cu majoritate de voturi,
achiziþionarea de cãtre societate, de pe piaþa de capital, de
acþiuni proprii în cuantum de cel mult 4% din capitalul social.
Dintre acestea, s-a decis alocarea de cãtre societate a unui
numãr de pânã la 13.000.000 acþiuni cãtre salariaþii ºi admi-

nistratorii societãþii, la un preþ egal cu preþul de achiziþie, în
termen de maxim 12 luni de la achiziþie6.

Referitor la aplicarea IFRS 2, societãþile care deþin categoria
I de tranzacþionare la BVB au declarat la nivelul anului 2009
cã acest standard nu a avut impact asupra situaþiilor financia-
re (la nivel de poziþie financiarã sau performanþã), moda-
litãþile de platã a membrilor consiliului de administraþie ºi a
directorilor efectuându-se conform respectãrii Legii 31/1990.
Menþionãm cã folosirea plãþii pe bazã de acþiuni ar trebui sã
influenþeze ºi situaþiile financiare ale societãþilor cotate la
BVB. Cu toate acestea, mai ales în situaþiile financiare con-
solidate, se trateazã IFRS 2 „Plata pe bazã de acþiuni” din
punct de vedere al modificãrilor ºi al unui eventual impact,
însã nu are capacitatea, încã, de a influenþa situaþiile finan-
ciare. Un impediment în aplicarea IFRS 2 (cel puþin la nivelul
prezentãrii situaþiilor financiare ale anului 2009) este ºi acela
cã nu existã o metodã descrisã, uzualã, dar ºi faptul cã nu
este aplicatã în nici una dintre companiile româneºti în care
acþionar majoritar este statul. 

Referitor la atenuarea conflictului de interese acþionari-mana-
geri susþinem douã modalitãþi: prima, aºa cum am vãzut, se
referã la transparenþa prezentãrii informaþiilor, iar a doua se
referã la folosirea de persoane ºi rapoarte independente. Ne
referim aici la modalitãþile de organizare a societãþii folosin-
du-se un administrator independent aºa cum este definit de
Legea societãþilor comerciale din România, în cazul sistemu-
lui unitar de conducere, sau de trecere la sistemul de condu-
cere dualist. Majoritatea societãþilor comerciale au optat ca
preºedintele consiliului de administraþie sã fie ºi directorul
general al societãþii. 

Din punctul nostru de vedere, recomandarea ar fi ca
preºedintele consiliului de administraþie sã nu fie ºi director
general ºi reamintim cã prin Legea nr. 441/2006 a fost intro-
dus sistemul guvernãrii corporatiste, existând pãreri, la care
ne alãturãm, conform cãrora este bine sã se renunþe la sis-
temul tradiþional de administrare (sistemul unitar) ºi sã se
implementeze sistemului dualist, cu un directorat având rolul
exclusiv în conducerea societãþii ºi subordonat din punct de
vedere al atribuþiilor de conducere controlului consiliului de
supraveghere.

Efectuarea unui audit independent vine sã credibilizeze acþi-
unile ºi deciziile conducerii reflectate în situaþiile financiare.
Raportul de audit marcheazã, în general, responsabilitatea

Raporturile contractuale 

5 Considerãm transparenþa ca fiind o modalitate nu de a oferi secrete din interiorul organizaþiei, ci o schimbare de mentalitate ºi o educaþie profe-
sionalã bazatã pe profesionalism ºi sinceritate. 

6 http://www.impactsa.ro/!res/fls/prospect-alocare-actiuni.doc, p. 3, accesat 7 mai 2010
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conducerii asupra întocmirii ºi prezentãrii fidele a situaþiilor
financiare, responsabilitatea auditorului fiind aceea de a
exprima o opinie asupra acestora. Se menþioneazã cã rapor-
tul de audit este adresat exclusiv acþionarilor. De altfel, rapor-
tul de audit, alãturi de situaþiile financiare anuale ºi raportul
administratorului sunt aprobate de cãtre adunarea generalã a
acþionarilor. 

Din punctul nostru de vedere pot fi încurajate reglementãrile
pentru publicarea ºi utilizarea de materiale informative ela-
borate de persoane sau entitãþi independente. În relaþia cu
instituþiile bancare, în raportul de audit se regãseºte, toto-
datã, ºi un raport de conformitate al raportului administrato-
rilor cu situaþiile financiare, în concordanþã cu Ordinul
Guvernatorului Bãncii Naþionale a României, nr. 5/2005, art.
160, punctul 2, prin care se face referire la identificarea infor-
maþiilor financiare care sã fie concordante cu informaþiile
prezentate în situaþiile financiare.

Concluzii
Studiul teoriei agenþiei ºi al practicii atenuãrii conflictului de
interese principal-agent se poate deplasa pe direcþia creºterii
relevanþei ºi a capacitãþii de performanþã la nivel managerial
prin rigurozitate metodologicã, fapt ce va face sã asistãm la
unele abdicãri de la metodele tradiþionale.

Din pãcate, din studiul situaþiilor financiare ale societãþilor
cotate în categoria I la BVB tragem concluzia cã nu avem
suficiente informaþii referitoare la remunerarea managerilor
pe bazã de performanþã, iar procesul decizional nu este
transparent. 

În general, remuneraþia managerilor depinde de dimensiunea
ºi complexitatea afacerii. Corelarea obþinerii veniturilor de
cãtre manageri în funcþie de indicatorii de performanþã se
întâlneºte foarte rar sau nu este transparentã, iar remune-
raþia sub formã de platã pe bazã de acþiuni este încã evitatã.
Se impune, astfel, ca societãþile cotate la BVB sã utilizeze cri-
terii ºi standarde mai precise, care sã facã informaþiile date
publicitãþii comparabile cu sistemele de raportare general
acceptate. Adoptarea ºi utilizarea Standardelor Internaþionale
de Raportare Financiarã (IFRS) asigurã informaþii de o cali-
tate adecvatã, credibile ºi comparabile cu ale celorlalte þãri.
Rapoartele statutare de audit adaugã credibilitate informaþi-
ilor financiare publicate. 

Totuºi, procesul de fragmentare a tuturor acestor aspecte va
conduce la integrãri ºi dezintegrãri, urmând un proces de
deconstrucþie în contextul exportãrilor tradiþiilor dintre Europa

ºi Statele Unite ale Americii ºi prin schimbãri la nivel de
raportare financiarã. 

Nu este exclus, însã, ca între cele douã tipuri de culturi sã-ºi
facã locul o a treia, ºi anume coexistenþa liniºtitã între puncte
de vedere diferite cel puþin între cele care împãrtãºesc ace-
leaºi presupoziþii metateoretice.
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Introducere
Printre consecinþele adoptãrii tot mai
largi a tehnologiilor din sfera „întreprin-
derii inteligente” (cunoscutã, de regulã,
sub numele de Enterprise 2.0), se aflã
ºi apariþia unor modele noi de achiziþie
ºi dobândire a dreptului de a utiliza pro-
dusele software, aplicaþiile economice
ºi industriale, platformele de execuþie,
precum ºi componentele de infrastruc-
turã. Cel mai cunoscut dintre aceste noi
modele este numit „software ca servi-
ciu” (“Software as a Service” - SaaS) ºi,
în prezent, constituie o metodã foarte
rãspânditã de distribuþie a produselor
software din aria conceptului Enterprise
2.01. Pe mãsurã ce tehnologiile de tip
semantic sunt adoptate ºi integrate în
procesele de afaceri ale organizaþiilor
moderne, „vânzarea” aplicaþiilor soft-
ware de gestiune, în accepþiunea sa
tradiþionalã (numitã, de regulã, „soft-
ware ca produs” – Software as a Pro-
duct - SaaP), pierde teren în faþa aces-
tui nou model de afaceri, cu atât mai
rapid cu cât consumatorii realizeazã
avantajele, simplitatea ºi eficienþa aces-
tei noi practici2. În mod categoric, activi-
tatea de audit financiar nu va constitui o
excepþie de la aceastã regulã.

Metodologia de 
cercetare

Prezentul articol face parte dintr-un
demers de cercetare mai larg, realizat
de autor în zona memoriei organizaþio-
nale ºi a tehnologiilor din sfera Enter-
prise 2.0, continuând cercetarea doc-
toralã a autorului în domeniul modali-
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The "Software as a Service" Model and Its
Possible Applications in the Field of Financial
Audit 
Among the consequences of the Enterprise 2.0 family technologies' growing pop-
ularity, we can observe the rise of a set of new business models for the use and
employment of software applications, some of them also applicable  for infrastruc-
ture components. The most popular of these models is by far "Software as a
Service" (also called SaaS). SaaS is a software distribution model assuming the
software applications are hosted and maintained by the vendor or the distributor,
the user access being granted exclusively by means of the Internet. The paper at
hand is a literature review and also an action research, meant to provide an
objective and unbiased comparison of the two major software distribution models,
and also to identify the strengths, the weaknesses and the favorite areas of appli-
cability for each model. The paper is a part of a larger research performed by the
author in the field of Enterprise 2.0 technologies.

Key words: Organizational knowledge, Enterprise 2.0, Software as a Service,
Web 2.0, Semantic Web, audit firm

Cuvinte cheie: Memorie organizaþionalã, Enterprise 2.0, Software ca serviciu, Web 2.0,
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tãþilor de asistare informaticã a activi-
tãþii de audit financiar, ale cãrei rezul-
tate au fost susþinute public, fiind vali-
date de cãtre comunitatea ºtiinþificã ºi
academicã. Scopul principal al acestei
cercetãri l-a constituit identificarea unor
noi arii de aplicabilitate a tehnologiilor
informaþionale moderne, bazate pe cu-
noaºtere, în domeniul auditului financiar.

Prezenta cercetare a fost posibilã ºi da-
toritã oportunitãþilor oferite de proiectul
de cercetare intitulat ”Cercetãri privind
modelarea ºi construirea memoriei or-
ganizaþionale. OMCCAAF - un nou ca-
dru metodologic pentru capitalizarea
acquis-ului cognitiv din domeniul finan-
ciar-contabil”, câºtigat prin competiþie ºi
finanþat de CNCSIS, proiect în cadrul
cãruia autorul este membru. Acest
proiect îºi propune o analizã criticã a
noilor tehnologii din sfera Enterprise 2.0
ºi a termenului de „întreprindere inte-
ligentã”, precum ºi utilizarea acestora în
scopul elaborãrii unui cadru conceptual
ºi metodologic original, destinat con-
struirii ºi consolidãrii memoriei organi-
zaþionale din domeniul financiar-con-
tabil. De asemenea, proiectul încearcã
elaborarea referenþialului specific, ne-
cesar pentru integrarea completã a
tehnologiilor Web semantice în dome-
niul contabilitãþii financiare. Prin natura
sa, acest proiect apeleazã la un vast
inventar metodologic, pornind de la
studiul comparativ al metodelor consa-
crate în domeniul gestiunii cunoºtinþe-
lor, identificând factorii de influenþã în
alegerea soluþiei tehnice de modelat ºi
realizând diseminarea periodicã a rezul-
tatelor cercetãrii în vederea validãrii
acestora de cãtre comunitatea acade-
micã.

În realizarea acestui articol s-a urmãrit
permanent identificarea aºteptãrilor
profesioniºtilor în domeniul auditului fi-
nanciar, în special prin interviuri directe.
Acolo unde s-a considerat necesarã
preluarea opiniei unui alt autor, în citat
exact sau în formã sinteticã, acest lucru
s-a realizat cu menþionarea completã ºi
identificarea exactã a sursei utilizate.

Validarea concluziilor cercetãrii s-a rea-
lizat pe baza unor discuþii informale cu
practicieni din domeniu, membri ai unor
organizaþii care sunt interesate sau au
iniþiat migraþia de la utilizarea de soft-
ware ca produs la utilizarea de software
ca serviciu.

Autorul are o experienþã de peste opt
ani în domeniul cercetat, precum ºi o
serie de rezultate precedente (articole
publicate, comunicãri susþinute ºi cer-
cetare doctoralã). Prin publicarea în
cadrul unei reviste de prestigiu din
domeniul profesiei de audit, autorul
urmãreºte o validare suplimentarã a
propriilor opinii, fiind interesat atât de
potenþiala confirmare, cât ºi de po-
tenþiala infirmare a acestora.

Modelul tradiþional 
– software ca produs
În mod tradiþional, aplicaþiile software
sunt tratate ca un produs sau ca un
activ atât de cãtre vânzãtor, cât ºi de
cãtre cumpãrãtor. De regulã, acestea
sunt achiziþionate direct de cãtre con-
sumator, care se poate considera pro-
prietar al unei copii a programului3.
Clientul plãteºte „pe loc” (la momentul
cumpãrãrii) o taxã de licenþã, care îi dã

dreptul de a instala ºi de a utiliza apli-
caþia software într-o anumitã configu-
raþie hardware ºi pentru un anumit
numãr de utilizatori. În majoritatea
cazurilor, aplicaþia software poate fi uti-
lizatã pe termen nelimitat, dar pe o sin-
gurã maºinã (pe un singur calculator).
De asemenea, consumatorul de soft-
ware poate fi nevoit sã plãteascã o taxã
periodicã, situatã între 5% ºi 25% din
costul iniþial al produsului, pentru ser-
vicii de întreþinere, suport tehnic ºi actu-
alizare. Din punct de vedere contabil,
se poate afirma cã în acest model de
utilizare aplicaþiile software se „capitali-
zeazã”, ceea ce înseamnã cã vor fi
prezentate sub formã de active (imobi-
lizãri necorporale) în situaþiile financiare
ale companiei care le-a achiziþionat4.
De asemenea, compania care le-a
achiziþionat le va deprecia (amortiza)
costul iniþial pe întreaga perioadã de
viaþã estimatã (sau prevãzutã de lege).
În opinia autorului, aplicaþiile software
sunt sensibil mai depãrtate de noþiunea
de ”active”, în raport cu configuraþiile
hardware, dar, totuºi, acestea au fost
tratate în mod echivalent (cel puþin, din
punct de vedere contabil) atât de cãtre
vânzãtor, cât ºi de cãtre cumpãrãtor.

Crearea aplicaþiilor software sub forma
unor bunuri de larg consum a reprezen-
tat o „loviturã” importantã, finalizatã cu
succes masiv pentru companiile care
au oferit produse revoluþionare pe piaþa
de software. Acest efect este în strânsã
legãturã cu mecanismul economic al
dezvoltãrii de software. Procesul de
producþie pentru software este unic prin
faptul cã nivelul costului marginal al
fiecãrei unitãþi nou produse tinde cãtre
zero5. Realizarea unui pachet software

3 Cusumano, Michael A., 2004, The Business of Software: What Every Manager, Programmer, and Entrepreneur Must Know to Thrive and Survive
in Good Times and Bad, Free Press Publishing.

4 Iod Group, 2002, Software as a Service, Director Publications Ltd.
5 Pohl, Klaus, Böckle, Günter, Linden, Frank J. van der, 2005, Software Product Line Engineering: Foundations, Principles and Techniques, Springer

Publishing 1st edition
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este un proiect al cãrui cost total vari-
azã, de regulã, între câteva zeci de mii
ºi câteva milioane de dolari sau euro.
Odatã ce proiectul s-a încheiat ºi apli-
caþia a fost finalizatã, costul de distri-
buþie este aproximativ acelaºi, indife-
rent cã se distribuie o copie sau un mili-
on de copii. Primul exemplar vândut are
un cost foarte mare, dar costul marginal
scade vertiginos pe mãsurã ce noi copii
ale produsului sunt distribuite clienþilor.
În acest fel, companiile ale cãror pro-
duse software au un succes evaluat ca
„mediu” îºi pot acoperi costurile de pro-
ducþie, putând obþine ºi un oarecare
profit. Companiile ale cãror produse au
un succes foarte ridicat ºi reuºesc sã
vândã milioane de copii ale produsului
vor avea profituri uriaºe. Figura 1 des-

crie contrastul dintre marja de profit
„tradiþionalã”, caracteristicã bunurilor de
consum, ºi marja de profit, caracteris-
ticã industriei software. Zona marcatã
dintre venituri ºi cheltuieli reprezintã
marja de profit. Dupã cum rezultã din
figurã, pentru o anumitã creºtere a valo-
rii vânzãrilor, creºterea profitului în in-
dustria software este sensibil mai mare
în raport cu media aferentã bunurilor de
consum. În opinia autorului, cauza
acestei discrepanþe este nivelul aproa-
pe inexistent al costurilor variabile în
industria software.

Acest model „standard” pentru industria
producãtoare de software s-a cristalizat
în urma succesului enorm al unor com-
panii ca Microsoft, SAP sau Oracle,

care nu au ezitat sã îºi publice uriaºele
profituri obþinute. Totuºi, acest gen de
succes rãmâne foarte asemãnãtor cu
cel din industria muzicalã, fiind bazat pe
„hituri”, adicã aplicaþii profund mediati-
zate ºi având un succes enorm, la un
public foarte larg6. Produsele software
care nu sunt primite ºi tratate ca „hituri”
de cãtre piaþã obþin însã profituri semni-
ficativ mai reduse (cu unul sau douã
ordine de mãrime), producãtorii lor
situându-se aproape continuu în echili-
bru fragil, pe o linie îngustã, între profit
ºi pierdere. În plus, marii producãtori de
software nu se orienteazã, aproape
niciodatã, cãtre standarde deschise,
care sã permitã transfer facil de date
între aplicaþii. 

„Sigilarea” aplicaþiilor, limitarea la cele
câteva formate proprietare de docu-
ment ºi evitarea oricãrei posibilitãþi de
conversie ºi migrare a documentelor
cãtre produsele concurente au repre-
zentat întotdeauna caracteristici ale
aplicaþiilor software „de succes”, deºi
constituie un dezavantaj major pentru
cumpãrãtorii ºi utilizatorii acestora.
Odatã ce un client a fost „câºtigat” de
cãtre un vânzãtor de aplicaþii software,
acestuia i se vor limita cât mai mult
posibilitãþile de a migra cãtre un produs
concurent mai bun sau mai ieftin7.

Deºi din analiza anterioarã se desprind
o serie de avantaje importante, utiliza-
rea aplicaþiilor software ca produse de
larg consum este grevatã de o serie de
probleme majore. În majoritatea cazu-
rilor, aplicaþia software este descãrcatã
de pe portalul Web al distribuitorului, iar
instalarea ºi configurarea rãmân în
sarcina exclusivã a cumpãrãtorului. 
Ca urmare, aplicaþia software trebuie sã
fie pregãtitã pentru a opera în medii
eterogene, neprevãzute sau insta-

Modelul „Software as a Service”

6 Haines, Steven, 2008, The Product Manager’s Desk Reference, McGraw-Hill Publishing 1st edition.
7 Gannod, Gerald C., Mudiam, Sudhakiran V., Lindquist Timothy E., 2005, Automated support for service-based software development and integra-

tion, în: Journal of Systems and Software, vol. 74, nr. 1, 1 ianuarie 2005, pag. 65-71.
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bile8. Aplicaþia va fi instalatã în cadrul
reþelei clientului, pe configuraþii hard-
ware ºi sisteme de operare instalate ºi
parametrizate de cãtre client. Cel puþin
teoretic, aplicaþia software trebuie sã fie
capabilã de a face faþã oricãrei posibili-
tãþi ºi de a opera în orice mediu, cu
orice set de parametri. În opinia autoru-
lui, acest deziderat este însã extrem de
costisitor pentru producãtorul aplicaþiei.

Un al doilea impediment major, cãruia
producãtorii de software trebuie sã îi
facã faþã, este suportul pentru multiple
sisteme de operare. În situaþia în care
un producãtor intenþioneazã sã obþinã o
cotã de piaþã importantã, este nevoit sã
dezvolte versiuni separate ale produsu-
lui, pentru fiecare sistem de operare
major (Windows, Linux, MacOs, Unix).
Importantele diferenþe dintre aceste sis-
teme de operare fac ca doar o micã
parte din codul sursã al aplicaþiei sã
poatã fi utilizat în toate versiunile aces-
teia, de multe ori ajungându-se la nece-
sitatea de a dezvolta patru sau cinci
aplicaþii diferite, vândute cu acelaºi
nume ºi destinate fiecare altui sistem
de operare. Efectul negativ asupra pro-
ducãtorului este, în acest caz, evident.
O cantitate semnificativã de resurse
(timp, bani ºi resurse umane), care ar
putea fi utilizatã pentru dezvoltarea de
noi facilitãþi ale aplicaþiei, este consu-
matã pentru a testa funcþionarea aces-
teia sau a modulelor sale, pe diferite
sisteme de operare, pe diferite variante
ale sistemelor de operare sau pe di-
ferite configuraþii hardware mai noi sau
mai vechi9.

Aceste dezavantaje se resimt adesea ºi
la nivelul consumatorului. În majoritatea

cazurilor, costurile cu instalarea ºi con-
figurarea aplicaþiilor achiziþionate depã-
ºesc cu mult costurile de achiziþie. În
prezent, fiecare organizaþie tinde sã
dispunã de o reþea proprie, cu nume-
roase particularitãþi ºi, ca urmare, ele-
mente ca topologia reþelei sau diferitele
incompatibilitãþi hardware trebuie sã fie
prevãzute, luate în considerare ºi, în
final, rezolvate. Chiar ºi în cazul apli-
caþiilor foarte populare, testate pe larg
ºi documentate exhaustiv, administra-
torii reþelei sau ai sistemului îºi asumã
un risc major cu fiecare instalare sau
actualizare a unei noi versiuni. 

Noul model – 
software ca serviciu

Ca urmare a impedimentelor descrise
anterior, atât producãtorii de aplicaþii
software, cât ºi clienþii lor se dovedesc
tot mai interesaþi în adoptarea unui nou
model de producþie ºi consum al aces-
tor aplicaþii, cunoscut sub denumirea
genericã de „software ca serviciu” (Soft-
ware as a Service - SaaS). Deºi mo-
delul este prezent de mai mulþi ani, nefi-
ind, în esenþã, o noutate, ceea ce îl face
diferit este adoptarea pe scarã tot mai
largã ºi compatibilitatea foarte bunã cu
soluþiile din sfera Enterprise 2.010. Suc-
cesul cunoscut de SaaS în ultimii ani
este strâns legat de succesul tehnologi-
ilor Web 2.0. Deoarece conectarea la
reþea ºi accesul Internet au devenit uni-
versale, modelul de afaceri al acestei
noi abordãri poate fi aplicat acum de
cãtre cvasi-totalitatea consumatorilor
de software. Aplicaþiile Web au atins un

nivel de maturitate care permite utiliza-
torilor sã obþinã on-line aceeaºi expe-
rienþã ºi sã beneficieze de aceleaºi fa-
cilitãþi ca în cazul aplicaþiilor off-line tra-
diþionale11. O comparaþie între facilitãþile
oferite de aplicaþiile-client de poºtã
electronicã cu suport Web (ca GMail) ºi
cele „clasice” (ca Microsoft Outlook)
sau între pachetul Microsoft Office ºi
suita de aplicaþii Google Documents
poate fi edificatoare.

În opinia autorului, atitudinea de interes
ºi încrederea generalã în modelul
SaaS, observabile astãzi în cazul majo-
ritãþii consumatorilor de software, îºi au
originile în adoptarea rapidã a acestui
model de afaceri de cãtre companiile de
mici dimensiuni, activând în domenii
care impun utilizarea de aplicaþii soft-
ware a cãror complexitate conduce la
costuri care depãºesc cu mult posibili-
tãþile clientului. Utilizarea de software
ca serviciu a fost deosebit de atractivã,
deoarece a permis unor companii care
aveau un departament de IT minimal
(sau nu aveau deloc) sã utilizeze apli-
caþii software pe care nu le-ar fi putut
instala, configura ºi gestiona în absenþa
unui departament IT solid. O companie
multinaþionalã îºi poate permite sã
formeze o echipã de profesioniºti pen-
tru a instala, configura ºi administra ser-
vere, reþele sau aplicaþii, dar o com-
panie de mici dimensiuni nu poate
suporta asemenea costuri.

Al doilea avantaj major al modelului de
utilizare a aplicaþiilor software ca servi-
ciu este, în opinia autorului, faptul cã
acest model permite clientului (cumpã-
rãtorului) sã plãteascã numai pentru

8 Pohl, Klaus, Böckle, Günter, Linden, Frank J. van der, 2005, Software Product Line Engineering: Foundations, Principles and Techniques, Springer
Publishing 1st edition.

9 Haines, Steven, 2008, The Product Manager’s Desk Reference, McGraw-Hill Publishing 1st edition
10 Blokdijk, Gerard, 2008, SaaS 100 Success Secrets - How companies successfully buy, manage, host and deliver software as a service (SaaS),

Emereo Pty. Ltd. Publishing.
11 Heydarnoori, Abbas, Mavaddat, Farhad, Arbab, Farhad, 2006, Towards an Automated Deployment Planner for Composition of Web Services as

Software Components, în: Electronic Notes in Theoretical Computer Science, vol. 160, 8 august 2006, pag. 239-253.
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ceea ce are nevoie cu adevãrat. Ma-
joritatea aplicaþiilor de afaceri destinate
companiilor au un cost minim necesar,
aferent echipamentelor hardware, al
instalãrii ºi configurãrii, calculat, de re-
gulã, pentru departamente de mari
dimensiuni. În cazul în care dimensiu-
nile departamentului sunt mai reduse,
costurile nu vor scãdea proporþional,
companiile mici fiind astfel obligate sã
suporte costuri comparabile cu cele ale
companiilor mari. Recurgerea la mode-
lul SaaS permite clienþilor sã îºi reducã
semnificativ aceste costuri, plãtind, de
regulã, direct proporþional cu cantitatea
de resurse consumate ºi spaþiul de sto-
care utilizat. Principalele cauze ale suc-
cesului furnizãrii de software ca serviciu
sunt descrise sintetic în Figura 2.

În pofida numeroaselor avantaje men-
þionate, modelul SaaS nu este o soluþie
universalã sau un rãspuns universal la

toate problemele din zona aplicaþiilor
software de întreprindere. 

Conform unora dintre autorii citaþi ante-
rior12,13, noul model nu îl va înlocui nicio-
datã complet pe cel clasic, dar va
furniza o alternativã tot mai viabilã la
acesta. Considerãm cã existã o serie
de probleme insurmontabile ºi o serie
de domenii de afaceri unde sistemul
SaaS are foarte puþine ºanse de reu-
ºitã. În opinia autorului, multe dintre
aceste impedimente îºi au originea în
faptul cã acest model pretinde con-
sumatorului de software sã aibã încre-
dere cvasi-absolutã în furnizorul servi-
ciului software. În anumite cazuri, acor-
darea unui asemenea nivel de încre-
dere unei terþe companii poate însemna
chiar o dovadã de iresponsabilitate ºi
poate compromite complet funcþionarea
unei afaceri. De exemplu:

o companie multinaþionalã care pro-

duce dulciuri ºi produse din cioco-
latã nu ºi-ar putea lãsa reþetele
secrete de fabricaþie în grija unui
furnizor de servicii software;

un organism guvernamental care
opereazã cu informaþii secrete sau
confidenþiale nu ar putea permite
unui furnizor extern sã îi gestioneze
aceste informaþii;

un spital care are obligaþii privind
confidenþialitatea istoricului medical
al pacienþilor nu ar putea încredinþa
gestiunea datelor pacienþilor unui
furnizor de servicii software;

o bancã nu ar putea lãsa un furnizor
de servicii software sã gestioneze
toate informaþiile financiare ale
clienþilor sau sã realizeze tranzacþii
în numele acestora.

Un alt aspect demn de discutat este cel
al legislaþiei care se aplicã într-o ase-

Modelul „Software as a Service”

12 Heydarnoori, Abbas, Mavaddat, Farhad, Arbab, Farhad, 2006, Towards an Automated Deployment Planner for Composition of Web Services as
Software Components, în: Electronic Notes in Theoretical Computer Science, vol. 160, 8 august 2006, pag. 239-253.

13 Blokdijk, Gerard, 2008, SaaS 100 Success Secrets - How companies successfully buy, manage, host and deliver software as a service (SaaS),
Emereo Pty. Ltd. Publishing.
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menea situaþie. De exemplu, în ce mã-
surã o companie româneascã, benefi-
ciarã a unor aplicaþii care ruleazã pe
servere din Insulele Cayman, se va
supune normelor locale ºi în ce mãsurã
va fi afectatã de legislaþia þãrii unde
funcþioneazã aplicaþiile14. 

Toate aceste probleme se diminueazã
pe mãsurã ce distribuitorii de aseme-
nea aplicaþii furnizeazã rãspunsuri la
problemele legate de intimitate, securi-
tate ºi încredere din partea clienþilor.
Totuºi, lista întrebãrilor rãmâne deschi-
sã. De exemplu, modelul SaaS nu pre-
vede stocarea datelor la utilizator. Da-

tele utilizatorului se stocheazã în sis-
temul de tip „datacenter” al distribuitoru-
lui aplicaþiei, ceea ce plaseazã reþeaua
Internet între client ºi furnizor. Ca urma-
re, orice defecþiune apãrutã la nivelul
furnizorului aplicaþiei sau la nivelul furni-
zorului de servicii Internet îl pune pe
client în imposibilitatea de a utiliza apli-
caþia. Iar o defecþiune apãrutã la nivelul
furnizorului aplicaþiei o va face inutili-
zabilã pentru toþi clienþii acestuia, care
pot fi sute, mii sau milioane. Avantajul
gestiunii centralizate a aplicaþiei este
reducerea masivã de costuri, dar rever-
sul acesteia este cã apariþia unei pro-
bleme îi afecteazã pe toþi cei implicaþi.

În opinia autorului, o ofertã de tip SaaS
poate deveni victima propriului succes
dacã nu este gestionatã corespunzãtor.
O creºtere rapidã a numãrului de clienþi,
neînsoþitã de creºteri corespunzãtoare
ale lãþimii de bandã a conexiunii de re-
þea, a sistemelor de securitate ºi celor
de backup sau chiar lipsa de personal
pot arunca în haos un proiect cu succes
fulminant. Evident, nici varianta clasicã
de achiziþie, instalare ºi configurare a
aplicaþiilor software (modelul ”software
ca produs”) nu este la adãpost de ase-
menea dezastre, totuºi, ele au loc la un
alt nivel, afectând un client sau un mic
grup de clienþi, nu pe toþi simultan. Deºi

14 Hall, Thomas J., Frey, Kelly L. Sr., 2007, Application Service Provider and Software as a Service Agreement Line by Line: A Detailed Look at
ASP and Saas Agreements and How to Change Them to Meet Your Needs, Aspatore Books.
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echipa IT a utilizatorului de software
poate interveni mai rapid într-o aseme-
nea situaþie, nivelul de experienþã în do-
meniul aplicaþiei pe care o depaneazã
este mult mai redus în comparaþie cu
cel al producãtorului.

Ca furnizor de aplicaþii în sistem SaaS,
existenþa întregii companii depinde de
disponibilitatea aplicaþiei oferite. Marii
producãtori de asemenea aplicaþii (ca,
de exemplu, Google) se mândresc cu
disponibilitatea de tip „24/7” a aplicaþi-
ilor oferite ºi, ca urmare, orice funcþio-
nare defectuoasã sau întrerupere este
aspru sancþionatã de cãtre presa de
specialitate (ºi nu numai), precum ºi de
cãtre clienþi. Aceastã atitudine se mani-
festã incredibil de puternic în cazul fur-
nizorilor de servicii cu titlu gratuit ºi, ca
urmare, se poate considera cã, în cazul
serviciilor plãtite, o „panã” serioasã
poate afecta ireversibil reputaþia fur-
nizorului de software. Pe de altã parte,
investiþiile în sisteme redundante de se-
curitate ºi de backup sunt foarte renta-
bile pentru un furnizor de software în
sistem SaaS, deoarece de creºterea ni-
velului de securitate sau îmbunãtãþirea
timpului de rãspuns beneficiazã instan-
taneu toþi clienþii acestuia. Figura 3 per-
mite realizarea unei comparaþii între
structura celor douã modele de furni-
zare a aplicaþiilor software.

Dezvoltãri ulterioare
ale modelului SaaS

– infrastructura 
ca serviciu

Ideea de a furniza tehnologie la cerere
nu se rezumã la aplicaþiile software, ci

se extinde tot mai puternic ºi asupra
altor domenii conexe, cum ar fi cel al
infrastructurii, al platformei sau al con-
figuraþiei hardware. Termenul de ”Infra-
structurã ca serviciu” („Infrastructure as
a Service” - IaaS) este folosit mult mai
rar decât SaaS, dar devine o compo-
nentã tot mai importantã a familiei de
tehnologii Enterprise 2.0. De exemplu,
compania Amazon, renumitã la nivel
mondial pentru magazinul sãu virtual ºi
consideratã a fi cel mai mare vânzãtor
de cãrþi din lume, a început sã ofere
asemenea servicii, cel mai popular fiind
S3 (prescurtare de la Simple Storage
Service). Acest serviciu permite com-
paniilor sã achiziþioneze spaþiu de sto-
care, plãtind numai pentru cât ocupã.
Deºi serviciul este, în esenþã, unul
extrem de simplu, a permis dezvoltarea
unei întregi suite de aplicaþii indepen-
dente (third-party) pentru acces ºi ges-
tionare, preþurile practicate obligând la
o sensibilã reducere generalã a costului
spaþiului de stocare „închiriat” ºi utilizat
prin intermediul reþelei Internet15. Servi-
ciul S3 poate fi utilizat ca „back-end” de
cãtre orice aplicaþie (fie ea Web sau lo-
calã), avantajele sale majore fiind sca-
labilitatea ºi extrema flexibilitate. Un be-
neficiar de servicii S3 care necesitã o
creºtere masivã ºi imediatã a spaþiului
de stocare oferit de cãtre S3 nu trebuie
sã realizeze nici un demers în acest
sens, ci poate beneficia instantaneu de
oricât spaþiu doreºte, urmând sã îl
plãteascã ulterior, în funcþie de termenii
abonamentului ales. Nu este necesarã
adãugarea de noi discuri sau unitãþi de
stocare, nu este necesar sã fie contac-
tatã echipa Amazon pentru a se cere o
suplimentare, ci totul se desfãºoarã im-
plicit, prin salvarea noilor fiºiere pe ser-
verele furnizorului serviciului, scalarea

fiind instantanee. În acest fel, o organi-
zaþie poate primi propria infrastructurã
de stocare, ca serviciu.

Un alt serviciu din aceeaºi familie, oferit
tot de cãtre Amazon, este EC2 (pres-
curtarea denumirii Elastic Computing
Cloud), constând într-un set de maºini
virtuale care pot fi închiriate. Maºinile
virtuale sunt bazate în principal pe soft-
ware „open-source” (Linux, MySql,
Apache, PHP) ºi pot fi scalate extrem
de facil în sus sau în jos, în funcþie de
necesitãþile clientului în raport cu ser-
verul respectiv. ªi în acest caz preþul a
fost suficient de redus pentru a impune
o scãdere generalã a preþurilor pentru
serviciile de gãzduire ºi, deoarece nu
se plãteºte decât pentru ceea ce se uti-
lizeazã, nu existã un preþ minim al servi-
ciului16. Aceastã metodã de a achiziþio-
na dreptul de acces la servere „curate”,
pe care beneficiarul îºi poate instala ºi
rula propriile aplicaþii, a primit în literatu-
ra de specialitate denumirea de „platfor-
ma ca serviciu” (”Platform as a Service”
- PaaS). 

O tehnologie cu contribuþie majorã la
succesul modelului SaaS este virtuali-
zarea, adicã abstractizarea ºi re-parti-
þionarea resurselor hardware existen-
te17. Procedeul oferã o independenþã
crescutã a aplicaþiilor în raport cu con-
figuraþia hardware, permiþând unor sis-
teme de operare sau unor procese sã
ruleze în izolare totalã. O maºinã virtu-
alã reprezintã un sistem de operare
„oaspete”, care ruleazã „suprapus”
peste un alt sistem de operare „gazdã”,
ceea ce îl scuteºte de rezolvarea pro-
blemelor legate de comunicarea directã
cu componentele hardware. În opinia
autorului, principalele avantaje oferite
de virtualizare sunt:

Modelul „Software as a Service”

15 AWS, 2009, Amazon Web Services documentation, documentaþie disponibilã on-line la adresa http://aws.amazon.com/documentation/
16 Idem 16.
17 Battle, Robert, Benson, Edward, 2008, Bridging the semantic Web and Web 2.0 with Representational State Transfer, în: Web Semantics: Science,

Services and Agents on the World Wide Web, vol. 6, nr. 1, februarie 2008, pag. 61-69.
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consolidarea între servere – mai
multe echipamente fizice de tip
server sunt „concentrate” într-un
server virtual cu performanþe mult
mai mari ºi costuri mult mai mici pe
unitatea de putere de procesare;

partiþionarea serverelor, cu posi-
bilitatea limitãrii resurselor – per-
mite unui echipament fizic de tip
server sã fie „divizat” într-un set de
servere virtuale, cu limitarea clarã a
cantitãþii de resurse pe care o are la
dispoziþie fiecare partiþie virtualã;

„împachetarea” aplicaþiilor (sand-
boxing) – furnizeazã un mecanism
de securizare ºi izolare a unei apli-
caþii sau a unui sistem de operare,
permiþându-i sã ruleze protejat de
celelalte aplicaþii sau sisteme de
operare care partajeazã aceleaºi
resurse fizice;

gestiunea platformelor de dez-
voltare ºi testare – permite simula-
rea facilã a diferitelor medii de lucru,
utilã pentru dezvoltarea ºi testarea
aplicaþiilor software;

operaþii de tip „rollout”, „roll-
back” ºi realizarea de actualizãri
(patching) – permit simplificarea
procesului de actualizare, anularea
modificãrilor eºuate (rollbacks), apli-
carea modificãrilor în cascadã (roll-
outs) atât la nivel de sistem de oper-
are, cât ºi la nivel de aplicaþie. 

Utilizarea maºinilor virtuale a crescut
semnificativ eficienþa cu care sunt ex-
ploatate ºi gestionate resursele echipa-
mentelor de tip server, oferind posibili-
tatea reducerii cantitãþii totale de hard-
ware care trebuie instalat, configurat ºi
întreþinut. Anumiþi furnizori de servicii
Internet (Internet Service Providers –
ISP) au utilizat procesul de virtualizare

pentru a rula simultan mai multe siste-
me de operare diferite pe aceeaºi ma-
ºinã. Aceste instalãri sunt oferite apoi
clienþilor ca servere virtuale private
(Virtual Private Servers – VPS). În tre-
cut, furnizorul de servicii Internet era
obligat sã instaleze ºi sã configureze
câte un echipament fizic pentru fiecare
client care dorea gãzduirea unui server,
fãcând procesul deosebit de costisitor,
chiar prohibitiv pentru clienþii care nu ne-
cesitau sau nu-ºi puteau permite întrea-
ga putere de procesare a unui server.

Securitatea 
aplicaþiilor furnizate

pe baza modelului
SaaS

Din punct de vedere al securitãþii, mo-
delul SaaS oferã atât avantaje, cât ºi
dezavantaje. Principalul avantaj poate fi
considerat faptul cã sarcinile privind
securitatea sunt externalizate, de re-
gulã, unor persoane sau entitãþi care
sunt bine pregãtite în domeniu ºi pot
face faþã procesului de securizare a
unei aplicaþii.

Modelul SaaS centralizeazã gestiunea
elementelor de securitate, ceea ce con-
stituie un avantaj incontestabil în situ-
aþia în care procesul este realizat cores-
punzãtor. În mãsura în care distribui-
torul aplicaþiei este preocupat de pro-
blemele de securitate, toþi utilizatorii
acelei aplicaþii vor beneficia de pe urma
acestui fapt. Dezavantajul evident este
cã orice scãpare sau lipsã de inspiraþie
a distribuitorului aplicaþiei, cu privire la
securitatea acesteia, va expune riscului
respectiv toþi utilizatorii, fãrã excepþie18.

În opinia autorului, majoritatea pro-

blemelor de securitate ale modelului
SaaS sunt legate de transportul datelor
prin Internet. Deoarece majoritatea
ofertelor SaaS sunt realizate cu suport
Web, datele sunt transmise ºi trans-
portate utilizând protocoalele HTTP sau
HTTPS, ceea ce poate crea neîn-
credere în rândul utilizatorilor, deoarece
specificaþiile ºi modul de funcþionare al
acestor protocoale sunt larg cunoscute.
De aceea, trebuie considerat cã orice
ofertã SaaS serioasã trebuie sã conþinã
ºi sã accentueze existenþa unor meca-
nisme de securitate suplimentare, ne-
putându-se baza exclusiv pe standar-
dele de securitate deschise menþionate
anterior.

Centralizarea datelor tuturor clienþilor
într-o locaþie unicã poate ridica, de
asemenea, întrebãri ºi probleme. Din
cauza acestei centralizãri, o „breºã”
descoperitã în cadrul unei aplicaþii dis-
tribuite dupã modelul SaaS poate
expune cantitãþi enorme de date confi-
denþiale. În situaþia în care un atacator
de tip hacker reuºeºte sã treacã de sis-
temul de securitate al distribuitorului
aplicaþiei, atacatorul va avea acces la
datele tuturor clienþilor care utilizeazã
respectiva aplicaþie. Deºi existã o serie
de practici de reducere a riscului (aºa
cum este tehnologia sandboxing descri-
sã mai sus sau plasarea de multiple
componente firewall între servere),
riscul de intruziune nu va putea fi nicio-
datã complet eliminat.

Experienþa anterioarã a autorului în
domeniul securitãþii reþelelor conduce la
concluzia cã, în majoritatea lor, acestea
sunt construite cu perimetre (graniþe)
foarte bine protejate, dar, în general,
sunt destul de vulnerabile în interior. Ca
urmare, odatã ce un atacator a reuºit sã
treacã de sistemul firewall sau de sis-
temele de protecþie exterioare ale

18 Zhu, Zhi Jian, Zulkernine, Mohammad, 2009, A model-based aspect-oriented framework for building intrusion-aware software systems, în:
Information and Software Technology, vol. 51, nr. 5, mai 2009, pag. 865-875.
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reþelei, atacul asupra interiorului devine
mult mai facil. În aceste condiþii, coma-
sarea întregului conþinut în cadrul unei
singure reþele poate fi un dezavantaj
major. Un atac reuºit la nivelul locaþiei
centrale va avea consecinþe mult mai
grave decât un atac reuºit la nivelul
unei locaþii dintr-un mediu distribuit. În
general se considerã cã modelul dis-
tribuit al datelor ºi al securitãþii conduce
la scãderea nivelului general de securi-
tate, dar, din acest punct de vedere,
pagubele datorate unui atac unic vor fi
mult diminuate.

Într-un model tipic de distribuþie SaaS,
orice atac care trece de perimetrul
extern al reþelei poate avea consecinþe
dezastruoase ºi, ca urmare, conside-
rãm cã este de datoria clientului sã se
intereseze cu privire la mecanismele de
securitate existente în interiorul reþelei
distribuitorului ºi nu doar la exteriorul
acesteia. De asemenea, viitorul utiliza-
tor trebuie sã se intereseze cu privire la
modul în care reþeaua este segmentatã
din punct de vedere al securitãþii ºi dacã
sistemele de securitate instalate pot
preveni ca un utilizator al aplicaþiei sã
acceseze date aferente altui utilizator,
deoarece scurgerile de date între clienþi
pot fi la fel de dãunãtoare ca ºi scurge-
rile de date cãtre exterior19.

În opinia autorului, un motiv principal
pentru care un numãr tot mai mare de
companii au acceptat utilizarea de soft-
ware bazat pe modelul SaaS îl constitu-
ie o maturizare generalã a sistemelor
de securitate. Deºi nici un sistem nu
poate fi descris ca fiind 100% sigur,
maturizarea menþionatã poate permite
atingerea unui nivel de securitate
rezonabil fãrã a implica costuri exorbi-
tante. Deoarece sistemele de securitate
nu îºi pot propune eliminarea riscului, ci
doar gestiunea acestuia, considerãm

cã modelul SaaS prezintã avantaje
clare atunci când riscurile sunt identifi-
cate ºi gestionate corect.

Implicaþii posibile ale
adoptãrii modelului

SaaS în domeniul
auditului financiar

Din discuþiile autorului cu reprezentanþi
ai profesiei de audit financiar (purtate în
cadrul unor seminarii de prezentare a
modelului SaaS) a rezultat cã aceºtia
au o atitudine ambivalentã în raport cu
noua tehnologie.

Deoarece cabinetele de audit, în majo-
ritatea lor, nu reprezintã organizaþii de
dimensiuni mari, având un numãr rela-
tiv restrâns de membri, problema cos-
turilor aferente domeniului IT, precum ºi
înfiinþãrii ºi menþinerii unui departament
IT specializat reprezintã, în majoritatea
cazurilor, un punct nevralgic. Mai mult,
practica, relativ curentã, de externaliza-
re completã a serviciilor IT nu aduce
scãderi sensibile de costuri, ci, în unele
cazuri, se dovedeºte chiar mai puþin
rentabilã decât formarea unui departa-
ment IT propriu. Din acest punct de ve-
dere, se poate afirma cã adoptarea
modelului SaaS poate aduce unui cabi-
net de audit de dimensiuni medii impor-
tante reduceri de costuri. În plus, acce-
sul la aplicaþii gãzduite extern se poate
dovedi un avantaj major pentru anga-
jaþii antrenaþi în muncã de teren, deoa-
rece aceºtia pot accesa de oriunde
întregul pachet de aplicaþii necesare
muncii lor, precum ºi întregul set de
date de referinþã (atât date curente, cât
ºi informaþii cu caracter istoric din exer-
ciþii financiare precedente), singura ce-

rinþã fiind existenþa unei conexiuni
Internet. Indiferent de nivelul tehnologic
al calculatoarelor portabile utilizate,
considerãm cã este imposibil ºi extrem
de riscant ca fiecare angajat sã deþinã
pe propriul calculator o copie integralã a
datelor cabinetului de audit, suficient de
cuprinzãtoare pentru a elimina necesi-
tatea consultãrii unor surse externe. Ca
urmare, dintr-o perspectivã optimistã,
se poate considera cã pentru un auditor
financiar recurgerea la modelul „soft-
ware ca serviciu” reprezintã „soluþia vii-
torului”, având capacitatea de a degre-
va cabinetul de audit de problemele ºi
costurile aferente înfiinþãrii, menþinerii ºi
dezvoltãrii unui departament IT speciali-
zat.

Totuºi, recurgerea la modelul SaaS pre-
supune, din partea auditorului, furniza-
rea de rãspunsuri la o serie de proble-
me majore legate de securitatea ºi con-
fidenþialitatea datelor cu care acesta lu-
creazã. Puºi în faþa unui set de soluþii
efective, reprezentanþi ai profesiei de
audit financiar s-au dovedit extrem de
reticenþi în a accepta stocarea datelor
de lucru pe un server din afara propriei
organizaþii. Chiar în situaþia în care au
recunoscut cã nu au o încredere deose-
bitã în propriile sisteme de securitate ºi
de back-up al datelor, majoritatea re-
prezentanþilor au respins ideea de a
achiziþiona ºi utiliza spaþiu de stocare
„la distanþã”, în ciuda referinþelor foarte
bune ºi a mecanismelor de securitate
net superioare oferite de un serviciu
specializat, aºa cum este cel oferit de
Amazon Web Services (descris anteri-
or). Aceastã poziþie nu este una atipicã,
externalizarea stocãrii datelor impor-
tante reprezentând un punct „nevralgic”
ºi un prag psihologic dificil de depãºit
pentru profesioniºtii din toate domeniile
care adoptã tehnologii din familia
Enterprise 2.0.

Modelul „Software as a Service”

19 Greer, Melvin B. Jr, 2009, Software as a Service Inflection Point: Using Cloud Computing to Achieve Business Agility, iUniverse Publishing, ISBN
978-1440141966.
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În opinia autorului, modelul optim de a-
doptare a sistemului SaaS în domeniul
auditului financiar este unul mixt, aºa
cum rezultã din schema prezentatã în
Figura 4.

Conform acestui model, cabinetul de
audit va pãstra atribuþiile de stocare ºi
administrare a propriului set de date,
fiind obligat sã implementeze mecanis-
mele necesare acestui proces (configu-
raþie hardware, platforme ºi aplicaþii
software, sisteme de securitate, per-
sonal calificat, protocoale ºi proceduri
de securitate ºi acces etc.). Deºi acest
demers va necesita o serie de cheltu-
ieli, considerãm cã abordarea conduce
la economii substanþiale, în raport cu
varianta înfiinþãrii ºi gestiunii unui
departament IT. În plus, auditorii care
ºi-au externalizat serviciile IT pot pãstra
relaþia cu furnizorii acestor servicii, limi-
tând-o totuºi la domeniul gestiunii ºi ad-
ministrãrii datelor. Aºa cum rezultã ºi
din figura 4, s-a pornit de la premisa
existenþei unei baze de date pentru
activitatea curentã, precum ºi a unui
depozit de date pentru informaþiile cu
caracter istoric (misiuni de audit prece-

dente, date contabile din alte exerciþii
financiare etc.).

Odatã ce problema securitãþii ºi confi-
denþialitãþii datelor a fost rezolvatã,
auditorul poate beneficia pe deplin de
avantajele modelului SaaS sub aspec-
tul aplicaþiilor utilizate. În opinia autoru-
lui, toate tipurile de aplicaþii pe care le
necesitã activitatea de audit financiar
sunt disponibile în prezent în versiune
SaaS. Începând cu aplicaþiile de calcul
tabelar oferite cu titlu gratuit în pachetul
GoogleDocs ºi continuând cu zecile de
pachete disponibile pentru gestiunea
documentelor de lucru, gestiunea dosa-
rului de audit, gestiunea versiunilor etc.,
considerãm cã toate elementele activi-
tãþii de audit financiar asistat informatic
pot fi utilizate conform acestui model,
degrevând cabinetul de audit de sarci-
na realizãrii actualizãrilor, implementãrii
modificãrilor legislative, asigurãrii com-
patibilitãþii între diferitele aplicaþii ºi for-
matele de document existente; sarcinã
cu atât mai complexã cu cât existã un
numãr mai mare de angajaþi, fiecare
având propriul sãu calculator portabil.

În cazul utilizãrii unei aplicaþii ca servi-
ciu, fiecare actualizare este disponibilã
instantaneu pentru toþi utilizatorii, atât
pentru cei aflaþi la sediul auditorului, cât
ºi pentru cei aflaþi „pe teren”, procesul
de actualizare solicitând cel mult pãrã-
sirea aplicaþiei, urmatã de re-conectare.
În cadrul modelului propus (Figura 4) se
poate observa separarea totalã dintre
traseele de date (care comunicã cu
centrul de date al auditorului) ºi traseele
de aplicaþii (care comunicã cu furnizorul
aplicaþiilor ca servicii), singura zonã
unde cele douã trasee converg fiind cea
securizatã din interiorul cabinetului. An-
gajaþii care îºi desfãºoarã activitatea în
exterior (de exemplu, la sediul entitãþii
economice auditate), vor realiza douã
conexiuni separate, ºi anume:

o conexiune de date cu centrul de
date al auditorului, securizatã con-
form cerinþelor acestuia;

o conexiune pentru aplicaþii cu furni-
zorul de servicii SaaS, securizatã
conform protocolului încheiat în
momentul abonãrii.

Pentru cele douã conexiuni existã nu-
meroase variante de implementare la
nivel tehnic (aºa cum sunt conexiunile
de tip Virtual Private Network ºi servici-
ile de tunnelling), precum ºi numeroase
variante de securizare, iar independen-
þa acestora nu permite aplicaþiilor utili-
zate ºi furnizorului de servicii software
sã acceseze sau sã afecteze în vreun
fel setul de date al auditorului.

Concluzii
Printre consecinþele adoptãrii tot mai
largi a tehnologiilor din sfera Enterprise
2.0 se numãrã ºi apariþia unei serii de
noi modele de utilizare ºi consum al
aplicaþiilor software, precum ºi al ele-
mentelor de infrastructurã, cel mai cu-
noscut dintre acestea fiind Software as
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a Service (SaaS). Acesta reprezintã o
metodã foarte rãspânditã de distribuþie
a aplicaþiilor din familia Enterprise 2.0.
Pe mãsurã ce tehnologiile semantice
sunt adoptate ºi integrate în procesele
de afaceri ale organizaþiilor moderne,
„vânzarea” standard a aplicaþiilor soft-
ware pierde teren în faþa acestui nou
model de afaceri, pe mãsurã ce cumpã-
rãtorii realizeazã cã aceastã nouã prac-
ticã este mai simplã ºi mai eficientã.

SaaS implicã o serie de schimbãri ma-
jore în modul în care aplicaþiile software
sunt licenþiate ºi utilizate. Numeroase
provocãri apar atât pentru producãtorii
ºi distribuitorii de software, cât ºi pentru
cumpãrãtorii ºi utilizatorii acestuia. Dar
SaaS poate furniza atât producãtorilor,
cât ºi consumatorilor avantajele unui
model de distribuþie nou ºi performant.
Pentru consumatori, avantajele princi-
pale sunt reprezentate de reducerea
costurilor cu infrastructura ºi accesul
imediat la versiuni îmbunãtãþite ale apli-
caþiilor software pe care le utilizeazã.
Pentru producãtori, avantajul este obþi-
nerea de feed-back îmbunãtãþit din
partea consumatorilor (utilizatorilor), re-
duceri semnificative ale costurilor de
dezvoltare ºi ca urmare, creºteri de ve-
nituri. Mai mult, modelul SaaS nu este
singura iniþiativã de acest tip care are
succes. Datoritã posibilitãþilor oferite de
virtualizare, platforma ºi infrastructura
se pot transforma de asemenea în ser-
vicii, diminuând semnificativ costurile
de instalare ºi gestiune a echipa-
mentelor hardware ºi a reþelelor (cos-
turile de gestiune a infrastructurii).

Datoritã elementelor specifice activitãþii
de audit financiar, precum ºi necesitãþii
de a soluþiona fãrã echivoc problemele
de securitate a datelor, adoptarea
noului model de distribuþie software în
rândul auditorilor financiari nu se va
realiza instantaneu sau foarte rapid, ci
va fi un proces gradat ºi cu ritm variabil

de creºtere, dar, în opinia autorului,
organizaþiile care vor descoperi primele
avantajele noului model ºi se vor

pregãti pentru adoptarea lui vor obþine
avantaje semnificative în raport cu con-
curenþa.

Modelul „Software as a Service”
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Introducere
Guvernul Republicii Moldova a între-
prins un ºir de mãsuri pentru imple-
mentarea unor activitãþi specifice,
având acelaºi obiectiv general de inte-
grare a Republicii Moldova în cadrul
sistemului internaþional de comerþ liber
ºi al economiei de piaþã. 

La 22 februarie 2005 Uniunea Euro-
peanã ºi Republica Moldova au semnat
Planul de Acþiuni, conform cãruia Repu-
blica Moldova ºi-a asumat angajamen-
tul sã implementeze Planul de Acþiuni
în decursul a trei ani: din 2006 pânã în
2009. Implementarea acestui Plan este
menitã sã contribuie la armonizarea le-
gislaþiei moldoveneºti cu normele ºi
standardele Uniunii Europene. 

Planul de Acþiuni va constitui drept te-
melie pentru integrarea economicã pe
baza adoptãrii ºi implementãrii regulilor
ºi regulamentelor economice ºi comer-
ciale, având capacitatea de a spori po-
tenþialul comercial, investiþional ºi creº-
terea economicã. Planul de Mãsuri Pri-
oritare pentru implementarea Planului
de Acþiuni Republica Moldova – Uniu-
nea Europeanã pentru anul 2007 a fost
aprobat prin Hotãrârea Guvernului RM
nr. 113 din 3 februarie 2007.

Activitãþile prevãzute de Planul de Ac-
þiuni Republica Moldova – Uniunea Eu-
ropeanã sunt urmãtoarele:

armonizarea relaþiilor comerciale cu
statele membre ale Uniunii Euro-
pene;

promovarea reformelor economice,
instituþionale ºi legislative în vede-
rea alinierii la conceptele ºi criteriile
stabilite la Copenhaga, pentru a
crea o bazã legislativã ce ar permite
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demararea negocierilor de integrare
în Uniunea Europeanã (UE);

adoptarea legilor ºi regulamentelor
armonizate cu actele legislative eu-
ropene.

În cadrul acestui Plan de acþiuni sunt in-
cluse ºi unele mãsuri privind dezvolta-
rea contabilitãþii ºi auditului, la care se
va referi articolul de faþã.

Analiza evoluþiei 
ºi cadrului normativ

actual al activitãþii 
de audit

Un factor important în dezvoltarea eco-
nomiilor transparente de piaþã îl repre-
zintã crearea unei baze legislative ºi de
reglementare solide în domeniul con-
tabilitãþii ºi auditului financiar. Obiectivul
acestui studiu este de a realiza o descri-
ere succintã ºi o analizã comparativã a
legislaþiei UE privind sistemul de con-
tabilitate ºi audit financiar cu legislaþia
în domeniu a Republicii Moldova. 

Comunitatea contabilã ºi de audit din
Moldova acceptã ºi recunoaºte, în ge-
neral, cã primele indicii de desfãºurare
a activitãþii de audit independent au
apãrut la sfârºitul anilor ‘80, odatã cu
formarea întreprinderilor mixte în fosta
Uniune Sovieticã. Aºa numitul „control
de audit” a devenit obligatoriu pentru
astfel de întreprinderi pentru confir-
marea situaþiilor financiare anuale.

În vederea îmbunãtãþirii controlului eco-
nomic ºi financiar, cât ºi pentru a majo-
ra eficienþa procesului de tranziþie la
economia de piaþã, prin Hotãrârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 316
din 26 iunie 1991 a fost înfiinþat serviciul
de audit. În aceastã Hotãrâre au fost
aprobate Regulamentele privind auditul
în Republica Moldova. Ministerul Finan-

þelor a fost autorizat sã înfiinþeze Came-
ra Auditorilor a Republicii Moldova.

S-a decis cã întreprinderile cu capital
mixt, organizaþiile de comerþ exterior ºi
reprezentanþii companiilor strãine trebu-
ie sã supunã unui audit rapoartele fi-
nanciare sale anuale, pentru a confirma
autenticitatea lor. Camera Auditorilor a
existat din 1991 pânã în 1996, când ac-
tivitatea ei a fost suspendatã la intrarea
în vigoare a Legii cu privire la activitatea
de audit (Nr. 729-XIII din 15.02.1996),
care urma a fi abrogatã la 31.12.2007.

Cât priveºte „Regulamentele”, acestea
stipuleazã cã serviciul de audit are ca
obiectiv efectuarea unui control inde-
pendent al sistemului de contabilitate, a
poziþiei ºi operaþiunilor financiare a
întreprinderii. Acest control este efectu-
at prin metode de revizie, evaluare, pre-
cum ºi prin alte metode.

Regulamentele provizorii privind activi-
tatea de audit în Republica Moldova au
fost aprobate prin Hotãrârea Guvernului
RM nr. 730 din 28 septembrie 1994.
Aceste Regulamente au fost în vigoare
pânã când Parlamentul RM a adoptat
Legea cu privire la activitatea de audit
(15 februarie 1996, nr. 729-XIII). Legea
cu privire la activitatea de audit, într-
o nouã redactare, a fost adoptatã de
cãtre Parlamentul Republicii Moldova la
16.03.2007 (Nr. 61-XVI), a fost publi-
catã în Monitorul Oficial nr.117-126/530
din 19 august 2007 ºi a intrat în vigoare
din 1 ianuarie 2008. 

Reforma auditului în Republica Moldo-
va a început în anul 1998, când Agenþia
Statelor Unite pentru Dezvoltare Inter-
naþionalã (USAID) a sponsorizat un
proiect de asistenþã a Ministerului Fi-
nanþelor al RM pentru elaborarea stan-
dardelor de audit ºi a regulilor de eticã
profesionalã. La acel moment profesia
de audit a fost ghidatã doar de Legea
nr. nr. 729-XIII din 15 februarie 1996
„Cu privire la activitatea de audit”.
Îndatã ce a obþinut asistenþa din partea

USAID, Ministerul Finanþelor a aprobat
Grupul de lucru care, la începutul anu-
lui 2000, a prezentat primul set de Stan-
darde Naþionale de Audit (SNA), ce au
fost elaborate în baza Standardelor In-
ternaþionale de Audit (ISA), iar în 2001
a prezentat Codul privind conduita pro-
fesionalã a auditorilor ºi contabililor,
care a fost elaborat în baza Codului
privind Etica Contabililor Profesioniºti
(Code of Ethics for Professional Ac-
countants), aprobat de Federaþia Inter-
naþionalã a Contabililor (IFAC).

Începând cu anul 2001, Ministerul Fi-
nanþelor al RM a elaborat ºi aprobat cu
forþe proprii un ºir de SNA ºi a început
elaborarea Regulamentelor privind
practica de audit.

În momentul actual, pe teritoriul Repu-
blicii Moldova sunt aplicabile SNA care
au fost elaborate în baza versiunilor
anilor 1999-2004 ºi Codul privind con-
duita profesionalã a auditorilor ºi con-
tabililor, în redactarea din anul 2000. În
ceea ce priveºte Regulamentele privind
practica de audit, o parte din ele pe plan
internaþional au fost abrogate ºi nu se
mai aplicã, însã în Republica Moldova
ele sunt încã în vigoare.

În anul 2007 a fost aprobatã noua ver-
siune a Legii privind activitatea de audit
(Legea Nr. 61-XVI din 16.03.2007).
Legea respectivã a fost pusã în aplicare
începând cu 1 ianuarie 2008 ºi se ba-
zeazã pe prevederile Directivei Euro-
pene 2006/43/EC cu privire la auditul
obligatoriu al rapoartelor financiare
anuale ºi consolidate. Dupã cum pre-
vede Legea privind activitatea de audit,
prin Hotãrârea Guvernului nr. 1450 din
24.12.2007 s-au aprobat Regulamentul
Consiliului de supraveghere a activitãþii
de audit ºi componenþa nominalã a
acestuia, precum ºi Regulamentul cu
privire la certificarea auditorilor ºi com-
ponenþa nominalã a Comisiei de certifi-
care. În vederea realizãrii prevederilor
hotãrârii menþionate, la 18 ianuarie
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2008 a fost înregistrat Consiliul de su-
praveghere a activitãþii de audit ºi, pen-
tru desfãºurarea examenelor de califi-
care, prin ordinul Ministrului Finanþelor
nr. 21 din 21.02.2008, a fost aprobat
Programul de examinare pentru con-
ferirea calitãþii de auditor pentru auditul
general.

Activitatea de audit pe teritoriul Repu-
blicii Moldova este autorizatã prin li-
cenþe, care se elibereazã de cãtre or-
ganele abilitate cu acest drept, în
dependenþã de tipul de activitate al
societãþii de audit:

1. Camera de licenþiere din Republica
Moldova, în baza Legii privind licen-
þierea unor genuri de activitate nr.
451, elibereazã societãþilor de audit
licenþe pentru „auditul general”,
„auditul companiilor de asigurare” ºi
„auditul instituþiilor financiare”.

2. Comisia Naþionalã a Pieþei Finan-
ciare acordã societãþilor de audit li-
cenþe pentru tipul de activitate „par-
ticipanþi profesioniºti pe piaþa valo-
rilor mobiliare”.

Pentru a avea dreptul de a practica ac-
tivitatea de audit, auditorul trebuie sã
deþinã certificat de calificare. Certifica-
tele de calificare, la fel ca licenþele, sunt
divizate pe tipuri de activitate ºi sunt
eliberate de organele abilitate:

certificatele de calificare pentru au-
ditul general se acordã de cãtre
Ministerul Finanþelor;

certificatele de calificare pentru au-
ditul instituþiilor financiare se elibe-
reazã de cãtre Banca Naþionalã a
Moldovei;

certificatele de calificare pentru au-
ditul companiilor de asigurare ºi cer-
tificatele de calificare pentru auditul
participanþilor profesioniºti la piaþa
valorilor mobiliare – de cãtre Comi-
sia Naþionalã a Pieþei Financiare.

Existã o cerinþã obligatorie, stipulatã de

Legea privind activitatea de audit, pri-
vind obþinerea de cãtre auditori a certifi-
catelor de calificare. Certificate de cali-
ficare pentru auditul instituþiilor financia-
re, auditul companiilor de asigurare ºi
auditul participanþilor profesioniºti la
piaþa valorilor mobiliare pot fi eliberate
auditorilor doar dacã aceºtia deþin cer-
tificate de calificare pentru auditul ge-
neral.

Conform situaþiei la 1 ianuarie 2009, în
Republica Moldova sunt înregistrate
258 persoane ce deþin certificate de ca-
lificare, din care 158 auditori au fost
angajaþi în societãþi de audit. La 1 ianu-
arie 2009 au activat 118 societãþi de
audit, din care, în anul 2008, au prestat
auditul rapoartelor financiare – 77. 

Deþinãtorii de certificate de calificare ale
auditorilor sunt grupaþi dupã cum
urmeazã:

Auditori care deþin certificat pentru
exercitarea:

auditului general – 236 persoane,
inclusiv:

auditului companiilor de asigurare –
12 persoane

auditul instituþiilor financiare – 9 per-
soane 

Auditul obligatoriu este impus de câteva
acte normative:

Legea privind activitatea de audit nr.
61 din 16.03.2007

Legea privind societãþile pe acþiuni
nr.1134-XIII din 2.04.1997

Legea cu privire la fondurile de
investiþii nr.1204 din 5.06.1997

Legea instituþiilor financiare nr.550
din 21.07.1995

Legea cu privire la asigurare nr.407-
XVI din 21.12.2006

Legea privind asociaþiile de
economii ºi împrumut nr.139 din
21.06.2007

Legea cu privire la întreprinderea de
stat nr.146 din 16.06 1994

Analiza 
performanþelor

atinse în profesia 
de auditor ºi a

lacunelor acesteia
Þinând cont de faptul cã scopul de bazã
al profesiei de auditor îl reprezintã în-
tãrirea ºi menþinerea încrederii în profe-
sie prin stabilirea unor cerinþe profe-
sionale riguroase faþã de prestarea ser-
viciilor de înaltã calitate ºi faþã de com-
petenþa profesionalã a auditorilor”, pu-
tem remarca cã astãzi Republica Mol-
dova nu dispune de un organ decizional
care ar garanta calitatea raportãrii
financiare ºi anume prezenþa profesiei
de auditor independent ºi de încredere,
loial faþã de creditorii, acþionarii entitã-
þilor ºi alte pãrþi interesate. Pe plan in-
ternaþional, aceste activitãþi fundamen-
tale ce sunt îndeplinite de auditori se
aflã sub supraveghere publicã. Legea
privind activitatea de audit, în vigoare
din 1 ianuarie 2008, prevede formarea
unui asemenea organ, însã, pânã în
prezent, nu sunt bine determinate
obiectivele, acþiunile ºi rezultatele
organului respectiv.

Înregistrarea societãþilor de audit ºi
a auditorilor care efectueazã audit
obligatoriu. În prezent, în Republica
Moldova nu existã un registru oficial al
societãþilor de audit ºi al auditorilor care
efectueazã audit obligatoriu. Este dificil
de determinat dacã un auditor sau o
societate de audit care efectueazã audit
obligatoriu activeazã legal, unde sunt
înregistrate oficial ºi cum sunt organi-
zate. Acþiunile necesare pentru crearea
ºi menþinerea acestui registru au fost
stipulate în noua Lege privind activita-
tea de audit, însã nu existã capacitatea
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necesarã pentru implementarea preve-
derilor multora dintre articolele Legii.

La momentul actual sunt înregistraþi
261 auditori certificaþi ºi 127 societãþi de
audit. Conform ultimelor modificãri în
Legea cu privire la audit, auditul este
obligatoriu la entitãþi de interes public,
care în acest moment sunt circa 60.
Practic, auditul acestor companii este
efectuat de BigFour ºi de pânã la 10
societãþi de audit locale.

Respectarea cerinþelor de eticã pro-
fesionalã. În momentul actual, Repu-
blica Moldova nu poate demonstra
respectarea sau nerespectarea de
cãtre auditori a normelor etice, în spe-
cial a principiului independenþei. În cele
mai dese cazuri, principiul indepen-
denþei se încalcã din cauza volumului
de servicii prestate de societãþile de
audit, atunci când interesele comerciale
sunt puse mai presus decât responsa-
bilitatea auditorilor faþã de utilizatorii
informaþiilor. De asemenea, indepen-
denþa se încalcã ºi din cauza prestãrii
unui spectru larg de servicii conexe
entitãþilor concomitent cu exercitarea
auditului pentru acestea.

Asigurarea calitãþii auditului. Pânã în
prezent, nu au fost întreprinse mãsuri de
asigurare a calitãþii lucrãrilor de audit.
Asigurarea calitãþii este un element vital
al menþinerii ºi sporirii încrederii în pro-
fesia de auditor. Doar o parte din socie-
tãþile mari de audit acordã atenþie proce-
durilor de control al calitãþii lucrãrilor de
audit ºi riscurilor aferente exercitãrii au-
ditului. Neimplicarea celorlalte societãþi
de audit în controlul calitãþii pune la în-
doialã calitatea opiniilor emise de aces-
tea. Îndeosebi, aceastã problemã þine
de societãþile de audit care exercitã
auditul la entitãþile de interes public.
Asigurarea calitãþii este impusã prin
noua Lege privind activitatea de audit.
Cu toate acestea, nu a fost creatã încã
capacitatea necesarã pentru asigurarea
calitãþii activitãþii auditorilor.

Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor Pro-
fesioniºti a elaborat ºi prezentat în luna
mai a.c. Proiectul de iniþiativã al Regu-
lamentului privind controlul de stat a ca-
litãþii activitãþilor de audit. Acest proiect
a fost remis Ministerului Finanþelor pen-
tru examinare.

Atestarea, instruirea continuã ºi re-
cunoaºterea profesionalã a auditori-
lor. Dupã pãrerea autorilor, profesia de
auditor suferã considerabil din cauza
neajunsurilor semnificative ale sistemu-
lui de învãþãmânt, instruire, certificare ºi
organizare a pregãtirii continue, dar ºi
de recunoaºtere profesionalã a audito-
rilor. Nivelul actual al activitãþii din aces-
te domenii în RM nu constituie un obiec-
tiv realist. Sunt necesare activitãþi ce vor
permite pregãtirea auditorilor profesio-
niºti competenþi, capabili sã aducã o
contribuþie semnificativã în activitatea
profesionalã ºi monitorizarea obligatorie.

Rezultatele auditului nu corespund
aºteptãrilor utilizatorilor. Actualmen-
te, existã o anumitã insatisfacþie legatã
de rezultatele pe care investitorii ºi alþi
utilizatori aºteaptã sã le obþinã în urma
misiunilor de audit (inclusiv în ceea ce
priveºte a veridicitatea raportãrilor fi-
nanciare) ºi ceea ce, în opinia audito-
rilor, poate fi prezentat în urma efec-
tuãrii procedurilor de audit (inclusiv un
nivel rezonabil de asigurare pe care
poate sã-l ofere un auditor). Utilizatorii
trebuie sã fie informaþi despre esenþa
auditului, despre imposibilitatea acor-
dãrii unui nivel absolut de certitudine cã
rapoartele financiare sunt veridice.

Pe lângã lacunele profesiei de auditor
descrise mai sus, se cuvin relevate ºi
un ºir de realizãri ale profesiei:

Creºterea competenþei utilizatorilor
rapoartelor financiare ºi comuni-
carea noilor cerinþe faþã de auditori.
Ca urmare a necesitãþilor investitorilor,
companiilor, pieþelor de capital, orga-
nelor de reglementare, publicului ºi ale
altor pãrþi interesate se aflã, într-un pro-

ces continuu, elaborarea noilor forme
de informare care extind raportarea
financiarã existentã. Mulþi dintre utiliza-
tori doresc sã primeascã informaþii care
i-ar ajuta sã înþeleagã rezultatele activi-
tãþii unei entitãþi; adicã, pe lângã indica-
torii ce caracterizeazã rezultatele finan-
ciare ale entitãþii, ei doresc sã obþinã
informaþii despre tendinþele de dezvol-
tare, gestionare a riscurilor operaþiona-
le, aspectul practic al gestiunii cu enti-
tatea. Aceste cerinþe depãºesc modelul
tradiþional de raportare financiarã ºi
indicã fenomenul creºterii nivelului de
competenþã a utilizatorilor. Pentru audi-
tori asemenea cerinþe, pe lângã faptul
cã reprezintã o lãrgire a pieþei serviciilor
de audit, mai reprezintã ºi o necesitate
de îmbunãtãþire a cunoºtinþelor în di-
verse domenii, adicã o creºtere profe-
sionalã. De asemenea, aceasta în-
seamnã ºi alinierea la niºte standarde
ºi practici care de multã vreme se aplicã
pe plan internaþional.

Creºterea procesului tehnologic ºi
automatizarea procedurilor de audit.
Aplicarea tehnologiilor, în special a teh-
nologiilor-web, la colectarea, sistemati-
zarea ºi distribuirea informaþiilor, reduc
efortul fizic, însã majoreazã însemnã-
tatea aplicãrii judecãþii profesionale.
Asemenea tehnologii modificã în mod
substanþial conþinutul rapoartelor des-
pre activitãþile operaþionalã ºi financiarã
ºi oferã o mai mare accesibilitate la
informaþii. Un asemenea progres tehno-
logic are o influenþã esenþialã asupra
modalitãþilor de lucru ale auditorilor,
asupra nivelului de competenþã nece-
sar auditorilor ºi asupra aºteptãrilor
publicului. Multe dintre realizãrile proce-
sului tehnologic au fãcut ca utilizatorii
serviciilor de audit sã cearã auditorilor
prezentarea în termeni mai sintetici a
informaþiilor, fapt care i-a determinat pe
auditori sã aplice pe larg sistemele
automatizate în efectuarea procedurilor
de audit.

Auditul financiar în Republica Moldova
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Rolul activ al asociaþiilor 
profesionale în dezvoltarea 
profesiei
Cu excepþia autoritãþilor guvernamen-
tale implicate în reglementarea conta-
bilitãþii ºi activitãþii de audit, au fost con-
stituite trei organizaþii nonguvernamen-
tale, care ºi-au propus sã reprezinte
interesele profesioniºtilor de profil:

Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor
Profesioniºti din Republica Moldova
(ACAP);

Asociaþia Firmelor de Audit din Mol-
dova (AFAM) ºi

Asociaþia Auditorilor ºi Consultanþi-
lor în Management.

În momentul actual, dintre toate asoci-
aþiile profesionale existente, un rol activ
în dezvoltarea auditului îl joacã Asoci-
aþia Contabililor ºi Auditorilor Profesio-
niºti (ACAP). Fiind membru al Federaþiei
Internaþionale a Contabililor (IFAC), aso-
ciaþia îndeplineºte misiunea de pro-
movare a standardelor profesionale ºi
etice ºi organizeazã programe de instru-
ire profesionalã continuã a auditorilor.

Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor
Profesioniºti din RM a fost fondatã în
1996 prin intermediul asistenþei tehnice
acordate de cãtre Agenþia USAID, la
iniþiativa a 31 de contabili ºi auditori
dedicaþi sã promoveze acordarea asis-
tenþei ºi sã contribuie la perfecþionarea
profesionalã în domeniul auditului ºi
contabilitãþii în Republica Moldova, pre-
cum ºi sã furnizeze informaþiile meto-
dologiei de rigoare profesioniºtilor din
domeniul contabilitãþii, pentru a asigura
prestarea serviciilor profesionale la cel
mai înalt standard de calitate. În pre-
zent, ACAP cuprinde 700 de membri,

divizaþi în câteva categorii, al cãror sta-
tut variazã de la membri cu drepturi
depline pânã la membri asociaþi ºi
membri studenþi.

Un angajament major asumat de cãtre
ACAP îl reprezintã elaborarea ºi imple-
mentarea programului de certificare a
contabililor. Certificarea este unul din
principalele aspecte ce þin de atingerea
unui nivel adecvat de calificare profe-
sionalã în domeniu, recunoscut nu doar
la nivelul organului responsabil de certi-
ficare, ci ºi la nivelul organelor de stat ºi
al publicului larg, ce ar servi drept bazã
pentru acordarea licenþei.

Dupã cum menþionam mai sus, în pre-
zent, Ministerul Finanþelor ºi alte auto-
ritãþi guvernamentale sunt responsabile
de certificarea auditorilor ºi de Progra-
mele de instruire ºi dezvoltare profe-
sionalã continuã pentru auditori ºi con-
tabili.. Nu existã o procedurã specialã în
Moldova care ar prevedea certificarea
contabililor1. Este necesarã doar diplo-
ma de studii superioare respective. De
regulã, instruirea profesionalã ulterioarã
a fost ºi este prestatã de diverse firme,
organizaþii ºi instituþii, care oferã servicii
de calificare ºi instruire a cadrelor. În
prezent însã nu existã cerinþe stabilite
sau programe structurate de instruire
continuã.

Programul de Certificare al ACAP a fost
elaborat în vederea testãrii cunoºtinþelor
profesionale ºi a experienþei contabililor
ºi auditorilor în domeniul contabilitãþii,
auditului, legislaþiei, finanþelor, fiscali-
tãþii, managementului, tehnologiilor in-
formaþionale, eticii profesionale ºi de
business, precum ºi în alte domenii re-
levante. Celor care au fost calificaþi pen-
tru a susþine examenele ºi au susþinut
cu succes toate etapele li se conferã
titlul de Contabil Profesionist Certificat

(”CAP”), cu înmânarea certificatului de
rigoare. Celor care au fost calificaþi pen-
tru a susþine examenele ºi au susþinut
cu succes toate etapele pentru nivelul 2
li se conferã titlul de Contabil Profesio-
nist Internaþional Certificat (”CIPA”) ºi li
se înmâneazã certificatul de rigoare.

Programul de certificare al ACAP a
servit drept unul din criteriile de bazã ce
i-a permis acestei organizaþii sã fie
recunoscutã de cãtre IFAC.

Primele examene de certificare în ca-
drul Programului CIPA au avut loc în
luna noiembrie 2003. În prezent numã-
rul de persoane care au obþinut certifi-
catul CAP este de 244, iar al celor care
au obþinut Certificatul CIPA este de 12.
Rata medie istoricã de susþinere a exa-
menelor de certificare este de circa
42%. Prin Ordinul Ministerului Finan-
þelor din martie 2010, titularii CIPA sunt
eliberaþi de susþinerea unor examene
de calificare a auditorilor.

ACAP este unul din primele organe pro-
fesionale din domeniul contabilitãþii ºi
auditului din cadrul CSI, care a devenit
membru al IFAC ºi primul membru din
istoria IFAC care a obþinut statutul de
membru asociat. Din luna noiembrie
2004 ACAP este membru cu drepturi
depline al IFAC.

ACAP este membru al ECCAA (Eura-
sian Council of Certified Accountants ºi
Auditors), ºi FIDEF (Francophone Fe-
deration of International Accountants-
Experts).

Obþinerea statutului de membru al IFAC
atestã cã standardele ºi programele
Asociaþiei sunt recunoscute pe plan
mondial, fiind în concordanþã cu stan-
dardele de profesionalism acceptate in-
ternaþional în domeniul contabilitãþii ºi
activitãþii de audit financiar. Astfel, acest

1 Deosebirea dintre contabil ºi auditor persistã într-un mod oarecare în þãrile din fosta Uniune Sovieticã din motivul moºtenirii istorice. Contabilul este
considerat ca fiind numai un contabil profesionist angajat (în termenii prevãzuþi de IFAC), iar auditorul este considerat ca fiind un contabil profe-
sionist, angajat în serviciul public. Auditul nu este considerat ca domeniu al profesiei de contabil, dar mai mult ca o profesie separatã, de un nivel
mai înalt.
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fapt genereazã credibilitate sporitã
comunitãþii de afaceri ºi financiare din
Moldova.

Implicarea organelor de
reglementare în dezvoltarea
profesiei de auditor
Organele de reglementare, în frunte cu
Ministerul Finanþelor, participã tot mai
activ în creºterea calitãþii serviciilor de
audit prin elaborarea de noi standarde,
regulamente ºi acte normative, prin su-
pravegherea ºi controlul calitãþii activi-
tãþii societãþilor de audit, auditorilor în-
treprinzãtori individuali, prin crearea po-
sibilitãþilor de creºtere profesionalã etc.

Concluzii 
Pentru a promova în continuare cu suc-
ces reforma sistemului de contabilitate
ºi audit, precum ºi în scopul armonizãrii
continue a sistemului respectiv cu regu-
lamentele internaþionale ºi europene,
autorii considerã cã se recomandã
urmãtoarele:

accelerarea procesului de adoptare
a SIA clarificate ;

adoptarea ºi implementarea proce-
durii de rigoare pentru emiterea re-
gulilor specifice privind etica ºi con-
duita profesionalã în situaþii con-
crete în baza Codului etic IFAC ºi a
Codului privind conduita profesio-
nalã a auditorilor ºi contabililor din
Republica Moldova; 

implicarea organizaþiilor profesiona-
le nonguvernamentale în reglemen-
tarea activitãþii profesionale în do-
meniul auditului ºi contabilitãþii, pre-
cum delegarea cãtre un membru
IFAC a responsabilitãþilor în elabo-
rarea ºi adoptarea standardelor în
domeniul certificãrii, instruirii profe-
sionale continue, monitorizãrii res-

pectãrii Codului etic ºi sistemului de
controlul calitãþii;

asigurarea concordanþei normelor
metodologice ce reglementeazã
certificarea contabililor ºi auditorilor
cu normele internaþionale ºi euro-
pene relevante;

implementarea ºi aplicarea unui sis-
tem continuu de instruire profesio-
nalã cu o posibilã delegare a res-
ponsabilitãþilor aferente acestui pro-
ces organizaþiilor nonguvernamen-
tale.

Opinãm, de asemenea, cã în vederea
materializãrii acestor acþiuni este ex-
trem de importantã lansarea activitãþii
Consiliului Naþional de Coordonare, în
sarcina cãruia a fost pusã elaborarea
Strategiei ºi a Planului de Acþiuni pentru
implementarea legilor în cauzã.

În scopul promovãrii cu succes a refor-
mei contabilitãþii ºi a activitãþii de audit
ºi adoptãrii unui sistem de contabilitate
ºi audit în conformitate cu regulamen-
tele/standardele europene ºi inter-
naþionale, este recomandabil de identi-
ficat acþiunile prioritare pentru termen
scurt, mediu ºi lung dupã cum urmeazã:

Elaborarea Planului de Acþiuni pri-
vind implementarea Strategiei de
reformã ; 

Negocierea cu Consiliul pentru
Standardele Internaþionale de Con-
tabilitate a ediþiei oficiale a IFRS în
scopul implementãrii acestor stan-
darde pe teritoriul Republicii Mol-
dova;

Elaborarea modalitãþii de actualiza-
re a cadrului de reglementare a
raportãrii financiare în conformitate
cu prevederile legislaþiei naþionale
aprobate recent, cu directivele UE ºi
cu normele acceptate de practica
internaþionalã;

Constituirea Serviciului Informa-
þional de Rapoarte Financiare ºi
instruirea angajaþilor acestuia; 

Aprobarea conceptului de suprave-
ghere publicã ºi aprobarea Regu-
lamentului vizând activitatea Con-
siliului de Supraveghere a Activitãþii
de Audit; 

Armonizarea Regulamentului vi-
zând Certificarea Auditorilor cu ce-
rinþele ºi practicile Uniunii Europene
ºi ale IFAC în acest domeniu; 

Organizarea unui seminar pentru a
elucida prevederile: 
- Legii Contabilitãþii, în special

pentru reprezentaþii entitãþilor de
interes public,

- Legii privind Activitatea de Audit
pentru reprezentanþii firmelor de
audit

- Legislaþiei Europene ºi regle-
mentãrilor IFAC pentru toþi par-
tenerii implicaþi în reforma audit. 

În procesul elaborãrii ºi implementãrii
Strategiei ºi a Planului de Acþiuni ur-
meazã a fi implicate urmãtoarele entitãþi
principale: Ministerul Finanþelor (Direc-
þia Metodologia Contabilitãþii ºi Auditu-
lui, Inspectoratul de Stat pentru Supra-
vegherea Activitãþii Asigurãrilor ºi Fon-
durilor Nestatale de Pensii etc.); Banca
Naþionalã a Moldovei; Comisia Naþio-
nalã a Pieþei Financiare (fosta Comisie
Naþionalã a Valorilor Mobiliare); Bursa
de valori; Serviciul Informaþional de Ra-
poarte Financiare pe lângã Biroul Na-
þional de Statisticã; Consiliul de Supra-
veghere a Activitãþii de Audit; Inspecto-
ratul Fiscal Principal de Stat/Serviciul
Fiscal de Stat; Instituþiile de învãþãmânt
în domeniul contabilitãþii; Asociaþiile
profesionale de contabili ºi auditori. 

În prezent, nu existã fonduri speciale la
nivel naþional pentru finanþarea acþiu-
nilor menite sã amelioreze raportarea
financiarã corporativã. Concomitent,
ACAP Moldova a semnat un memoran-
dum de colaborare cu Camera Audito-
rilor Financiari din România în luna
martie 2010, al cãrui obiectiv îl repre-

Auditul financiar în Republica Moldova
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zintã cooperarea în procesul de asigu-
rare a conformitãþii Republicii Moldova
cu Standardele Internaþionale de Audit.
Concret, se prevãd acþiuni în plan pro-
fesional, prin schimb de experienþã, de
manuale ºi publicaþii, de pregãtire pro-
fesionalã în audit º.a.

De asemenea, se cuvine menþionat cã
un Memorandum de Acord cu Institutul
Regal al Contabililor Înregistraþi din
Olanda (Royal NIVRA) a fost semnat
în luna aprilie 2007, care includ urmã-
toarele prevederi:

1. Elaborarea unui model de coope-
rare twinning între þãrile în dezvol-
tare ºi organele profesionale euro-
pene avansate în scopul atingerii
unei conformitãþi mai ample cu stan-
dardele internaþionale;

2. Elaborarea unor planuri de acþiuni
pentru accelerarea conformãrii;

3. Elaborarea unui model experimen-
tal twinning ºi a rezultatelor scon-
tare în urma implementãrii planului
de acþiuni; 

4. Prezentarea modelului experimen-
tal twinning ºi a rezultatelor scon-
tate cãtre instituþiile internaþionale ºi
regionale interesate, cum ar fi IFAC,
SEEPAD etc. 

Pe baza prevederilor Memorandumului,
ACAP a elaborat Planul de Acþiuni cu
privire la dezvoltarea în continuare a
profesiei în conformitate cu cerinþele
IFAC. 

Un grup de lucru, creat pe lângã Mi-
nisterul Finanþelor va elabora mãsurile
prevãzute de Strategie ºi Planul de Ac-
þiuni pentru reforma în domeniul de con-
tabilitate ºi al activitãþii de audit, care
vor fi prezentate Guvernului Republicii
Moldova. În acest context, este impor-
tant de coordonat activitatea de elabo-
rare a Strategiei cu reprezentanþii tutu-
ror pãrþilor interesate implicate.

Recent – în luna mai - cu susþinerea
CAFR ºi în colaborare cu Ministerul Fi-
nanþelor s-a desfãºurat un important
Seminar profesional ºi o Masã Rotundã
pentru toþi auditorii din Republica Mol-
dova. Evenimentele au fost organizate
în cadrul Programului privind schimbul
de experienþã în domeniul raportãrii
financiare în sectorul corporativ, finanþat
de Banca Mondialã ºi organizat, de
asemenea, în colaborare cu Asociaþia
Contabililor Profesioniºti din Republica
Moldova, membru IFAC. 

Discuþiile în cadrul mesei rotunde s-au
axat pe problemele aferente suprave-
gherii publice a activitãþii de audit ºi
auditorilor individuali ºi controlului cali-
tãþii, prin prisma experienþei Slovaciei,
studiate în cadrul unei vizite de studiu
întreprinse recent.

În cadrul discuþiilor s-a conturat pro-
punerea privind crearea Camerei Au-
ditorilor în Republica Moldova. Astfel, 
s-a decis crearea unui grup de lucru, cu
implicarea reprezentanþilor Ministerului
Finanþelor, a asociaþiilor contabililor ºi
auditorilor, a mediului academic, a altor
instituþii relevante pentru a studia pro-
punerea auditorilor ºi a elabora proiec-

tul de modificare a Legii cu privire la ac-
tivitatea de audit. Opiniile ºi propunerile
în baza discuþiilor vor fi fãcute publice în
timp util. 

Viitorul profesiei de audit în Republica
Moldova va fi corelat cu: 

Importanþa alinierii legislaþiei naþio-
nale la experienþa Uniunii Europe-
ne. Acest fapt presupune o inven-
tariere a legilor recent adoptate, cu
axare asupra coerenþei între diferite
legi, ºi elaborarea unui tabel de con-
cordanþã, care ar permite identifi-
carea unui grafic cu termene con-
crete de aliniere deplinã la practicile
UE în domeniul raportãrii financiare
corporative. 

Necesitatea creãrii fundamentului
durabil pentru funcþionarea sistemu-
lui de supraveghere publicã a audi-
tului ºi crearea unei legislaþii adec-
vate în domeniul supravegherii au-
ditului, precum ºi importanþa stabilirii
bazelor sistemului de asigurare a
calitãþii în domeniul auditului, a cre-
ãrii metodologiilor ºi a instrumentelor
adecvate pentru facilitarea func-
þionãrii efective a sistemului naþional
de asigurare a calitãþii auditului. 
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Introducere
Metodele de eºantionare aplicate în activitatea de audit
financiar prezintã, în afara avantajului eficientizãrii costurilor
de auditare, ºi pe cel impus de realitatea populaþiilor de
dimensiuni mari, care fac aproape imposibilã examinarea
exhaustivã a acestora ºi anume a posibilitãþii de reducere a
numãrului de elemente examinate. 

În acest scop auditorul urmãreºte obþinerea unor eºantioane
reprezentative, care sã limiteze probabilitatea erorii sub limi-
ta maximã acceptatã ºi în corelaþie cu un nivel suficient de
încredere (în general peste 95%). O metodã de eºantionare
prezentatã de cãtre Standardul Internaþional de Audit 530 –
„Eºantionarea în audit”, dar mai puþin discutatã în literatura
de specialitate din România este metoda eºantionãrii în
funcþie de valoare. În aceastã metodã fiecare unitate mone-
tarã are probabilitate egalã de includere în eºantionul selec-
tat; astfel, un sold contabil de 100.000 um (unitãþi monetare)
are o ºansã de 10 ori mai mare de a fi selectat decât un sold
de 10.000 um. 

Lucrarea îºi propune sã prezinte un exemplu de aplicare a
acestei metode de eºantionare pe care fiecare auditor poate
sã îl dezvolte ulterior printr-o abordare profesionalã proprie.

Metodologia ºi obiectivele
cercetãrii

Motivaþia acestui articol îl constituie în principal informaþia de
specialitate redusã referitoare la metoda eºantionãrii prin va-
loare, dar ºi necesitatea diversificãrii abordãrii metodelor de
eºantionare pentru mediul de audit din România. 

Obiectivul articolului este prezentarea punctului de plecare
din teoria probabilitãþilor în abordarea metodei eºantionãrii
prin valoare, prin intermediul unei aplicaþii practice. 

Lucrarea se înscrie în categoria cercetãrii empirice aplicate,
destinatã consolidãrii cunoºtinþelor practice din domeniul
metodelor de eºantionare cu aplicabilitate în auditul financiar,
în scopul perfecþionãrii instrumentarului specific profesiei. 

Sursele de informare documentarã prezentate în bibliografie
fac parte din domeniul aplicat al teoriei statistice, dar ºi al lite-
raturii de specialitate din domeniul auditului financiar.

Metoda
eºantionãrii 
în funcþie 
de valoare 
- aspecte
practice

* ACCA, Auditor financiar, Altrix Consulting SRL, Sibiu, e-mail: coracioni@accamail.com
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Monetary Unit Sampling Method -
Practical Aspects 
In the practice of auditing, the financial auditors may use
different sampling methods, statistical or non-statistical.
The article details for the financial auditors of Romania a
practical approach for the monetary unit sampling method.
The mathematical background of the method consists in
the application of the hypergeometric probability distribu-
tion belonging to the probability theory. The method has
the advantage of increasing the efficiency of the audit
work due to the reduction of the sample size after the
probability-proportional-to-size sampling. The sampling
result evaluation has to consider the effect of the errors
smaller than the sampling interval value, over the estimat-
ed error value at the population level.

Key words: Sample, hypergeometric probability distribu-
tion, monetary unit sampling

Cuvinte cheie: eºantion, distribuþia probabilitãþilor
hipergeometricã, sondaj de unitãþi monetare
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Conceptul eºantionãrii 
prin valoare

Standardul Internaþional de Audit 530 – „Eºantionarea în
audit”1 prezintã în Anexa 1 (Selectarea în funcþie de valoare)
posibilitatea ca atunci când se efectueazã testele de detaliu
sã identificãm unitatea de eºantionare prin unitãþile monetare
individuale din care este alcãtuitã populaþia analizatã. 

De asemenea, se aduce completarea cã, dupã selectarea
unitãþilor monetare, se vor audita elementele specifice (spre
exemplu, soldurile conturilor) care conþin aceste unitãþi mo-
netare. Standardul menþioneazã principalul beneficiu al aces-
tei metode de eºantionare ºi anume acela al concentrãrii
efortului auditului cãtre elementele cu valori ridicate ºi impli-
cit probabilitate mãritã de selecþie, având drept consecinþã
posibilitatea reducerii dimensiunii eºantioanelor. Se preci-
zeazã de asemenea cã eºantionarea prin valoare poate fi uti-
lizatã în paralel cu metoda sistematicã de selectare ºi cã efi-
cienþa este ridicatã în urma aplicãrii selectãrii aleatorii/pro-
babilistice. În Anexa 4 se aduce completarea cã, în cadrul
metodei eºantionãrii în funcþie de valoare dimensionarea
eºantionului, selectarea ºi evaluarea au drept consecinþã lo-
gicã exprimarea unei concluzii în termeni de valori monetare.
Observãm cã descrierea metodei este realizatã în termeni
generali, fãrã a conþine recomandãri tehnice pentru imple-
mentare în activitatea practicã. Metoda este cunoscutã în li-
teratura de specialitate anglo-saxonã sub denumirea de
„monetary unit sampling”; o prezentare detaliatã poate fi par-
cursã în lucrarea „Audit. O abordare integratã”2, unde în tra-
ducerea în limba românã este prezentat ca „sondajul de
unitãþi monetare”. Metoda eºantionãrii în funcþie de valoare
reprezintã aplicarea în domeniul testelor de detaliu a metodei
eºantionãrii pe bazã de atribute folositã în realizarea testelor
de control. În urma studierii literaturii de specialitate referi-
toare la metodã am constatat cã existã dificultãþi pentru apli-
carea acestei metode în activitatea curentã din cauza as-
pectelor tehnice implicate, dar ºi al accesului dificil spre infor-
maþia de aceastã naturã. Spre exemplu, în S.U.A., instru-
mentele statistice specifice metodei sunt detaliate de cãtre
organismul profesional „American Institute of Certified Public
Accountants” (AICPA). Acesta a elaborat în anul 1983 (versi-

une îmbunãtãþitã în anul 2001) un ghid despre eºantionarea
în audit („Audit Sampling - AICPA Audit Guide”), care descrie
modul de utilizare a metodei eºantionãrii în funcþie de valoare
(„Probability-proportional-to-size sampling”), precum ºi alte
metode de eºantionare. În standardele profesionale de audit
din Marea Britanie ºi Irlanda, conceptul eºantionãrii în funcþie
de valoare apare în ISA 530 – „Audit sampling and other
means of testing” (Eºantionarea în audit ºi alte mijloace de
testare), standardul fiind corelat cu standardele internaþionale
de audit.

Noþiuni din teoria 
statisticã

Pentru înþelegerea exemplului practic prezentat în lucrare
este necesarã descrierea succintã a unor noþiuni tehnice din
teoria probabilitãþilor. Problematica eºantioanelor poate fi
abordatã prin analiza modelului teoretic al experienþei proba-
bilistice3 cunoscutã sub numele de schema hipergeometricã
(Bernoulli). 

Modelul teoretic este cazul unei urne care conþine N bile, din
care a sunt de culoare albã, iar N-a=b sunt de culoare nea-
grã. Se extrag n (n ≤ N) bile fãrã a repune bila extrasã în
urnã. Problema care se pune este de a determina probabili-
tatea de apariþie a evenimentelor de tipul (n;k) ºi anume ca
din cele n bile extrase, k sã fie de culoare albã. Rãspunsul
matematic al teoriei probabilitãþilor este cã aceastã probabi-
litate, notatã cu h, poate fi determinatã astfel:

h(a;N;n;k) = C(a;k) * C(b;n-k) / C(N; n) (1)

unde C(n;k) = n! / k! x (n-k)! reprezintã combinãri de n ele-
mente luate câte k, iar n! = n(n-1)(n-2) x....x1.

Acest experiment probabilistic4 poate fi utilizat în domeniul
concret al eºantionãrii aplicate în audit dacã ne imaginãm
cazul unei populaþii de N elemente care conþine E erori, din
care este extras un eºantion de n elemente care conþine k
erori. În mod similar cu formula (1) putem calcula probabili-
tatea ca din cele n elemente extrase sã avem k erori:

h(k;N;n;E) = C(E;k) * C(N-E;n-k) / C(N; n) (2)

1 IFAC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate - Audit financiar 2009, coeditare CAFR - Ed. Irecson, România, 2009,
pag. 488

2 Arens, Alvin A.; Loebecke, James K., Audit. O abordare integratã, Ed. Arc, România, 2003, pag. 597
3 Rotariu, Traian (coordonator); Bãdescu, Gabriel; Culic, Irina; Mezei, Elemer; Mureºan, Cornelia, Metode statistice aplicate în ºtiinþele sociale, Ed.

Polirom, România, 2006, pag. 69
4 Johnson,Norman L.; Kemp, Adrienne W. and Kotz, Samuel, Univariate Discrete Distributions, 3rd ed. New York, John Wiley & Sons, 2005, pag. 251
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unde C(E;k) reprezintã numãrul erorilor k ce pot fi extrase din
E erori, C(N-E;n-k) reprezintã numãrul de elemente
(n-k) ale eºantionului neafectate de eroare care pot fi
extrase din (N-E) elemente neafectate de eroare ale
populaþiei, iar C(N;n) reprezintã numãrul total de
eºantioane care pot fi extrase din populaþia care
conþine N elemente.

Probabilitatea hipergeometricã cumulatã are semnificaþia
unei variabile aleatorii, rezultate în urma unui experiment
probabilistic, ce este mai mare sau egalã cu o limitã minimã
specificatã ori mai micã sau egalã cu o limitã maximã spe-
cificatã (K). În aceastã situaþie, probabilitatea cumulatã hiper-
geometricã ca sã obþinem în urma selecþiei un numãr de erori
egal sau mai mic decât k se va obþine prin însumarea proba-
bilitãþilor hipergeometrice calculate cu formula (2) de la 0 la
k. Dacã vom compara aceastã probabilitate cumulatã a
obþinerii unui numãr de erori egal sau mai mic decât k, în
urma selectãrii unui eºantion, cu o limitã propusã de
acceptare de cãtre auditor a erorii, putem determina dimen-
siunea eºantionului printr-un proces iterativ pe bazã de încer-
cãri succesive care se deruleazã pânã la satisfacerea
condiþiei de limitã. Spre exemplu, ne punem problema sã
determinãm care este probabilitatea de a depista 2 sau mai
puþine erori (k ia valori de la 0 la 2) în urma extragerii unui
eºantion de 5 elemente (n = 5) dintr-o populaþie de 50 de ele-
mente (N = 50) ºi care conþine 13 erori (E = 13)?

h(k ≤ K; N; n; E) = h(k ≤ 2; 50; 5; 13)

h(k ≤ 2; 50; 5; 13) = h( k = 0; 50; 5; 13) + h( k = 1; 50; 5; 13) + 
+ h(k = 2; 50; 5; 13) =

= 0,2057 + 0,4052 + 0,2860 = 0,8969

Deci probabilitatea ca printr-o extragere aleatorie sã obþinem
cel mult douã erori este egalã cu 0,8969.

Modelul probabilitãþii hipergeometrice demonstrat în cadrul
teoriei probabilitãþilor ºi prezentat succint mai sus are uti-
lizare directã în cadrul metodei de eºantionare pe bazã de
atribute. Aceastã metodã constituie fundamentul matematic
al metodei eºantionãrii în funcþie de valoare, deoarece în
practica auditului financiar mãrimile auditate au valori dis-
crete ºi nu prezintã distribuþii variabile continue. Modelele
matematice prezentate de literatura de specialitate care pot fi
utilizate sunt complicate din punct de vedere al aparatului
matematic utilizat (distribuþia binomialã, Poisson etc.), dar
schema probabilitãþii hipergeometrice este pentru toate aces-
te modele punctul de plecare în înþelegerea problematicii
eºantionãrii în funcþie de valoare, dar ºi al eºantionãrii în ge-
neral.

Aplicaþie practicã
Pentru exemplificarea practicã a aplicãrii metodei am ales o
situaþie bazatã pe informaþii reale (Tabel nr. 1, coloanele (0)
ºi (1)) care conþine o listã de 50 de solduri de creanþe client -
de la 1 la 50 - în valoare totalã de 237.015 um.

Am considerat cazul în care eroarea tolerabilã la nivelul
acestei populaþii (N = 50) este de 10% (exprimat în numãr de
conturi 5 = 50 x 10%), eroarea aºteptatã la nivelul eºantionu-
lui este 1%, iar nivelul de încredere acceptat este de 95%.
Nivelul erorii tolerabile la nivelul populaþiei îl constituie pragul
de semnificaþie determinat de cãtre auditor prin metode
specifice pentru situaþiile financiare, în faza preliminarã (va-
loarea este de aproximativ 23.701 um = 237.015 um x 10%).
Eroarea aºteptatã la nivelul eºantionului poate fi estimatã pe
baza experienþei din misiunile de audit precedente sau poate
fi o estimare þintã pentru misiunile iniþiale pe baza evaluãrilor
riscului de audit, urmând sã fie îmbunãtãþitã în urma efec-
tuãrii auditului. În urma calculãrii probabilitãþii hipergeome-
trice cumulate prin utilizarea metodei iterative pe bazã de
încercãri, prezentatã mai sus, am determinat dimensiunea
eºantionului n = 33 um, care acceptã un nivel al erorii de 5%
(100% - 95% = 5%). 

Pentru efectuarea calculelor am utilizat funcþia hipergeome-
tricã din Excel HYPGEOMDIST (sample_s, number_sam-
ple, population_s, number_population). La acest nivel al
dimensiunii eºantionului avem o probabilitate cumulatã (pen-
tru k egal cu 0 ºi 1) de 0,0400 (egal cu 0,0029 + 0,0371) mai
micã decât nivelul de 5% care este limita de eroare suporta-
bilã (corespunzãtor unui nivel de încredere acceptat de
95%). 

Încercãrile succesive sunt efectuate înlocuind în formula (2)
pe k cu valoarea rotunjitã a produsului dintre n ºi 1% (spre
exemplu, pentru n = 27, avem 27 x 0,01 = 0,27, în acest caz
avem doar douã valori, pe 0 ºi 1). Calculul poate fi efectuat
prin utilizarea unui program de calcul tabelar.

Intervalul de eºantionare a fost determinat prin calcul direct
7.182 um = 237.015 um / 33 în urma rotunjirii prin utilizarea
funcþiei Excel ROUND(number, num_digits). 

În scopul aplicãrii unei selectãri sistematice cu caracter
aleatoriu am ales punctul iniþial al eºantionãrii în interiorul
intervalului 0 – 7.182 um (3.132 um) prin folosirea funcþiei
Excel RAND( ) care furnizeazã numere aleatorii. Aplicarea
procesului de selectare sistematicã a elementelor unitãþi
monetare poate fi urmãritã în coloana (4) a Tabelului nr. 1,
unde s-a pornit de la valoarea 3.132 um prin aplicarea pasu-
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lui de eºantionare de 7.182 um ºi compararea cu valorile
cumulate succesiv din coloana (3). Elementul auditat nr. 3
(vezi coloana 4 din Tabelul nr. 1) include douã valori selectate
(10.314 um = 3.132 um + 7.182 um ºi 17.496 um = 3.132 um
+ 7.182 um + 7.182 um) ºi, în consecinþã, va fi selectat pen-
tru auditare. 

Procedeul aplicat realizeazã o veritabilã „stratificare” a popu-
laþiei analizate, în straturi având grosimea intervalului de
eºantionare. În urma selecþiei conturilor am determinat
eºantionul prezentat în Tabelul nr. 2. Observãm cã, în faza
iniþialã, procedeul de determinare a dimensiunii eºantionului
a indicat un numãr de 33 de unitãþi pentru selecþie, dar cã
prin selectarea sistematicã a acestor unitãþi de eºantionare
am obþinut un eºantion de conturi pentru auditare de numai
19 elemente.

Valoarea totalã a eºantionului este de 205.537 um (aproxi-
mativ 87% din total populaþie), iar valoarea erorilor determi-
nate în urma auditãrii este de 2.002 um, incluzând atât

supraevaluãri, cât ºi subevaluãri. Eroarea este calculatã ca
diferenþã dintre valoarea auditatã ºi valoarea iniþialã. 

Pentru a evalua rezultatele metodei de eºantionare în funcþie
de valoare putem avea în principiu trei situaþii:

(a) Cazul în care nici o eroare nu a fost depistatã în eºan-
tionul analizat. Concluzia care se impune în urma ana-
lizei eºantionului, cu un nivel de încredere de 95%, este
cã populaþia care a stat la baza aplicãrii metodei nu
poate fi supraevaluatã cu mai mult decât eroarea tolera-
bilã folositã ºi anume decât pragul de semnificaþie în va-
loare de 23.701 um;

(b) Cazul în care o eroare depistatã într-un element este mai
mare decât mãrimea intervalului de eºantionare (7.182
um). Nivelul acestui tip de eroare este cunoscut
deoarece prin metoda de eºantionare aplicatã au fost
identificate toate elementele care conþin acest tip de
eroare;
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(c) Situaþia în care o eroare este mai micã decât mãrimea
intervalului de eºantionare (7.182 um). În acest caz, al
unor erori mici comparativ cu mãrimea intervalului de
eºantionare, este necesar sã folosim un raþionament de
tip statistic ºi sã extrapolãm eroarea depistatã la nivelul
valorii intervalului.

Dacã folosim observaþiile de mai sus, putem sistematiza con-
cluziile rezultatului eºantionãrii conform tabelului nr. 3.

Spre exemplu, valoarea extrapolatã a erorii de 1.404 um
rezultã în urma urmãtorului calcul: 1.404 um = 1.000 um /
5.116 um x 7.182 um. Eroarea totalã rezultatã în urma
eºantionãrii ºi analizei tipurilor de erori este în valoare de
5.392 um (3.379 um + 2.013 um). Acest nivel al erorii este
mai mic decât eroarea tolerabilã estimatã (23.701 um). 

Dacã în urma eºantionãrii am fi obþinut un nivel al erorii mai
mare decât eroarea tolerabilã estimatã la nivelul populaþiei ar
fi fost necesarã corectarea acesteia din urmã ºi reluarea pro-
cesului de eºantionare prin lãrgirea eºantionului. 

Auditorul financiar trebuie sã considere efectul potenþial al
erorilor identificate asupra raportului de audit, iar împreunã
cu conducerea firmei sã investigheze efectul potenþial asupra
altor zone ale sistemului financiar-contabil.

Nivelul erorii determinat în urma auditãrii ºi raportat la nivelul
unei unitãþi monetare a populaþiei, determinat prin calcul,
este 0,009740 = 2.002 um / 205.537 um. 

Dacã am fi efectuat o extrapolare a erorii determinate prin
audit la nivelul întregii populaþii pe baza formulei:
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Total eroare = Populaþie x (Eroare eºantion / Eºantion) 

am fi obþinut valoarea de 2.309 um = 0,009740 x 237.015 um,
care este mai micã decât cea determinatã prin raþionamentul
precedent (5.392 um). În mod evident, compensarea erorilor
pozitive (supraevaluare) cu cele negative (subevaluãri) ºi
neluarea în considerare a efectului „erorilor mici” asupra
rezultatului eºantionãrii ne-ar fi condus la o concluzie eronatã
privind nivelul erorii identificate.

În exemplul de mai sus am încercat sã parcurgem etapele
specifice unui sondaj statistic prin metoda eºantionãrii în
funcþie de valoare, aºa cum sunt recomandate în Standardul
Internaþional de Audit 530 – „Eºantionarea în audit”:

determinarea dimensiunii eºantionului;

eºantionarea statisticã prin metoda sistematicã pe baza
utilizãrii selectãrii aleatorii;

examinarea elementelor selectate;

evaluarea rezultatelor eºantionului pe baza teoriei proba-
bilitãþii;

proiectarea erorilor la nivelul populaþiei.

Exemplul abordat este o situaþie demonstrativã în scopul pre-
zentãrii unei variante practice de utilizare a metodei eºan-
tionãrii în funcþie de valoare. Considerãm cã prin intermediul
acestui exemplu practic aspectele tehnice ale metodei îºi

demonstreazã mult mai clar avantajele. Modelul bazat pe dis-
tribuþia probabilitãþilor hipergeometricã este uºor de înþeles ºi
face apel la noþiuni elementare din teoria probabilitãþilor apli-
cate în statisticã.

În faza anterioarã aplicãrii metodei, auditorul trebuie sã efec-
tueze proceduri de audit pentru a obþine probe cã populaþia
din care va extrage eºantionul este completã, pentru a
îndeplini cerinþele din ISA 500 – „Probe de audit” referitoare
la suficienþa ºi completitudinea probelor.

Dacã populaþia auditatã include elemente cu valoare nulã
sau negativã recomandãm examinarea separatã a acestor
elemente. 

Metoda folositã pentru extrapolare prezintã un grad ridicat de
prudenþã. Literatura de specialitate descrie în detaliu5 me-
todologia de abordare a diferenþelor de supraevaluare ºi
subevaluare rezultate în urma auditãrii eºantionului prin uti-
lizarea unor instrumente statistice specifice bazate pe esti-
marea unor intervale de încredere. 

Concluzie
Metoda eºantionãrii în funcþie de valoare prezintã avantaje,
cum ar fi modul simplu de utilizare, selectarea proporþionalã
cu valoarea monetarã, reducerea costurilor de auditare, dar
ºi dezavantaje, cum este, în principal, dificultatea de analizã

Metoda eºantionãrii în funcþie de valoare

5 Alvin A. Arens, James K. Loebecke, Audit. O abordare integratã, Ed. Arc, România, 2003, pag. 603
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a subevaluãrilor sau a examinãrii elementelor cu valoare
negativã. În acest articol am încercat sã prezentãm pe douã
paliere elementele esenþiale ale metodei eºantionãrii în
funcþie de valoare, un palier al cunoºtinþelor de bazã teoretice
ºi un palier secund al unei aplicaþii practice. Exemplul practic
prezentat aplicã noþiunile teoretice în lumea realã a auditului
financiar. Considerãm cã auditorii financiari practicieni pot
folosi, într-o faza preliminarã, informaþiile prezentate în arti-
col, pentru a face o comparaþie cu metodele de eºantionare
pe care le utilizeazã în mod curent, iar, într-o etapã ulterioarã,
vor putea lua decizia unor dezvoltãri ale metodei prezentate,
pe baza raþionamentului profesional personal. 

În scopul exprimãrii unei opinii despre aspectele tehnice ale
articolului prezentat, invitãm cititorii sã ne contacteze pe
adresa redacþiei sau a autorului.

Arens, Alvin A.; Loebecke, James K., Audit. O abordare inte-
gratã, Ed. Arc, România, 2003.

Feller, William, An Introduction to Probability Theory and Its
Applications, vol. 1, 3rd ed., New York: John Wiley & Sons,
1968.

IFAC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de
calitate - Audit financiar 2009, coeditare CAFR - ed. Irecson,
România, 2009.

Johnson, Norman L.; Kemp, Adrienne W. and Kotz, Samuel,
Univariate Discrete Distributions, 3rd ed. New York: John
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Rotariu, Traian (coordonator); Bãdescu, Gabriel; Culic, Irina;
Mezei, Elemer; Mureºan, Cornelia, Metode statistice apli-
cate în ºtiinþele sociale, Ed. Polirom, România, 2006.

Contabilii susþin 
cã refacerea

economiei mondiale
se încetineºte

Problemele fundamentale ale refacerii
economice sunt evidente pentru toatã lu-
mea, în timp ce riscurile de încetinire sunt
iar vizibile ºi guvernele îºi retrag suportul.

Refacerea economiei mondiale se înceti-
neºte. Acest lucru este demonstrat de re-
zultatele ultimului studiu asupra econo-
miei globale, realizat de ACCA (the As-
sociation of Chartered Certified Accoun-
tants).1 Astfel, încrederea mediului de
afaceri s-a deteriorat, iar creºterea eco-
nomicã susþinutã este tot mai îndepãrtatã.

Aceasta, în ciuda îmbunãtãþirilor impor-
tante constatate de cãtre ACCA în privinþa
celor mai mulþi dintre indicatorii de risc - în
special perspectivele pentru ocuparea
forþei de muncã ºi investiþii ºi chiar în ce
priveºte câºtigurile modeste în populari-
tate ale acþiunilor guvernamentale de
combatere a crizei economice.

„Aceste date, furnizate de membri ACCA
din întreaga lume, sunt menite sã ne

trezeascã la realitate. Este îmbucurãtor cã
doar câteva companii îºi mai reduc per-
sonalul ca urmare a insolvabilitãþii sau a
accesului dificil la finanþare ºi credite, dar
aceasta nu se traduce prin mai mult opti-
mism sau mai multã încredere pentru
mediul de afaceri. În timp ce contabilii
rãsuflã uºuraþi, nu existã motive reale de
bucurie”, afirmã Andreia Manea, Head of
ACCA South Eastern Europe.

Rezultatele cercetãrii ACCA sugereazã
totodatã cã indicatorii de încredere au
scãzut considerabil în regiunea Asia-
Pacific ºi Africa, regiuni care erau lideri ai
redresãrii economice. Acum, rezultatele
studiului sugereazã cã organizaþiile din
aceste þãri au mai puþine oportunitãþi de a
face profit, în timp ce consumul ºi greva-
rea cu datorii cresc, iar guvernele îºi re-
trag programele de suport pentru afaceri.

În principal, studiul aratã cã:
- 23% din respondenþi cred cã situaþia

economicã globalã se îmbunãtãþeºte,
faþã de numai 21% în trimestrul trecut

- 39% dintre ei afirmã cã ne aflãm la
capãtul de jos al ciclului, dar cã vom
rãmâne un timp acolo

- Numãrul celor care cred cã situaþia
economicã se îmbunãtãþeºte este to-
tuºi în continuare mai mic decât al
celor care cred cã ea se deterioreazã
sau stagneazã

- Nivelul încrederii mediului de afaceri a
scãzut de asemenea. Numai o treime
raporteazã o creºtere a încrederii me-
diului de afaceri, în timp ce 28%
raporteazã pierderi ale încrederii. 

- Doar 29% dintre respondenþi ºi-au
exprimat speranþa de creºtere a profi-
tului organizaþiilor lor în primul trimes-
tru al anului 2010, comparativ cu 32%
în 2009.

- Contabilii ºi-au modificat viziunile des-
pre durata refacerii economice; numai
15% din ei cred acum cã refacerea
economicã va dura cel puþin un an,
faþã de 18% la sfârºitul anului trecut.

Chiar dacã unul din doi respondenþi au
prezis cã economia globalã va reveni la o
creºtere stabilã într-un an sau chiar mai
puþin de un an, ACCA a identificat o creº-
tere a numãrului pesimiºtilor convinºi - cei
care cred cã refacerea va dura trei ani sau
mai mult, al cãror procent este acum de
11,4%, mai mare decât în ultimul trimes-
tru. [Mihaela Robu, Business Developer -
ACCA - South-Eastern Europe]

1 Cel de-al cincilea studiu ACCA referitor la condiþiile economice globale s-a desfãºurat între 9 ºi 28 februarie 2010. El s-a bazat pe rãspunsurile a
1361 de respondenþi, profesioniºti contabili din 95 de þãri Raportul poate fi gãsit la adresa: http://www.accaglobal.com/pubs/economy/
analysis/acca/technical_papers/tech-ms-gec05.pdf
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Federaþia Internaþionalã a Contabililor
(IFAC) a emis de curând Raportul anual
al activitãþii desfãºurate în 2009. De-
þinând statutul de lider al comunitãþii
contabile la cel mai înalt nivel inter-
naþional, IFAC ºi-a asumat rolul de voce
a standardelor globale, promovând cele
mai profunde principii în activitatea
financiarã ºi economicã, în general,
respectiv: INTEGRITATE, TRANSPA-
RENÞÃ, EXPERTIZÃ. 

În ciuda provocãrilor inerente întâm-
pinate pe parcursul crizei financiare,
care s-a aflat în plinã evoluþie în cursul
anului 2009, IFAC a reuºit sã urmãreas-
cã traseul misiunii sale fundamentale,
care se referã la întãrirea profesiei con-
tabile ºi la promovarea sustenabilitãþii
financiare prin dedicarea personalului
IFAC ºi sprijinul permanent al membrilor
sãi, al asociaþilor ºi al voluntarilor. Prin
ajustarea prioritãþilor sale, IFAC a reuºit
sã-ºi furnizeze serviciile ºi sã-ºi concen-
treze atenþia într-un mod eficient cãtre
necesitãþile pãrþilor sale interesate.

Realizãrile comitetelor ºi comisiilor
IFAC includ progrese semnificative în
ce priveºte emiterea de noi standarde,
instrumente ºi îndrumãri menite sã spri-
jine adoptarea ºi implementarea stan-
dardelor. Atenþia IFAC s-a îndreptat cu
precãdere asupra rolului profesioniºtilor

contabili angajaþi ºi a practicienilor mici
ºi mijlocii. De asemenea, pe parcursul
anului 2009, IFAC a continuat sã fie
vocea profesiei contabile ºi sã expunã
publicului, la nivel global, problemele de
cel mai mare interes.

În Raport se specificã faptul cã actuala
crizã globalã a evidenþiat una dintre
îngrijorãrile care a constituit un punct de
interes pentru IFAC de-a lungul unui
deceniu întreg, respectiv asigurarea
accesului la informaþii financiare de o
înaltã calitate ºi de o veridicitate tran-
ºantã; faptul cã lumea are nevoie de un
singur set de standarde la care sã se
alinieze pentru uniformizarea metodelor
ºi a tehnicilor în vederea realizãrii unor
situaþii ºi informaþii financiare uºor de
utilizat oriunde ºi de cãtre orice parte
interesatã. Însã dezvoltarea de stan-
darde internaþionale, implementarea lor,
ranforsarea lor la nivel individual naþio-
nal necesitã un timp îndelungat ºi efor-
turi mari, angajament, colaborare ºi mai
ales disponibilitate din partea tuturor.
Cu timpul, acest ideal al IFAC va fi reali-
zat cu sprijinul ºi aportul întregii comu-
nitãþi contabile, al pãrþilor interesate din
toatã lumea, care vor trebui sã-ºi
asume faptic angajamentul de a adopta
ºi integra standardele internaþionale în
cadrul legislativ naþional. Iar acest pro-

ces presupune standarde contabile
speciale pentru guverne, multe dintre
acestea devenind investitori privaþi pe
parcursul crizei, în încercarea de a
susþine economia naþionalã.

Raportul prezintã, de asemenea, iniþia-
tivele întreprinse de IFAC în ultimul an,
serviciile furnizate de IFAC pentru
membrii sãi, precum ºi situaþiile finan-
ciare ale organizaþiei, dar ºi un mesaj
din partea preºedintelui Bunting adre-
sat tuturor profesioniºtilor contabili. 

IFAC a reamintit rolul important al între-
prinderilor mici ºi mijlocii, precum ºi difi-
cultãþile pe care le întâmpinã, în mod
deosebit, acest tip de entitãþi, accen-
tuând faptul cã acestea au nevoie de un
sprijin sporit ºi de acordarea unei atenþii
speciale. Un alt punct important al Ra-
portului l-a constituit specificarea faptu-
lui cã ar trebui întãritã guvernanþa cor-
porativã la nivelul individual al tuturor
jurisdicþiilor, spre exemplu, prin adopta-
rea ºi implementarea Principiilor cu pri-
vire la Guvernanþa Corporativã emise
de OECD (Organizaþia pentru Coopera-
re Economicã ºi Dezvoltare). Principiile
cu privire la Guvernanþa Corporativã
constituie o parte esenþialã a unui sis-
tem financiar eficient: aceste principii
asigurã întãrirea pieþelor de capital ºi
protejeazã investitorii. 

Pe marginea raportul anual al IFAC

Vocea profesiei contabile, 
în sprijinul restabilirii 
sistemului financiar 

ºi a încrederii publice
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Din mesajul
preºedintelui IFAC,

Robert L. Bunting 
Preºedintele IFAC a declarat îngrijorat
cã anul 2009 a reprezentat un moment
dur pentru economia mondialã. Deºi 
s-au depus eforturi concentrate, întrea-
ga lume, statele au fost martorii agra-
vãrii crizei mondiale, care a declanºat o
instabilitate mai pregnantã ºi sporirea
îngrijorãrii cu privire la sãnãtatea sis-
temului financiar. Pe mãsurã ce a cres-
cut efectul acestei instabilitãþii, organis-
mele de reglementare, oficialii statelor,
investitorii, directorii, proprietarii de
afaceri – toþi participanþii la sistemul fi-
nanciar global – au fost obligaþi de îm-
prejurãri sã-ºi reevalueze rolul pe piaþã
ºi sã procedeze la operaþiuni ºi activitãþi
care sã restabileascã încrederea în
informaþia financiarã ºi instituþiile pu-
blice financiare. „Cu toþii am avut roluri
importante” - afirmã preºedintele IFAC-
„ºi credem cã aceste roluri nu ºi-au
încheiat încã menirea. Criza economicã
globalã este în plinã desfãºurare, iar
semnalele de alarmã nu contenesc sã
aparã, demonstrând o agravare ºi nu o
diminuare a stãrii generale economice
mondiale”. 

Rolul IFAC în acest iureº al crizei a con-
stat tocmai în reprezentarea la nivel
mondial a vocii profesiei contabile care
a susþinut, a promovat ºi subliniat prin-
cipiile esenþiale pentru restabilirea sis-
temului financiar ºi a încrederii publice.
De asemenea, IFAC a continuat munca
sa în ce priveºte realizarea ºi emiterea
de standarde internaþionale de înaltã
calitate, instrumente ºi sprijin profesio-
nist care sã asiste contabilii în oricare
dintre domeniile de activitate. 

Preºedintele a mai afirmat cã prin Pro-
gramul de Conformitate pentru Orga-
nismele Membre vor continua sã ridice

ºtacheta în vederea convergenþei la un
singur set de standarde. 

Activitatea 
profesionalã 

a IFAC
Activitatea profesionalã a IFAC a fost
constituitã teoretic în patru trimestre
pentru anul 2009. Principalele realizãri
au vizat diferitele domenii de interes
pentru profesia contabilã ºi se pot rezu-
ma succint în urmãtoarele acþiuni:

În trimestrul I – studii ºi cercetãri
privind principiul continuitãþii activi-
tãþii ºi sustenabilitatea; îndrumãri
privind Guvernanþa Corporativã; fi-
nalizarea Proiectului de Clarificare a
ºapte noi standarde de cãtre Comi-
tetul pentru Stabilirea Standardelor
Internaþionale pentru Audit ºi Asi-
gurare (IAASB); Ghidul pentru IMM-
uri; Manualul 2009 privind Educaþia;
Manual de Standarde Internaþionale
pentru Sectorul Public. 

În trimestrul II – IFAC participã la
summit-urile Grupului celor 20, fã-
cându recomandãri cu privire la
obiectivele de îndeplinit în situaþia
gravã actualã economicã; emite
Manualul 2009 pentru Sectorul
Public; Preºedintele ia cuvântul la
întrunirea Bãncii Mondiale în nu-
mele profesiei contabile de pretutin-
deni; emite 36 de Standarde clarifi-
cate pentru audit ºi controlul cali-
tãþii.

În trimestrul III – este emis noul
Cod Etic pentru Profesioniºtii Con-
tabili, care se concentreazã asupra
întãririi principiului independenþei ºi
care este aplicabil începând de la 1
ianuarie 2011. IFAC gãzduieºte
summit-ul internaþional al contabili-

tãþii; transmite ºi reînnoieºte reco-
mandãrile fãcute grupului celor 20.

În trimestrul IV – se realizeazã un
studiu cu privire la IMM-uri; emite o
serie de module constând în pre-
zentãri cu privire la Instrumentele
financiare complexe, o altã serie de
module privind adoptarea ºi imple-
mentare Standardelor Internaþio-
nale de Audit; IFAC oficiazã primirea
de noi membri, promoveazã conver-
genþa IFRS-urilor, a cadrului de
reglementare. 

Membrii IFAC în anul 2009

La 31 decembrie 2009, IFAC era consti-
tuit din 154 de membri cu drepturi de-
pline ºi asociaþi din 124 de þãri. Membrii
IFAC sunt în general, organizaþii profe-
sionale contabile, de audit, înfiinþate
prin cadru legislativ sau acorduri de
înþelegere încheiate cu statul, prin care
acestea sunt recunoscute ca organizaþii
profesionale naþionale cu rol decisiv în
respectivul domeniu.

*

Camera Auditorilor Financiari din Ro-
mânia, ca membru cu drepturi depline
din 2008, ºi-a adus în anul 2009 o con-
tribuþie activã la documentele ºi activi-
tãþile organizate de IFAC. Astfel, a par-
ticipat la întrunirile ºi conferinþele IFAC,
reprezentând interesele profesiei con-
tabile din România, a demarat tradu-
cerea noului Cod Etic pentru profe-
sioniºtii Contabili pe care l-a finalizat în
prezent, care este aplicabil din 1 ianua-
rie 2011. De asemenea, o acþiune im-
portantã desfãºuratã de CAFR a consti-
tuit-o ºi traducerea Standardelor Inter-
naþionale de Audit 2009, clarificate,
care au fost publicate de CAFR pentru
a sprijini ºi þine la curent profesia con-
tabilã cu practicile ºi metodele care
asigurã cea mai înaltã calitate a activi-
tãþii de audit. [Alexandra Jora, expert
relaþii internaþionale]






