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Cum apreciaţi relaţia din-
tre Facultatea de Conta -
bilitate şi Informatică de
Gestiune, din Academia
de Studii Economice din
Bucureşti, şi Camera
Auditorilor Financiari din
România (CAFR)? Ce
tipuri de acţiuni apreciaţi
că pot fi promovate în
această colaborare?

Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, din
cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti se află
de mai mulţi ani într-o strânsă şi
fructuoasă colaborare cu CAFR.
Evident că, pe lângă acţiunile
desfăşurate până acum, se pot
dezvolta multiple alte activităţi şi
programe prin care relaţia dintre
Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune din ASE
şi CAFR să se materializeze, în
beneficiul ambelor instituţii. În
primul rând, CAFR ar putea
lansa, după modelul unor orga -

nisme profesionale internaţiona -
le,  o serie de proiecte de cerce -
tare cu orientare spre practică,
care să rezulte în rapoarte. Evi -
dent, proiectele respective trebu -
ie să vizeze teme de interes pen-
tru CAFR şi pentru profesia de
au ditor financiar. În al doilea
rând, s-ar putea organiza perio -
dic în cadrul universităţii work-
shop-uri bazate pe cercetări lega -
te de practică, în care să intervină
universitarii care sunt puternic
implicaţi în activităţile de audit.
Lucrările cele mai interesante ar
putea fi publicate în Revista
Practici de Audit. În al treilea
rând, s-ar putea realiza de către
universitari o trecere în revistă a
literaturii de specialitate pe teme
de interes pentru CAFR. Rezulta -
tele ar putea fi prezentate şi dis-
cutate în cadrul unei conferinţe
care să reunească cercetători şi
practicieni, iar lucrările ar putea
fi publicate în Revista Audit
Financiar sau în Revista de
Contabilitate şi Informatică de

Gestiune. Şi, nu în ultimul rând,
poate ar merita să reflectăm
împreună cu CAFR în legătură cu
crearea unui centru de excelenţă
la ASE care să identifice cerinţele
profesiei de auditor financiar în
ceea ce priveşte cunoştinţele şi
compe ten ţele, să analizeze cum
se dez voltă aceste nevoi de-a lun-
gul carierei şi să dezvolte cele
mai bune modele de practici pen-
tru a satisfice cerinţele pe linie de
training şi dezvoltare. 

Care sunt evoluţiile din
mediul academic şi de
afaceri de care trebuie să
se ţină cont în gândirea
strategiei pentru dezvolta-
rea unei facultăţi de con-
tabilitate în perioada
următoare? 

Facultatea trebuie să răspundă
proactiv numeroaselor evoluţii
din mediul academic şi de afaceri
la nivel naţional şi internaţional,
dintre care pot fi amintite:  
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è clasificarea universităţi-
lor – în prezent există nume-
roase clasamente propuse de
instituţii naţionale, regionale
sau internaţionale. Printre
criteriile utilizate în vederea
realizării acestor clasamente,
următoarele sunt extrem de
relevante: calitatea şi impac-
tul cercetării, reputaţia ca
angajator sau gradul de inter-
naţionalizare (al studenţilor
şi profesorilor);

è cerinţele organismelor
internaţionale de acredi-
tare – în general aceste orga-
nisme au în vedere criterii
similare cu cele folosite pen-
tru clasificarea universităţi-
lor, plus o importantă compo-
nentă de stabilire şi atingere
a obiectivelor, de verificare a
procedurilor interne şi de
auditare a proceselor interne;

è tendinţele observate în
mediul academic şi profe-
sional actual – numeroase
studii publicate în ultimii ani

au evidenţiat, la nivel inter-
naţional, creşterea mobilităţii
cadrelor didactice şi a cerce-
tătorilor, diversificarea postu-
rilor academice (specializarea
pe predare sau cercetare),
variabilizarea la nivelul
Uniunii Europene a modului
de stabilire a contractelor de
muncă pe perioadă nedeter-
minată, utilizarea criteriilor
de performanţă în evaluarea
rezultatelor cercetării şi edu-
caţiei, remunerarea în funcţie
de performanţă, sau necesita-
tea stabilirii unui echilibru
între valorile academice şi
comodificarea cercetării şi
educaţiei;

è tendinţele observate în
profesie – diverse organis-
me profesionale, firme sau
cercetători au analizat evolu-
ţia profesiei contabile şi au
identificat numeroase impli-
caţii pentru educaţie şi for-
mare. Aceste studii indică
evoluţiile rolului profesio -
niştilor contabili, competen-

ţele-cheie aşteptate de la ace-
ştia pe piaţa muncii şi impac-
tul dezvoltării tehnologice
asupra procesului educaţio-
nal. 

Vă rugăm să conturaţi
câteva dintre cele mai
importante obiective ale
instituţiei pe care o
reprezentaţi pentru
perioada care urmează.

Principalele obiective pe care
echipa managerială a Facultăţii
de Contabilitate şi Informatică de
Gestiune şi le-a propus pentru
perioada care urmează sunt: 

è Asigurarea excelenţei în cer-
cetarea şi educaţia contabilă,
pentru creşterea reputaţiei
Facultăţii CIG la nivel naţio-
nal şi internaţional, prin spri-
jinirea avansării procesului
de cercetare ştiinţifică şi a
diseminării rezultatelor cer-
cetărilor efectuate în mediile
academice şi profesionale
relevante şi prin implicarea
activă şi oferirea de analize
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pentru procesul decizional al
organismelor academice, pro-
fesionale şi economice.

è Dezvoltarea de lideri în profe-
sia contabilă şi mediul de afa-
ceri şi social printr-un proces
educaţional modern, centrat
pe student şi axat pe cunoaş-
tere, orientat spre creşterea
mobilităţii naţionale şi inter-
naţionale a studenţilor şi a
cadrelor didactice şi direct
conectat la mediul de afaceri
şi cel social.

è Extinderea parteneriatelor cu
mediul academic, social şi de
afaceri şi cu organismele pro-
fesiei, la nivel naţional şi
internaţional.

Fiecare dintre aceste obiective
este transversal şi dorim să îl
urmărim pe ambele componente
ale misiunii academice: cerceta-
rea şi educaţia. Pornind de la
analiza situaţiei existente şi de la
viziunea echipei decanale despre
modul de valorizare a competen-
ţelor şi reuşitelor în scopul creş-

terii performanţei, îmbunătăţirii
imaginii facultăţii şi îndeplinirii
obiectivelor instituţionale, au fost
elaborate planuri de acţiune.
Acţiunile sunt menite să conducă
la rezultate care să contribuie la
îndeplinirea obiectivelor facultă-
ţii şi universităţii.

Care sunt principalele
trăsături ale generaţiei
actuale de studenţi?

Specialiştii spun că aproximativ
din două în două decenii
generaţiile „îşi schimbă haina”.
Nu trebuie să uităm ce au oferit
generaţiile trecute (oameni
valoroşi, principii, direcţii de
civilizaţie etc.), dar trebuie să
acceptăm că oamenii se schimbă
continuu şi să ne adaptăm la
aceste schimbări. Generaţia
actuală de studenţi a crescut în
legătură directă cu revoluţia teh -
nologică, ceea ce are un impact
definitoriu asupra personalităţii
şi comportamentului lor. 

Cum se adaptează Facul -
tatea de Contabilitate şi

Informatică de Gestiune
schimbărilor din mediul
de afaceri?

Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune încearcă
să se adapteze schimbărilor din
mediul de afaceri şi aşteptărilor
generaţiilor actuale şi viitoare de
studenţi prin: 

è actualizarea permanentă
a listei programelor de
studii şi a planurilor de
învăţământ – ţinând cont
de schimbările rapide din me -
diul de afaceri şi din cel teh-
nologic, este nevoie de o actu -
a lizare permanentă a ofertei
noastre educaţionale. Suntem
într-un permanent dialog cu
mediul de afaceri în scopul
înţelegerii nevoilor şi aşteptă-
rilor diferiţilor angajatori şi
organisme profesionale.

è integrarea în planul de
învăţământ şi în activi-
tatea didactică a inovaţii-
lor tehnologice – dezvoltă-
rile tehnologice prezintă
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numeroase oportunităţi, însă
şi provocări, pentru desfăşu-
rarea procesului didactic. În
condiţiile în care numeroase
universităţi şi organisme ale
profesiei integrează progrese-
le tehnologice în predare şi
evaluare, iar caracteristicile
generaţiei actuale arată prefe-
rinţa pentru utilizarea tehno-
logiilor în locul scrisului de
mână sau al cărţilor, încer-
căm să ne adaptăm la aceste
schimbări. Studii recente
arată că din ce în ce mai mult
profesorii trebuie să fie atenţi
să înţeleagă modul în care
învaţă studenţii şi modul în
care oportunităţile de învăţa-
re pot fi proiectate pentru a
facilita procesul. Ca urmare,
ne propunem să identificăm
implicaţiile acestor schimbări
pentru facultatea noastră, să
le comunicăm cadrelor didac-
tice şi să le integrăm în mod
adecvat în procesul didactic.

è includerea antrepreno-
riatului în educaţie – dez-
voltarea culturii antrepreno-
riale este un obiectiv inclus în
Strategia pentru educaţie
Europa 2020. În acest sens,
ne propunem creşterea orien-
tării spre formarea de compe-
tenţe în domeniul antrepre-
noriatului, prin revizuirea
planurilor de învăţământ şi a
fişelor de disciplină şi prin
susţinerea creării incubatoa-
relor de afaceri.

Ce schimbări a făcut 
facultatea pe care o 
con duceţi pentru a
răspunde cerinţelor
studenţilor?

În ultimii ani, la nivelul facultăţii,
au avut loc multe schimbări.
Astfel, în procesul de internaţio -
nalizare a universităţii, au fost

înfiinţate şi acreditate programe
de studii în limba engleză (în
prezent avem un program de
licenţă şi două programe de mas-
ter în limba engleză). Programul
de licenţă şi programul de master
Contabilitatea Afacerilor au fost
acreditate de Association of
Chartered Certified Accountants.
Programul de licenţă are 8
exceptări la examenele ACCA,
CIG fiind singura facultate din
ţară care are acest număr de
exceptări la nivel de licenţă, iar
masterul Contabilitatea Aface -
rilor beneficiază de 9 exceptări.
În 2015 a fost semnat acordul cu
ACCA pentru implementarea
programului „Accelerate” prin
intermediul căruia studenţii
beneficiază de facilităţi financiare
pentru echivalarea examenelor.
S-a obţinut acreditarea interna -
ţio nală de către Chartered
Institute of Management
Accountants (CIMA) a progamu-
lui de licenţă şi a programului de
master Tehnici Contabile şi
Financiare de Gestiune a Aface -
rilor. În baza analizei planului de
învăţământ al programului de
licenţă al Facultăţii de Contabili -
tate şi Informatică de Gestiune
din cadrul ASE, CIMA acordă
derogări pentru patru discipline
în urma încheierii cu succes a
celui de-al VI-lea semestru al
studiilor universitare de licenţă,
şi pentru 3 discipline, în urma
finalizării cu succes a semestrului
4 din cadrul studiilor de maste -
rat. Au fost invitaţi profesori
străini pentru cursuri la seriile cu
predare în limba engleză, au fost
sprijiniţi studenţii şi cadrele di -
dac tice pentru mobilitatea inter -
na ţională, s-au creat facilităţi de
învăţare online. De exemplu a
fost implementată platforma
online de evaluare a cuno -
ştinţelor OLKA.ASE.RO, centrată
pe disciplinele din domeniul de

studii Contabilitate, care înglo -
bează funcţionalităţi precum:
crearea de subiecte în mod colab-
orativ de către profesori, crearea
testelor de (auto)evaluare dedi-
cate studenţilor, afişarea centra -
lizată a rezultatelor obţinute de
studenţi şi analiza acestora şi a
fost elaborat un Ghid de bune
practici în evaluarea cunoştin -
ţelor în domeniul contabilitate.
Exemplele ar putea să continue,
dar mai important este să fim
conştienţi că rămân în continuare
multe de făcut dacă dorim să ne
menţinem poziţia excelentă
obţinută pe plan naţional în
activitatea de cercetare şi predare
şi să ne creştem vizibilitatea
internaţională.   

Cum credeţi că ar trebui
să se adapteze CAFR
cerinţelor viitorilor săi
membri?

La fel ca şi universităţile, CAFR
trebuie să se adapteze unui
mediu în continuă schimbare. În
mod concret, va trebui să
anticipeze şi să reevalueze rolul
auditorilor şi, mai mult, să
devină vârf de lance în pro -
punerea şi implementarea
schimbărilor.

Care este mesajul
dumneavoastră pentru
Camera Auditorilor
Financiari din România?

CAFR  va rămâne, cred eu, un
organism profesional puternic, cu
vizibilitate internaţională din ce
în ce mai bună şi un model pen-
tru alte organisme profesionale
din România. Vă asigurăm că din
partea Facultăţii de Contabilitate
şi Informatică de Gestiune veţi
primi, în continuare, un sprijin
necondiţionat. Şi după mo-
delul universitar vă urăm 
vivat, crescat, floreat! u
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1 Punctul de vedere prezentat în acest articol are rol consultativ și nu înlocuiește Codul Etic sau alte reglementări inciden-
tale. Cititorii sunt rugați să parcurgă in extenso prevederile Codului Etic, să înțeleagă aceste concepte și principii și să le
aplice în mod adecvat, în funcție de circumstanțele specifice. Punctul de vedere prezentat în acest articol nu angajează și
nici nu trebuie a fi perceput că angajează răspunderea autorului și/sau a Colectivului redacțional, nici față de auditor și
nici față de alți terți utilizatori ai informației din acest articol sau față de alți terți ca urmare a folosirii informației din
acest articol.
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Independența și 
obiectivitatea auditorului 
și ale echipei de audit.
Riscul de familiaritate

Acest material face referire la activitatea firmelor de
audit mici (un auditor și unul sau doi angajați) și
medii (unul sau doi auditori cu drept de semnătură
a raportului de audit și trei până la șase angajați) și
care auditează situații financiare ale clientului
întocmite în conformitate cu reglementările con-
tabile naționale. În cazul pachetelor de consolidare,
unele aspecte se nuanțează în funcție de cerințele
auditorului la nivel de grup și în funcție de dimensi-
unea componentei în total grup1.

Cuvinte cheie: Independență, obiectivitate, audit,
risc de familiaritate.

This paper refers to the activity of the small (with
one or two auditors employed) and average (one or
two auditors with the right to sign the auditors’
report and three up to six employees) entities that
audit the customers’ financial statements prepared
in accordance with the national accounting 
standards. In the case of the group accounts, some
aspects are nuanced according to the requirements
of the auditor at the group’s level and according to
the dimension of the component in the total group.

Key words: Independence, objectivity, audit, 
familiarity risk.
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The independence and objectivity of the auditor and 
the audit team. The familiarity risk

JEL classification: M41



Introducere
La majoritatea auditorilor finan-
ciari, firme mici şi mijlocii, există
o reală preocupare de a docu-
menta numai independenţa şi
obiectivitatea auditorului finan-
ciar, şi, în eventualitatea identifi-
cării riscurilor la adresa indepen-
denţei auditorului, măsurile ne -
cesare pentru diminuarea acesto-
ra la un nivel acceptabil. În cazul
echipei de audit, se urmăreşte
obţinerea unei declaraţii de inde-
pendenţă din partea personalului
angajat şi a colaboratorilor.

Trebuie subliniat că aceste crite-
rii de independenţă şi obiectivita-
te, menţionate în Codul Etic, se
aplică atât auditorilor – parteneri
de angajament, cât şi persoa-
nelor care fac parte din echi-
pa de audit al situaţiilor finan-
ciare.

Codul Etic (paragraful 200.7)
menţionează că: 

„Exemplele de circumstanţe
care pot genera ameninţări de
familiaritate pentru un liber
profesionist contabil includ
cazuri în care:

(…) Personalul superior
care are o asociere de lungă
durată cu clientul de  asigura-
re.”

Din parcurgerea textului de mai
sus apare întrebarea: „Ce înseam-
nă o asociere de lungă durată a
personalului superior?” 

Din analiza Codului Etic nu
rezultă o perioadă de timp
bine definită, cum este, de
exemplu, perioada de şapte ani
valabilă în cazul partenerilor de
audit de la entităţile de interes
public. Codul Etic abordează
această problemă doar la nivel de
principiu, stabilind că ea depinde
de complexitatea firmei de audit

şi de complexitatea clientului de
audit.

Totuşi, la nivelul echipelor de
audit această problemă de „fami-
liaritate” cu clientul de audit este
certă şi sunt cazuri în care pro-
blema este de notorietate (perso-
nalul superior are o relaţie apro-
piată cu personalul clientului de
audit). În acest caz, riscul de
familiaritate al echipei de audit
afectează scepticismul profesio-
nal al echipei de audit şi, în con-
secinţă, afectează calitatea mun-
cii de audit.

Aspecte conceptuale
Codul Etic menţionează la para-
graful 200.9 că există:

a. măsuri de protecţie create de
profesie, legislaţie sau regle-
mentări;

b. măsuri de protecţie aferente
mediului de activitate.

În ceea ce priveşte subiectul
abordat, respectiv independenţa
echipei de audit, măsurile create
de profesie, legislaţie sau regle-
mentări sunt prezentate în Codul
Etic doar la nivel de principiu.
Nu există o cerinţă sau o regle-
mentare aplicabile în acest caz. 

Referitor la măsurile de pro-
tecţie de la nivelul mediului
de activitate sunt relevante pre-
vederile din Codul Etic, paragra-
ful 290.10: „în procesul de luare
a deciziei de acceptare sau conti-
nuare a unei misiuni, sau a deci-
ziei dacă o anumită persoană
poate fi membru al echipei de
audit, o firmă trebuie să identifi-
ce şi să evalueze ameninţările la
adresa independenţei”.

La paragraful 290.150 (secţiunea
290, aplicabilă angajamentelor
de audit şi revizuire) se menţio-
nează că: „Ameninţările de inte-

res personal şi de familiaritate
sunt generate prin utilizarea ace-
luiaşi personal superior într-o
misiune de audit pe o perioadă
lungă de timp.” Importanţa ame-
ninţărilor depinde de factori pre-
cum:

a. perioada de timp în care per-
soana a fost membru al echi-
pei de audit;

b. rolul persoanei în echipa de
audit;

c. structura firmei;

d. măsura în care echipa de con-
ducere a clientului a suferit
modificări;

e. măsura în care s-au modificat
natura şi complexitatea aspec-
telor referitoare la contabilita-
tea şi raportarea clientului.

Importanţa ameninţărilor trebuie
evaluată, iar pe baza acestor eva-
luări trebuie aplicate măsuri ce
includ:

a. rotaţia personalului;

b. implicarea unui profesionist
care nu a fost membru al echi-
pei de audit şi care să revizu-
iască munca personalului
superior; sau

c. revizuiri interne şi externe,
independente şi periodice ale
calităţii misiunii.

Aspecte procedurale

Documentarea 
alocării personalului
În primul rând, auditorul trebuie
să implementeze o politică şi o
procedură prin care poate urmări
de la un an la altul şi de la un
client la altul personalul care a
făcut parte din echipa de audit şi
modul în care a fost efectuată
monitorizarea derulării angaja-
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mentului. În acest sens, reamin-
tim prevederile paragrafului
200.7 citat anterior. Acest lucru
este relativ simplu, întrucât audi-
torul trebuie să precizeze anual
care este componenţa echipei de
audit, în secţiunea de planificare
şi să decidă, în funcţie de pregăti-
rea profesională şi experienţa fie-
cărui membru al echipei, modul
de alocare a muncii de audit, pre-
cum şi modul de efectuare a
monitorizării derulării angaja-
mentului (ISA 220).

Pentru identificarea riscului de
familiaritate la nivel de client,
considerăm că este necesar ca
auditorul să centralizeze aceste
alocări anuale de personal şi să le

consemneze în A3. Lista de veri-
ficare a aspectelor viitoare (la
închiderea angajamentului) şi în
B2. Acceptarea numirii sau
renumirii (în anul următor).
Acest lucru poate fi implementat
în mod facil de toţi auditorii,
indiferent de dimensiunea firmei
de audit (mici sau medii) şi de
numărul de clienţi de audit.

Şi totuşi... perioada?
Deoarece Codul Etic include
numai o abordare de principiu şi
evită să ofere o perioadă de timp
predeterminată (ca, de exemplu,
perioada de şapte ani în cazul
partenerilor), rămâne la latitudi-
nea auditorilor financiari să sta-

bilească o perioadă (un număr
minim şi un număr maxim de
ani, de exemplu) în care o per-
soană poate activa ca membru în
echipa de audit.

În cazul în care persoana în
cauză „creşte” în cadrul echipei
de audit, auditorii trebuie să pre-
vadă la nivelul procedurilor un
număr maxim de ani în care
aceasta poate activa în cadrul
echipei de audit.

Implicarea unei persoane în echi-
pa de audit pe o perioadă de timp
mai îndelungată are avantaje şi
dezavantaje. În categoria avanta-
jelor intră o mai bună cunoaştere
a clientului, a proceselor finan-
ciare şi contabile, a mediului în
care lucrează clientul de audit
etc., de unde şi posibilitatea de
reducere a costurilor, datorată
eficienţei în muncă. Dezavantajul
cel mai evident este riscul la
adresa independenţei şi obiectivi-
tăţii auditorului.

Chiar dacă există puncte de vede-
re oficiale (a se vedea opinia
organismului profesional din
Marea Britanie – APB Ethical
Standard 3. Revised, 2009, para-
grafele 20-21), conform cărora
implicarea personalului superior
pe o perioadă de şapte ani la ace-
laşi client reprezintă o ameninţa-
re la adresa independenţei şi
obiectivităţii, considerăm că în
condiţiile actuale ale profesiei de
audit din România această
perioadă ar trebui privită cu
rezerve şi redusă la trei-patru
ani. În cazul în care nu se efec-
tuează, există o serie de măsuri
ce pot fi implementate. Ele sunt
prezentate în continuare.

Considerăm că, în România,
nevoia de a reduce perioada de
colaborare cu acelaşi client la un
interval de trei-patru ani apare ca
urmare a faptului că există o
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practică la nivelul auditorilor de
a „fragmenta” auditul anual în
„audituri lunare”. În această
situaţie, riscul de familiaritate
care apare la nivelul membrilor
superiori din echipa de audit este
evidentă. În asemenea cazuri, o
măsură suplimentară, alta decât
cea menţionată în continuare,
este implicarea mai mare a audi-
torului, respectiv a personalului
superior, în supervizarea misiunii
de audit şi, implicit, creşterea
costurilor cu derularea angaja-
mentului de audit.

Aspecte practice
Pentru rezolvarea practică a pro-
blemei este necesar a fi consultat
paragraful 290.150 din Codul
Etic. 

Indiferent de dimensiunea şi de
complexitatea firmei de audit,
este necesar ca la secţiunea
„Acceptarea relaţiilor cu clientul”
să se identifice corect, dacă exis-
tă, riscul la adresa independenţei
şi obiectivităţii auditorului (riscul
de familiaritate) şi apoi să se
decidă ce măsuri pot fi luate pen-
tru evitarea acestui risc.

La nivelul auditorilor – firme
mici şi mijlocii, identificarea unui
risc de familiaritate în cazul utili-
zării personalului superior pe o
perioadă lungă de timp la acelaşi
client constituie o reală proble-
mă, la fel ca şi dispunerea de
măsuri pentru evitarea acestui
risc. 

Atragem atenţia asupra faptului
că este de dorit ca măsurile care
se iau să fie clar corelate cu facto-
rii care le determină şi, totodată,
este imperios necesară documen-
tarea acestor aspecte. De exem-
plu, în cazul în care firmele nu
dispun de personalul şi de timpul
necesar pentru derularea angaja-

mentului, acestea pot coopta un
colaborator. Calitatea de colabo-
rator o are şi persoana care revi-
zuieşte munca echipei de audit,
dar acţionează ca personal coop-
tat datorită faptului că există un
risc de familiaritate la nivelul
echipei de audit. Aşadar, cauze
diferite pot conduce la acelaşi tip
de măsură, dar impactul asupra
modului în care se desfăşoară
angajamentul de audit este com-
plet diferit.

Măsurile care pot fi luate sunt
amintite în continuare.

A. În cazul firmelor mici este
exclusă rotirea personalului,
pentru că aceste firme nu dis-
pun de suficient personal.

Astfel, în cazul firmelor mici
pot fi folosite următoarele
soluţii:

a. implicarea unui profesio-
nist care nu a fost membru
al echipei de audit şi care
să revizuiască munca per-
sonalului superior; şi

b. revizuiri interne (cu excep-
ţia cazului în care nu există
un partener) şi externe ale
calităţii misiunii, indepen-
dente şi periodice.

În cazul firmelor mici, recoman-
dăm revizuirea colegială (peer-
review) efectuată de un alt audi-
tor. Această revizuire colegială
poate fi extinsă şi asupra altor
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puncte de interes, cum ar fi deru-
larea angajamentului sau contro-
lul de calitate (a se consulta, în
acest sens, ISQC 1 şi ISA 220).

În cazul revizuirii colegiale, audi-
torul extern care va revizui anga-
jamentul fie sub aspectul inde-
pendenţei, fie sub aspectul moni-
torizării angajamentului sau al
controlului de calitate trebuie să
îşi asume şi să semneze:

a. o declaraţie de indepen-
denţă;

b. o declaraţie de confidenţia-
litate şi de non-concurenţă.

În cazul în care auditorul dintr-o
firmă mică decide să coopteze un
auditor extern pentru revizuirea
activităţii, trebuie să documente-
ze în cadrul dosarului de audit
următoarele aspecte:

1. motivul cooptării auditoru-
lui extern;

2. faptul că auditorul extern
are experienţa necesară în
domeniul care urmează a fi
auditat;

3. faptul că auditorul extern
are experienţă în activita-
tea de revizuire (pentru o
listă exactă recomandăm
consultarea ISA 220, iar
pentru angajamente altele
decât auditurile şi revizui-
rile – ISQC 1).

De asemenea, recomandăm ca
indiferent de scopul urmărit prin
revizuirea colegială, această revi-
zuire să fie efectivă şi documen-
tată, documentarea fiind realizată
cu referire exactă la scopul urmă-
rit.

B. În cazul firmelor de dimensiu-
ne medie, monitorizarea riscu-
lui de familiaritate se poate
realiza prin monitorizarea alo-
cării personalului pe client şi
pe an de către partenerul
însărcinat cu etica, pe de o

parte, şi care a fost validată de
partenerul însărcinat cu con-
trolul de calitate (a se consulta
în acest sens prevederile ISQC
1). Există cazuri în care, din
cauza limitării inerente impuse
de numărul de personal, per-
soana care revizuieşte munca
echipei de audit este partene-
rul de revizuire sau par tenerul
de control al ca li tă ţii, şi nu
partenerul de misiune.

În cazul firmelor medii apare o
altă problemă: riscul ca revizui-
rea să fie doar formală şi nu efec-
tuată în mod real. Neefectuarea
unei revizuiri reale de către o
persoană care să aibă competen-
ţele necesare duce la realizarea în
mod deficient a documentării
dosarului de audit.

Concluzii
Atragem atenţia auditorilor
financiari din firmele mici să

depună diligenţele necesare 
pentru identificarea riscurilor 
de familiaritate la nivelul echipei
de audit şi fie să se implice mai
mult în supravegherea echipei 
de audit (implicarea auditorului
trebuie reflectată prin bugetul 
de timp alocat misiunii, respectiv
prin creşterea numărului de ore
lucrate), fie să opteze pentru
implicarea unui profesionist
extern independent, în cazul
în care nu există în firmă o 
persoană care să poată realiza
acest obiectiv.

În final, subliniem că inspecţiile
de calitate efectuate de către
Departamentul de monitorizare,
control şi competenţă profesio -
nală (DMCCP) din cadrul CAFR
nu intră în sfera „inspecţiilor
externe independente şi periodi-
ce”. Aşadar, inspecţiile derulate
de DMCCP nu pot fi asimilate
celor menţionate nici în ISQC 1 
şi nici celor menţionate în 
ISA 220. u
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Odată cu transpunerea directive-
lor europene EC 2014/23, EC
2014/24 şi EC 2014/25 şi adap-
tarea Directivei EC 2007/66 la
noul context normativ, s-au creat
premisele reaşezării procesului
de achiziţie publică pe baze
transparente şi competitive.
Astfel, prin adoptarea legislaţiei
secundare în domeniul achiziţii-
lor publice, România a trecut în
rândul statelor membre care au
transpus şi operaţionalizat direc-
tivele europene care reglemen-
tează domeniul.

Aceste hotărâri de guvern, intra-
te în vigoare începând cu data de
26.05.2016, au adus o serie de
elemente de noutate expuse în
continuare.

a. Hotărârea pentru apro-
barea normelor metodo-
logice de aplicare a Legii
privind achiziţiile publice
face referire la următoa-
rele aspecte:

1. Clarificarea modului de apli-
care a criteriului de atribuire
prin explicitarea subcriterii-
lor „calitate-preţ” şi „costul
cel mai scăzut” care au fost
introduse ca elemente de
noutate prin legea achiziţiilor
publice.
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Lucrarea prezintă principalele modificări apărute în anul 2016 în
domeniul achiziţiilor. În luna mai au fost transpuse în legislaţia
naţională directivele europene EC 2014/23, EC 2014/24 şi EC
2014/25 şi adaptată EC 2007/66 prin Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice şi Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
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2. Detalierea atribuţiilor com-
partimentului intern speciali-
zat în domeniul achiziţiilor
publice, precum şi a modului
concret în care celelalte com-
partimente ale autorităţii
contractante au obligaţia 
de a sprijini activitatea com-
partimentului de achiziţii
publice.

3. Referatul de necesitate, care
reprezintă un document
intern emis de fiecare com-
partiment din cadrul autori-
tăţii contractante, în sprijinul
activităţii compartimentului
de achiziţii publice.

4. Strategia de contractare,
care este un document al fie-
cărei achiziţii cu o valoare
estimată peste pragul valoric
stabilit la art. 7 alin. (5)1 din
lege şi poate face obiectul
evaluării Agenţiei Naţionale
pentru Achiziţii Publice
(ANAP), împreună cu docu-
mentaţia de atribuire, ante-
rior iniţierii procedurii de
atribuire.

5. Elaborarea unui Program
anual al achiziţiilor publice
(PAAP) distinct pentru fieca-
re proiect finanţat din fonduri
nerambursabile şi/sau proiect
de cercetare.

6. Regulile de calcul ale valorii
estimate a achiziţiei - modali-
tatea de achiziţie este aleasă
în funcţie de următoarele
aspecte:

è valoarea estimată a tutu-
ror achiziţiilor cu acelaşi
obiect, cu obiect similar
sau al căror obiect fac
parte din aceeaşi clasă a
Vocabularului comun pri-
vind achiziţiile publice
(en. Common Procure -
ment Vocabulary - CPV),
conform Regulamentului
CE nr. 213/2008 din 28
noiembrie 2007, pe care
autoritatea contractantă
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1 Pragurile valorice sunt:
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări; 
b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii; 
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi

alte servicii specifice.
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intenţionează să le reali-
zeze în cursul unui an
bugetar;

è complexitatea contractu-
lui/acordului-cadru ce
urmează a fi atribuit;

è îndeplinirea condiţiilor
specifice de aplicarea a
anumitor modalităţi de
atribuire.

7. Consultarea pieţei - parte a
procesului de achiziţie publi-
că, care se iniţiază prin publi-
carea în Sistemul de
Excelenţă privind Achiziţiile
Publice (SEAP) a unui anunţ
privind consultarea, în cazul
în care se doreşte achiziţiona-
rea unor
produse/servicii/lucrări cu
grad ridicat de complexitate
tehnică, financiară sau con-
tractuală, ori din domenii cu
un rapid progres tehnologic.

8. Detalierea unor aspecte legate
de documentaţia de atribuire
– respectiv fişa de date şi
documentele suport, care
includ formularul de integri-
tate (în sensul prevederilor
Legii privind instituirea unui
mecanism de prevenire a con-
flictului de interese în proce-
dura de atribuire a contracte-
lor de achiziţie publică) şi jus-
tificarea privind: determina-
rea valorii estimate a contrac-
tului/acordului-cadru, alege-
rea procedurii de atribuire în
situaţiile prevăzute la art. 69
alin. (2) – (5) din lege şi,
după caz, decizia de a accele-
ra procedura de atribuire,
decizia de a nu utiliza împăr-
ţirea pe loturi, cerinţele de
calificare şi, după caz, criterii-
le de selecţie, factorii de eva-
luare.

9. Modalităţile de constituire a
garanţiei de participare şi a

garanţiei de bună execuţie,
cu precădere prin preluarea
solicitărilor pieţei.

10. Reguli noi privind evaluarea
ex-ante a documentaţiei de
atribuire:

è ANAP evaluează, înainte
de transmiterea spre
publicare a invitaţiei de
participare/anunţului de
participare, conformitatea
cu legislaţia aplicabilă în
domeniul achiziţiilor
publice a documentaţiilor
de atribuire aferente con-
tractelor de achiziţie
publică/acordurilor-
cadru, ce au fost selectate
în baza unei analize de
risc şi/sau aleatoriu, din-
tre cele care intră sub

incidenţa prevederilor
legii privind achiziţiile
publice;

è prevederile caietului de
sarcini sau cele ale docu-
mentaţiei descriptive vor
fi analizate numai din
prisma necesităţii de a se
urmări eliminarea unor
elemente cu caracter res-
trictiv, cum ar fi menţio-
narea unor nume de firmă
ce favorizează anumiţi
producători/ofertanţi, sau
introducerea unor cerinţe
ce nu pot fi încadrate ca
specificaţii tehnice;

è prin excepţie, prin ordin
al preşedintelui ANAP, se
poate stabili faptul că,
pentru anumite domenii,
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verificarea specificaţiilor
tehnice se va realiza inte-
gral, inclusiv privind as -
pectele de oportunitate;

è în cazul în care autorita-
tea contractantă nu este
de acord cu motivele de
respingere a documenta-
ţiei de atribuire, se va
aplica procedura de conci-
liere/mediere reglementa-
tă prin ordin emis de pre-
şedintele ANAP.

11. Clarificarea rolului şi a com-
ponenţei comisiei de evaluare.

12. Procedurile desfăşurate inte-
gral prin mijloace electronice
devin regulă (pentru toate
tipurile de proceduri).

13. Detalierea procedurii simpli-
ficate, care se aplică în condi-
ţiile prevăzute la art. 7 alin.
(2) din lege.

Principalele probleme neacoperi-
te prin legislaţia primară şi rezol-
vate prin aceste norme metodolo-
gice se referă la:

è Clarificarea aplicării proce-
durii simplificate, în contex-
tul nepreluării la art. 19 a for-
mulării agreate în dezbaterile
din comisiile raportoare ale
Camerei Deputaţilor şi for-
mulată la art. 24 în legea
achiziţiilor sectoriale.

è Posibilitatea publicării cu
titlu gratuit a maxim 50 de
poziţii în catalogul electronic
SEAP - art. 171, alin.(2)

b. Hotărârea pentru apro-
barea normelor metodo-
logice de aplicare a Legii
privind achiziţiile secto-
riale

Facem precizarea că aceste
norme au fost elaborate în princi-
pal pornind de la modelul
Normelor de aplicare a Legii pri-
vind achiziţiile publice (clasice),
cu ajustări în vederea asigurării
gradului optim de flexibilitate
necesar entităţilor care desfăşoa-
ră activităţi comerciale sau
industriale. Este de menţionat că
prin Legea privind achiziţiile sec-
toriale a fost introdus conceptul
de entitate contractantă care
include, pe lângă autorităţile con-

tractante, companiile cu capital
public-privat sau cele private
care beneficiază de un drept spe-
cial sau exclusiv.

Astfel, principalele schimbări se
referă la: 

1. Strategia de contractare,
care este un document al fie-
cărei achiziţii cu o valoare
estimată peste pragul valoric
stabilit la art. 12 alin. (4) din
lege2, iniţiată de entitatea
contractantă şi poate fi
subiect de evaluare a ANAP,
împreună cu documentaţia de
atribuire în vederea iniţierii
procedurii de atribuire.
Practic, prin aplicarea acestei
strategii, se acordă importan-
ţă celor două etape asociate
procedurii de atribuire: pre-
gătirea procesului de achiziţie
şi derularea procedurii. Este
subliniată, în special, necesi-
tatea de a documenta temei-
nic deciziile referitoare la ale-
gerea modalităţilor prin care
vor fi realizate achiziţiile
publice menite să satisfacă
necesităţile unei autorităţi
contractante;

2. Detalierea regulilor de calcul
a valorii estimate a achizi-
ţiei. Astfel, entitatea contrac-
tantă alege modalitatea de
achiziţie în funcţie de urmă-
toarele aspecte:

a. valoarea estimată a tutu-
ror achiziţiilor cu acelaşi
obiect, cu obiect similar
sau al căror obiect fac
parte din aceeaşi clasă
CPV, conform Regula -
mentului CE nr. 213/2008
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2 Pragurile valorice sunt:
a) 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii; 
b) 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări; 
c) 4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice.
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din 28 noiembrie 2007, pe
care entitatea contractantă
intenţionează să le atribuie
în cursul unui an bugetar;

a. complexitatea contractu-
lui/acordului-cadru secto-
rial ce urmează a fi atri-
buit;

a. îndeplinirea condiţiilor
specifice de aplicare a anu-
mitor modalităţi de atri-
buire.

3. Detalierea modalităţilor de
consultare a pieţei. În sensul
prevederilor art. 148 din lege,
entitatea contractantă poate
derula un proces de consulta-
re a pieţei, ca parte a procesu-
lui de achiziţie publică, care
se iniţiază prin publicarea în
SEAP a unui anunţ privind
consultarea, în cazul în care
doreşte achiziţionarea unor

produse/servicii/lucrări cu
grad ridicat de complexitate
tehnică, financiară sau con-
tractuală, ori din domenii cu
un rapid progres tehnologic.
Normele metodologice pre-
văd că aspectele supuse con-
sultării vizează, fără a se limi-
ta la acestea, potenţiale solu-
ţii tehnice, financiare sau
contractuale pentru satisface-
rea nevoii autorităţii contrac-
tante, precum şi aspecte lega-
te de strategia de contractare,
inclusiv divizare pe loturi,
posibilitatea solicitării de
oferte alternative şi altele ase-
menea;

4. Detalierea unor aspecte lega-
te de documentaţia de atri-
buire –fişa de date şi docu-
mentele suport. Normele
metodologice arată că „fişa de
date trebuie să conţină cel

puţin informaţii generale
standard, însoţite de formali-
tăţile ce trebuie îndeplinite în
legătură cu procedura de atri-
buire în cauză, particularizate
în funcţie de contextul în care
se încadrează achiziţia, aspec-
tele/cerinţele ce pot face
obiectul Documentului unic
de achiziţie european
(DUAE), modul în care trebu-
ie întocmite şi structurate
propunerea tehnică şi cea
financiară, criteriul de atri-
buire ce urmează a fi aplicat,
precum şi căile de atac ce pot
fi utilizate”.

5. Noi reguli privind evaluarea
ex-ante a documentaţiei de
atribuire.

6. Introducerea sistemelor de
calificare. Prin intermediul
sistemului de calificare, este
creată o listă de operatori
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„... toate aceste noutăți
au în mod special la bază
nevoia de standardizare

și simplificare.”



economici permanenţi pe
care entităţile contractante o
pot utiliza ca sursă de candi-
daţi pentru atribuirea unui
contract sectorial avut în
vedere de sistemul de califica-
re. Entitatea contractantă
poate stabili un sistem de
calificare în cadrul căruia un
operator economic poate fi
calificat în sistem sau certifi-
cat de către o altă persoană,
iar în acest caz informează
operatorii economici care
aplică în vederea calificării,
cu privire la numele persoa-
nei.

7. Explicitarea criteriilor de
atribuire „cel mai bun raport
calitate-preţ” şi „costul cel
mai scăzut”;

8. Procedurile desfăşurate inte-
gral prin mijloace electronice
(on-line) devin regulă pentru
toate tipurile de proceduri.
Detalii pot fi găsite în
Capitolul III – Secţiunea a 
5-a –„Derularea procedurilor
de atribuire” – unde se men-
ţionează această obligaţie
pentru fiecare tip de procedu-
ră.

9. Stabilirea condiţiilor şi
modalităţilor de aplicare a
procedurii simplificate.

10. Perioadă mai mare pentru
durata acordului-cadru.
Potrivit normelor metodolo-
gice, durata acordului-cadru
nu poate fi mai mare de opt
ani, cu excepţia cazurilor pe
care entitatea contractantă le
poate justifica doar prin
obiectul specific al contracte-
lor subsecvente ce urmează să
fie atribuite.

11. O nouă abordare ce trebuie
urmată de entităţile contrac-
tante în procesul de evaluare
a ofertelor. Mai exact, este

vorba despre defalcarea aces-
tui proces pe faze ce se finali-
zează cu rezultate intermedia-
re, comunicate ofertanţilor.
Fazele de evaluare încep cu
analiza documentului euro-
pean nou introdus, DUAE,
continuă cu analiza ofertelor
tehnice, a celor financiare, cu
aplicarea criteriului de atri-
buire, documentele ce pro-
bează îndeplinirea cerinţelor
de calificare urmând a fi soli-
citate numai ofertantului cla-
sat pe primul loc. În evalua-
rea ofertelor, entităţile con-
tractante sunt îndrumate să

orienteze acest proces pe
aspecte de fond din conţinu-
tul ofertelor. În acest scop,
sunt clarificate, prin oferirea
unor repere clare, conceptele
de abateri tehnice minore,
erori aritmetice, vicii de
formă.

În concluzie, dorim să atragem
atenţia tuturor actorilor din piaţa
achiziţiilor publice că toate aceste
noutăţi au în mod special la bază
nevoia de standardizare şi simpli-
ficare, astfel încât să poată fi asi-
gurată trasabilitatea achiziţii-
lor publice în orice moment. u
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Articolul prezintă modul de organizare a stagiului în
vederea dobândirii calității de auditor financiar în
România, ca parte a reformei programului de califi-
care oferit de Camera Auditorilor Financiari din
România. Pentru asigurarea calității acestui pro-
gram, a fost constituit Comitetul de lucru pentru
stagiari. Articolul descrie și argumentează
importanța și rolul acestui comitet, punând în
evidență rezultatele consultărilor cu participanții la
stagiu.

Cuvinte-cheie: Comitet de lucru, stagiar, auditor
financiar.

The article presents the organization of the 
internship required to be acquired by the financial
auditor certification in Romania, as part of the
reform of the training program provided by the
Chamber of Financial Auditors of Romania. To
ensure the quality of this program, the Working
Committee for Trainees was created. The article
describes and argues the importance and role of this
committee, highlighting the results of consultations
with the participants to the internship program.

Key words: Working Committee, intern, financial
auditor.
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Introducere
Obiectivul Camerei Auditorilor
Financiari din România (CAFR)
este furnizarea unui cadru propi-
ce dezvoltării profesiei de auditor
financiar, în care serviciile sunt
orientate spre îndeplinirea tutu-
ror cerinţelor şi aşteptărilor per-
soanelor interesate. Prin promo-
varea unor valori fundamentale
de profesionalism, integritate,
transparenţă, corectitudine, dina-
mism şi unitate, CAFR urmăreşte
constituirea unei profesii solide,
bazată pe principii etice, care să
servească interesului public.

O dezvoltare sustenabilă a profe-
siei de audit, la cele mai înalte
standarde, nu poate fi îndeplinită
decât prin formarea unor profe-
sionişti de înaltă clasă, care au la
bază o pregătire temeinică ce
acoperă competenţa tehnică,
aptitudinile profesionale, valori-
le, etica şi aptitudinile profesio-
nale, experienţa practică şi eva-
luarea. Rolul acestor elemente
este să asigure că membrii profe-
siei ating un nivel corespunzător
de competenţă profesională.

Stagiul reprezintă perioada de
pregătire practică a stagiarului în
activitatea de audit financiar.
Acesta se desfăşoară pe o durată
de minim trei ani, cu posibilita-
tea suspendării unui an, dar doar
o singură dată pe parcursul sta-
giului.

Desfăşurarea stagiului se deru-
lează în cadrul a două module
distincte: 

a. anul I de stagiu este destinat
pregătirii teoretice şi aplicati-
ve a stagiarilor; 

b. anii II şi III de stagiu sunt
destinaţi practicii efective a
stagiarului în cadrul societăţi-
lor sau cabinetelor de audit
financiar.

Anual, stagiarii au obligaţia de a
participa la programul de pregă-
tire profesională organizat de
CAFR, constând în 25 de ore de
pregătire.

Dintre priorităţile CAFR pentru
perioada următoare fac parte
creşterea calităţii programului de
educaţie, îmbunătăţirea sistemu-
lui de acces la stagiu şi de exami-
nare finală, precum şi alinierea la
cele mai bune practici internaţio-
nale în domeniu.

În acest sens, în luna august 2016
s-a constituit Comitetul de lucru
pentru stagiari, format dintr-o
echipă de profesionişti, care reu-
neşte auditori şi stagiari, îmbi-
nând astfel o bogată experienţă

cu privire la stagiu şi la ariile sale
de îmbunătăţire.

Un prim pas în evaluarea situa-
ţiei actuale referitoare la progra-
mul de calificare furnizat de
CAFR a constat în transmiterea
unui chestionar privind consulta-
rea stagiarilor cu privire la modul
de desfăşurare a stagiului.

Obiectivul şi 
importanţa comitetului
de lucru pentru stagiari
Comitetul de lucru pentru sta-
giari reprezintă un forum consul-
tativ, având ca principal obiectiv
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dezbaterea problemelor stringen-
te referitoare la stagiul CAFR şi
propunerea de soluţii constructi-
ve pentru aspectele identificate. 

Scopul acestui Comitet este de a
garanta faptul că principalele
probleme ale stagiarilor în activi-
tatea de audit financiar sunt luate
în considerare în deciziile viitoa-
re privind reforma în domeniul
reprezentat de stagiu. Astfel,
membrii Comitetului vor face
parte din procesul de elaborare a
planului de acţiune în ceea ce
priveşte următoarele aspecte:

è identificarea principalelor
probleme cu care se confrun-
tă stagiarii;

è analiza, înţelegerea, dezbate-
rea şi evaluarea problemelor
identificate;

è implementarea deciziilor cu
privire la modificările prefi-
gurate.

Importanţa Comitetului de lucru
constă atât în îndeplinirea misiu-
nii consultative, cât şi în realiza-
rea de analize şi monitorizarea
impactului viitoarelor modificări
asupra stagiului şi stagiarilor.

Angrenarea acestui Comitet în
acţiunile întreprinse în vederea
modificării programului de califi-
care ajută atât la creşterea trans-
parenţei şi a calităţii procesului
decizional al CAFR, cât şi la înţe-
legerea mult mai clară a procesu-
lui de către stagiari.

Primul subiect tratat de
Comitetul de lucru pentru sta-
giari a fost reprezentat de rezul-
tatele obţinute la chestionarul
privind consultarea stagiarilor cu
privire la modul de desfăşurare a
stagiului şi la identificarea celor
mai importante probleme ridica-
te de stagiari şi care necesită o
acţiune imediată în vederea solu-
ţionării lor.

Sinteza răspunsurilor
stagiarilor cu privire la
modul de desfăşurare 
a stagiului 
1. Structura 

chestionarului 
CAFR a transmis stagiarilor un
chestionar pentru consultarea
acestora cu privire la principalele
arii cuprinse în programul de
calificare pentru obţinerea calită-
ţii de auditor financiar, şi anume:

è testul de verificare a cunoş-
tinţelor în domeniul finan-
ciar-contabil pentru accesul
la stagiu;

è stagiul de pregătire teoretică
şi practică;

è programul de pregătire profe-
sională;

è examenul de competenţă pro-
fesională, pentru atribuirea
calităţii de auditor financiar.

Astfel, chestionarul a fost struc-
turat pe mai multe module ce au
vizat identificarea principalelor
aspecte ce pot fi îmbunătăţite,
referitoare la fiecare etapă din
programul de calificare:

1. Modulul privind testul de
verificare a cunoştinţelor în
domeniul financiar-contabil
pentru accesul la stagiu a
cuprins întrebări privind
tematica şi bibliografia, tim-
pul dedicat studiului, nivelul
de exigenţă a testului şi
subiectele incluse în test.

2. Modulul pentru stagiarii din
anul I de stagiu a cuprins
întrebări referitoare la utilita-
tea întocmirii lucrării practice
pentru pregătirea ca viitor
auditor, conţinutul orientativ
pentru lucrarea practică, găsi-
rea îndrumătorului de stagiu

şi testul de verificare susţinut
la finalul cursurilor.

3. Modulul pentru stagiarii din
anii II şi III de stagiu a cu -
prins întrebări referitoare la
îndrumătorul de stagiu şi la
pregătirea practică efectuată.

4. Modulul pentru stagiarii din
perioada legală de susţinere a
examenului de competenţă
profesională a cuprins între-
bări legate de termenul de
trei ani în care pot susţine şi
promova acest examen şi uti-
litatea temelor prezentate în
cadrul cursurilor obligatorii
în pregătirea pentru examen.

5. Modulul referitor la pregăti-
rea profesională a cuprins
întrebări referitoare la siste-
mul de pregătire (clasic/
e-learning), tematică, supor-
turi de curs şi chestionare de
evaluare.

6. Modulul referitor la exame-
nul de competenţă a cuprins
întrebări referitoare la tema-
tică şi bibliografie, accesul la
materialele relevante, timpul
dedicat studiului, subiectele
de examen, posibilitatea edi-
tării unei broşuri cu subiecte
propuse pentru examen, posi-
bilitatea modificării sistemu-
lui de examinare.

7. Modulul referitor la transpa-
renţă, comunicare şi implica-
re a cuprins întrebări referi-
toare la nivelul de cunoaştere
a normelor şi procedurilor
CAFR, comunicarea cu CAFR,
posibilitatea participării la
întâlniri care vizează optimi-
zarea programului de stagiu.

De asemenea, în cadrul secţiuni-
lor de comentarii şi sugestii din
cadrul chestionarului, stagiarii au
avut posibilitatea de a aborda
aspecte cum ar fi: nivelul de 
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exigenţă, calitatea informării cu 
privire la modalitatea de des -
făşurare a examenului, mo -
dificarea structurii subiectelor,
transparenţa în privinţa tipurilor
de subiecte din cadrul exame -
nului.

Răspunsurile primite reprezintă
un punct de plecare important
referitor la principalele probleme
întâmpinate de stagiari şi ajută
Comitetul de lucru în dezvoltarea
unui plan de acţiune corespunză-
tor aşteptărilor stagiarilor.

2. Structura 
eşantionului

Numărul de persoane care au
răspuns sondajului a fost de
1.198 de stagiari. 

Analiza în funcţie de vârstă a
condus la observaţia că cea mai
mare pondere în cadrul eşantio-
nului analizat o au persoanele cu
vârsta cuprinsă între 31 şi 40 de
ani (589 de persoane, respectiv
49,2% din stagiarii care au răs-
puns la chestionar). Au răspuns
la chestionar şi persoane cu vâr-
sta cuprinsă între 41 şi 50 de ani
(342 de persoane, reprezentând
28,5% din eşantion) şi cele cu
vârsta cuprinsă între 20 şi 30 de
ani (182 de persoane, adică
15,2%). Cel mai mic segment este
cel al persoanelor cu vârsta de
peste 50 ani (85 de persoane,
respectiv 7,1%).

Cea mai mare pondere în funcţie
de localitatea de domiciliu o au
respondenţii din Bucureşti (482
de persoane), reprezentând
40,2% din numărul total de per-
soane care au răspuns la chestio-
nar. 

Referitor la structura eşantionu-
lui în funcţie de modalitatea de
acces la stagiu, se observă o dife-
renţă relativ mică între numărul

de respondenţi care au susţinut
testul de acces (541 de persoane,
reprezentând 45,2% din eşan-
tion) şi cei care au echivalat tes-
tul de acces (657 de persoane,
adică 54,8%).

3. Analiza răspunsurilor
referitoare la testul
de acces la stagiu

Din analiza răspunsurilor referi-
toare la testul de acces la stagiu,
observăm că majoritatea respon-
denţilor (65,2%) consideră că
structura testului este bine defi-
nită, subiectele sunt elaborate pe
baza tematicii şi bibliografiei
(80,4%), timpul de rezolvare a
subiectelor este suficient
(80,6%), bibliografia este bine
organizată şi uşor de urmărit
(50,8%), iar accesul la materiale
este facil (55,3%).

Un alt aspect important este fap-
tul că 59,7% din persoanele care
au răspuns la întrebările referi-
toare la testul de acces la stagiu
consideră că ar fi utilă organiza-
rea unor cursuri în vederea susţi-
nerii acestui test.

4. Analiza răspunsurilor
referitoare la stagiu

Analizând răspunsurile primite la
întrebările referitoare la anul I de
stagiu, se observă că principala
preocupare a stagiarilor din acest
an o reprezintă găsirea unui
îndrumător de stagiu, un procent
destul de ridicat de stagiari
întâmpinând greutăţi în acest
sens (40,4%).

Pentru anii II şi III de stagiu,
accentul s-a pus pe relaţia stagia-
rilor cu îndrumătorii de stagiu. 

Rezultatele obţinute indică o
bună colaborare între stagiari şi
îndrumătorii de stagiu, majorita-
tea stagiarilor care au răspuns

fiind mulţumiţi de suportul acor-
dat de îndrumători:

è 89% din stagiari afirmă că
îndrumătorul le-a acordat
toate facilităţile în vederea
efectuării instruirii;

è 88,8% din stagiari afirmă că
îndrumătorul le-a oferit spri-
jin pentru completarea caie-
tului de practică;

è 80,4% din stagiari afirmă că
îndrumătorul a mărit treptat
gradul de dificultate a lucrări-
lor încredinţate;

è 93% din stagiari consideră că
îndrumătorul i-a ajutat în
vederea însuşirii disciplinelor
profesionale ale pregătirii
tehnice de bază (audit şi con-
tabilitate).

Referitor la perioada de trei ani
după finalizarea stagiului în care
se poate susţine examenul de
competenţă profesională, 48,6%
din stagiarii care au răspuns la
această întrebare consideră că
aceasta este suficientă, în timp ce
46,8% consideră ca această
perioadă este prea scurtă. Doar
4,6% dintre stagiari sunt de păre-
re că această perioadă este prea
lungă pentru susţinerea şi pro-
movarea examenului.

În ceea ce priveşte programul de
pregătire profesională dedicat
stagiarilor, 55,8% din stagiari
preferă sistemul e-learning, în
timp ce 44,2% preferă sistemul
clasic.

În cadrul comentariilor şi suges -
tiilor, observăm că respondenţii
solicită prezentarea mai multor
exemple practice în cadrul cursu-
rilor, a unor subiecte asemănă-
toare cu cele pentru examenul de
competenţă, cât şi organizarea
cursurilor pe parcursul mai mul-
tor zile.
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5. Analiza răspunsurilor
referitoare la exame-
nul de competenţă
profesională

Subiectul cu cel mai mare impact
din chestionar a fost cel referitor
la examenul de competenţă pro-
fesională.

Principalele probleme ridicate
sunt legate de bibliografie. 83,2%
dintre respondenţi consideră că
este prea amplă, 55,5% fiind de
părere că este şi foarte dificil de
parcurs.

De asemenea, în secţiunile rezer-
vate comentariilor şi sugestiilor
sunt semnalate probleme, ca de
exemplu: exigenţa crescută,
absenţa informării cu privire la
modalitatea de desfăşurare a exa-
menului, modificarea structurii
subiectelor, transparenţa în pri-
vinţa tipurilor de subiecte din
cadrul examenului.

Un alt aspect important este
necesitatea elaborării unei bro-
şuri cu modele de subiecte pen-
tru examen. 97,9% din stagiari
consideră că o astfel de broşură
ar fi extrem de utilă pentru înţe-
legerea structurii în vederea pre-
gătirii lor pentru examen. Ca răs-
puns la aceste solicitări, CAFR a
elaborat şi a publicat o culegere
cu modele de subiecte, care a fost
pusă la dispoziţia persoanelor
interesate şi s-a bucurat de un
real succes.

La întrebarea referitoare la modi-
ficarea sistemului de evaluare
finală prin introducerea mai mul-
tor examene cu o tematică con-
centrată pe fiecare arie majoră de
pregătire, s-a observat că 45,7%
din stagiari sunt de părere că ar fi
utilă această schimbare, în timp
ce un procent destul de mare
(36,3%) este reprezentat de sta-
giarii care nu sunt hotărâţi în pri-

vinţa acestui aspect. Doar 17,9%
dintre respondenţi nu sunt de
acord cu această modificare.

Concluzii
Conducerea CAFR, împreună cu
membrii Comitetului de lucru
pentru stagiari, au analizat rezul-
tatele chestionarului, au identifi-
cat aspectele prioritare pentru
care este imperios necesară
implementarea imediată şi au
iniţiat proiecte care să acopere
ariile de interes, pentru a sprijini
stagiarii în activitatea lor.

În acest sens, la începutul lunii
septembrie a fost publicată cartea
„Subiectele propuse la examenul
de competenţă profesională în
sesiunea noiembrie 2015”, un
material orientativ care vine în
ajutorul candidaţilor la examen,
pentru a se familiariza cu struc-
tura celor trei probe de examina-
re şi cu modalitatea de abordare
a subiectelor.

Un alt punct important este orga-
nizarea de cursuri de pregătire
pentru stagiarii aflaţi în perioada
de susţinere a examenului de
competenţă, cursuri solicitate în
mod repetat de stagiari şi care au
fost organizate la finalul lunii
octombrie şi la începutul lunii
noiembrie.

De asemenea, clarificările aduse
în legătură cu anumite elemente
din tematica şi bibliografia pen-

tru examen reprezintă un plus în
vederea unei mai bune înţelegeri
a aspectelor de aprofundat la dis-
ciplinele respective.

Comitetul de lucru poate fi carac-
terizat pe scurt prin următoarele
aspecte:

1. Echipa este formată din pro-
fesionişti, auditori şi stagiari,
cu o experienţă amplă referi-
toare la stagiu şi la ariile sale
de îmbunătăţire.

2. Obiectivul principal al
Comitetului îl constituie dez-
baterea problemelor stringen-
te referitoare la stagiul CAFR
şi propunerea de soluţii 
constructive pentru subiectele
ridicate.

3. Comitetul de lucru are o
misiune consultativă şi de
monitorizare a impactului vii-
toarelor modificări asupra
stagiului şi stagiarilor.

4. Comitetul de lucru ajută atât
la creşterea transparenţei şi a
calităţii procesului decizional
al CAFR, cât şi la înţelegerea
mai clară a procesului de
către stagiari.

Concluzionăm că până în prezent
membrii Comitetului de lucru
pentru stagiari s-au implicat şi au
fost activi în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea şi rezolvarea pro-
blemelor stagiarilor. Considerăm
că înfiinţarea acestui Comitet de
lucru reprezintă un element
important al reformei cu privire
la stagiu. u
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Pentru a face față numeroaselor dificultăți econom-
ice și financiare și lipsei acute de lichidități, care
marchează perioada în care ne aflăm, entitățile
caută diferite soluții în vederea reorganizării afacerii
pe care o conduc. De multe ori, în cadrul acestor
procese, atenția este preponderent îndreptată spre
aspectele comerciale ale restructurării, neglijând
numeroase alte implicații ce pot să apară și să
influențeze efectele dorite de întreprinzători. Astfel,
deseori sunt lăsate pe plan secundar aspectele con-
tabile și fiscale, care ar putea constitui elemente de
diferențiere între un plan de optimizare reușit și
unul superficial. Pe lângă aspectele juridice, eco-
nomice, financiare și fiscale ale combinărilor de
întreprinderi, o atenție deosebită trebuie acordată și
modului în care sunt înregistrate aceste operații în
contabilitate, în conformitate cu cerințele privind

prezentarea informațiilor în situațiile financiare. În
lucrare sunt examinate posibilitățile de aplicare a
cerințelor IFRS 3 Combinări de întreprinderi de
către entitățile din Republica Moldova, precum și
dificultățile întâlnite în cursul acestui proces, care
impun exercitarea de către contabili a raționamen -
tului profesional. Este realizată prezentarea preve -
derilor regle men tărilor contabile internaționale
întrucât reglementarea contabilă din Republica
Moldova nu conține un standard echivalent.

Cuvinte-cheie: Fuziune, absorbție, contopire, com-
binare de entități, tranzacții de combinare, do -
bânditor, data achiziției, metoda de achiziție,
fond comercial, contabilitatea operațiilor de
combinare, raportarea operațiilor de combina-
re.

REZUMAT                                              

Lilia GRIGOROI & Liliana LAZARI 
Academia de Studii Economice a Moldovei

E-mail: lgrigoroi@gmail.com

Tratamentul contabil 
al combinărilor de entități
conform IFRS 3
Accounting for business combinations under IFRS 3

To cope with the numerous economic and financial
difficulties and the shortage of cash, which marks
the present period, entities search for various 
solutions to reorganize their businesses. However,
during these processes the attention is often 
directed towards the commercial aspects of 
restructuring, neglecting many other implications
that may occur and influence the effects desired by
entrepreneurs. Thus, accounting and tax aspects are
side-lined even if they may constitute important 

elements in making the difference between a 
successful optimization plan and a superficial one.
Besides the legal, economic, financial and tax
aspects of the combinations, close attention should
be paid to how these operations are accounted for
and to their disclosure in the financial statements of
the combining entities. This paper examines the
possibilities to apply the requirements of IFRS 3
Business Combinations by entities in the Republic
of Moldova and the difficulties encountered during

ABSTRACT



Introducere
În condițiile procesului de globa-
lizare, fenomen tot mai accentuat
în prezent, numărul și amploarea
combinărilor de întreprinderi a
cunoscut o creștere. Combinările
de întreprinderi au un rol impor-
tant în dobândirea și păstrarea
poziției de lider pe piață. Ten -
dința de integrare europeană, cu
noi provocări și orizonturi pentru
mediul de afaceri al Republicii
Moldova, necesită modificarea
rapidă a comportamentului
entităților și optimizarea strate-
giilor pentru a face față contextu-
lui concurențial. Astfel, fuziunile
sunt printre cele mai importante
operațiuni de restructurare a
unei entități, conturând o catego-
rie aparte a restructurărilor
operaționale prin prisma efecte-
lor pe care le generează, și anume
creșterea externă a entităților.

Tratamentul combinări-
lor de întreprinderi
Accentuarea fenomenului de re -
structurare a entităților la nivelul
țărilor dezvoltate, în care aceste
strategii beneficiază de un interes
sporit din partea acționarilor și
investitorilor de mai multe dece-
nii, s-a răspândit și în țările în
curs de dezvoltare. În contextul
crizelor economice și financiare,
relansarea economiei este un
deziderat care poate fi atins prin

implementarea unor proiecte de
reorganizare a entităților, cu sco-
pul de a eficientiza activitatea
entităților și de a susține realiza-
rea obiectivelor de dezvoltare
economică ce pot contribui
substanțial la redresarea econo-
miei naționale. În acest context,
fuziunile constituie mecanisme
esențiale de revitalizare a enti -
tăților participante la operațiune
și, totodată, a întregului circuit în
care acestea operează. Astfel,
procedurile de derulare a
operațiilor de restructurare tre-
buie să se desfășoare rapid și
corect pentru toate părțile impli-
cate, impunându-se actualizarea
și optimizarea legislației aferente.

În prezent există o piață a fuziu-
nilor în dezvoltare în Republica
Moldova. Totuși, primele tran -
zacții dintr-un anumit domeniu
sunt de obicei cele mai dificile și
ridică probleme multiple. Con -
form datelor Camerei Înregis -
trării de Stat din Republica
Moldova, au avut loc următoarele
fuziuni de entități finalizate prin
înregistrare de stat (Tabelul 1).

Pentru a face față numeroaselor
dificultăți economice și financia-
re și lipsei acute de lichidități,
entitățile caută diferite soluții în
vederea reorganizării afacerii.
Combinarea de entități poate fi
rezultatul influenței diferiților
factori de ordin juridic (valoarea
activelor nete mai mică decât
capitalul social), fiscal (obținerea
de facilități fiscale) și economic
(lărgirea piețelor de desfacere
sau cucerirea de noi segmente pe
piață). De multe ori însă, în
cadrul acestor procese, atenția
este îndreptată spre aspectele
comerciale ale restructurării,
neglijând numeroase implicații
ce pot să apară și să influențeze
efectele dorite de întreprinzători.
Astfel, de multe ori, aspectele
contabile și cele fiscale care pot
constitui elemente de diferențiere
între un plan de optimizare reușit
și unul superficial sunt lăsate pe
plan secundar.

Pe lângă aspectele juridice, finan-
ciare și fiscale ale fuziunilor, o
atenție deosebită trebuie acorda-
tă și modului în care aceste
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the course of this process, which require the
accountant’s exercise of professional judgment. As
the accounting regulations in the Republic of
Moldova do not include a standard related to 
business combinations, the international accounting
provisions are presented.

Keywords: Merger, absorption, business 
combination, business combinations 
transactions, acquirer, date of acquisition, 
purchase method, goodwill, accounting for busi-
ness combinations, reporting business combina-
tions.
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operații sunt reflectate în conta-
bilitate, în conformitate cu pre-
zentarea informațiilor în
situațiile financiare de către
entitățile participante la fuziune.

Pe plan internațional aceste
tranzacții există de o lungă
perioadă de timp. Încă din anii
ʼ70 în SUA au apărut primele
reglementări cu privire la conta-
bilizarea combinărilor de entități,
urmate în anii ʼ80 de cele la nivel
internațional. Acest fapt demons-
trează atenția ridicată acordată
acestor operații, ce a avut la ori-
gine numărul din ce în ce mai
mare de fuziuni înregistrate. În
Republica Moldova reglementa-
rea contabilă a acestor tranzacții
a fost realizată pentru prima dată
în anul 1998 (în vigoare până în
anul 2014) cu punerea în aplicare
a standardului național de conta-
bilitate SNC 22 Combinări de
întreprinderi.

Articolul 4, alin. 5 din Legea
Contabilității menționează că, în
cazul în care prevederile SNC și
ale altor acte normative elaborate
și adoptate nu stabilesc unele
reglementări prevăzute în IFRS,
entitatea este încurajată să aplice

prevederile IFRS până la accepta-
rea lor de Guvernul Republicii
Moldova. Pentru IFRS 3 Com -
binări de întreprinderi nu a fost
elaborat un SNC specific. Având
în vedere internaționalizarea
combinărilor de întreprinderi,
aplicarea prevederilor IFRS în
Republica Moldova de către
entitățile ce înregistrează astfel
de tranzacții contribuie la armo-
nizarea contabilă în acest dome-
niu, cu prezentarea de informații
în beneficiul utilizatorilor de si -
tuații financiare care să nu fie
afectate de divergențele stabilite
de reglementările contabile din
diferite țări. Elaborarea unui SNC
ar ușura contabilizarea tranzac -
ții lor pentru fuziunile dintre în -
tre prinderile din Republica
Moldova.

Aplicarea prevederilor IFRS 3
Combinări de întreprinderi
(revizuit) pentru contabilizarea
tranzacțiilor de combinare a enti -
tăților din Republica Moldova nu
elimină problemele existente,
care reies din multiplele modifi-
cări survenite în timp la nivel
internațional, și anume:

è aplicarea din noiembrie 1983
până în martie 2004 a IAS 22

Contabilitatea combinărilor
de întreprinderi;

è înlocuirea IAS 22 cu IFRS 3
Combinări de întreprinderi
din aprilie 2004 până în iunie
2009. IFRS 3 a fost realizat în
cadrul primei faze a colaboră-
rii Consiliului pentru
Standarde Interna ționale de
Contabilitate (IASB) cu
Consiliul pentru Standarde de
Contabilitate Financiară din
SUA (FASB);

è înlocuirea cu IFRS 3 Com -
binări de întreprinderi (revi-
zuit), din iulie 2009, rezulta-
tul efortului comun al
Consiliului pentru Standarde
Internaționale de Conta bili -
tate (IASB) și al Consiliului
pentru Standarde de Conta -
bilitate Financiară din SUA
(FASB) pentru îmbunătățirea
raportării financiare prin pro-
movarea convergenței inter -
naționale a standardelor de
contabilitate. Standarul a fost
revizuit în cadrul celei de-a
doua faze a proiectului. Men -
ționăm că și acest standard a
suportat deja modificări prin
intermediul Îmbunătățirilor
la IFRS, mo dificarea anumi-
tor puncte fiind aplicabilă din
luna iulie 2010, iar a celorlal-
te din luna iulie 2014.

Reglementarea contabilă a com-
binărilor de întreprinderi repre-
zintă o problemă mult discutată
la nivel internațional, aflându-se
timp îndelungat pe agenda celor
două organisme de reglementare,
FASB și IASB. Acest fapt a deter-
minat modificări constante, dato-
rită cerințelor și necesităților uti-
lizatorilor de informații contabi-
le, dar și a evoluției combinărilor
de entități și a cadrului legislativ
aferent. Proiectul comun realizat
de FASB și IASB cu privire la
standardele referitoare la combi-
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nările de întreprinderi constituie
o dovadă a faptului că se dorește
realizarea convergenței, care vine
în întâmpinarea dificultăților ge -
nerate de fuziunile transfronta-
liere. 

Motivația care ne-a îndreptat
atenția către procesul complex al
fuziunilor se referă la schimbările
survenite de-a lungul timpului cu
privire la: numărul fuziunilor
înregistrate în Republica Mol -
dova, reglementările din dome-
niul juridic, fiscal, contabil la
nivel național și internațional,
generate de globalizare, de inten-
sificarea concurenței, de dezvol-
tarea economică.

Fuziunile reprezintă o tematică
extrem de complexă situată la
intersecția mai multor domenii
științifice: drept civil, economie,
management, evaluare, fiscalita-
te, contabilitate, necesitând o
abordare interdisciplinară.

Pentru început, propunem o deli-
mitare conceptuală a fuziunilor,
centrată pe poziționarea acestor
operații în cadrul strategiilor de
restructurare, prin explicarea 
din perspectivă economică, juri-
dică și financiar-contabilă. 
Astfel:

è din punct de vedere economic
fuziunile sunt tratate ca
operații de creștere externă
sau de concentrare economi-
că a capitalurilor;

è din punct de vedere juridic
fuziunile sunt percepute ca
tehnici de realizare a combi-
nărilor de întreprinderi;

è din punct de vedere finan-
ciar-contabil fuziunile vizea-
ză determinarea costului unei
astfel de tranzacții, modul de
înregistrare în contabilitate și
raportare în situațiile finan-
ciare.

Ca urmare a studiului efectuat
putem menționa că în domeniile
economic, juridic, financiar, fis-
cal se utilizează termenul de
fuziune, iar în contabilitate ter-
menul de combinare de între-
prinderi. Cu toate acestea, există
situații în care folosirea mai mul-
tor termeni poate genera confu-
zie. În continuare vom prezenta
definițiile celor doi termeni, pen-
tru a evita neclaritățile și pentru
a evidenția faptul că fiecare
domeniu include propriile princi-
pii și reglementări.

În Republica Moldova conform
dispozițiilor juridice, respectiv
art. 69 din Codul Civil, fuziunea
reprezintă una din formele de
reorganizare a persoanei juridice.
Fuziunea este o operațiune teh-
nico-juridică prin care două sau
mai multe persoane juridice, în
scopul concentrării capitalului și
sporirii rentabilității activității
își unifică patrimoniul în unul
singur. Reglementarea procedu-
rii de fuziune este prezentată în
cadrul art. 73-78 din Codul Civil
al Republicii Moldova. Conform
acestor prevederi, fuziunea are
două forme: contopirea și ab -
sorbția. Deosebirea dintre aceste
forme constă în efectele juridice
pe care le produc și în înregistră-
rile contabile care trebuie efec-
tuate de entitățile implicate în
reorganizarea prin fuziune. 

Contopirea este deseori numită
și fuziune (Legea cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi
nr. 845 din 03.01.1992,
Monitorul Parlamentului nr. 2
din 28.02.1994, cu modificările
ulterioare).

În literatura de specialitate din
Republica Moldova, această
formă de combinare de întreprin-
deri se regăsește și sub denumi-
rea de fuziune prin reunire sau
creare. Contopirea duce la dizol-

varea persoanei juridice care
inițiază procedura de reor-
ganizare și radierea acesteia 
din registrul de stat și la apariția
unei persoane juridice noi, care
continuă raporturile juridice
începute de entitățile prede -
cesoare. 

Fuziunea prin absorbție, numită
și asociere (Legea cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi
nr. 845 din 03.01.1992,
Monitorul Parlamentului nr. 2
din 28.02.1994, cu modificările
ulterioare) este întâlnită în litera-
tură și cu denumirea de fuziune
statutară. În acest caz, persoana
juridică absorbantă continuă 
să existe și după fuziune, dar
înglobează drepturile și
obligațiile persoanelor juridice
absorbite, care se dizolvă și
urmează a fi radiate din registrul
de stat. 

Tratamentul juridic al fuziunilor
prezintă modalitatea de realizare.
Domeniul contabil fiind
influențat de natura operației,
acest fapt generează necesitatea
de a examina măsura în care
fuziunea respectă cerințele de
combinare impuse de IFRS 3.
Deoarece pentru combinarea de
entități este prevăzut un trata-
ment contabil specific, dacă
tranzacția desfășurată nu poate fi
atribuită combinării de entități,
atunci ea se va înregistra în con-
tabilitate conform altor regle-
mentări contabile (IFRS 11
Angajamente comune, IFRS 10
Situații financiare consolidate
etc.). Acest termen nu este pre-
zent în reglementările din
Republica Moldova. De aceea,
recurgem la norma inter na -
țională de raportare financiară
IFRS 3 Combinări de întreprin-
deri, care definește combinările
de întreprinderi ca reprezentând
„o tranzacție sau un alt eveni-
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ment prin care un dobânditor
obține controlul asupra uneia
sau mai multor întreprinderi”.
În IFRS 3 se precizează faptul că

tranzacțiile numite uneori
„fuziuni reale” sau „fuziuni între
entități egale” sunt, de asemenea,
combinări de întreprinderi, con-

form utilizării acestui termen în
cadrul IFRS 3. Prezentarea com-
binărilor de întreprinderi este
realizată în Figura 1.
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Ca sinteză a celor prezentate, o
combinare de entități poate fi
structurată diferit din rațiuni
juridice, economice și contabile.
Pentru efectuarea procedeului de
reorganizare prin fuziune este
necesar să fie parcurși pașii
prevăzuți de legislația fiecărei
țări, pentru înregistrarea acestora
și ulterior examinarea modului
de consemnare contabilă.

Fiecare etapă este însoțită de
anumite activități necesare, stabi-
lite de actele normative ale
Republicii Moldova: 

è Codul Civil, articolele 73-78;

è Codul Fiscal, articolul 58:
Reorganizarea agentului eco-
nomic, articolul 59: Regulile
în cazul lichidării sau reorga-
nizării agentului economic,
articolul 185:
Responsabilitatea pentru
obligațiile fiscale ale persoa-
nei în cazul reorganizării ei; 

è Legea contabilității, art. 34:
Cerințe de raportare în cazul
reorganizării entității;

è Legea privind înregistrarea
de stat a persoanelor juridice
și a întreprinzătorilor indivi-
duali, capitolul IV:
Înregistrarea persoanelor
juridice supuse reorganizării;

è Legea cu privire la antrepre-
noriat și întreprinderi, arti-
colul 32: Reorganizarea între-
prinderii, articolul 33:
Garantarea drepturilor credi-
torilor în cazul reorganizării
întreprinderii;

è Legea privind societățile pe
acțiuni, capitolul 19:
Reorganizarea societății;

è Legea privind societățile cu
răspundere limitată, articolul
80: Reorganizarea societății;

è Legea concurenței

è Legea privind activitatea de
evaluare, articolul 5, alin.4:
Evaluarea obligatorie se efec-
tuează la reorganizare;

è Regulamentul privind con-
centrările economice,
Hotărârea Consiliului
Concurenței;

è Instrucțiunea privind etapele
reorganizării societății pe
acțiuni, Hotărârea Comisiei
Naționale a valorilor mobilia-
re.

Este cunoscut faptul că imple-
mentarea cu succes a oricărei
reorganizări, inclusiv a fuziunii,
implică numeroase probleme de
natură juridică.

Tratamentul contabil al opera -
țiilor de combinare a întreprinde-
rilor este prevăzut de IFRS 3
Combinări de întreprinderi, care
are ca obiectiv sporirea relevan -
ței, fiabilităţii și comparabilităţii
informațiilor pe care o entitate le
furnizează în situațiile sale finan-
ciare despre o combinare de
întreprinderi și efectele acesteia.
Standardul IFRS 3 nu se aplică în
cazul:

a. contabilizării formării unui
angajament comun în
situațiile financiare aferente
angajamentului comun în
sine. Acest aspect este regle-
mentat prin IFRS 11
Angajamente comune, res-
pectiv SNC Părți afiliate și
contracte de societate civilă.

b. achiziției unui activ sau a
unui grup de active care nu
constituie o întreprindere. În
astfel de cazuri, dobânditorul
trebuie să identifice și să
recunoască activele indivi-
duale identificabile dobândite
(inclusiv acele active care
corespund definiției și crite-
riilor de recunoaștere a

imobilizărilor necorporale
din IAS 38 Imobilizări necor-
porale), precum și datoriile
asumate. Costul grupului tre-
buie alocat activelor și dato-
riilor individuale identificabi-
le pe baza valorilor juste rela-
tive ale acestora de la data
cumpărării. O astfel de
tranzacție sau un astfel de
eveniment nu generează fond
comercial.

c. unei combinări de entități sau
întreprinderi sub control
comun – în care entitățile
care participă la combinare
sunt controlate în ultimă
instanță de aceeași parte sau
aceleași părți atât înainte, cât
și după combinare, iar con-
trolul nu este tranzitoriu.

Dispozițiile standardului nu se
aplică achiziției de către o entita-
te de investiții, conform definiției
din IFRS 10 Situații financiare
consolidate privind investiția
într-o filială care se impune a fi
evaluată la valoarea justă prin
profit sau pierdere.

Prevederile IFRS 3 referitoare la
pașii necesari pentru contabiliza-
rea unei combinări de entități
sunt prezentate în Figura 2.

è Identificarea tranzacției
de combinare. Entitatea
trebuie să determine dacă o
tranzacție sau un eveniment
reprezintă o combinare de
întreprinderi aplicând
definiția din IFRS 3, fapt ce
impune ca activele dobândite
și datoriile asumate să consti-
tuie o întreprindere. Conform
prevederilor IFRS 3, între-
prinderea reprezintă un set
de active și activități integrate
care poate fi condus și admi-
nistrat în scopul furnizării
unei rentabilități sub formă
de dividende, costuri mai scă-
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zute sau alte beneficii econo-
mice direct către investitori
sau alți proprietari, membri
sau participanți. Din textul
definiției și prevederile stan-
dardului rezultă că întreprin-
derea este o înglobare într-un
tot unitar a unor intrări și
ieșiri de resurse, gestionate
prin intermediul unor resur-
se, prezentate în Figura 3.

În practică, combinarea de între-
prinderi constă în afacerea
desfășurată între proprietarii
entităților participante la combi-
nare sau dintre o entitate și pro-
prietarii altei entități. O entitate
trebuie să contabilizeze fiecare
combinare de întreprinderi apli-
când metoda achiziției.
Metoda achiziției, fiind rămasă
singura acceptată de standardele
internaționale (a fost eliminată
metoda punerii în comun a inte-
reselor), a suferit modificări de-a
lungul timpului, punându-se
accent pe recunoașterea și eva-
luarea activelor, datoriilor, dato-
riilor contingente, a fondului
comercial, tratamentul ulterior al
acestor elemente și pe
informațiile care trebuie prezen-
tate în situațiile financiare.
Conform metodei achiziției, com-
binarea de întreprinderi se înre-
gistrează în contabilitatea dobân-
ditorului.

è Identificarea dobândito-
rului. Pentru fiecare combi-
nare de întreprinderi, una
dintre entitățile care participă
la combinare trebuie identifi-
cată drept dobânditor. Pentru
aceasta se aplică prevederile
IFRS 10 Situații financiare
consolidate, care stipulează
că este entitatea care obține
control asupra entității
dobândite. Cu toate acestea,
prevederile IFRS 10 nu indică
în mod clar care din entitățile
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ce participă la combinare este
dobânditor. De aceea, IFRS 3
prezintă factorii ce trebuie
avuți în vedere pentru stabili-
rea dobânditorului, și anume:

 Într-o combinare de între-
prinderi care a fost efectuată
inițial printr-un transfer de
numerar sau de alte active
sau prin suportarea de dato-
rii, dobânditorul este entita-
tea care transferă numerarul
sau alte active sau care supor-
tă datoriile. De exemplu: enti-
tatea X achiziționează entita-
tea Y căreia îi achită 300.000
unități convenționale (u.c.)
pentru acțiunile celei din
urmă (Y). În acest caz, entita-
tea X este considerată dobân-
ditor, deoarece achită pentru
partea procurată.

 Într-o combinare de între-
prinderi realizată inițial
printr-un schimb de parti -
cipații în capitalurile proprii,
dobânditorul este de obicei
entitatea care emite partici -
pații în capitalurile sale pro-
prii. Cu toate acestea, în
unele combinări de întreprin-
deri, numite de obicei
„achiziții inverse”, entitatea
emitentă este entitatea
dobândită. Alți factori și
împrejurări pertinente trebu-
ie luate în considerare la
identificarea dobânditorului
dintr-o combinare de între-
prinderi realizată prin schim-
bul de participații în capitalu-
rile proprii, inclusiv:

a. drepturile de vot relative
din entitatea rezultată în
urma combinării de între-
prinderi. Dobânditorul
este de obicei entitatea
care participă la combina-
re ai cărei proprietari, în
calitate de grup, păstrează
sau primesc cea mai mare

parte a drepturilor de vot
din entitatea rezultată în
urma combinării. La stabi-
lirea grupului de proprie-
tari care păstrează sau
primește cea mai mare
parte a drepturilor de vot,
o entitate va lua în consi-
derare existența oricăror
angajamente de vot
neobișnuite sau speciale și
opțiuni, warante sau titluri
de valori convertibile.

b. existența unor drepturi
minoritare de vot în enti-
tatea rezultată în urma
combinării, dacă nu există
alt proprietar sau grup
organizat de proprietari
care să aibă drepturi de
vot semnificative.
Dobânditorul este de obi-
cei entitatea care participă
la combinare al cărei unic
proprietar sau grup orga-
nizat de proprietari deține
cea mai mare parte din
participațiile minoritare la
vot din entitatea rezultată
în urma combinării.

c. alcătuirea organismului
de conducere al entității
rezultate în urma combi-
nării. Dobânditorul este
de obicei entitatea care
participă la combinare ai
cărei proprietari au capa-
citatea de a alege sau de a
numi ori de a înlătura
majoritatea membrilor
organului de conducere al
entității rezultate în urma
combinării. De exemplu:
entitatea X, a cărei valoare
justă este de 190.000 u.c.,
se combină cu entitatea Y,
a cărei valoare justă este
de 210.000 u.c. Entitatea
rezultată din combinare va
fi condusă de managerii
entității X. În acest caz,

entitatea X se consideră
dobânditor, deoarece
managementul acesteia va
gestiona.

d. alcătuirea conducerii
superioare a entității
rezultate în urma combi-
nării. Dobânditorul este
de obicei entitatea care
participă la combinare a
cărei (fostă) conducere
domină conducerea
entității rezultate în urma
combinării.

e. termenii schimbului de
participații în capitalurile
proprii. Dobânditorul este
de obicei entitatea partici-
pantă la combinare care
plătește o primă peste
valoarea justă de dinainte
de combinare a participa -
țiilor în capitalurile proprii
ale celeilalte entități sau
ale celorlalte entități care
participă la combinare.

 Dobânditorul este de obicei
entitatea care participă la
combinare a cărei dimensiu-
ne relativă (evaluată, de
exemplu, ca active, venituri
sau profit) este în mod sem-
nificativ mai mare decât cea a
celeilalte entități sau a celor-
lalte entități care participă la
combinare. De exemplu, să
presupunem că: entitatea X,
ale cărei active nete au o
valoare bilanțieră de 500.000
u.c., achiziționează entitatea
Y a cărei valoare bilanțieră a
activelor nete este de 120.000
u.c. Deoarece entitatea X este
mai mare, ea poate fi conside-
rată dobânditor. 

 Într-o combinare de între-
prinderi care implică mai
mult de două entități, stabili-
rea dobânditorului trebuie, de
asemenea, să ia în considera-
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re, printre altele, care entitate
participantă la combinare a
inițiat combinarea, precum și
dimensiunea relativă a
entităților care participă la
combinare. 

 O entitate nou-formată pen-
tru efectuarea unei combinări
de întreprinderi nu este în
mod necesar dobânditorul.
Atunci când se înființează o
entitate nouă care emite
participații în capitalurile
proprii pentru realizarea unei
combinări de întreprinderi,
una dintre entitățile care par-
ticipă la combinare, existentă
înainte de combinare, trebuie
identificată drept dobânditor.
De exemplu: Entitatea A
fuzionează cu entitatea B și
rezultatul fuziunii este
înființarea societății C.
Dobânditor va fi una din
entitățile A sau B; entitatea C
nu poate aplica metoda
achiziției conform IFRS 3. O
entitate nouă care transferă
numerar sau alte active sau
care suportă datorii drept
contraprestație poate consti-
tui dobânditorul.

Identificarea corectă a dobândi-
torului în tranzacția de combina-
re este de mare importanță,
deoarece IFRS 3 prezintă modul
de contabilizare al combinărilor
numai la dobânditor. În cazul
fuziunilor prin absorbție dobân-
ditor va fi entitatea absorbantă,
iar la fuziunea prin contopire ca
dobânditor este identificată una
din entitățile ce se contopesc și
nu cea nou creată. În cazul
achiziției controlului asupra unei
entități, dobânditor va fi entita-
tea-mamă. Celelalte entități
implicate în procesul de combi-
nare contabilizează tranzacțiile
conform prevederilor standarde-

lor de contabilitate ce prevăd
dizolvarea acestora.

è Determinarea datei
achiziției. Data la care
dobânditorul obține controlul
asupra entității dobândite
este, în general, data la care
dobânditorul transferă legal
contraprestația, dobândește
activele și își asumă datoriile
entității dobândite - data de
închidere. Totuși, dobândito-
rul ar putea obține controlul
la o dată anterioară sau ulte-
rioară datei de închidere.
Problema este determinată la
achiziția pe etape, prin
dobândirea pe părți.
Dobânditorul trebuie să ia în
considerare toate faptele și
circumstanțele pertinente
pentru identificarea datei
achiziției. Aceasta poate să nu
coincidă cu data obținerii
controlului. Spre exemplu:
entitatea A achiziționează
acțiunile entității B în
proporție de 100%. Conform
contractului de cumpărare,
data achiziției este 10 martie.
Membrii consiliului de
administrație a entității B
sunt numiți pe 1 aprilie, dată
la care condițiile de vânzare
vor fi îndeplinite. În acest caz,
data achiziției este data înce-
pând cu care entitatea A
poate conduce politicile
operaționale și financiare ale
entității B, adică 1 aprilie și
nu 10 martie, când s-a efec-
tuat tranzacția de cumpărare.
În acest caz se consideră
necesară efectuarea legăturii
cu data înregistrării fuziunii
de către autorități. De exem-
plu, entitatea A decide la 2
ianuarie să procure entitatea
B. Achiziția se face pe părți, la
2 ianuarie procură 20%, la 1
martie – 50%, la 1 iulie –

30%, fiind prezentate trei
date de procurare. Data
achiziției va fi 1 martie, adică
data la care entitatea A obține
controlul.

è Estimarea/determinarea
costului combinării de
întreprinderi. Evaluarea
întreprinderilor are un rol
esențial în desfășurarea fuziu-
nilor, fiind utilizată ca bază
de pornire în vederea nego-
cierii prețului la care va avea
loc tranzacția. De asemenea,
evaluarea are implicații asu-
pra valorilor la care se înre-
gistrează operația în contabi-
litate. Printre cele mai frec-
vent utilizate metode pentru
evaluarea entităților care fu -
zionează sunt: activul net ree-
valuat, actualizarea fluxului
de numerar și cursul bursier.

Costul unei combinări de între-
prinderi reprezintă de fapt costul
achiziției, fiind compus din
următoarele elemente:

– valoarea justă a activelor
cedate dobânditorului, a dato-
riilor asumate și a părților de
capital emise de dobânditor în
schimbul obținerii controlului
asupra entităților
achiziționate;

Valoarea justă a activelor dobân-
dite prin plata directă de nume-
rar este prezentată de suma plăti-
tă în momentul achiziției. În
situația în care combinarea de
entități se face prin părți de capi-
tal emise de către dobânditor,
costul achiziției îl reprezintă
valoarea justă a acestora, deter-
minată astfel: valoarea de piață a
acțiunilor, dacă acestea sunt
cotate pe piață sau partea pe care
o reprezintă titlurile din valoarea
justă a entității achiziționate,
dacă acestea nu sunt cotate pe
piață.
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– costurile directe atribuite
combinării de entități, care
cuprind:

 onorariile plătite avoca -
ților/juriștilor, evaluatori-
lor și contabililor, precum
și altor consultanți de spe-
cialitate;

 costurile pregătirii și emi-
siunii titlurilor de capita-
luri proprii.

è Recunoașterea și evalua-
rea activelor identificabi-
le dobândite, a datoriilor
asumate și a oricăror
interese care nu contro-
lează în entitatea dobân-
dită. Dobânditorul
recunoaște activele și datorii-
le entității dobândite numai
dacă la data achiziției acestea
îndeplinesc următoarele
condiții: activele identificabi-
le dobândite și datoriile asu-
mate trebuie să răspundă
definițiilor activelor și dato-
riilor din Cadrul general 
pentru întocmirea și prezen-
tarea situațiilor financiare
la data achiziției (IFRS 3, 
par. 11).

În acest caz, la entitatea dobândi-
toare poate apărea situația de a
recunoaște anumite active sau
datorii pe care entitatea dobândi-
tă nu le recunoscuse anterior în
situațiile financiare. Ca exemplu
pot servi imobilizările corporale
identificabile pe care le-a dobân-
dit, care au fost create de către
entitatea dobândită și ale căror
costuri au fost atribuite la cheltu-
ieli, nefiind recunoscute ca active
în situațiile financiare. 

Pentru datoriile contingente par.
23 al IFRS 3 stipulează următoa-
rele: dispozițiile IAS 37 nu se
aplică pentru determinarea dato-
riilor contingente care trebuie
recunoscute la data achiziției; în

schimb, dobânditorul trebuie să
recunoască la data achiziției o
datorie contingentă asumată 
într-o combinare de entități dacă
este o obligație actuală care
rezultă din evenimente trecute,
iar valoarea sa justă poate fi
evaluată credibil (IAS 37 stipu-
lează că valoarea nu poate fi
evaluată credibil).

Clasificarea și atribuirea activelor
și datoriilor dobândite se efec-
tuează în funcție de cerințele
dobânditorului, indiferent de cla-
sificarea efectuată de către enti-
tatea achiziționată. În acest sens,
paragraful 15 al IFRS 3 stabilește
că, la data achiziției, dobândito-
rul trebuie să clasifice sau să des-
emneze activele identificabile
dobândite și datoriile asumate
așa cum este necesar pentru 
aplicarea ulterioară a celorlalte

IFRS. Dobânditorul trebuie să
realizeze aceste clasificări sau
desemnări pe baza termenilor
contractuali, a con dițiilor econo-
mice, a politicilor sale de exploa-
tare sau contabile, precum și a
altor condiții pertinente existente
la data achiziției. IFRS 3 prezintă
două excepții la această preve -
dere:

 clasificarea unui contract de
leasing fie ca leasing ope -
rațional, fie ca leasing finan-
ciar în conformitate cu IAS 17
Contracte de leasing;

 clasificarea unui contract
drept contract de asigurare în
conformitate cu IFRS 4
Contracte de asigurare.

Pentru aceste tipuri de contracte,
dobânditorul trebuie să realizeze
clasificarea pe baza termenilor
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contractuali și a altor factori la
începutul contractului (sau, în
cazul în care termenii contrac-
tuali au fost modificați de așa
natură încât să se schimbe și cla-
sificarea acestuia, la data acelei
modificări, care ar putea fi data
achiziției).

Dobânditorul trebuie să evalueze
activele identificabile dobândite
și datoriile asumate la valorile
lor juste la data achiziției.
Stabilirea valorii juste a activelor
și datoriilor în combinarea de
întreprinderi în Figura 5.

Valoarea justă este valoarea la
care poate fi tranzacționat un
activ sau decontată o datorie
între părți interesate și în
cunoștință de cauză, în cadrul
unei tranzacții desfășurate în
condiții obiective. În acest caz
este necesară o examinare
minuțioasă pentru fiecare ele-
ment de activ achiziționat și
datorie asumată, în scopul stabi-
lirii valorilor juste ale acestora.
Evaluarea la valoarea justă este o
problemă actuală. Dificultatea
unei astfel de evaluări constă în
faptul că nu întotdeauna există
piețe active și dezvoltate prin

recurs la care să se poată stabili
valori pentru anumite active,
aspect care este valabil și pentru
Republica Moldova. În scopul
susținerii țărilor cu astfel de pro-
bleme a fost elaborat și pus în
aplicare IFRS 13 Evaluarea la
valoarea justă începând cu 01
ianuarie 2013. Pentru o evaluare
corectă, este necesar ca în primul
rând să se efectueze clasificarea
activelor, clasificare de care va
depinde ce standard se va aplica
și ce metodă de evaluare se va
utiliza. Activele entității vor fi
evaluate conform regulilor prevă-
zute de standardele specifice fie-
cărei categorii: IAS 16
Imobilizări corporale, IAS 17
Contracte de leasing, IAS 38
Imobilizări necorporale, IAS 40
Investiții imobiliare.

După determinarea valorii juste a
activelor achiziționate și a dato-
riilor asumate se calculează
valoarea justă a capitalului pro-
priu al entității achiziționate, ca
diferență dintre cele două ele-
mente menționate.

Etapa finală a oricărui proces de
fuziune constă în înregistrarea
contabilă a evenimentelor pe care

acesta le generează. Această 
eta pă este foarte importantă,
deoarece de ea depinde calitatea
in for mației transmise utiliza -
torilor.

Înregistrările în conturi analitice
se efectuează pe baza anexelor la
bilanțul de repartiție, pe fiecare
categorie de elemente și a actului
de transfer.

è Recunoașterea și evalua-
rea fondului comercial. O
problemă importantă în con-
tabilitatea combinărilor de
întreprinderi este determina-
rea valorii fondului comer-
cial. Noțiunea de fond comer-
cial prezentată de IFRS 3
este: un activ care reprezintă
beneficiile economice viitoare
care rezultă din alte active
dobândite într-o combinare
de întreprinderi care nu sunt
identificate individual și
recunoscute separat. Așadar,
fondul comercial reprezintă
diferența dintre costul de
achiziție și valoarea justă a
părții din activul net
achiziționat de cumpărător. 

Pe baza celor expuse, fondul
comercial se va calcula prin
relația:

Fondul comercial = Costul de
achiziție – Activul net 

identificabil la valoarea justă x
Proporția deținută 

de dobânditor din activul net
identificabil

În această relație activul net
identificabil evaluat la valoarea
justă se calculează astfel:

Activul net identificabil 
la valoarea justă = Activele 
identificabile achiziționate 

evaluate la valoarea justă –
Datoriile identificabile 

asumate evaluate la valoarea
justă
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O altă modalitate de calcul a fon-
dului comercial este prin relația:

Fondul comercial = Costul de
achiziție – Capitalul propriu
evaluat la valoarea justă  x

Proporția deținută de cumpără-
tor din activul net identificabil,

în care, capitalul propriu evaluat
la valoarea justă se calculează
astfel:

Capitalul propriu evaluat 
la valoarea justă  = 

Valoarea inițială a capitalului
propriu – /+ Diferența dintre

valoarea justă și valoarea
bilanțieră

Dacă diferența din relația de cal-
cul a fondului comercial prezen-
tată este pozitivă, rezultă un fond
comercial pozitiv numit și good-

will, care se reflectă în com po -
nența activelor. 

Dacă diferența este negativă,
rezultă un fond comercial nega-
tiv numit și badwill, care trebuie
recunoscut în contul de profit și
pierdere, în componența venitu-
rilor rezultate din achiziție.

Exemplu: entitatea-mamă
Activ achiziționează 60% din
entitatea-fiică Pasiv cu
504.000 unități conven -
ționale. Valoarea justă a acti-
vului net al entității la data
achiziției este de 560.000 u.c.
40% din acțiunile entității-
fiică se comercializează la
bursa de valori, costul lor
fiind de 320.000 u.c. Pentru
calculul fondului comercial,
determinăm proporția deți -
nută de cumpărător din acti-
vul net identificabil la data
achiziției: 560.000 u.c. x
60%= 336.000 u.c.

De aici rezultă fondul comer-
cial pozitiv (goodwill) la data
achiziției: 

504.000 u.c. – 336.000 u.c.
= 168.000 u.c. – se va include
în cadrul activelor.

Așa cum am menționat anterior,
rezultatul achiziției poate deter-
mina un fond comercial negativ,
fapt explicat de: anticiparea unor
pierderi viitoare, erori în calculul
valorii juste a activelor și a dato-
riilor identificabile (inclusiv dato-
riile contingente), erori în evalua-
rea costului de achiziție, achiziție
la preț avantajos.

Exemplu: entitatea-mamă
Activ achiziționează 60% din
entitatea-fiică Pasiv cu
304.000 u.c. Cota-parte a
activului net achiziționat de la
entitatea-fiică este de
360.000 u.c. 
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În acest caz, entitatea-cumpă-
rător, a încheiat o tranzacție
eficientă de combinare a afa-
cerii, în rezultatul căreia la
data achiziției obține un venit
(fond comercial negativ sau
badwill) în valoare de: 

360.000 u.c.– 304.000 u.c. =
56.000 u.c.

Ulterior, fondul comercial înre -
gistrat sub formă de goodwill nu
se amortizează, dar se testează
anual pentru depreciere, în con-
formitate cu prevederile IAS 36
Deprecierea activelor (indiferent
de existența indiciilor de de -
preciere).

Concluzii
Managerii entităților care inițiază
operațiuni de fuziune invocă ade-
sea îmbunătățirea eficienței eco-
nomice a entităților prin realiza-
rea de sinergii operaționale,
financiare sau manageriale, prin
creșterea puterii de piață sau prin
înlocuirea echipelor de conducere
ineficiente – toate acestea repre-
zintă motivații directe. Adesea,
pot apărea și motivații indirecte,
cum ar fi existența unor conflicte
de interese între manageri și
acționari, realocarea numerarului
disponibil și consolidarea poziției
managerilor. Contabilizarea
tranzacțiilor de combinare a
entităților este un domeniu com-
plex. Avantajele economice ale
realizării combinărilor de între-
prinderi justifică nevoia de efec-
tuare și desfășurare a acestor
tranzacții și, inevitabil, necesita-
tea înregistrării lor în contabilita-
te, fapt care impune un studiu
aprofundat al acestui domeniu.
În cadrul studiului au fost pre-
zentate atât aspecte teoretice, cât
și exemplificări pentru înțe -
legerea modului de desfășurare a
combinărilor de întreprinderi.

Informațiile contabile au un rol
semnificativ în asigurarea unei
raportări financiare corecte, care
oferă astfel investitorilor și  altor

categorii de utilizatori ai situa -
țiilor financiare o imagine credi-
bilă referitoare la entitățile cotate
pe piețele de capital. u
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Accesarea fondurilor 
nerambursabile 
în regiunea Vest – 
o abordare contabilă și juridică

Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor
investiționale și asigurarea de personal calificat în
domeniul economiei și legislației generează un efect
pozitiv asupra dezvoltării entităților și a rezultatelor
acestora și asupra economiei naționale.
Profesioniștii contabilii trebuie să înțeleagă cât mai
bine efectele pe termen lung ale deciziilor luate de
entitățile economice în sensul accesării subvențiilor
și de investire în active, precum și impactul eco-
nomic al acestor decizii. Obiectivele lucrării sunt:
studiul politicilor contabile aferente subvențiilor
pentru investiții, pentru o raportare financiară mai
relevantă, analiza impactului nefavorabil al
neînțelegerii, necunoașterii sau al confundării pro-
cedeelor contabile privind recunoașterea
subvențiilor și reflectarea acestora la venituri pe
măsura înregistrării cheltuielilor aferente, precum 
și analiza rezultatelor comparative obținute în 
urma aplicării tratamentelor contabile aferente
subvențiilor pentru investiții (active), prevăzute 
în OMFP 1802/2014 și IAS 20 Contabilitatea
subvențiilor guvernamentale și prezentarea
informațiilor legate de asistența guvernamentală. 

De asemenea, prin intermediul unui chestionar au
fost obținute rezultate utile cu privire la impactul
subvențiilor pentru investiții asupra entităților eco-
nomice și la modul în care sunt percepute de en -
tități aspectele legate de accesarea și implementarea
proiectelor de finanțare. Rezultatele studiului
reflectă existența unei diferențe majore între valo-
rile obținute prin aplicarea corectă a po liticilor con-
tabile referitoare la subvențiile pentru investiții și
aplicarea lor eronată, prin transferul sub venției la
venituri în momentul încasării acesteia.

Aplicarea reglementărilor distincte prevăzute în
OMFP 1802/2014 și IAS 20 generează un impact
diferit asupra elementelor din bilanț, însă rezul-
tatele din contul de profit și pierdere rămân
neschimbate.

Rezultatele sondajului efectuat sugerează că acce-
sarea subvențiilor pentru investiții are un impact
pozitiv asupra activității și rezultatelor entităților
economice.

Cuvinte cheie: Subvenții pentru investiții, active,
tratament contabil, tratament fiscal, beneficii
economice.

REZUMAT

Grants’ accession in the Western region – 
an accounting and juridical approach



Introducere
Investițiile efectuate de companii
au efecte benefice asupra econo-
miei naționale în ansamblu.
Există posibilitatea accesării 
de fonduri nerambursabile, 
prin care se încurajează investi-
rea în active care să genereze
beneficii economice viitoare, dar
prin respectarea anumitor
condiții de achiziție, de dedu-
cere a cheltuielilor aferente
achiziției de active și de utilizare
a acestora în vederea obținerii 
de rezultate. 

Politica investițională este și tre-
buie să reprezinte o preocupare
națională strategică, în sensul că
efortul investițional, element al
accelerării reformei economice și
al progresului, trebuie orientat
ținând seama de nevoile

entităților economice și mai ales
de nevoile de dezvoltare ale țării.
În acest sens, contabilitatea poate
și trebuie să furnizeze informații
cu privire la costurile cu achiziția
sau producția de active, în vede-
rea justificării existenței acestor
costuri, care vor fi compensate
ulterior prin intermediul venitu-
rilor din subvenții pentru
investiții. Datorită importanței
operațiunilor de finanțare a
diverselor activități și investiții
ale entităților, în profesia conta-
bilă sunt necesare cunoștințe pri-
vind: 

(i) modul de aplicare a trata-
mentelor contabile legate de
operațiunile de alocare a
veniturilor din subvenții pen-
tru investiții și a cheltuielilor
aferente acestora; 

(ii) legislația și tratamentele fis-

cale privind influența
subvențiilor asupra profitului
impozabil și, implicit, asupra
impozitului pe profit și rezul-
tatelor entităților economice.

Obiectivul prezentei lucrări este
identificarea unor aspecte cu pri-
vire la accesarea fondurilor
nerambursabile de către
entitățile economice din regiunea
de dezvoltare Vest, prin analiza
pe subsecțiuni a următoarelor
aspecte: județul de proveniență,
clasa de mărime și sectorul de
finanțare a entității economice,
disponibilitatea surselor de
finanțare pentru entitățile eco -
nomice, cadrul economic finan-
ciar al acestora și problemele
presante ale companiilor, privind
proiectele de subvenționare 
și desfășurare a activităților eco-
nomice.
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Improving the investment decision-making process,
and providing qualified personnel in economics and
law generates a positive effect on entities’ 
development and their results in the national 
economy. Professional accountants need to 
understand better long-term effects of decisions
made by economic entities for the purposes of
accessing subsidies and investment in assets and
the economic impact of these decisions. The 
objectives of the paper are: the study of accounting
principles relating to subsidies for investments for a
more relevant financial reporting, the analysis of
unfavorable impact of misunderstanding, ignorance
or confusion of the accounting principles used for
the recognition of subsidies and their reflection in
revenue, as well as the analysis of comparative
results derived from the application of accounting
treatments related with subsidies on investments
(assets) provided in OMPF 1802/2014 and IAS 20
“Accounting for government grants and disclosure
of government assistance”.

Also, through a questionnaire conducted, the
obtained results were useful for the analysis of the
impact of subsidies for investments on economic
entities and the aspects of accessing and 
implementing financing projects are perceived by
entities. The study results reflect major difference
between the values obtained by proper application
of accounting principles relating to investment 
subsidies and applying them wrong by recognizing
the income when receiving the subsidy.

Enforcement of regulations prescribed by Order
1802/2014 and IAS 20 generates a different impact
on the balance sheet, but the results in the profit
and loss remain unchanged.

Survey results suggest that grants access to 
investment has a positive impact on the business
and results of economic entities.

Cuvinte cheie: Investment subsidies, assets,
accounting treatment, tax treatment, economic
benefits.

ABSTRACT

JEL classification: M48
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1. Literatura de 
specialitate referitoare
la fondurile nerambur-
sabile/subvențiile 
pentru investiții
Împrumuturile nerambursabile
sub forma subvențiilor sunt
împrumuturi prin care, dacă sunt
îndeplinite anumite condiții pre -
stabilite, creditorul se angajează
să scutească debitorul de ram-
bursarea acestora.

Așa cum prevede OMFP nr.
1802/2014, art. 392, alin. (1),
„subvențiile pot fi grupate în
subvențiile aferente activelor și
subvențiile aferente veniturilor.
Acestea reprezintă ajutoare
financiare pe care instituțiile sta-
tului român, dar și Uniunea
Europeană, le oferă. Acestea se
pot obține prin intermediul
guvernului propriu-zis, al
agențiilor guvernamentale, dar și
a altor instituții similare

naționale și internaționale”.

„În cadrul subvențiilor se reflectă
distinct: 

è subvenții guvernamentale;

è împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenții; 

è alte sume primite cu caracter
de subvenții.” (Ibidem 1, art.
393)

Conform art. 397. alin. (1) din
OMFP nr. 1802/2014: „contabili-
tatea proiectelor finanțate din
subvenții se ține distinct, pe fie-
care proiect, sursă de finanțare,
potrivit contractelor încheiate,
fără a se întocmi situații financia-
re anuale distincte pentru fiecare
asemenea proiect”. Trebuie să se
respecte regula contabilității de
angajamente, prin care se reali-
zează corelarea cheltuielilor cu
veniturile în perioadele în care
acestea se realizează, și nu core-
larea plăților sau a cheltuielilor
cu încasarea subvenției. Chiar
dacă proiectul ce urmează a fi

subvenționat este aprobat și aju-
torul financiar este primit, acest
lucru nu demonstrează faptul că
au fost sau vor fi îndeplinite
cerințele impuse pentru acorda-
rea subvenției, respectarea crite-
riilor urmând a fi verificată pe
parcursul derulării activității
entității economice beneficiare a
subvenției. Dacă se constată că
nu au fost respectate condițiile
atașate acordării subvenției, în
funcție de clauzele
subvenționării, finanțarea sau o
cotă-parte din aceasta trebuie
restituită.

În cazul microîntreprinderilor,
nici veniturile din exploatare,
reprezentând cotă-parte a
subvențiilor guvernamentale și
nici subvențiile primite pentru
finanțarea investițiilor nu sunt
cuprinse în baza impozabilă a
impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor și nu se iau
în calculul plafonului cifrei de
afaceri de 100.000 EUR la cursul
de schimb de la închiderea
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exercițiului financiar precedent,
pentru trecerea la plata impozitu-
lui pe profit, conform art. 52,
alin. 1 din Codul Fiscal. 

Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal prevede la art. 53,
alin. 1, lit. d) faptul că „baza
impozabilă a impozitului pe veni-
turile microîntreprinderilor o
constituie veniturile din orice
sursă”, din care se scad și venitu-
rile din subvenții, printre alte
categorii de venituri enumerate. 

Acest lucru se datorează relației
de corelare prevăzută de OMFP
nr. 1802/2014, prin care venitu-
rile din subvenții pentru investiții
se înregistrează concomitent cu
cheltuielile aferente acestora. De
aceea, atunci când cheltuielile pe
care subvenția accesată este
menită să le acopere nu sunt
luate în considerare la calculul
impozitului pe profit, întrucât
acesta se calculează doar pe baza
veniturilor considerate impozabi-
le, nici trecerea periodică a sume-
lor înregistrate drept creanță din
subvenții la venituri nu are
influență asupra profitului fiscal
(impozabil), ci doar asupra profi-
tului contabil. Motivul este acela
de a nu împovăra contribuabilii
care accesează aceste subvenții,
reprezentând o facilitate pentru
dezvoltarea entităților economi-
ce.

Conform IAS 20 Contabilitatea
subvențiilor guvernamentale și
prezentarea informațiilor legate
de asistența guvernamentală,
subvențiile guvernamentale pen-
tru active, inclusiv subvențiile
nemonetare la valoarea justă, se
prezintă în bilanț prin: 

è înregistrarea subvenției ca
venit amânat; sau 

è deducerea subvenției din
valoarea contabilă a activului.

Prima metodă presupune re -
cunoașterea ca venit amânat a
subvenției pentru active și trece-
rea la venituri pe o bază sistema-
tică și rațională, pe toată perioa-
da de viață utilă a activului.
Această primă metodă prezintă
recunoașterea subvenției în
același mod ca și OMFP nr.
1802/2014, conform căruia
creanța din subvenții se
recunoaște ca venit amânat, în
cazul în care nu au fost efectua-
te/înregistrate cheltuielile aferen-
te, sau în corespondență cu un
cont de venituri, dacă au fost
efectuate cheltuielile suportate
prin subvenționare. Astfel, aceas-
tă primă metodă formulată în
reglementările internaționale
prezintă aceeași regulă de bază
utilizată la elaborarea proceduri-
lor contabile la nivel național:
înregistrarea veniturilor din
subvenții în aceeași perioadă cu
recunoașterea cheltuielilor
subvenționate sau care urmează
a fi subvenționate.

Cea de-a doua metodă de prezen-
tare a subvențiilor pentru in -
vestiții în bilanț nu este recunos-
cută prin OMFP nr. 1802/2014 și
presupune deducerea subvenției
din valoarea contabilă a activului.
Subvenția afectează profitul con-
tabil de-a lungul ciclului de viață
al activului amortizabil, prin re -
du cerea cheltuielii cu amortiza-
rea.

2. Metodologia de 
cercetare. 
Surse de date
În vederea efectuării unei analize
detaliate asupra efectului pe care
îl are subvenționarea investițiilor
asupra capacității de dezvoltare a
entitățile economice, creșterii
eficienței economice, capacității

de producție, dezvoltării econo-
miei naționale și ocupării forței
de muncă, am realizat un ches -
tionar referitor la modul în care
sunt percepute aspectele
menționate de către participanții
la procesul economic. Au fost
urmărite limitele cu care se con-
fruntă entitățile economice
atunci când accesează fonduri
nerambursabile și modul în care
sunt percepute reglementările
contractuale, contabile și fiscale
privind subvenționarea. De ase-
menea, a fost analizat impactul
pe care îl au asupra rezultatelor
entităților economice aspecte ca
înțelegerea și aplicarea eronată a
reglementărilor, rezultate din
existența a prea puține ghiduri și
informații sau din aplicarea
neuniformă a condițiilor de
finanțare în funcție de specificul
fiecărei axe.

Orientarea cercetării spre aflarea
modului în care subvențiile pen-
tru investiții sunt percepute și
influențează/au influențat mediul
economic are ca scop obținerea
de informații care să ajute în
demersul investițional, în vede-
rea descoperirii punctelor slabe
ale politicilor de subvenționare,
precum și a limitărilor cu care se
confruntă entitățile economice în
procesele de accesare a
finanțărilor nerambursabile și de
implementare a proiectelor și a
politicilor contabile și fiscale.

Ca urmare a importanței
operațiunilor de finanțare a
diverselor activități și investiții
ale entităților, este necesară
actualizarea continuă a
cunoștințelor privind reflectarea
în contabilitate a operațiunilor
legate de alocarea veniturilor din
subvenții pentru investiții și a
cheltuielilor aferente acestora,
precum și a legislației și a trata-
mentelor fiscale privind influența
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subvențiilor asupra profitului
impozabil și, implicit, a impozitu-
lui pe profit și a rezultatelor
entității, pentru a nu crea o pova-
ră fiscală prea mare sau a
influența în mod negativ calculul
rezultatului.

Se urmărește, de asemenea, și
prezentarea efectelor negative pe
care generarea unui impact fiscal
eronat, rezultat din neînțelegerea
și nerespectarea politicilor conta-
bile referitoare la subvenții
(nerespectarea principiului core-
lării veniturilor din subvenții cu
cheltuielile aferente activității
economice, pe care subvenția le
compensează) îl are asupra
capacității de plată și rezultatelor
contabile ale entității economice
aflate în această situație. Aceste
aspecte pot influența negativ
capacitatea de atragere a surselor
de finanțare a activității, întrucât
în practică au fost identificate 
de-a lungul timpului anomalii cu
privire la acest subiect.

Chestionarul care a stat la baza
cercetării a avut ca grup-țintă
entități economice care au acce-
sat finanțări nerambursabile, cu
sedii în județele zonei de vest a
României. Din totalul de 45 de
entități către care a fost trimis
prin e-mail acest chestionar, în
perioada aprilie - iunie 2016, 
s-au înregistrat 30 de răspun-
suri. Pe baza celor 20 de între-
bări din chestionar, s-a pus
accent pe colectarea de informații
cu privire la opinia repre -
zentanților entităților economice
despre influența împrumuturilor
nerambursabile asupra indicato-
rilor economici ai companiilor și
eforturile întreprinse de compa-
nii pentru a respecta cerințele
impuse pentru acordarea
finanțării. 

În cadrul chestionarului au fost
utilizate mai multe tipuri de

întrebări. Prin întrebările de tip
grilă cu un singur răspuns, au
fost obținute informații relevante
cu privire la entitățile analizate.
Scopul întrebărilor cu răspunsuri
multiple a fost să se identifice
situațiile semnificative care au
avut impact asupra activității
entităților. Rolul întrebărilor cu
un număr limitat de răspunsuri a
fost să ilustreze opinia
respondenților cu privire la o
situație prezentată. Întrebările cu
matrice de răspuns au oferit posi-
bilitatea măsurării mai multor
aspecte, în funcție de criterii
prestabilite.

În acest mod, în prima parte este
analizată situația entităților în
funcție de: motivele pentru care
s-a solicitat finanțarea, mărimea
entităților, vechimea în mediul
economic, domeniul în care își
desfășoară activitatea, perioada
în care au accesat finanțarea și
valoarea subvențiilor primite. În
partea a doua a chestionarului au
fost identificate principalele pro-
bleme considerate de firme ca
fiind un impediment în accesarea
finanțărilor nerambursabile, care
fac dificilă implementarea proiec-
telor, precum și unele soluții pen-
tru facilitarea accesării
subvențiilor și implementării
proiectelor.

Prin chestionarul realizat s-a
urmărit identificarea, din pers -
pectiva entităților, a principalelor
motive privind rata scăzută de
absorbție a fondurilor guverna-
mentale și de la Uniunea Euro -
peană în România. A fost analizat
și impactul general al finanțării
sub formă de subvenții, reflectat
prin modificarea principalilor
indicatori economici de rezultate
și consumul de resurse (în sens
favorabil sau nefavorabil). Un alt
aspect analizat a fost cel referitor
la cele mai fiabile soluții pentru

facilitarea accesării subvențiilor
și a implementării proiectelor de
subvenționare, din perspectiva
entităților economice.

Pentru formularea întrebărilor în
vederea obținerii unor răspunsuri
și concluzii cât mai pertinente și
utile pentru domeniul de analiză,
a avut loc o documentare amplă
prin intermediul diverselor arti-
cole din reviste de specialitate, cu
accent pe cele referitoare la
absorbția finanțărilor nerambur-
sabile și implicarea comunităților
locale și a instituțiilor naționale
în dezvoltarea societății. Brăgaru
(2011) prezintă principalele pro-
grame de dezvoltare socială și
economică pe care le pot imple-
menta instituțiile publice,
permițând astfel identificarea
unor probleme cu aplicabilitate
practică, în mediul economic.
Fondurile accesate trebuie să asi-
gure României realizarea de
investiții productive, forță de
muncă suficientă, sănătoasă și
instruită în mod adecvat, pentru
a permite dezvoltarea economiei
în termeni de competitivitate.

Principalele avantaje ale accesării
fondurilor nerambursabile vizea-
ză dezvoltarea următoarelor
funcții:

è îmbunătățirea procesului de
luare a deciziilor, inclusiv a
calității deciziilor
investiționale majore; 

è informații privind programele
de finanțare și mecanisme de
feed-back, împreună cu asi-
gurarea unei mai bune imple-
mentări a programelor;

è îmbunătățirea legislației și a
mecanismului de reglementa-
re, mai ales prin punerea în
aplicare a unor modele stan-
dard pentru cuantificarea
costurilor de implementare
impuse;
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è asigurarea unui cadru adecvat
pentru activitățile economice
(resurse umane, informații
juridice); 

è asigurarea de personal care
deține calificare profesională
în managementul resurselor
umane, economie, finanțe și
legislație.

3. Rezultatele sondaju-
lui privind accesarea
fondurilor nerambursa-
bile de către entitățile
economice
Sondajul cuantifică opiniile
agenților economici cu privire la
cele mai presante probleme pri-
vind accesarea fondurilor neram-
bursabile sub formă de subvenții.
Rezultatele sondajului prezintă,
procentual, capacitatea entităților
de a absorbi fondurile, reflectată
prin: procentul de cofinanțare
nerambursabilă primit raportat
la suma solicitată, modalitatea de
susținere (finanțare) a
contribuției financiare proprii a
companiei din cadrul proiectului
și costurile pe care aceasta le
implică, capacitatea de a înde-
plini obiectivele stabilite odată cu
accesarea subvențiilor, precum și
cauzele care fac dificile imple-
mentarea proiectelor și îndeplini-
rea cerințelor referitoare la
finanțarea nerambursabilă.

3.1. Analiza regiunii,
clasei de mărime 
și a sectorului 
de finanțare al
entității economice

Entitățile economice sunt anali-
zate în această primă parte după
criteriile ilustrate în continuare.

Județul în care se află sediul
social, conform Figurii 1, este: 

– Timiș: 36,7%;

– Hunedoara: 26,7%;

– Arad: 23,3%;

– Caraș-Severin: 13,3%.

Clasa de mărime a companiei
(microîntreprinderi, întreprin-
deri mici, întreprinderi mijlocii și
mari), conform Figurii 2, este:

– 66,7% microentități;

– 23,3% entități mici;

– 10% entități mijlocii și mari.
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Vechimea entității economice,
conform Figurii 3, este:

– 3,3% sub un an;

– 13,3% peste un an;

– 46,7% între 3-5 ani;

– 26,7% între 5-10 ani;

– 10% peste 10 ani.

Tipul de finanțare, conform
Figurii 4, este:

– subvenții pentru investiții:
50%;

– subvenții pentru exploatare:
33,3%;

– alte tipuri de împrumuturi
nerambursabile: 16,7%.

Domeniul de accesare a finan -
țării, conform Figurii 5, este:

– agricultură: 33,3%;

– producție: 26,7%;

– prestări de servicii: 23,3%;

– start-up: 6,7%;

– dezvoltarea unor zone defavo-
rizate, mai puțin dezvoltate:
6,7%;

– cercetare: 3,3%.

Prin analiza corelativă a criterii-
lor poate fi construită următoa-
rea situație privind entitățile ana-
lizate:

è Județul Timiș:

– mărimea: 64% microentități,
18% entități mici, 18% entități
mijlocii și mari;

– vechimea: 27,33%, la egalita-
te, entitățile din categoriile
peste zece ani, 5-10 ani și 3-5
ani, 18,9% peste un an, 9%
sub un an;

– tipul de finanțare: 45,45%
sub venții pentru investiții,
36,37% subvenții pentru
exploatare, 18,18% alte împru-

muturi cu caracter nerambur-
sabil;

– domeniul de accesare al
finanțării: 27,27% producție,
respectiv prestări de servicii,
18,19% agricultură, 9,09%
start-up, respectiv dezvoltarea
unor zone defavorizate și cer-
cetare. 

Având în vedere că rezultatele
indică faptul că majoritatea
microentităților au o vechime
cuprinsă în intervalul 3-5 ani, pe
când entitățile mici au o vechime
cuprinsă în intervalul 5-10 ani,
iar entitățile mari au o vechime
de peste zece ani, putem spune că
există, în contextul mediului eco-
nomic la nivelul județului Timiș,
o corelație directă între vechimea
unei entități și dimensiunea aces-

teia. Piața oferă spațiul necesar
de extindere și dezvoltare a
entităților cu vechime și
experiență, atunci când acestea
investesc în active și forță de
muncă, capabile să ducă la majo-
rarea cifrei de afaceri și a rezulta-
telor, dar care permit și o analiză
mai detaliată a costurilor, în
vederea optimizării lor.

è Județul Hunedoara:

– mărimea: 62,5%
microentități, 37,5%
entități mici, 0% entități
mijlocii și mari;

– vechimea: 37,5% în inter-
valul 3-5 ani, la egalitate
cu cele mai vechi de un an,
12,5% în intervalul 5-10
ani, la fel ca cele sub un
an, 0% peste 10 ani;
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– tipul de finanțare: 75%
subvenții pentru investiții,
25% subvenții pentru
exploatare, 0% alte împru-
muturi cu caracter neram-
bursabil;

– domeniul de accesare a
finanțării: 37,5% agricultu-
ră, 25% producție, respec-
tiv prestări de servicii,
12,5% start-up, 0% dezvol-
tarea unor zone defavori-
zate și cercetare. 

Răspunsurile entităților, din care
aflăm că majoritatea sunt
microentități, cu vechime cuprin-
să în intervalul 3-5 ani, corelate
cu studiile referitoare la piața
locală, reflectă faptul că piața și
cererea locală nu sunt suficient
de dezvoltate pentru a permite
extinderea entităților pe piața
bunurilor sau a prestărilor de
servicii, respectiv creșterea cifrei
de afaceri. Acest lucru conduce și
la un grad mai scăzut de
absorbție al fondurilor
investiționale (nu există putere
de cumpărare pe piață care să
justifice necesitatea investiției
ridicate în active) și la un grad de
ocupare al forței de muncă mai
mic decât în alte județe.

Entitățile care au reușit să se dez-
volte sunt entități economice
tinere, cu o vechime de până la
trei ani, dar care au obținut
rezultate care să le permită înca-
drarea în categoria entităților
mici, lucru care sugerează că au
reușit să se adapteze și să pătrun-
dă și pe alte piețe, mai flexibile.
Din răspunsuri rezultă că aceste
entități au investit în active.
Creșterea rezultatelor indică fap-
tul că au reușit să ofere bunuri și
servicii pentru care au găsit cere-
re pe piață, acest lucru având
efecte pozitive asupra cifrei de
afaceri, a ocupării forței de
muncă și generând rezultate

pozitive și mai bune decât ale
entităților cu vechime mai mare
(dar mai puțin adaptabile), 
într-un interval de timp destul 
de scurt.

è Județul Arad:

– mărimea: 85,71%
microentități, 14,29%
entități mici, 0% entități
mijlocii și mari;

– vechimea: 57,15% între 3-5
ani, 28,57% între 5-10 ani,
14,28% cele sub un an;

– tipul de finanțare: 57,15%
subvenții pentru exploata-
re, 28,57% subvenții pen-
tru investiții, 14,28% alte
împrumuturi cu caracter
nerambursabil;

– domeniul de accesare al
finanțării: 57,16% agricul-
tură, 14,28% producție,
respectiv prestări de servi-
cii și dezvoltarea unor
zone defavorizate și cerce-
tare. 

Domeniul predominant în care
microentitățile chestionate își
desfășoară activitatea, indiferent
de vechime, îl reprezintă agricul-
tura, motiv pentru care majorita-
tea subvențiilor sunt pentru
exploatare. De aici reiese faptul
că aceste entități nu investesc în
active (utilaje pentru câmp), ci au
solicitat subvenționarea
activităților curente: materii
prime, cheltuieli cu salariile,
cheltuieli cu serviciile prestate de
terți. Aici pot fi incluse și
subvențiile de la APIA, care
reprezintă un stimulent pentru
dezvoltarea zonelor agrare.

è Județul Caraș-Severin:

– mărimea: 50%
microentități, 25% entități
mici, 25% entități mijlocii
și mari;

– vechimea: 50% între 3-5
ani, 25% între 5-10 ani,
25% cele peste un an;

– tipul de finanțare: 50%
alte împrumuturi cu carac-
ter nerambursabil, 50%
subvenții pentru investiții,
0% subvenții pentru
exploatare;

– domeniul de accesare al
finanțării: 50% producție,
25% prestări de servicii și
25% agricultură.

Răspunsurile au fost obținute de
la patru entități economice, din-
tre care două sunt microentități
cu vechime în intervalul 3-5 ani,
una este entitate mică cu vechi-
me de 5-10 ani și una este entita-
te mijlocie/mare cu vechime mai
mică de trei ani. Împrumuturile
nerambursabile obținute sunt
pentru producție și prestări de
servicii, iar cele pentru investiții
sunt în agricultură și producție.

Astfel, vechimea microentităților
și a entităților mici este relativ
constantă în toate cazurile.
Caracterul de noutate apare în
cazul entității mijlocii/mari, cu o
vechime relativ scăzută. Acest
rezultat confirmă studiile efec-
tuate în anul 2016 la nivelul
județului Caraș-Severin, care
arată că cei mai mari angajatori
sunt investitori străini. Numărul
lor este scăzut, dar cei existenți
își desfășoară activitatea predo-
minant în industrie, așa cum
arată și sondajul nostru. De aici
poate rezulta și faptul că au
depășit cele trei criterii de mări-
me într-un timp scurt, au accesat
împrumuturi nerambursabile cu
valori mai mari decât media ana-
lizată, ceea ce înseamnă că dețin
o mare parte din capitalul nece-
sar pentru desfășurarea
activității.
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3.2. Disponibilitatea
surselor de
finanțare pentru
entitățile 
economice 

Pe baza răspunsurilor obținute,
se observă că gradul de absorbție
al fondurilor nerambursabile de
către entitățile analizate a fost
mai scăzut la începutul demarării
procesului de finanțare de către
stat sau Uniunea Europeană,
doar 16,7% dintre entități pri-
mind subvenții înainte de anul
2011. Cele mai multe proiecte de
finanțare au fost realizate și
implementate în perioada 2011-
2013 (43,3%), după care, spre
finalul programului de finanțare
de la Uniunea Europeană pentru
perioada 2007-2013, a început
din nou să scadă numărul proiec-
telor de finanțare.

Începând cu anul 2014, au fost
demarate noi programe de
finanțare. Conform Programului
Operațional Regional, „spre
deosebire de perioada anterioară
de programare bugetară, noul
POR 2014-2020 are o alocare
totală de 8,25 miliarde de EUR,
cu 3,54 miliarde de EUR mai
mult decât Regio 2007–2013.”

Acesta poate fi unul din motivele
pentru care sondajele par să
evidențieze faptul că gradul de
absorbție al subvențiilor este în
creștere, din anul 2014 și până în
prezent, așa cum se observă din
Figura 6.

Toate entitățile economice parti-
cipante la chestionar au scris și
au implementat proiecte aproba-
te din fonduri UE sau fonduri
guvernamentale, peste 75% din
ele apelând la o firmă de con sul -
tanță pentru solicitarea de finan -
țare. Aproape 50% din entitățile
analizate au solicitat asistență
specializată și în procesul de im -
plementare al proiectelor
(Figura 7).

În toată regiunea analizată, pen-

tru cele mai multe proiecte de
sub venționare, valoarea asis tenței
nerambursabile solicitate a fost
sub 50.000 EUR (40%, conform
Figurii 8), majoritatea cu o rată
de cofinanțare între 50-75%. 

La polul opus se află proiectele
care solicită finanțare de peste
200.000 EUR și care au ponde-
rea cea mai scăzută. Totuși, în
acest caz solicitanții au cerut
cofinanțare între 75% și 100%
(Figura 9). 

Această analiză se aplică și pen-
tru fiecare județ, astfel încât
apare următoarea întrebare: De
ce nu au solicitat entitățile
finanțări nerambursabile mai
mari, cu procente de cofinanțare
mai ridicate?
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Analiza datelor arată că diferența
pe care ar trebui să o susțină din
sursele proprii entitățile aflate în
cele două situații menționate mai
sus nu are valori foarte ridicate,
susținerea a 50% dintr-un proiect
de 100.000 EUR fiind de 50.000
EUR, iar susținerea a 25% dintr-

un proiect de 250.000-300.000
EUR fiind între 60.000-75.000
EUR.

Răspunsul posibil la această
întrebare poate fi oferit sub
forma a trei ipoteze, prezentate
în continuare. 

Întrucât, așa cum s-a prezentat
anterior, cele mai multe entități
care au primit subvenții fac parte
din categoria microentităților,
propunem ca primă ipoteză fap-
tul că multe dintre ele nu au avut
nevoie de o finanțare foarte
mare, deoarece nu exista o piață
suficient de largă și capabilă să
absoarbă întreaga cantitate de
produse/servicii a căror cheltuieli
urmau a fi subvenționate, sau
pentru producerea cărora s-ar fi
achiziționat active (Figura 2).

Cea de-a doua ipoteză propusă
este aceea că unele dintre entități
nu au fost eligibile pentru valori
mari ale finanțării (Figura 10),
lucru care poate fi confirmat prin
faptul că doar 43,3% dintre
entitățile economice au bugetat
cheltuieli eligibile care le-au fost
aprobate în procent de 100%,
aproape tot atâtea entități pri-
mind peste 75% din sumele soli-
citate, iar restul mai puțin. Astfel,
cu cât gradul de eligibilitate
scade, cu atât crește valoarea
finanțării proprii pe care trebuie
să o suporte entitățile.

Ultima ipoteză propusă este
aceea că entitățile economice nu
ar fi putut să respecte în totalita-
te cerințele impuse pentru acor-
darea subvenționării, pe parcur-
sul implementării unui proiect de
finanțare cu valoare mare
(Figura 11). Așa cum rezultă și
din sondaj, nu toate entitățile au
capacitatea de a susține imple-
mentarea unui astfel de proiect
în proporție de 100%. La fel ca în
a doua ipoteză propusă, multe
dintre entități îndeplinesc puțin
peste 75% din condiții, aspect
care presupune două situații:
dacă nu au primit finanțarea în
totalitate, vor primi doar un pro-
cent din tranșa de subvenționare,
iar dacă au primit în totalitate
subvenția și nu îndeplinesc crite-
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riile, trebuie să restituie sumele
considerate ca necuvenite.

Cele mai multe firme afirmă că
nu dețin sursele financiare nece-
sare pentru susținerea
contribuției proprii din cadrul
proiectelor de subvenționare,
lucru care scoate în evidență fap-
tul că nu dețin nici resursele
financiare pentru restituirea
sumelor menționate, sau a sume-
lor care nu au fost considerate
eligibile. Astfel, cele mai multe
dintre companiile analizate au
afirmat că, pentru a susține
sumele necesare, au accesat cre-
dite bancare sau alte forme de
finanțare externă (Figura 12),
doar 30% dintre entități deținând
sursele financiare necesare pen-

tru a susține o parte din
contribuția financiară proprie.

La alte surse se regăsesc ca răs-
punsuri:

è majorarea capitalului social;

è creditarea societății de către
acționari/administrator;

è vânzarea activelor vechi/com-
plet amortizate.

3.3. Cadrul economic 
și financiar al
entităților

Potrivit companiilor, principalul
rezultat urmărit în urma efectuă-
rii achizițiilor/cheltuielilor
subvenționate îl reprezintă

creșterea cifrei de afaceri. Acest
fapt reiese din răspunsurile a
63,3% dintre participanții la son-
daj. O altă motivație este
creșterea capacității de producție
(56,75%, conform Figurii 13).
Astfel, poate fi dedus faptul că nu
doar entitățile care au accesat
subvenții axate strict pe dome-
niul producției s-au concentrat
pe acest tip de creștere, ci și cele
din domeniul agriculturii, com-
paniile de start-up, precum și
cele din zone defavorizate. 

Este de așteptat ca principala
dorință a entităților să fie
creșterea cifrei de afaceri, în
corelație cu creșterea capacității
de producție (producție), respec-
tiv a poziției pe piață (prestări de
servicii), pentru menținerea unui
nivel cel puțin egal, sau așa cum
este cel mai de dorit, pentru
creșterea profitului net și a mar-
jei profitului net, întrucât înde-
plinirea tuturor celorlalte obiecti-
ve precizate implică costuri mai
ridicate decât până la momentul
subvenționării activității, care
trebuie suportate printr-o
creștere a vânzărilor, respectiv a
veniturilor din prestările de ser-
vicii.

Cea mai mare parte a companii-
lor a raportat o creștere a cifrei
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de afaceri, mai accentuată decât
creșterea cheltuielilor angajate
prin implementarea proiectului
de finanțare, determinând astfel
o creștere a profitului net, dar nu
una direct proporțională cu
creșterea cifrei de afaceri, așa
cum se poate observa din rezulta-
tele referitoare la marja profitului
net (Figura 14).

Investiția în active productive
generează o creștere a utilităților,
respectiv a cheltuielilor cu forța
de muncă, în timp ce cheltuielile
cu chiriile pe ansamblul
entităților analizate rămân con-
stante, ca și cele privind stocuri-
le. Acest lucru indică faptul că
unele entități au decis să inves-
tească în active cum ar fi clădiri
pentru spațiile de producție, în
timp ce altele au contractat mai
multe chirii, pentru a face față
creșterii numărului de utilaje uti-
lizate în procesul de producție. 

De aici apare și rezultatul uni-
form între răspunsurile cu privire
la modificarea cheltuielilor pri-
vind stocurile. Unele dintre
entități au decis să investească în
achiziția de stocuri, pentru a
crește producția, pe când altele
au decis să păstreze un nivel mai
scăzut al stocurilor și să se axeze
pe optimizarea stocurilor pentru
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reducerea costurilor, sau pe
investiția în spații de depozitare.
Acesta este cazul activităților din
agricultură, în care vânzarea pro-
duselor în extra-sezon generează
o creștere a cifrei de afaceri,
deoarece prețurile produselor
cresc în perioadele în care ele nu
mai sunt obținute.

3.4. Problemele pre-
sante ale compa-
niilor privind pro-
iectele de subven -
ționare și desfă șu -
rarea activităților
economice

Potrivit răspunsurilor entităților
economice, mai mult de jumătate
dintre acestea consideră că pro -
blemele cum ar fi întârzierea
plăților din subvenții sau fonduri
nerambursabile, finanțarea unui
procent mai mic decât cel solici-
tat sau restituirea unor sume
primite fie nu le-au influențat în
mod negativ activitatea, fie nu au
existat. Au apărut însă și
consecințe nefavorabile cumula-
tive, cum ar fi penalitățile de
întârziere pentru neplata la timp
a creditelor și a furnizorilor,
urmate de incapacitatea de plată,
unele dintre entități (6%)
ajungând chiar la reorganizare
sau la faliment (Figura 15).

Acest lucru a fost cauzat în cea
mai mare măsură de faptul că
entitățile respective nu au reușit
să se adapteze condițiilor impuse
odată cu acordarea subvențiilor,
fiind nevoite să restituie o parte
din sumele primite, sau au primit
doar o parte din sumele menite
să compenseze cheltuielile efec-
tuate. Alte entități au primit
întreaga finanțare, și-au
desfășurat activitatea, dar nu au

avut un plan de vânzări/publici-
tate adecvat, astfel că produsele
și serviciile lor nu au fost
absorbite de piață la nivelul dorit.

Birocrația impusă, resursele
financiare disponibile pentru a
începe o activitate economică sau
a susține cheltuielile ce urmează
a fi subvenționate, precum și
lipsa cererilor de finanțare din
motivele menționate reprezintă,
în opinia entităților analizate,
principalele cauze ale ratei scăzu-
te de absorbție a finanțărilor
nerambursabile. De asemenea,
pentru companiile fără expe -
riență și care nu au mai accesat
subvenții până în prezent, un
impediment important îl consti-
tuie lipsa de informații clare cu
privire la modul de accesare și de
realizare a proiectelor de
finanțare, de unde și costurile
ridicate privind realizarea proiec-
telor de finanțare de către com-
paniile specializate.

Odată existentă creanța privind
subvențiile, entitățile consideră
că cele mai mari probleme cu
care se confruntă le reprezintă
nivelul fiscalității, lipsa unor ghi-
duri și reglementări naționale
clare privind tratamentele conta-
bile și fiscale ale subvențiilor,
precum și lipsa cererii pentru
produsele și serviciile pe care ar
avea capacitatea de a le furniza,
costurile generate ajungând astfel
să fie mai mari decât beneficiile
(Figura 16). Nerespectarea prin-
cipiilor contabile și fiscale pri-
vind subvențiile accesate poate
crea efecte nefavorabile asupra
activității entităților economice, a
rezultatelor acestora, precum și a
capacității de plată.

Aflate în strânsă legătură cu pro-
blemele identificate anterior, răs-
punsurile cu privire la soluțiile
posibile pentru facilitarea accesă-
rii subvențiilor se referă în cele
mai multe cazuri la crearea

posibilității de decontare a sume-
lor aferente investițiilor/cheltuie-
lilor realizate pe baza facturii,
fără a fi necesară plata din surse-
le proprii ale entității sau fără a fi
necesară o contribuție financiară
din partea entității în cadrul pro-
iectelor de finanțare. Acest lucru
ar remedia o parte din probleme-
le privind insuficiența resurselor
financiare necesare efectuării
achizițiilor care ulterior vor fi
decontate.

Se poate observa faptul că, în
final, entitatea economică nu tre-
buie să dețină doar contribuția
financiară proprie, ci și sumele
necesare pentru a putea realiza
maximul de achiziții care să îi fie
decontate în tranșele de finanțare
admise prin proiectele de
subvenționare, lucru care îngreu-
nează cu atât mai mult accesul la
finanțare. De aici apar și rezulta-
tele care confirmă că majoritatea
microentităților au accesat sume
până în 100.000 EUR, pentru
care au fost nevoie să apeleze la
credite bancare.

De asemenea, cele mai multe
entități consideră necesare redu-
cerea birocrației în realizarea
proiectelor de finanțare și
existența unor reglementări mai
clare privind obținerea și imple-
mentarea proiectelor de
finanțare. Motivația acestor opi-
nii este dată de faptul că
entitățile s-au aflat în dificultate
după accesarea subvențiilor,
neștiind cum să implementeze
proiectele, astfel încât să respecte
în totalitate cerințele proiectelor
de finanțare și au avut probleme
și din punct de vedere fiscal,
deoarece nu au știut să recunoas-
că în contabilitate în mod cores-
punzător creanțele privind
subvențiile accesate și sumele
decontate aferente cheltuielilor
efectuate sau ce urmează a fi
înregistrate în viitor.
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Pe ansamblu, mai mult de jumă-
tate din entitățile economice par-
ticipante la sondaj au afirmat că
primirea de subvenții a avut un
impact pozitiv asupra activității
și rezultatelor economice, în timp
ce doar 10% consideră că accesa-
rea subvențiilor le-a afectat în
mod negativ activitatea.

În mod surprinzător, 23,3% din-
tre companii consideră că aceste
finanțări nu au avut un impact
semnificativ asupra entității. În
această categorie sunt incluse
majoritatea entităților mijlocii și
mari, dezvoltate, pentru care
accesul la finanțare nu a repre-
zentat o posibilitate de dezvoltare
sau o dorință de a îmbunătăți
mediul social și economic, ci doar
o modalitate de a compensa o
ieșire de resurse financiare, dacă
această posibilitate a existat.

Concluzii
În absența investițiilor realizate
de către entitățile economice nu
este posibilă dezvoltarea acesto-
ra, pentru a răspunde cerințelor
existente pe piață, pentru a
obține beneficii economice viitoa-
re și rezultate financiare mai
bune, dar nici creșterea econo-
miei naționale. 

Întrucât entitățile economice
sunt cele care susțin și ajută la
dezvoltarea mediului social și
economic, stimulează progresul
economic al populației și al eco-
nomiei naționale, creând noi
locuri de muncă și stimulând
forța de muncă prin creșterea
veniturilor salariale, există o
strânsă legătură între capacitatea
entităților de a investi și benefi-
ciile aduse de investiții în cadrul
economiei naționale. 

De aceea, investirea în active
generatoare de beneficii econo-

mice viitoare este încurajată prin
acordarea subvențiilor pentru
investiții și a altor tipuri de
subvenții de către instituțiile
guvernamentale și Uniunea
Europeană, care să stimuleze 
și să sprijine dezvoltarea
entităților.

Datorită efectului propagat pe
care subvenționarea și investirea
în active îl au asupra mediului
economic și social, profesia con-
tabilă trebuie să își asume rolul
important în furnizarea de
informații pertinente, relevante și

credibile, care să ajute la funda-
mentarea deciziilor luate de utili-
zatori.

Este necesară îmbunătățirea
cunoștințelor privind: modul de
reflectare în contabilitate a
subvențiilor pentru investiții, alo-
carea subvențiilor la venituri și
corelarea cu cheltuielile aferente,
legislația fiscală în domeniu și
condițiile stipulate în contractele
de finanțare, pentru reflectarea
cât mai corectă a elementelor
impuse prin aceste contracte.
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În urma sondajului realizat, s-a
constatat că entitățile din zona de
vest a României au solicitat în
marea majoritate subvenții pen-
tru investiții, în vederea
susținerii necesităților de investi-
re și a obținerii rezultatelor dori-
te, în funcție de obiectivele stra-
tegice stabilite pe termen lung.
Entitățile din domeniul agricultu-
rii, productiv, al prestării de ser-
vicii, din cercetare, cu experiență
în domeniu sau start-up-uri au
susținut că nu au avut resursele
financiare necesare pentru
susținerea contribuției proprii,
fiind nevoite să acceseze finanțări
externe (credite bancare, vânzare
active vechi, donații etc.). 

Cea mai mare pare a entităților a
raportat o creștere a cifrei de afa-
ceri mai accentuată decât
creșterea cheltuielilor angajate
pentru implementarea proiectu-
lui de finanțare, dar cu o creștere
a profitului net mai lentă decât
creșterea cifrei de afaceri.

Majoritatea entităților au accesat
finanțare nerambursabilă în
valoare de 50-75% din valoarea
investițiilor, primind peste 75%
din valoarea solicitată, iar rezul-
tatele obținute în urma primirii
subvențiilor au fost pozitive. 

Birocrația impusă, resursele
financiare proprii disponibile
pentru a susține cheltuielile înce-
perii sau dezvoltării unei
activități economice, lipsa cereri-
lor de finanțare și de informații
clare cu privire la modul de acce-
sare și de realizare al proiectelor,
reprezintă, din perspectiva
entităților analizate, principalele
cauze ale ratei scăzute de
absorbție a finanțărilor neram-
bursabile. 

Companiile consideră că cele mai
mari probleme cu care se con-
fruntă sunt nivelul fiscalității,

lipsa unor ghiduri sau reglemen-
tări naționale clare privind trata-
mentele contabile și fiscale ale
subvențiilor. Printre soluțiile
posibile pentru facilitarea accesă-
rii subvențiilor au fost
menționate de respondenți:
decontarea sumelor aferente
investițiilor/cheltuielilor realizate
în baza facturii, fără a fi necesară
plata din sursele proprii ale
entității beneficiare; reducerea
birocrației în realizarea proiecte-
lor de finanțare; existența unor
reglementări mai clare privind
obținerea și implementarea pro-
iectelor de finanțare.

Limitele cercetării sunt legate de
existența riscului de a obține răs-
punsuri distorsionate și eronate,
în cazul în care respondenții la
chestionare nu au fost persoane
informate corespunzător cu privi-
re la subiectul abordat (persoane
din departamentul financiar-con-
tabil sau management).
Menționăm ca limite ale prezen-
tei cercetări și numărul de răs-
punsuri prelucrate, acoperirea pe

zone a studiului realizat, raportat
la numărul total de finanțări
nerambursabile accesate atât în
regiunea analizată, cât și la nive-
lul întregii țări, precum și volu-
mul mare de activități și elemen-
te semnificative care au impact
asupra activității unei entități
economice, dar care nu pot fi
cuprinse în totalitate într-un ast-
fel de sondaj.

În concluzie, considerăm că dacă
aspectele financiare și contabile
ar putea fi analizate cu mai mare
ușurință, iar modul de clasificare
și aplicare a condițiilor privind
acordarea finanțărilor nerambur-
sabile ar fi reglementat mai clar,
ar dispărea o serie de dificultăți
asociate cu primirea în totalitate
a finanțărilor solicitate. La reali-
zarea acestui obiectiv poate con-
tribui o mai bună detaliere a
cheltuielilor considerate eligibile
de către entitate, caz în care
entitățile nu s-ar mai afla în
situația de a restitui o parte 
din sumele primite ca sub-
venții. u
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Introducere
Regulamentul nr. 537/2014 pri-
vind auditul statutar al entităţi-
lor de interes public şi Directiva
Europeană 2014/56/UE privind
auditul legal al situaţiilor finan-
ciare anuale şi al situaţiilor
financiare consolidate se aplică
în statele membre ale Uniunii
Europene începând cu luna iunie
2016. Ele afectează firmele de
audit şi entităţile de interes
public. 

Entităţile de interes public repre-
zintă: „(a) entităţile reglementate
de legislaţia unui stat membru
ale cărui valori mobiliare transfe-
rabile sunt admise la tranzacţio-
nare pe o piaţă reglementată a
oricărui stat membru; (b) insti-
tuţiile de credit; (c) societăţilor
de asigurare sau; (d) desemnate
de către statele membre ca fiind
entităţi de interes public, spre
exemplu, întreprinderi care pre-
zintă interes public semnificativ
datorită naturii activităţii lor,
mărimii lor sau numărului de
angajaţi ai acestora” (Directiva
2014/56/UE art. 2 pct. 13).

Cele mai importante modificări
aduse sunt (Toader, 2016; Mališ,
2016):
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è Rotaţia obligatorie a firmei de
audit;

è Restricţii privind serviciile de
non-audit;

è Îmbunătăţirea raportului de
audit: este solicitată raporta-
rea unor aspecte suplimenta-
re cu privire la auditul statu-
tar, comitetul de audit şi
organismele de supraveghere
ale entităţilor de interes
public.

În cadrul acestei lucrări am efec-
tuat o revizuire a modului în care
cele trei aspecte prezentate au
fost implementate în statele
membre ale Uniunii Europene
care au transpus Regulamentul şi
Directiva până în luna octombrie
2016. Aceste state sunt: Austria,

Cehia, Germania, Irlanda, Malta,
Portugalia, Slovacia, Spania,
Suedia, Ungaria.

1. Rotaţia obligatorie 
a firmei de audit
Rotaţia obligatorie a firmei de
audit se realizează o dată la zece
ani. Durata contractului poate fi
de 20 de ani, în cazul unei licita-
ţii publice, respectiv de 24 de ani,
în cazul auditurilor în comun.

Situaţia implementării cerinţelor
referitoare la rotaţia obligatorie a
firmelor de audit este prezentată
în Tabelul 1.

Remarcăm că în Ungaria au fost
impuse termene mai stricte decât
cele prevăzute în reglementările

europene cu privire la contractele
obişnuite pentru auditul băncilor,
al societăţilor de asigurare şi al
societăţilor de management al
investiţiilor. Singura ţară în care
s-a făcut o detaliere diferită a ter-
menelor este Portugalia. 60%
dintre ţări au adoptat perioada
suplimentară de 10 ani permisă
de reglementările europene pen-
tru contractele de audit încheiate
în urma unei licitaţii. Se estimea-
ză că va creşte numărul acestui
tip de contracte după implemen-
tarea reformei auditului. Marea
provocare o vor reprezenta audi-
turile în comun. În prezent, ele
nu sunt folosite deloc în multe
state (de exemplu, în Cehia). 40%
dintre ţările analizate au trans-
pus perioada maximă permisă de
directivă şi de regulament, dar în
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celelalte ţări apar multe variante,
ceea ce nu va permite o omogeni-
zare a practicilor.

În ceea ce priveşte frecvenţa rota-
ţiei obligatorii a partenerului-
cheie al misiunii, observăm că în

patru ţări au fost implementate
termene mai scurte (de cinci ani
în loc de şapte). Unul dintre
motive este păstrarea duratei
prevăzute de legislaţia naţională
anterior. Astfel, această cerinţă

nu va avea un impact pentru că
ea corespunde situaţiei preceden-
te. Perioada de pauză pentru par-
tenerul-cheie este de patru ani în
nouă state, apărând o singură
excepţie, Ungaria. 
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2. Restricţii privind 
serviciile de non-audit
În conformitate cu noile cerinţe
UE există servicii non-audit
interzise, cum ar fi (Toader,
2016):

è servicii fiscale (cu anumite
excepţii);

è servicii care implică partici-
parea la gestiunea sau la pro-
cesul decizional al entităţii
auditate;

è evidenţa contabilă şi întocmi-
rea registrelor contabile şi a
situaţiilor financiare;

è servicii de evaluare (cu anu-
mite excepţii);

è servicii legate de funcţia de
audit intern a entităţii audita-
te.

Directiva defineşte şi servicii de
non-audit permise, care se referă
în sens larg la orice servicii, 
altele decât serviciile non-audit
interzise. 

Totalul onorariilor aferente servi-
ciilor respective trebuie să se
limiteze la maximum 70% din
media onorariilor achitate în ulti-
mele trei exerciţii financiare con-
secutive pentru auditurile statu-
tare.

Situaţia privind implementarea
restricţiilor privind serviciile de
non-audit în legislaţia naţională
se prezintă conform Tabelului 2.

Aproape toate statele au decis să
adopte opţiunea de efectuare a
unor servicii fiscale şi a servicii-
lor de evaluare. Observăm că
doar în cazul Portugaliei nu este
permisă prestarea niciunui tip de
serviciu în afară de cel de audit.
Şapte ţări din zece acceptă limita
impusă de 70% pentru onorariile
obţiunute din servicii non-audit.
Două state (Portugalia şi
Slovacia) au reguli mai stricte, iar
Germania are o altă logică de sta-
bilire a plafonului.
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3. Îmbunătăţirea 
raportului de audit
Conform noilor reglementări
europene, este solicitată raporta-
rea unor aspecte suplimentare cu
privire la auditul statutar, comi-
tetul de audit şi organismele de
supraveghere ale entităţilor de
interes public.

Situaţia privind îmbunătăţirea
raportului de audit solicitată de
legislaţia naţională se prezintă
conform Tabelului 3.

Observăm că legislaţia din toate
ţările analizate a fost aliniată la
cerinţele Uniunii Europene. În
unele ţări cerinţele din legislaţia
naţională corespundeau cu cele
ale directivei şi regulamentului
înainte de adoptarea acestora. 
În trei state (Austria, Spania 
şi Suedia) au fost implementate
cerinţe mai stricte decât cele 
prevăzute de reglementările
europene. Scopul de îmbună -
tăţire a transparenţei raportului
de audit a fost atins în statele
analizate.

Concluzii
Chiar şi după transpunerea
Directivei 2014/56/UE şi a
Regulamentului nr. 537/2014
rămân unele diferenţe în ceea ce
priveşte auditul statutar în statele
membre ale Uniunii Europene.
Una dintre ele se referă la defini-
ţia entităţilor de interes public.
În unele ţări (de exemplu, în
Austria) sunt definite mai multe
entităţi ca fiind de interes public.
În Slovacia, de exemplu, aproxi-
mativ o treime din entităţile con-
siderate anterior de interes
public intră sub incidenţa regle-
mentărilor europene. De aceea,
în această ţară au fost adoptate
reguli apropiate şi pentru entită-

ţile mari. Şi în alte state numărul
entităţilor care fac obiectul noilor
reglementări este mult mai mic
decât înainte (de exemplu, în
Cehia numărul entităţilor de
interes public a scăzut de la 300
la 150).

O altă problemă care nu a fost
încă rezolvată se referă la servi-
ciile non-audit interzise. De
exemplu, cele mai multe entităţi
au preluat sintagma „consultanţă

[legală] generală”. Totuşi, terme-
nul este foarte larg şi nu se fac
precizări în legislaţia naţională.

În acest studiu a fost analizată
situaţia din numai zece ţări.
Reforma auditului necesită o
analiză mai amănunţită după
finalizarea procesului de transpu-
nere. De asemenea, sunt necesare
studii cu privire la impactul
transpunerii reglementărilor
comune în statele membre. u
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