
 

 

 

 

 

 

 

Rezumatul tezei de doctorat 

 

Provocările şi valenţele auditului sistemelor 

informaţionale contabile 

 

 

 

 

 

Conducător ştiinţific 

Prof.univ.dr. Dumitru MATIŞ 

 

Doctorand 

Vasile-Daniel CARDOŞ 

 

 

 

2010 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Catedra de Contabilitate şi Audit 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuprinsul rezumatului 

 

Cuprinsul tezei de doctorat ........................................................................................................ 1 

Cuvinte cheie .............................................................................................................................. 3 

Introducere ................................................................................................................................. 3 

Metodologia cercetării ............................................................................................................... 5 

Prezentarea sintetică a capitolelor ............................................................................................. 8 

Concluziile, limitele şi perspective cercetării ........................................................................... 17 

Bibliografie ................................................................................................................................ 27 

 

 

 



1 

 

Cuprinsul tezei de doctorat 

 
Lista tabelelor, figurilor şi graficelor  

 

Lista abrevierilor 

 

Introducere 

 

Metodologia cercetării 

 

CAPITOLUL I  

Locul şi rolul sistemului informaţional contabil în cadrul unei entităţi economice 

1.1 Clarificarea conceptelor de sistem informaţional şi sistem informatic 

1.2 Entitatea economică – o abordare sistemică 

1.2.1 Arhitectura sistemului informaţional economic 

1.2.2 Metodologii de realizare a arhitecturii entităţii 

1.2.1.1 Modelul Zachmann 

1.2.1.2 Modelul TOGAF (The Open Group Architecture Framework)  

1.2.1.3 Modelul DYA (Dynamic Architecture)  

1.3 Importanţa (sub)sistemului informaţional contabil 

1.3.1 Contabilitatea ca sursă de informaţii 

1.3.2 Informaţiile contabile şi utilizatorii externi 

1.3.3 Informaţiile contabile din perspectivă managerială 

1.3.3.1 Tipologia sistemelor informaţionale din perspectivă managerială 

1.4 Concluzii preliminare 

 

CAPITOLUL II   

Impactul sistemului informaţional contabil asupra misiunilor de audit 

2.1. Aspecte generale, importanţa sistemelor informaţionale 

2.2. Auditul sistemelor informaţionale şi misiunile de audit intern 

2.3. Auditul sistemelor informaţionale şi misiunile de audit financiar 

2.4. Implicaţiile sistemului informaţional asupra etapelor misiunilor de audit 

2.4.1. Evaluarea mediului de control al entităţii 

2.4.2. Planificarea evaluării sistemului contabil şi de raportare 

2.4.2.1 Analiza şi evaluarea riscurilor 

2.4.2.2 Rolul controlului intern 

2.4.3. Evaluarea sistemului informaţional contabil şi de raportare 

2.5 Concluzii preliminare 



2 

 

CAPITOLUL III Auditul sistemelor informaţionale în România 

3.1 Aspecte legale privind auditul sistemelor informaţionale în România 

3.1.1 Situaţia actuală a dezvoltării tehnologiei informaţiei şi comunicării 

3.1.2 Reglementări în domeniul economic şi al tehnologiei informaţiei 

3.1.3 Reglementări emise de către Banca Naţională a României 

3.2.  Implicarea organismelor profesionale autohtone în problematica auditului sistemelor 

informaţionale 

3.2.1 Implicarea Camerei Auditorilor Financiari din România [CAFR]  

3.2.2 Rolul Asociaţiei Auditorilor Interni din România [AAIR] în auditul sistemelor 

informaţionale 

3.2.3 Poziţionarea activităţii ISACA România în profesia de auditor al sistemelor 

informaţionale 

3.3.  Poziţia organismelor profesionale internaţionale în domeniul de interes 

3.3.1 Federaţia Internaţională a Contabililor şi atenţia acordată impactului tehnologiei 

informaţiei asupra auditului financiar 

3.3.2 Rolul Institutului Auditorilor Interni în domeniul de interes 

3.3.3 Asociaţia pentru Auditul şi Controlul Sistemelor Informaţionale 

3.4 Concluzii preliminare 

 

Capitolul IV 

Studiu asupra percepţiei auditorilor financiari şi interni privind evaluarea/auditarea 

sistemului informaţional contabil şi de raportare 

4.1 Introducere 

4.2 Stadiul cunoaşterii 

4.3 Construirea chestionarului - alegerea întrebărilor 

4.4 Identificarea grupurilor-ţintă şi distribuirea chestionarelor 

4.5 Rezultate obţinute 

4.6 Analiza univariată a datelor obţinute 

4.7 Analiza bivariată a datelor 

4.8 Concluzii preliminare 

 

Concluziile, limitele şi perspective cercetării 

Concluziile cercetării 

Limitele cercetării 

Perspectivele cercetării 

 

Bibliografie 

 

Anexe 



3 

 

Cuvinte cheie 

Sistem informaţional contabil, auditul sistemului informaţional contabil, audit financiar, audit 

intern, percepţia auditorilor financiari şi interni privind implicaţiile sistemului informaţional 

contabil asupra misiunilor de audit. 

Introducere 

Proliferarea utilizării tehnologiilor informaţionale în activităţile economice, începută la mijlocul 

secolului trecut, a atins azi un nivel la care poate puţini s-ar fi aşteptat dar în acelaşi timp 

deschide noi direcţii de dezvoltare şi evoluţie. Prezentul demers de cercetare, reprezintă o 

incursiune în abordarea auditului sistemelor informaţionale contabile, pornind de la însăşi 

implicaţiile pe care alinierea termenilor o sugerează. Contabilitatea, ca sursă principală de 

informaţii economice a unei entităţi, a dat dovadă de receptivitate la soluţiile oferite de 

tehnologia informaţiei, dezvoltându-se într-un sistem informaţional care, prin natura sa, tinde 

să integreze o parte din trăsăturile specifice celorlalte funcţii. Elanul entităţilor în privinţa 

informatizării sistemului informaţional contabil a fost temperat de controlul intern, ghidat de 

auditul intern şi girat de auditul financiar.  

 

Modificarea constantă a condiţiilor de piaţă şi concurenţa acerbă au impus în cadrul entităţilor 

găsirea unor modalităţi cât mai eficiente de obţinere a unor informaţii care să surprindă, de o 

manieră continuă şi repetitivă, toate aspectele relevante aferente proceselor interne şi 

interacţiunii cu mediului extern. Astfel, utilizarea soluţiilor bazate pe tehnologia informaţiei în 

activitatea entităţilor a evoluat de la stadiu de opţiune la stadiul de necesitate.  

 

Trecerea de la recunoaşterea generalizată a acestei nevoi la o utilizare curentă s-a realizat 

foarte repede. Dar, utilizarea extensivă şi intensivă a soluţiilor moderne în toate zonele unei 

entităţi atrage după sine o serie de riscuri, inexistente anterior, care trebuie controlate în 

vederea minimizării impactului lor sau chiar a eliminării lor. În prezent, atât auditorii financiari 

cât şi cei interni trebuie să îşi desfăşoare misiunea într-un mediu informatizat ceea ce solicită 

din partea acestora un efort suplimentar de familiarizare, înţelegere şi chiar utilizare a unor 

concepte şi metode specifice mediului informatizat. Ceea ce iniţial a părut doar o formă 

îmbunătăţită de înregistrare a tranzacţiilor economice repetitive, s-a dezvoltat simbiotic, sub 

influenţa evoluţiei accelerate a tehnologiei, într-un sistem veritabil de informare pentru 

utilizatorii interni şi externi.  

 

Tocmai această evoluţie accelerată a dus la un decalaj între contabilitate şi tehnologiile care o 

susţin, ceea ce a generat conceptul de „cutie neagră”. Auditorii tradiţionali au fost puşi în faţa 

unei noi provocări, aceea de a deschide această cutie. Cheia necesară deschiderii acestei „cutii” 

se găseşte în apropierea auditorilor de „zona virtuală” în care tinde să opereze contabilitatea. 
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Năstase et al. (2007:16) au surprins faptul că „necesitatea unui audit al sistemelor 

informaţionale au resimţit-o mai întâi auditorii financiari şi cei interni, privind-o la început doar 

ca pe o extensie a unui audit financiar, apoi managerii organizaţiilor, care, pentru a rezista în 

cursa concurenţială creată, au recunoscut că tehnologia informaţiei reprezintă o resursă-cheie 

şi prin urmare trebuie controlate şi auditate procesele în care este utilizată şi, nu în ultimul rând, 

asociaţiile şi organizaţiile profesionale internaţionale au recunoscut necesitatea controlului şi 

auditării sistemelor informatice”.  

 

Prin demersul realizat dorim să surprindem tocmai modul în care auditorii financiari şi interni 

din România gestionează această „necesitate” a auditului sistemelor informaţionale, dar nu ca 

o extensie a unei misiuni tradiţionale ci ca o activitate de sine stătătoare care solicită din parte 

auditorilor cunoştinţe şi competenţe specifice. 

 

În primul capitol propunem o abordare descendentă a rolului pe care sistemul informaţional 

contabil şi informaţiile contabile îl au în cadrul sistemului informaţional economic. În primul 

rând punem în discuţie abordarea sistemică a oricărei entităţi subliniind rolul subsistemului 

informaţional ca element central în procesul de obţinere, comunicare şi valorificare a 

informaţiilor, insistând pe identificarea modalităţilor prin care aceste sisteme sunt realizate 

pornind de la premisa că acestea trebuie să fie corelate cu strategia şi obiectivele entităţii pe 

care o deserveşte. În continuare, am aprofundat conceptele de informaţie, informaţie 

economică şi informaţie contabilă. Acest ultim concept a fost abordat din prisma nevoilor 

informaţionale ale utilizatorilor identificaţi de către Cadrul conceptual comun al FASB şi IASB, 

precum şi a rolului pe care informaţia contabilă îl are în procesul de luare a deciziilor. 

 

În prima parte a celui de-al doilea capitol realizăm o poziţionare a problematicii auditului 

sistemelor informaţionale în cadrul misiunilor de audit intern şi audit financiar, relevând 

importanţa crescândă pe care această activitate o are în evaluarea sistemului de control intern 

al entităţii. Reliefăm, de asemenea, opţiunile pe care managementul le are la îndemână pentru 

a gestiona riscurile la care este expusă având în vedere „toleranţa la risc” a entităţii. Ulterior, 

continuăm analiza şi propunem o investigare a modului în care sistemul informaţional şi 

riscurile asociate utilizării acestuia influenţează derularea etapelor misiunii de audit. O atenţie 

deosebită am acordat procesului de evaluare riscurilor, insistând pe metodele, tehnicile sau 

modele pe care auditorul le poate folosi în acest scop. De asemenea, radiografierea 

mecanismelor de control intern, fie că vorbim despre controale generale sau de aplicaţii, ne-a 

permis completarea viziunii asupra rolului pe care sistemul informaţional îl joacă în cadrul 

sistemului de control intern.  

 

Prin al treilea capitol ne-am propus să realizăm o analiză a cadrului legal şi profesional al auditul 

sistemelor informaţionale în România. Prin analizarea cadrului legal am dorit să stabilim modul 

în care au evoluat „regulile jocului” privind auditul sistemelor informaţionale.  
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Ulterior am surprins nivelul de pregătire al auditorilor financiari şi interni autohtoni în 

comparaţie cu nivelul propus de organismele profesionale internaţionale. Comparaţiile 

desprinse reprezintă o bază pertinentă pentru a identifica nevoile de cunoaştere ale auditorilor 

financiari şi interni în domeniul tehnologiei informaţiei şi pentru a poziţiona auditul sistemelor 

informaţionale în România, în comparaţie cu tendinţele internaţionale. 

 

Ultimul capitol este alocat unui studiu dedicat surprinderii valenţelor practice ale auditului 

sistemelor informaţionale contabile şi de raportare din perspectiva auditorilor financiari şi 

interni.  Pe baza importanţei arătate de auditori unor activităţi specifice, realizate în cadrul 

etapelor unei misiunii tipice şi a similitudinilor constatate în atitudinea auditorilor financiari şi a 

celor interni faţă de unele aspecte specifice, concluzionăm că auditul/evaluarea sistemului 

informaţional contabil şi de raportare este o componentă esenţială a procesului de audit, 

influenţând în mare măsură şi opinia de audit exprimată.  

 

Concluziile desprinse, limitele asumate şi perspectivele trasate ne permit să sperăm că am 

reuşit să contribuim la dezvoltarea cercetărilor în domeniul de interes. 

 

Metodologia cercetării 

Auditul sistemelor informaţionale contabile este un domeniu de cercetare complex care îmbină 

şi chiar extinde elemente specifice altor domenii socio-economice şi tehnice dintre care 

amintim: contabilitatea, auditul, teoria sistemelor,  informatica şi management. Desigur, nu 

vom reuşi să epuizăm valenţele multiple pe care domeniul de interes le comportă, în schimb 

vom încerca o poziţionare a lucrării de faţă la intersecţia dintre contabilitate, respectiv audit 

reliefând influenţa tehnologiei şi sistemului informaţional asupra acestora.  

 

Pentru fixarea prezentului demers în sfera cercetărilor în domeniul contabilităţii şi a sistemelor 

informaţionale am pornit de la cercetarea întreprinsă de Murthy&Wiggins (1999) care au 

propus patru direcţii majore de cercetare: (1) cercetări contabile care vizează utilizarea 

tehnologiei informaţionale; (2) extinderea cercetărilor contabile spre o orientare sistemică; (3) 

cercetări contabile orientate spre domeniul sistemelor informaţionale; (4) extinderea 

cercetărilor din domeniul managementului sistemelor informaţionale spre o orientare contabilă. 

Demersul realizat aduce contribuţii în primele trei direcţii de cercetare. 

 

Încadrarea în prima direcţie de cercetare este susţinută de eforturile realizate pentru a analiza 

impactul tehnologiei informaţionale asupra entităţii şi implicit a funcţiei contabile din perspectiva 

obţinerii şi utilizării informaţiilor contabile acordând o atenţie deosebită evidenţierii modului în care 

controalele IT contribuie la asigurarea calităţii informaţiilor contabile.  
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Încadrarea în ultimele două direcţii identificate se justifică prin realizarea unei poziţionări a 

sistemului informaţional contabil în cadrul entităţii şi prin surprinderea efectului de integrare a 

funcţiilor, din perspectivă informaţională, pe care acesta îl generează.  

 

Pentru a încadrarea lucrarea elaborată în sfera cercetărilor din domeniul auditului şi a influenţei 

sistemelor informaţionale moderne luăm ca reper direcţiile de cercetare propuse spre 

dezvoltare de către Curtis et al. (2009). Autorii au identificat două direcţii majore de cercetare: 

(1) modul în care auditorii „generalişti” dobândesc şi utilizează cunoştinţele referitoare la 

sisteme informaţionale şi (2) interacţiunea dintre auditorii „generalişti” şi auditorii de sisteme 

informaţionale (specialişti IT). 

 

Considerăm că încadrarea în prima direcţie de cercetare propusă de Curtis et al. (2009) este 

susţinută de analiza comparativă şi uneori critică a eforturilor pe care organismele profesionale 

autohtone din domeniul auditului financiar (CAFR) şi intern (AAIR) le-au întreprins pentru a 

pune la dispoziţie membrilor cursuri şi materiale care să susţină dezvoltarea profesională a 

acestora pe teme de actualitate aferente domeniului de interes. Prin studiul realizat 

considerăm că am reuşit să testăm modalitatea în care auditorii aplică cunoştinţe IT pentru 

realizarea unor activităţi specifice auditării sistemelor informaţionale contabile. De asemenea, 

studiul ne-a permis să surprindem care sunt activităţile sau procedurile pe care auditorii le 

alocă specialiştilor IT, şi în plus importanţa pe care auditorul o acordă activităţii specialiştilor IT. 

Astfel, considerăm că ne-am adus contribuţia la a doua direcţie de cercetare prezentată de 

Curtis et al. (2009). Grafic, încadrarea tezei de doctorat elaborate în direcţiile de cercetare 

identificate, s-ar putea reprezenta astfel: 

Figura 0.1: încadrarea tezei de doctorat în direcţiile de cercetare 

 
 

Din perspectiva metodelor de cercetare utilizate considerăm că în demersul ştiinţific realizat se 

îmbină, sperăm cu succes, cercetarea calitativă cu cea cantitativă. În prima parte a lucrării, 

pentru profundarea problematicilor de interes, cercetarea are un caracter preponderent 

calitativ . Această metodă nu necesită testarea unor ipoteze enunţate ex-ante. Cunoştinţele 

teoretice sunt folosite în vederea unei  mai bune înţelegeri a unui fenomen şi nu pentru a 

realiza supoziţii. (Siti-Nabiha, 2009:43).  

Contabilitate Audit 

Sisteme 

informaţionale Murthy&Wiggins 
(1999) 

Curtis et al.(2009) 
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Aspectele care au fost aprofundate prin cercetare calitativă au vizat: locul şi rolul sistemului 

informaţional în cadrul unei entităţi generice; importanţa sistemului informaţional contabil şi 

parametri calitativi ai informaţiilor contabile utile în luarea deciziilor; impactul sistemelor 

informaţionale moderne asupra misiunilor de audit financiar şi intern; conturarea cadrului legal 

şi profesional în România în aria de interes.  

 

Cercetarea calitativă realizată s-a bazat în mare parte pe metode interpretative pentru 

înţelegerea efectelor pe care sistemele informaţionale le exercită asupra contabilităţii şi 

auditului, precum şi procesele prin care sistemele informaţionale influenţează şi sunt 

influenţate în acest context (Walsham, 1993). De asemenea, în cadrul lucrării se regăsesc şi 

elemente specifice metodei critice în special în analiza cadrului legal şi profesional în care se 

poziţionează al auditului sistemelor informaţionale, în România, ca domeniu de sine-stătător şi 

ca o componentă a auditului financiar şi intern. 

 

Printre metodele specifice ştiinţelor socio-umane, care au fost folosite în cadrul cercetării 

calitative întreprinse menţionăm: observarea neparticipativă, analiza documentelor şi analiza 

comparativă. Abordarea neparticipativă se datorează naturii domeniului de cercetare şi a 

stadiului actual de cunoaştere în domeniul de interes. Totuşi prin comparaţiile realizate, opiniile 

proprii exprimate şi concluziile formulate se relevă aspectele participative ale cercetării şi 

pertinenţa informaţiilor transmise.  

 

Dacă în prima parte cercetarea realizată este eminamente calitativă, în ultima parte, studiul 

realizat se încadrează în aria cercetărilor cantitative care are la bază curentul pozitivist. Prin 

dimensionarea şi analiza variabilelor, ipotezele formulate şi testate, identificarea şi 

argumentarea relaţiilor dintre aspectele abordate, am încercat să reliefăm natura şi amploarea 

influenţei sistemelor informaţionale contabile şi de raportare asupra auditorilor financiari şi 

interni. Metodele de cercetare utilizate includ: chestionarul, analiza comparativă transversală şi 

observarea neparticipativă, regăsindu-se în acelaşi timp şi elemente specifice curentului 

interpretativ. 

 

Prin îmbinarea cercetării calitative cu cea cantitativă sperăm că am reuşit să surprindem 

valenţele teoretice şi provocările practice pe care le ridică auditul sistemelor informaţionale, 

ceea ce justifică demersul realizat şi deschide noi direcţii pentru cercetările viitoare. 
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Prezentarea sintetică a capitolelor 

 

Capitolul I - Locul şi rolul sistemului informaţional contabil în cadrul unei entităţi economice 

În contextul evoluţiei rapide a tehnologiei informaţionale folosite în domeniul economic şi a 

condiţiilor concurenţiale, este necesară o repoziţionare a locului informaţiei contabile în 

sistemul informaţional al entităţii economice şi nu numai. Abordarea sistemică, a entităţii 

conduce la o viziune integrată la nivelul fluxului de informaţii contabile ce reflectă starea şi 

mişcarea fluxurilor materiale şi monetare.  

 

Contabilitatea are privilegiul de a asigura modelarea firmei sub influenţa factorilor interni sau 

externi. Modelarea contabilă este apoi utilizată de celelalte componente ale sistemului 

informaţional contabil precum şi de celelalte subsisteme ale firmei. Din acest motiv 

informatizarea firmelor a început de la contabilitate, având în vedere caracterul structurat al 

acesteia. În prezentul capitol am surprins trei aspecte esenţiale care vizează modul de obţinere, 

transmitere, stocare, comunicare şi utilizare a informaţiilor contabile.  

 

În primele două subcapitole demersul ştiinţific a avut ca scop identificarea elementelor 

esenţiale care influenţează şi favorizează obţinerea informaţiilor, modul în care aceste 

elemente interacţionează pentru a forma un sistem informaţional contabil care să satisfacă 

nevoile informaţionale exprimate de utilizatori şi nu numai, în condiţiile în care mediul 

economice suferă schimbări adesea surprinzătoare. 

 

Dinamismul şi continua evoluţie a mediului în care o entitate activează impune realizarea unui 

sistem informaţional contabil flexibil dar în acelaşi timp robust. Flexibilitatea îi asigură 

adaptarea la modificările mediului şi posibilitatea furnizării de informaţii relevante într-un 

interval de timp din ce în ce mai mic. Robusteţea sistemului informaţional asigură funcţionarea 

corespunzătoare a acestuia şi oferă posibilitatea de extindere a acestuia fără a periclita 

atingerea obiectivelor pe termen lung pe seama obiectivelor pe termen scurt. 

 

Informatizarea sistemului informaţional al entităţii aduce o serie de avantaje: eliminarea 

transcrierilor manuale a operaţiunilor economice, un grad redus de erori - intervenţia factorului 

uman în operaţiile de transcriere, clasificare, centralizare, totalizare fiind foarte mică - 

facilitatea dezvoltării unor noi modalităţi de valorificare a informaţiilor, obţinerea de informaţii 

detaliate într-un timp mai scurt. Dar în acelaşi timp utilizarea formelor noi de prelucrare a 

datelor şi valorificare a informaţiilor pot fi predispuse la o serie de deficienţe cum ar fi: 

distorsiunea sau filtrajul. 

 

Pornind de la premisa că prin intermediul procedeelor contabile trebuie reflectate, în etalon 

monetar şi în concordanţă cu realitatea, operaţiile economice realizate de o entitate economică, 

al treilea capitol este justificat pe deplin.  
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Trinomul evenimente – contabilitate – sistem informaţional contabil trebuie completat cu un 

nou parametru esenţial: arhitectura entităţii. Acest concept creionează modul în care o serie de 

elementele eterogene şi relaţiile dintre acestea concură la susţinerea strategiei generale a unei 

entităţi economice, în vederea atingerii obiectivelor.  

 

Detalierea arhitecturii entităţii pe cele trei paliere: arhitectura organizaţiei, arhitectura sistemului 

informaţional şi arhitectura infrastructurii tehnologice permite identificarea, din perspectivă 

organizaţională şi tehnologică, a factorilor de influenţă asupra modului în care informaţia este 

obţinută, transmisă şi valorificată. Această structurare, prin elementele sale constitutive permite 

identificarea principalelor vulnerabilităţi şi riscuri ale sistemului informaţional contabil care pot 

duce la o funcţionare defectuoasă ceea ce are efect asupra calităţii informaţiilor contabile 

obţinute. 

 

În cadrul celui de-ai treilea subcapitol am încadrat conceptele de informaţie economică şi 

informaţie contabilă în sfera informaţiilor, în sens general. Abordarea multidisciplinară propusă 

a relevat caracterul complex pe care informaţiile contabile îl au având în vedere rolul pe care îl 

joacă în: luarea deciziilor manageriale, favorizarea şi influenţarea deciziilor utilizatorilor externi 

(în special al ofertanţilor de capital), conceperea, realizarea şi implementarea sistemelor 

informaţionale. Convergenţa conceptuală propusă de FASB şi IASB imprimă o repoziţionare şi 

noi valenţe ale informaţiilor contabile în contextul obiectivelor raportărilor financiare, ale 

caracteristicilor şi limitelor pe care aceasta le are. 

 

Capitolul II - Impactul sistemului informaţional contabil asupra misiunilor de audit 

Orice entitate, fie ea economică sau de interes public, se constituie pentru a îndeplini o serie de 

obiective în raport cu care se orientează activităţile desfăşurate în cadrul acesteia. Obiectivele 

entităţii nu se rezumă numai la cele derivate din scopurile pentru care a fost creată. Pentru 

atingerea scopurilor, entitatea utilizează resurse, fapt pentru care este necesară definirea unor 

obiective legate de utilizarea eficientă a acestora şi de securitatea activelor. De asemenea, 

entitatea generează şi utilizează informaţii, deci o serie de obiective vizează fiabilitatea 

informaţiilor interne şi externe, în cadrul cărora un loc central îl ocupă fiabilitatea informaţiilor 

contabile, deoarece acestea reflectă situaţia financiară şi patrimonială. Entitatea îşi desfăşoară 

activităţile într-un mediu reglementat şi, prin urmare, este firesc să-şi stabilească obiective legate 

de conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne. 

 

Entităţile îşi desfăşoară activitatea într-un mediu care influenţează riscurile, dar care creează, în 

acelaşi timp, un context ce fixează limitele în cadrul cărora riscurile trebuie gestionate. Mai 

mult decât atât, fiecare organizaţie are parteneri pe care mizează în demersul de atingere a 

obiectivelor. Din această cauză, un proces eficace de gestiune a riscurilor trebuie să ia în 

considerare priorităţile stabilite de parteneri în gestionarea riscurilor. Prin urmare, mediul în 

care subzistă organizaţia nu este neutru. În teoria şi practica consacrată riscurilor se vorbeşte 

chiar de organizaţia extinsă (la nivelul mediului cu care interacţionează). 
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Gestionarea riscurilor trebuie subordonată obiectivelor care formează un sistem integrat, 

coerent şi convergent către obiectivele generale, astfel încât nivelele de activitate să se susţină 

reciproc. Această abordare permite entităţii să definească şi să implementeze o strategie de 

gestionare a riscurilor care porneşte de la vârf şi este integrată în activităţile şi operaţiile de 

rutină. Punerea în practică a strategiei trebuie integrată sistemelor de activitate ale entităţii, 

pentru a se asigura că gestionarea riscurilor este o parte integrantă a modului în care aceasta 

este condusă. Personalul de conducere, indiferent de nivelul ierarhic pe care se află, trebuie să-

şi formeze abilităţile necesare gestionării pe principii de eficienţă a riscurilor.  

Din multitudinea de riscuri cu care se confruntă o entitate, în capitolul de faţă am desprins 

riscurile legate de sistemul informaţional şi de modul în care aceste riscuri sunt gestionate în 

cadrul unei misiuni de audit intern respectiv audit financiar. O atenţie deosebită am acordat 

procesului de evaluare al riscurilor şi al metodelor care permit acest lucru, deoarece evaluarea 

este cea care stă la baza întregului proces de management al riscurilor.  

 

În calea unei evaluări pertinente a riscurilor din perspectiva auditului sistemelor informaţionale 

se interpun o serie de factori cum ar fi (Matiş&Cardoş, 2007b): 

1) modul de evaluare a activelor din perspectiva pierderilor care ar putea fi generate de riscurile 

la care aceste active sunt supuse. Din punct de vedere contabil activele reprezintă acele 

resurse cuantificabile care generează beneficii economice pentru entitate. Dar, de multe ori 

entitatea poate obţine beneficii de pe urma unor elemente care nu pot fi cuantificate. În altă 

ordine de idei, se pune problema alegerii unei valori pentru activele tangibile, critice sau 

esenţiale care fac obiectul unor ameninţări generatoare de riscuri. Valoarea contabilă oferă 

un etalon unitar dar totuşi poate avea la un moment dat un conţinut perimat dacă ţinem cont 

de evoluţiile pieţei, condiţiile de exploatare etc.; 

2) momentul evaluării riscurilor din prisma faptului ca aceasta se face în perioada curentă dar 

vizează evenimentele viitoare – probabile, incerte. Evaluarea riscurilor porneşte de la 

identificarea unor evenimente trecute sau cel mult prezente, şi realizează predicţii privind 

impactul riscurilor. De asemenea trebuie să ţinem cont că în urma auditului sistemului 

informaţional se propun soluţii de prevenire, eliminare sau reducere a impactului riscurilor 

asupra activităţii viitoare a entităţii. Acest lucru atrage după sine o anumită doză de 

incertitudine deoarece în momentul stabilirii metodelor de contracarare a impactului 

riscurilor auditorul operează cu date curente privind mediul entităţii fără a dispune de 

informaţii cu privire la unele schimbări ce pot interveni ca urmare a dezvoltării entităţii; 

3) subiectivismul auditorului în privinţa alegerii metodei şi a modului de implementare a 

metodei alese. Conform ghidului de audit ISACA - G13 (2006) "Toate metodele de evaluare a 

riscurilor se bazează, la un anumit moment al procesului de auditare, pe judecăţi subiective 

(de exemplu pentru alocarea unor ponderi pentru diverşi parametri). Auditorul sistemelor 

informaţionale trebuie să identifice deciziile subiective necesare pentru a aplica o anumită 

metodologie şi să ia în considerare daca aceste judecăţi pot fi utilizate şi validate cu un anumit 

grad de acurateţe" (ISACA – G13, 2006, para.2.1.2, pag 2). 
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În calea evaluării riscurilor se interpun actualmente deficienţele menţionate anterior, evoluţia 

tehnologiei, dezvoltarea de noi metode eficiente şi apelarea la noi instrumente statistice va 

face în viitor posibilă o evaluare mai corectă. Acest lucru este impus şi de schimbările rapide 

care au loc la nivelul mediului în care entităţile îşi desfăşoară activitatea, schimbări care 

afectează structura internă, condiţiile de lucru şi obiectivele organizaţiilor, modificând astfel 

constant şi exponenţial profilul de risc. 

 

În cadrul unei misiuni de audit intern evaluarea riscurilor sistemului informaţional are un rol 

esenţial deoarece este elementul central al procesului de gestiune al riscurilor care cade în 

sarcina conducerii, managementului entităţii. Aceasta este chemată să interpreteze riscurile şi 

să adopte o poziţie faţă de acestea în funcţie e toleranţa la risc. Prin implementarea unui sistem 

de management al riscurilor oferă o serie de avantaje cum ar fi: asigurarea atingerii obiectivelor 

entităţii şi implementarea unui sistem de control eficient şi proactiv. 

 

Din perspectiva auditului financiar, evaluarea şi gestiunea riscurilor legate de sistemul informaţional 

primeşte noi conotaţii. Importanţa acestui demers constă în faptul că auditorul, prin aplicarea 

metodelor de evaluare al riscurilor poate obţine o viziune de ansamblu asupra entităţii şi al 

mediului în care aceasta activează, asupra sistemului de control intern din perspectiva eficienţei şi 

eficacităţii acestuia, fapt ce contribuie la dimensionarea procedurilor de fond şi la estimarea cât mai 

corectă a riscului de nedetectare, cu influenţe importante asupra duratei, costurilor şi complexităţii 

misiunii. 

 

Capitolul III – Auditul sistemelor informaţionale în România 

Pornind de la situaţia privind investiţiile în domeniul tehnologiei informaţiei, prezentată în 

cadrul primului subcapitol, am observat că România se găseşte într-o fază de dezvoltare medie, 

cu tendinţe vizibile de creştere. Totuşi, după cum s-a observat din opiniile prezentate, 

instituţiile publice sau statul în general ar trebui să fie, mai ales în condiţiile actuale, un 

adevărat motor al tehnologizării pentru a reduce cheltuielile cu aparatul administrativ şi a 

eficientiza procesele interne.  

 
Slaba tehnologizare ar putea fi şi motivul „experimentelor” legislative care au vizat implicaţiile 

tehnologiei informaţionale în arii precum: semnătura electronică, marca temporală, facturarea 

într-un singur exemplar, facturarea electronică, activitatea notarială sau mediul bancar. 

Aspectele care trebuie clarificate printr-un cadru legal adecvat vizează în primul rând 

recunoaşterea profesiei de auditor de sisteme informaţionale şi construirea reglementărilor de 

o aşa manieră încât să nu aducă atingere independenţei auditorilor. Sau, dacă legiuitorul 

doreşte doar o certificare a sistemului informatic, conform unor criterii stabilite, să se lase la 

latitudinea auditorului procedurile şi testele de efectuat. 
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Un alt neajuns al cadrului legal actual este ambiguitatea sau confuzia care se creează în jurul 

folosirii unor termeni sau lipsa unor clarificări care ar fi trebuit aduse prin normele de aplicare 

care în unele cazuri nici nu au fost emise sau au fost emise cu întârziere. Un asemenea regres în 

privinţa reglementărilor privind domeniul securităţii sistemelor informaţionale şi al auditului 

acestora a fost făcut odată cu promulgarea, într-o formă trunchiată, a Legii nr. 451 din 2004 

privind marca temporală care în forma ei finală este similară, din perspectiva imperfecţiunii cu 

Legea nr. 455 din 2001 privind semnătura electronică cu toate neajunsurile semnalate anterior. 

Însă, în forma iniţială propusă legea 451 din 2004 la articolul 2 litera d) definea noţiunea de 

audit al sistemelor informatice ca fiind „ansamblul de proceduri de analiză şi verificare realizate 

pe baza unor standarde şi metodologii recunoscute, pentru stabilirea gradului de conformitate 

cu standardele”.  

 
Această definiţie este similară cu cea oferită de ISACA pentru acest domeniu.  În proiectul iniţial, 

se prevedea la articolul 9 că: „auditul sistemului informatic se efectuează de către o echipă 

formată din personal independent, specializat şi atestat”. Însă, Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor, prin Raportul asupra proiectului de 

lege privind marca temporală propune eliminarea articolelor care clarificau auditul sistemelor 

informatice şi statului auditorului considerând că: „nu există reglementare privind auditul 

sistemelor informatice”. Dar din moment ce auditul trebuie făcut de către persoane 

independente, specializate şi atestate dispare nevoia unei reglementări care ar aduce atingere 

cel puţin independenţei auditorului.  

  
În ceea ce priveşte profesia de auditor se impune în primul rând o clarificare a statutului şi ariei 

de activitate pentru cele două organisme profesionale: CAFR şi AAIR. Scopul acestui demers nu 

a fost tranşarea disputei care există între cele două organisme sau între acestea şi CECCAR sau 

UCAAPI ci doar am dorit să reliefăm poziţia şi implicarea acestora faţă de provocările ridicate de 

utilizarea de către entităţile pe care le deservesc a unor sisteme informaţionale din ce în ce mai 

complexe bazate pe tehnologii de ultimă oră. 

 
Camera Auditorilor Financiari din România trebuie să depună eforturi susţinute pentru a 

implementa principiile şi practicile pe care IFAC le promovează, atât pe linie profesională cât şi pe 

linie educaţională. CAFR ar trebui să traducă şi să pună la dispoziţia membrilor Ghidurile 

Internaţionale privind Tehnologia Informaţiei elaborate de IFAC. Prin aceste ghiduri IFAC a 

acordat o atenţie deosebită impactului pe care tehnologia informaţiei o are asupra entităţii 

adresate managerilor în primul rând în vederea realizării guvernanţei IT, dar care se pot dovedi 

folositoare şi contabililor, auditorilor interni, auditorilor financiari sau a personalului responsabil 

cu implementarea, gestiunea şi securitatea sistemelor informaţionale. 

 
Un alt imperativ pentru dezvoltarea profesiei de auditor financiar o reprezintă încorporarea în 

pregătirea stagiarilor şi auditorilor a principiilor şi recomandărilor cuprinse în Standardele 

Internaţionale de Educaţie şi în Declaraţiile Internaţionale de Practică.  
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Pe lângă un cadru profesional de pregătire, aceste materiale acordă o atenţie deosebită pregătirii 

stagiarilor şi auditorilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi insistă pe o serie de cunoştinţe şi 

deprinderi pe care aceştia ar trebui să le deţină în vederea îndeplinirii misiunilor într-un mod 

profesionist. IFAC prin standardele, ghidurile şi materiale elaborate contribuie la crearea unei baze 

de cunoştinţe universal aplicabile care acoperă domenii de larg interes pentru profesioniştii 

contabili şi auditorii financiari, oferind în acelaşi timp o serie de instrumente de lucru pentru alte 

categorii profesionale, cu scopul de a proteja activitatea unei entităţi şi de a contribui la dezvoltarea 

acesteia într-un mod coerent şi sigur. 

 
În ceea ce priveşte activitatea AAIR în comparaţie cu organizaţia-mamă şi aici am identificat o 

serie de lacune în ceea ce priveşte organismul profesional autohton. AAIR a reuşit doar parţial 

să traducă şi să pună la dispoziţia membrilor Cadrul Internaţional de Practici Profesionale al IIA. 

Astfel AAIR a tradus doar componentele obligatorii ale Cadrului IIA care constă din: Definiţia 

auditului intern, Codul etic şi Standardele. Odată cu traducerea şi/sau popularizarea 

componentelor recomandate: Documentele de poziţie, Recomandările practice şi Ghidurile 

practice, AAIR va putea să îşi revendice poziţie de reprezentant incontestabil al profesiei de 

auditor intern în România. Din perspectiva prezentului demers de o atenţie deosebită ar trebui 

să se bucure implementarea Ghidurilor practice deoarece acestea sunt cele care abordează 

impactul tehnologiei informaţiei asupra activităţii unei entităţi şi oferă o imagine asupra 

modalităţii în care managementul şi auditorii interni pot să gestioneze acest impact pentru a 

maximiza eficienţa de care se bucură entitatea, reducând în acelaşi timp riscurile la care aceasta 

poate fi expusă. 

 
Din radiografia realizată asupra activităţii IIA am observat o abordare diversificată a problemelor 

de interes pentru auditorii interni şi nu numai, în corelaţie cu scopul declarat al organizaţiei de a fi 

o autoritate mondială în domeniul. IIA recunoaşte avantajele majore pe care utilizarea 

tehnologiei informaţiei îl are asupra activităţii unei entităţi dar în acelaşi timp acordă o atenţie 

deosebită sistemului de control intern şi auditului intern care trebuie să gestioneze riscurile ce 

apar ca urmare a utilizării tehnologiei. Orientarea IIA către satisfacerea nevoilor de control şi 

securitate ale managementului în condiţiile utilizării sistemelor informatice rezidă şi din 

metodologia de evaluare a riscurilor IT, elaborată pentru a ajuta în primul rând conducerea 

entităţii.  

 
Concluziile desprinse ne permit creionarea unor perspective ale cercetării. Astfel, pornind de la 

carenţele constatate în programul de pregătire al auditorilor financiari şi interni se impune 

realizarea unui studiu care să ne permită: stabilirea nivelului cunoştinţelor în domeniul IT al 

auditorilor, identificarea nevoilor de cunoaştere al acestora şi identificarea mijloacelor de 

perfecţionare profesională. Prin prezenta lucrare am acoperit doar o parte din setul minim de 

cunoştinţe şi deprinderi pe care auditorii ar trebui să le deţină. De aceea, un alt deziderat al 

studiilor viitoare va fi dezvoltarea ariei de interes prin studierea unor referenţiale sau tehnici de 

lucru elaborate de organisme profesionale recunoscute internaţional, netratate până în acest 

moment şi evaluarea utilităţii acestora pentru pregătirea auditorilor.  
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Considerăm că setul minim de cunoştinţe al unui auditor ar trebui să cuprindă domenii precum: 

arhitectura fizică şi logică a unui sistem informaţional, soluţii de securitate, tipuri de control în 

mediul IT şi proceduri de evaluare a acestora, tipuri de teste care pot fi efectuate, referenţiale 

sau cadre generale privind evaluarea securităţii, a controlului intern, guvernanţa IT respectiv 

noţiuni privind auditul sistemelor informatice. 

 

Capitolul IV - Studiu asupra percepţiei auditorilor financiari şi interni privind 

evaluarea/auditarea sistemului informaţional contabil şi de raportare 

Asimilarea şi implementarea în cadrul entităţilor a soluţiilor oferite de tehnologia 

informaţională a generat mutaţii profunde în structura internă a acestora. În primul rând 

sistemele informaţionale moderne captează un volum mult mai mare şi mai diversificat de date 

pe care le prelucrează în informaţii cu grade de sintetizare diferenţiate în funcţie de nevoile 

informaţionale exprimate de manageri. În al doilea rând se constată o rearanjare a structurii şi 

formelor de control intern în unele situaţii ajungându-se la o dominaţie a controalelor 

automate asupra celor manuale. Această orientare a controlului intern spre controale 

automate a dus, pe de-o parte la aplatizarea structurilor ierarhice ca urmare, de exemplu, a 

informatizării controlului ierarhic tradiţional, iar pe de altă parte a generat creşterea riscului 

propagării unor erori sau a multiplicării fraudelor ca urmare a exploatării unor vulnerabilităţi ale 

sistemului informaţional, riscuri care afectează posibilitatea entităţii de a-şi atinge obiectivele şi 

care denaturează informaţiile obţinute. 

 
În condiţiile prezentate auditorii financiari şi interni joacă un rol important. Auditorii interni 

sprijină entitatea în atingerea obiectivelor sale prin evaluarea proceselor de management al 

riscurilor şi de control ceea ce: duce la creşterea eficienţei şi eficacităţii operaţiunilor, asigură 

respectarea deciziilor interne şi a legislaţiei în vigoare conferind credibilitate raportărilor 

financiare. Auditorii financiari sunt chemaţi să exprime o opinie cu privire la conformitatea, sub 

toate aspectele semnificative, acestor raportări cu un referenţial contabil identificat. 

 

Din prima parte a prezentului capitol am desprins faptul că auditorii, atât cei financiari cât şi cei 

interni, trebuie să atingă şi să menţină un nivel al cunoştinţelor care să le confere acele valenţe 

profesionale care să le permită realizarea misiunii lor în conformitate cu standardele la care au 

aderat. Sub presiunea proliferării sistemelor informaţionale moderne şi pentru a-şi putea 

desfăşura activitatea în aceste condiţii „virtuale” auditorii trebuie să dobândească o serie de 

competenţe pentru a înţelege modul în care tehnologia informaţiei influenţează posibilitatea 

acestora de realizare a misiunilor de audit. De asemenea auditorii trebuie să identifice şi să 

utilizeze acele soluţii IT, cum ar fi tehnicile de audit asistate de calculator, care pot contribui la 

extinderea eficientă a testelor, asigurând în acelaşi timp reducerea costurilor. Dar, de multe ori 

auditorii nu pot să obţină probe suficiente şi/sau relevante asupra modului în care sistemul 

informaţional al entităţii influenţează realizarea obiectivelor misiunilor. În aceste situaţii 

auditorii apelează la specialişti care deţin competenţe IT necesare realizării acestor proceduri.  
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Rolul auditorului în acest caz este de a comunica specialistului care sunt acele proceduri care 

vor fi realizate de către el şi de a evalua rezultatul procedurilor şi impactul asupra etapelor şi 

testelor ulterioare. 

 

Din chestionarul folosit pentru a surprinde modul în care auditorii percep unele activităţi IT şi 

influenţa unor elemente care ţin de tehnologia informaţiei asupra misiunii lor, am conturat în 

primul rând profilul auditorului financiar şi intern din România aşa cum se prezintă el la ora 

actuală, din perspectiva pregătirii universitare şi profesionale, desigur cu unele limite inerente 

utilizării unui eşantion redus. 

 

Astfel, aproape 40% din auditorii financiari sunt absolvenţi ai profilului generic „Contabilitate” 

ceea ce arată că o parte însemnată din absolvenţii acestui profil se îndreaptă spre această 

profesie. În cazul auditorilor interni observăm că profilul cel mai frecvent indicat a fost 

„Management” (35,3%). Această preferinţă nu este surprinzătoare dacă luăm în considerare 

faptul că auditorii interni oferă o asigurare conducerii entităţii asupra atingerii obiectivelor prin 

gestiunea tuturor riscurilor, indiferent de natura acestora. Surpriza a fost dată de faptul că doar 

14,7% dintre respondenţii auditori interni au la bază o pregătire în domeniul contabilităţii. 

Pentru a completa imagina privind pregătirea universitară a respondenţilor am considerat utilă 

includerea unei întrebări prin care să surprindem nivelul ultimelor studii absolvite. Am constat 

că doar 27,1% dintre auditorii financiari au finalizat studii de masterat în timp ce pentru 

auditorii interni procentul este de 37,8%. 

 

Prin apartenenţa la un organism profesional şi prin natura activităţilor desfăşurate auditorii 

trebuie să acumuleze noi cunoştinţe şi să însuşească deprinderi prin participarea la cursuri de 

perfecţionare. Prin demersul realizat am surprins structura şi modul în care auditorii au 

participat în ultimii trei ani la cursuri care au vizat, direct sau indirect, problematica evaluării 

sistemelor informaţionale. Din oferta de cursuri de perfecţionare continuă 62,9% din auditorii 

financiari le-au ales pe cele care au vizat tematici din domeniul nostru de interes iar 59% dintre 

aceştia au considerat că aceste cursuri au contribuit într-o mare şi foarte mare măsură la 

îmbunătăţirea activităţii lor. În schimb, doar 24,7% au participat la cursuri organizate de 

entităţile în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea şi numai 19,6% au participat la asemenea 

cursuri din proprie iniţiativă. Însă, peste 80% dintre aceştia au considerat că aceste cursuri le-au 

îmbunătăţit activitatea într-o mare şi foarte mare măsură.  

 

În ceea ce priveşte pregătirea profesională a auditorilor interni am constatat că doar 36,8% au 

participat la cursuri organizate de AAIR iar dintre aceştia aproape 80% au considerat că aceste 

cursuri le-au îmbunătăţit activitatea într-o mare şi foarte mare măsură. Doar 44,7% dintre 

auditorii interni au participat la cursuri organizate de entitatea în cadrul căreia lucrează iar 55,3% 

au urmat asemenea cursuri din proprie iniţiativă iar mai mult de 60% au considerat că aceste 

cursuri le-au îmbunătăţit activitatea într-o mare şi foarte mare măsură. 
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În a doua parte a chestionarului întrebările au vizat profilul profesional al auditorilor conturat cu 

ajutorul unor aspecte precum: experienţa profesională, numărul de misiuni de audit realizate, 

domeniul de activitate al entităţii/entităţilor auditate toate acestea pentru a surprinde importanţa 

pe care auditorii o acordă sistemului informaţional contabil şi de raportare.  

 

În cazul auditorilor financiari numărul mare de misiuni realizate poate fi pus şi pe seama 

faptului că  peste 50% dintre aceştia profesează ca persoană fizică autorizată sau în cadrul unor 

firme de audit naţionale ceea ce le-a oferit posibilitatea de a participa la mai multe misiuni de 

audit pe an la societăţi cu obiecte de activitate diferite (46,8% dintre auditori au indicat că 

auditează cu preponderenţă firme din domeniul producţiei dar procente semnificative au fost 

indicate pentru firme din domenii precum: servicii şi instituţii publice).  

 

În cazul auditorilor interni 50% profesează în cadrul unor societăţi comerciale urmaţi de 40,5 % 

care profesează în cadrul unor instituţii publice. Dacă avem în vedere că misiunile de audit 

intern pot fi desfăşurate global, asupra întregii activităţii a unei entităţi, sau doar pentru 

anumite obiective, obţinem o justificare a numărului mare de misiuni realizate.  

 

Profilul auditorilor este completat de poziţia, opinia acestora privind unele aspecte care vizează 

evaluarea sistemului informaţional contabil şi de raportare. Din analiza importanţei acordate 

activităţilor specifice am putut desprinde faptul că auditorii financiari sunt preocupaţi în faza de 

planificare a misiunii de aspecte precum: identificarea proceselor şi a fluxurilor de operaţiuni 

relevante, identificarea riscurilor semnificative şi a controalelor relevante, iar în faza de 

evaluare propriu-zisă a sistemului informaţional contabil, aceştia au în vedere: realizarea 

procedurilor sau testelor planificate respectiv, analiza şi evaluarea rezultatelor procedurilor 

aplicate. În cazul auditorilor interni aceste activităţi sunt de asemenea considerate ca fiind cele 

mai importante. Aceştia acordă o atenţie suplimentară analizei riscurilor şi a controalelor 

generale pentru a stabili dacă strategia IT este aliniată cu strategia entităţii, fapt justificat prin 

obiectivele auditului intern care vizează asigurarea atingerii obiectivelor entităţii.  

 

Pe lângă identificarea şi analiza cele mai importante activităţi am reliefat şi care sunt cele mai 

puţin importante, oferind în acelaşi timp o justificare a acestei încadrări, prin modul de realizare 

al activităţilor IT, de către auditor sau de către un specialist IT, am desprins faptul că auditorii 

acordă o importanţă mai mică acelor activităţi care sunt realizate într-o proporţie însemnată de 

specialişti IT.  

 

Pentru conturarea imaginii complete asupra modului în care auditorii evaluează sistemul 

informaţional contabil şi de raportare am analizat şi modul în care respondenţii apelează la 

proceduri analitice, constatând faptul că foarte mulţi dintre respondenţi utilizează aceste 

proceduri dar într-o manieră tradiţională, deoarece am constatat doar o corelaţie de intensitate 

mică între acestea şi utilizarea tehnicilor de audit asistate de calculator. 
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Din analiza bivariată a datelor am desprins faptul că auditorii financiari şi interni acordă, în 

medie şi în egală măsură, o importanţă mare sistemului informaţional contabil în cadrul misiunii 

de audit, ceea ce ne-a indus ideea unei abordări similare pentru celelalte aspecte tratate. Dar 

din analiza în testele de egalitate a mediilor pentru principalele activităţi IT am desprins că  

importanţa acordată acestora diferă ceea ce a subliniat faptul că auditorii financiari şi cei interni 

abordează de o manieră diferită evaluarea sistemelor informaţionale contabile.  

 

Astfel, auditorii financiari, deşi inconsecvent, apelează într-o măsură mai mare decât auditorii 

interni la tehnici de audit asistate de calculator, în schimb auditorii interni, în mod surprinzător, 

au indicat o influenţă mai mare a rezultatului evaluării sistemului informaţional contabil şi de 

raportare asupra opiniei de audit exprimate. Am identificat şi unele similitudini: auditorii 

utilizează în aceeaşi măsură proceduri analitice şi sunt afectaţi în egală măsură de existenţa 

sistemelor ERP la nivelul entităţilor auditate din perspectiva evaluării sistemului informaţional 

contabil şi de raportare.  

 

Concluziile, limitele şi perspective cercetării 

Pentru a definitiva cercetarea realizată a venit momentul să identificăm şi să sintetizăm 

concluziile care se desprind din prezentul demers, recunoscând limitele pe care le-am 

întâmpinat, dar exprimându-ne în acelaşi timp speranţa că efectele acestora vor fi atenuate 

prin cercetările viitoare pe care le vom realiza. 

  

Concluziile cercetării 

Mediul concurenţial acerb forţează entităţile economice să identifice, să asimileze şi să 

exploateze toate mijloacele disponibile care să îi permită eficientizarea activităţii, reducerea 

costurilor şi în acelaşi timp creşterea performanţelor, reducerea timpului de răspuns la 

mutaţiile pieţei şi a cadrului legal. Printre mijloacele care pot asista entitatea în atingerea 

obiectivelor sale se numără şi asimilarea soluţiilor oferite de tehnologia informaţiei prin 

includerea acestora în sistemele informaţionale. 

 

În cadrul primului capitol am încercat să surprindem tocmai modul în care sistemele 

informaţionale moderne, în general, şi sistemul informaţional contabil, în particular, 

remodelează structura internă a entităţilor şi contribuie la direcţionarea şi eficientizarea 

fluxurilor de informaţii şi a rolului pe care acestea îl au în cadrul entităţii, prin faptul că susţin 

deciziile pe care le iau managerii de pe toate nivelurile ierarhice, şi în relaţia acesteia cu 

utilizatorii externi ai informaţiilor. În acelaşi timp am desprins necesitatea corelării arhitecturii 

sistemului informaţional cu arhitectura de ansamblu a entităţii, în vederea atingerii obiectivelor 

curente şi viitoare. 



18 

 

Sistemul informaţional şi informaţiile pe care generează creează valoare pentru entitate sub 

forma creşterii eficienţei şi a eficacităţii activităţilor şi a structurilor interne. Marchand&Hykes 

(2009) consideră că sistemul informaţional al entităţii poate contribui la eliminarea nivelurilor 

ierarhice redundante ca urmare a îmbunătăţirii controlului şi a delegării unor responsabilităţi. 

Desigur în aceste condiţii accentul este pus pe monitorizarea activităţilor şi chiar a deciziilor 

luata la nivel de departamente. Aceasta împreună cu optimizarea proceselor şi îmbunătăţirea 

comunicării pot contribui la realizarea unei structuri organizaţionale dinamice şi adaptabile. Am 

reliefat astfel influenţa pe care sistemul informaţional o are asupra entităţii. În acelaşi timp 

strategia şi obiectivele pe care o entitate şi le fixează influenţează arhitectura sistemului 

informaţional. Alinierea sistemelor la cerinţele entităţilor economice este una din preocupările 

principale ale managerilor sistemelor informaţionale. Premisa principală este dată de faptul că 

la ora actuală este unanim acceptat faptul că modul de funcţionare al tehnologiilor 

informaţionale ţine prea puţin de tehnologia în sine ci mai mult de modul în  care aceasta este 

folosită şi gestionată (Huang&Hu, 2007). Realizarea unei arhitecturi integrate, care să ţină cont 

de realităţile entităţii şi de tehnologiile existente sau disponibile, generează o serie de beneficii 

printre care regăsim: îmbunătăţirea şi eficientizarea proceselor interne, fapt reliefat şi de 

Marchand&Hykes (2007), reducerea complexităţii sistemului informaţional prin eliminarea 

structurilor sau informaţiilor redundante (repetitive sau disponibile din mai multe surse), 

facilitarea asimilării noilor tehnologii deoarece entitatea are la dispoziţie harta proceselor şi 

activităţilor şi modul în care acestea se modifică sau sunt realocate.   

 

Sistemul informaţional permite agregarea informaţiilor într-o formă adecvată luării deciziilor la 

toate nivelurile ierarhice. În cadrul informaţiilor necesare luării deciziilor, informaţiile contabile 

şi sistemul informaţional contabil joacă un rol esenţial. Evoluţia tehnologiei presează 

profesioniştii contabili să îşi redefinească contribuţia pe care o aduc entităţii şi să îşi extindă 

obiectivele dincolo de graniţele generării informaţiilor prezentate în situaţiile financiare pentru 

a deveni un sistem care să gestioneze datele şi informaţiile despre activităţile care generează 

valoare adăugată entităţii (David, 1999). Sub influenţa tehnologiei informaţionale contabilitate 

a depăşit stadiul înregistrării informaţiilor financiare trecute şi a intrat în faza în care 

gestionează informaţii financiare şi nefinanciare complexe privind situaţia la zi a entităţii 

prefigurându-se şi posibilitatea oferirii unor informaţii anticipative. Considerăm că în scurt timp 

vom asista la o serie de mutaţii în modul în care informaţia contabilă va fi percepută şi 

vehiculată ca urmare a evoluţiei contabilităţii sub impactul tendinţelor de globalizare ale 

reglementărilor în domeniu.  

 

Un exemplu elocvent al acestei tendinţe este reprezentat de Cadrul conceptual comun propus 

de FASB şi IASB care insistă pe utilitatea informaţiilor în procesul de luare al deciziilor de către 

ofertanţii de capital. Dacă adăugăm la acestea şi tendinţele de integrare a sistemelor 

informaţionale ale entităţilor în aval şi amonte putem aprecia că delimitarea unei entităţi, ca 

obiect al contabilităţii, devine pe zi ce trece o noţiune din ce în ce mai vagă.  
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Pornind de la proiectul FASB şi IASB putem creiona o serie de tendinţe care vor influenţa modul 

în care trebuie obţinută, vehiculată, păstrată şi comunicată informaţia contabilă.  

 

Cerinţele de relevanţă şi prezentare reală precum şi implicaţiile acestora va genera probabil o 

evoluţie a contabilităţii în sensul includerii în sfera ei a unor elemente care actualmente nu pot 

fi cuantificate monetar fie prin identificarea unor metode alternative de cuantificare fie prin 

prezentarea mult mai detaliată în situaţiile financiare. Desigur, respectarea tuturor 

caracteristicilor calitative ale informaţiilor cuprinse în raportările financiare presupune unele 

costuri suplimentare pentru instruirea personalului, modificarea şi dezvoltarea infrastructurii 

informaţionale (aplicaţii şi echipamente informatice), influenţând în acelaşi timp controlul 

intern al entităţii şi riscurile la care aceasta este expusă. Pornind de la aceste condiţii, calitatea 

şi conformitatea informaţiilor oferite utilizatorilor de către sistemul informaţional contabil 

trebuie să fie „girate” de către auditorii interni şi cei financiari.  

 

Astfel s-a dezvoltat şi proliferat în literatura de specialitate noţiunea de audit al sistemelor 

informaţionale. Conţinutul care se ascunde în spatele acestei noţiuni diferă în funcţie de 

categoriile profesionale care interacţionează, pentru un anumit scop, cu sistemul informaţional 

al entităţii. Experţii care certifică securitatea sistemului informaţional al entităţii, informaticienii 

care evaluează robusteţea şi fiabilitatea unei aplicaţii distribuite, persoanele care evaluează un 

sistem informatic pe baza unui set de norme, vor considera, la un moment dat că realizează un 

audit al sistemelor informatice şi chiar informaţionale. Clarificarea conceptuală şi profesională a 

acestei activităţi a fost realizată prin transpunerea acesteia într-o profesie independentă, odată 

cu înfiinţarea ISACA. Conform acestui organism profesional auditul sistemelor informaţionale 

reprezintă procesul prin care se colectează şi evaluează dovezi cu scopul de a determina dacă 

protecţia fizică a activelor sistemului şi măsurile prin care se asigură integritatea datelor, 

contribuie la utilizarea eficace a resurselor şi ajută la atingerea obiectivelor organizaţiei. 

 

În prezentul demers ne-am axat pe o altă valenţă a auditului sistemelor informaţionale, pornind 

de la cele surprinse de Năstase  et al. (2007:16): „necesitatea unui audit al sistemelor 

informaţionale au resimţit-o mai întâi auditorii financiari şi cei interni, privind-o la început doar 

ca pe o extensie a unui audit financiar,…şi, nu în ultimul rând, asociaţiile şi organizaţiile 

profesionale internaţionale au recunoscut necesitatea controlului şi auditarea sistemelor 

informatice”. Astfel am considerat acest domeniu ca fiind procesul de evaluare al sistemului 

informaţional, contabil şi de raportare, pe care auditorii financiari şi interni îl realizează în 

cadrul misiunilor pe care le derulează.  

 

Astfel, în cadrul celui de-al doilea capitol, am realizat o analiză a modului în care sistemul 

informaţional, în general, şi cel contabil şi de raportare, în special, afectează etapele misiunilor 

de audit şi influenţa acestor sisteme asupra raţionamentului profesional şi al deciziilor luate de 

auditorii financiari şi interni. 
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Auditul sistemelor informaţionale a evoluat progresiv odată cu utilizarea la o scară din ce în ce 

mai mare a tehnologiilor informaţionale, dar mai ales odată cu utilizarea unor tehnologii din ce 

în ce mai complexe. Dacă la origini auditul sistemelor informaţionale s-a numit auditul 

procesărilor automate a datelor, etapă care corespundea utilizării în cadrul entităţilor 

economice a unor calculatoare izolate care realizau operaţiuni de preluare a datelor de pe 

suporturi tradiţionale, prelucrarea acestora şi furnizarea unor rapoarte, ulterior, ca urmare a 

apariţiei reţelelor de calculatoare, care permiteau procesarea unor date variate, a avut loc 

mutaţia denumirii acestei activităţi în forma sa actuală.  

 

Clarificarea locului şi rolului auditului sistemelor informaţionale în cadrul auditului intern şi al 

auditului extern (financiar) a depins de doi factori esenţiali: în primul rând creşterea 

complexităţii sistemelor informaţionale nu le mai permitea auditorilor tradiţionali, fie ei interni 

sau externi, luxul de a audita „în jurul calculatorului”, iar în al doilea rând nevoia de informaţii 

actuale, obţinute într-un timp cât mai scurt ale managerilor, în special, dar şi al celorlalţi 

utilizatori a dus la o focalizare a atenţiei acordată riscurilor pe care acest demers le presupune.  

 

În ceea ce priveşte auditul sistemelor informaţionale din perspectiva auditului intern am 

constatat că auditorul trebuie să adopte o abordare bazată pe riscuri în realizarea planului de 

audit astfel încât să se permită alocarea eficientă ale resurselor auditului sistemelor 

informaţionale. Evaluarea riscurilor legate de sistemul informaţional trebuie să ţină cont de 

impactul şi probabilitatea de apariţie a riscurilor. Impactul riscurilor legate de sistemul 

informaţional este deseori mare mai ales pentru riscurile complexe care vizează zonele 

vulnerabile ale entităţii. Evaluarea riscurilor sistemului informaţional are un rol esenţial 

deoarece este elementul central al procesului de gestiune al riscurilor care cade în sarcina 

conducerii, managementului entităţii. Aceasta este chemată să interpreteze riscurile şi să 

adopte o poziţie faţă de acestea în funcţie e toleranţa la risc. Prin implementarea unui sistem 

de management al riscurilor oferă o serie de avantaje cum ar fi: asigurarea atingerii obiectivelor 

entităţii şi implementarea unui sistem de control eficient şi proactiv. 

 

Din perspectiva auditului financiar, evaluarea sistemului informaţional contabil şi de raportare 

ocupă un loc important în toate etapele misiunii. Se remarcă dintre acestea etapa de planificare 

în care auditorul trebuie să evalueze riscurile unor denaturări semnificative prin înţelegerea 

sistemului informaţional al entităţii auditate din perspectiva: proceselor automate şi manuale 

prin care operaţiunile sunt iniţiate, înregistrate, procesate, vehiculate şi înregistrate în 

contabilitate; modului în care sistemul informaţional captează alte evenimente sau operaţiuni 

care sunt semnificative pentru raportările financiare; controalelor de aplicaţii şi a modului în 

care acestea detectează şi/sau semnalează înregistrările incidentale nerepetitive.  

 

Complexitatea sistemelor informaţionale şi extinderea controalele automate care nu oferă 

probe care să permită refacerea pistelor de audit într-o manieră tradiţională, au determinat 

auditorii financiari şi interni să apeleze la specialişti în vederea realizării unor activităţi sau 
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proceduri care necesită un nivel ridicat al cunoştinţelor IT. Această delegare, am putea spune, 

nu exonerează auditorul de responsabilitatea pe care o poartă în realizarea misiunii. Auditorii 

trebuie să deţină cunoştinţe IT pentru a putea aloca de o manieră clară sarcini membrilor 

echipei sau specialiştilor IT dar şi pentru a înţelege şi a evalua rezultatul procedurilor realizate. 

 

Pentru a surprinde mai în detaliu impactul tehnologiei informaţiei şi a sistemelor informaţionale 

asupra misiunilor de audit am realizat o analiză a influenţei acestor elemente asupra: evaluării 

mediului de control al entităţii; planificării evaluării sistemului informaţional contabil şi de 

raportare respectiv, evaluarea propriu-zisă a sistemului. Tehnologia informaţiei şi folosirea 

acesteia în proiectarea, lansarea şi utilizarea sistemelor informaţionale are un impact major 

asupra mediului de control, impunând eforturi suplimentarea din partea entităţii în ceea ce 

priveşte reproiectarea proceselor interne, a politicilor şi procedurile, respectiv rolurile, 

responsabilităţile şi competenţele personalului. Auditorii sunt din ce în ce mai preocupaţi de 

implicaţiile pe care tehnologia informaţiei o are asupra planificării misiunii şi evaluării riscurilor.  

 

Avantajul metodelor cantitative este că permit măsurarea intensităţii impactului datorat 

materializării unui risc, lucru care permite managerilor realizarea unei analize cost-beneficiu. 

Dintre dezavantajele acestor metode se evidenţiază subiectivitatea în cuantificarea unor 

parametri care nu sunt disponibil în momentul evaluării riscurilor. Avantajul metodelor calitative 

este că asigură o prioritizare a riscurilor şi o identificare a zonelor, activităţilor sau proceselor cele 

mai expuse. Dezavantajul acestor metode este lipsa cuantificărilor monetare.  

 

Pentru a limita sau chiar a elimina efectul riscurilor generate de materializarea ameninţărilor care 

exploatează vulnerabilităţile din mediul entităţii, aceasta trebuie să implementeze un sistem de 

control intern eficient. Din perspectiva auditului financiar şi intern, existenţa unui sistem de 

control funcţional duce la reducerea riscului de control şi la regândirea naturii şi întinderii 

procedurilor ulterioare. Controalele IT aplicabile sistemelor informaţionale constă în: controale 

generale şi controale de aplicaţii, deşi unele referenţiale propun o altă structurare a acestora în 

funcţie de importanţa şi aplicabilitatea acestora. 

 

Controalele generale asigură: dezvoltarea şi implementarea corespunzătoare a aplicaţiilor, 

integritatea acestora, a datelor şi a procedurilor de prelucrare; în condiţiile minimizării riscurilor. 

Aceste controale sunt o componentă esenţială a mediului de control deoarece sunt 

implementate şi susţinute prin deciziile entităţii care vizează atingerea obiectivelor fixate. 

Controalele de aplicaţii sunt proiectate şi implementate în cadrul fiecărei aplicaţii şi contribuie 

la îmbunătăţirea controlului intern oferind asigurări asupra faptului că: datele introduse sunt 

exacte, complete, autorizate şi corecte; datele sunt procesate conform regulilor şi în perioada 

corectă; informaţiile obţinute şi păstrate sunt exacte şi sunt disponibile doar persoanelor 

autorizate.  
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Între cele două tipuri de controale IT există o legătură strânsă care influenţează deciziile pe care 

auditorul le ia în urma evaluării acestora. În condiţiile în care controalele generale sunt 

funcţionale auditorul poate opta să se bazeze pe controalele de aplicaţii. Această abordare 

generează beneficii multiple, cum ar fi: credibilitate şi reducerea timpului şi a costului de audit. 

Funcţionarea eficientă a controalelor de aplicaţii depinde în mod direct de modul în care sunt 

implementate şi gestionate controalele generale. Acest lucru este cel mai vizibil în cazul 

controalelor generale care vizează: dezvoltarea/schimbarea aplicaţiilor sau separarea sarcinilor, 

impunându-se astfel o reconfigurare şi adaptare a controalelor de aplicaţii. Ca o consecinţă a 

acestor corelaţii auditorul trebuie să testeze controalele de aplicaţii o singură dată pe toată 

durata misiunii. Din acest avantaj rezultă şi al doilea beneficiu, economia de timp şi de costuri. 

 

În cadrul celui de-al treilea capitol am realizat o analiză a investiţiilor în tehnologia informaţiei şi 

o incursiune în cadrul legal şi profesional în care se desfăşoară, la ora actuală, auditul sistemelor 

informaţionale din România. Din analiza evoluţiei investiţiilor în tehnologia informaţiei şi a 

serviciilor conexe am desprins faptul că acestea se situează la un nivel redus, chiar dacă în 

ultimii ani au cunoscut o creştere constantă. La nivelul României am constatat faptul că 

investiţiile realizate în sectorul public sunt relativ mici, comparativ cu alte ţări, deşi prin 

informatizarea instituţiilor publice s-ar putea realiza o eficientizare a activităţilor, reducerea 

aparatului birocratic ceea ce ar duce la scăderea costurilor. 

 

Analiza evoluţiei reglementărilor legale a relevat o serie de „experimentele” legislative care în 

unele momente au dus la o limitare a posibilităţii de realizare a misiunilor de audit al sistemelor 

informaţionale. Aspectele care trebuie clarificate printr-un cadru legal adecvat vizează în primul 

rând recunoaşterea profesiei de auditor de sisteme informaţionale şi construirea 

reglementărilor de o aşa manieră încât să nu aducă atingere independenţei auditorilor. Un alt 

neajuns al cadrului legal actual este ambiguitatea sau confuzia care se creează în jurul folosirii 

unor termeni sau lipsa unor clarificări care ar fi trebuit aduse prin normele de aplicare care în 

unele cazuri nici nu au fost emise sau au fost emise cu întârziere. 

 

A doua parte a analizei a vizat surprinderea preocupărilor organismelor profesionale autohtone, 

CAFR şi AAIR, în privinţa asimilării şi implementării standardelor profesionale şi de educaţie 

emise de organismele profesionale internaţionale, la care sunt afiliate, precum şi identificarea 

modului în care susţin pregătirea profesională a stagiarilor şi membrilor prin cursurile care 

acoperă teme legate de aria de cercetare.  

 

Considerăm că CAFR ar trebui să traducă şi să pună la dispoziţia membrilor Ghidurile 

Internaţionale privind Tehnologia Informaţiei elaborate de IFAC. Prin aceste ghiduri IFAC a 

acordat o atenţie deosebită impactului pe care tehnologia informaţiei o are asupra entităţii. 

Ghidurile sunt destinate în primul rând managerilor, dar pot fi folosite şi de către profesioniştii 

contabili şi de cei implicaţi în implementarea, gestiunea şi securitatea sistemelor informaţionale.  
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O altă direcţie de îmbunătăţire a profesiei de auditor financiar ar putea fi reprezentată de 

includerea, în programul de pregătire a stagiarilor sau în structura cursurilor de perfecţionare 

profesională continuă, a principiilor şi recomandărilor Standardelor Internaţionale de Educaţie. 

Acestea acordă o atenţie deosebită pregătirii stagiarilor şi auditorilor în domeniul tehnologiei 

informaţiei şi insistă pe cunoştinţele şi deprinderile pe care aceştia ar trebui să le deţină în 

vederea îndeplinirii misiunilor într-un mod profesionist. 

 

În ceea ce priveşte activitatea AAIR în comparaţie cu IIA am identificat o serie de lacune în 

privinţa transpunerii referenţialelor profesionale. IIA recunoaşte avantajele majore pe care 

utilizarea tehnologiei informaţiei îl are asupra activităţii unei entităţi dar în acelaşi timp acordă o 

atenţie deosebită sistemului de control intern şi auditului intern care trebuie să gestioneze 

riscurile ce apar ca urmare a utilizării tehnologiei. Orientarea IIA către satisfacerea nevoilor de 

control şi securitate ale managementului, în condiţiile utilizării sistemelor informatice, rezidă şi 

dintr-o metodologie proprie de evaluare a riscurilor IT. AAIR a reuşit doar parţial să traducă şi să 

pună la dispoziţia membrilor Cadrul Internaţional de Practici Profesionale al IIA ceea ce oarecum 

limitează posibilităţile auditorilor interni de acumulare a cunoştinţelor necesare realizării 

misiunilor la nivelul cerut de standardele profesionale. În schimb am constatat că prin structura 

cursurilor de pregătire profesională pe care le oferă, AAIR, a acoperit teme care vizează influenţa 

tehnologiei informaţiei asupra misiunilor de audit intern.  

 

Analiza activităţii organismelor profesionale autohtone a relevat faptul că acestea au o 

contribuţie inconsecventă, pe alocuri redusă, la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi dezvoltarea unor 

deprinderi necesare auditorilor financiari şi interni pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţiile 

actuale ale informatizării sistemelor informaţionale. Totuşi, pentru a avea o imagine mai clară 

am realizat, în ultimul capitol, un studiu privind percepţia auditorilor asupra influenţei 

sistemului informaţional contabil şi de raportare şi a evaluării acestuia.  

 

Din studiul realizat am desprins faptul că auditorii îşi îmbunătăţesc competenţele necesare 

auditării sistemelor informaţionale prin cursuri de perfecţionare urmate din proprie iniţiativă 

sau organizate de entităţile în cadrul cărora profesează. Auditorii care au participat la 

asemenea cursuri de perfecţionare au indicat că acestea au contribuit la îmbunătăţirea 

activităţilor desfăşurate într-o măsură mult mai mare decât cursurile de pregătire profesionale 

organizate de organismele profesionale. Constatarea este justificată dacă avem în vedere 

caracterul mai practic al cursurilor organizate de entităţi care sunt orientate spre însuşirea unor 

cunoştinţe sau deprinderi necesare realizării unor sarcini specifice.  

 

Studiul întreprins ne-a permis să conturăm un profil al auditorilor financiari şi interni constând 

din trei componente: componenta educaţională care a vizat pregătirea universitară şi 

profesională; componenta profesională prin care am surprins experienţa profesională şi natura 

activităţilor desfăşurate; componenta informaţională prin care am analizat percepţia auditorilor 

privind implicaţiile sistemului informaţional contabil în activitatea de audit. 
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Profilul educaţional al respondenţilor ne-a arătat faptul că cea mai mare parte a auditorilor 

financiari au o pregătire universitară de bază în domeniul contabil, în timp ce auditorii interni 

au indicat ca domeniu al pregătirii de bază managementul. În concluziile preliminare ale 

ultimului capitol am explicat şi justificat cele desprinse mai sus. De asemenea, am constatat că 

foarte mulţi dintre respondenţi au urmat studii masterale şi o mică parte dintre ei au studii 

doctorale finalizate.  

 

Profilul profesional al respondenţilor ne-a confirmat o diferenţiere intuită prin natura 

activităţilor, între auditorii financiari şi interni. Majoritatea auditorilor financiari îşi desfăşoară 

activitatea în calitate de persoane fizice autorizate sau în cadrul firmelor de audit autohtone în 

timp ce un procent însemnat din auditorii interni profesează în cadrul unor instituţii publice. 

Standardele de audit solicită auditorilor să aibă în vedere în faza de planificare riscurile specifice 

domeniului de activitate al entităţii, a ramurii în care activează şi a condiţiilor concurenţiale 

specifice. Respondenţii care au auditat entităţi cu domenii de activitate diferite, au indicat 

faptul că acesta influenţează într-o mare măsură sistemul informaţional al entităţii. Nu putem 

să comparăm complexitatea şi gradul de dificultate al sistemelor informaţionale ale entităţilor 

din domeniul producţiei cu cele ale instituţiilor publice.  

 

Pornind de la cele desprinse din profilul educaţional (pregătirea universitară şi profesională 

precum şi efectul acestora asupra îmbunătăţirii activităţii) şi cel profesional (forma sub care 

auditorii profesează, experienţa profesională, numărul de misiuni realizate) putem să 

concluzionăm că respondenţii au suficiente competenţe şi au dobândit o experienţă relevantă 

pentru a putea oferi răspunsuri relevante la întrebările care au vizat implicaţiile sistemului 

informaţional contabil şi a altor elemente specifice asupra misiunii de audit. 

 

Auditorii financiari şi interni au indicat, de o manieră similară, faptul că sistemul acordă o 

importanţă mare sistemului informaţional al entităţii în cadrul misiunii de audit. Corelaţii 

similare am desprins şi în ceea ce priveşte măsura în care auditorii apelează la proceduri 

analitice, respectiv măsura în care existenţa unor sisteme ERP afectează evaluarea sistemului 

informaţional contabil şi de raportare.  

 

Activităţile IT care sunt realizate de auditori în etapele auditului au relevat faptul că acestea 

sunt considerate, în marea lor majoritate, ca fiind importante. Desigur, importanţa activităţilor 

este diferită, pentru cele două grupuri profesionale analizate, însă am reuşit să identificăm care 

sunt acele activităţi care sunt considerate ca fiind cele mai importante şi cele mai puţin 

importante, atât pentru auditorii financiari cât şi pentru auditorii interni.  

 

Prin studiul realizat ne exprimăm convingerea că am reuşit să surprindem modul în care 

auditorii percep şi evaluează sistemul informaţional contabil şi de raportare în cadrul misiunilor 

pe care le derulează.  
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Limitele cercetării 

Prin rândurile de mai sus am încercat să punem în valoare aspectele pozitive pe care acest 

demers l-a adus în peisajul cercetărilor din domeniul de interes. Însă, a venit momentul să 

identificăm şi în acelaşi timp să încercăm să combatem limitele inerente sau cele asumate în 

vederea atingerii obiectivelor propuse: 

• în cadrul primului capitol analiza rolului sistemului informaţional a fost realizată într-o 

manieră generală şi ne-am orientat doar asupra modului în care acesta contribuie la 

satisfacerea nevoilor informaţionale ale managementului şi a utilizatorilor externi. 

Studierea problematicii sistemelor informaţionale în cadrul entităţilor din domenii precum 

comerţul electronic sau cel financiar-bancar ne-ar fi permis surprinderea unor noi valenţe 

ale contribuţiei sistemelor informaţionale la crearea de valoare dar şi amplificarea riscurilor; 

• în cel de-al doilea capitol am avut în vedere numai acele etape ale procesului de audit în care 

activităţile IT pot avea un rol semnificativ conform IEPS 2. Am ales această abordare pentru a 

creiona cât mai corect şi în detaliu posibil impactul tehnologiei informaţiei asupra etapelor 

celor mai importante. Realizarea unei analize comparative mai aprofundate pentru a surprinde 

particularităţile care diferenţiază obiectivele şi etapele misiunilor de audit financiar de cele de 

audit intern, ne-ar fi permis să obţinem o imagine mai completă a domeniului de interes; 

• în analiza cadrului profesional privind auditului sistemelor informatice, am avut în vedere 

doar trei organisme profesionale naţionale CAFR, AAIR şi ISACA România. Intenţia noastră a 

fost să identificăm modul în care aceste organisme au transpus în România referenţialele şi 

recomandările organismelor internaţionale  cărora le sunt afiliate, privind tehnologia 

informaţiei şi implicaţiile acesteia asupra misiunilor de audit. O posibilă limitare a acestei 

abordări ar fi faptul că nu am analizat şi activitatea UCAAPI în calitatea de reprezentant al 

auditorilor interni din instituţii publice. Raţiunea care a stat la baza omisiunii acestea a fost 

lipsa unei baze de comparaţii la nivel internaţional; 

• în ceea ce priveşte studiul realizat, nu putem să omitem limitarea legată de rata mică de 

răspuns pentru ambele grupuri profesionale deşi am avut în vedere o metodă facilă de 

contactare a respondenţilor şi de colectare a datelor. Nu negăm faptul că o rată de răspuns 

mai mare ne-ar fi confirmat cu un grad de încredere mai mare unele concluzii desprinse şi 

poate ne-ar fi permis realizarea unor corelaţii de intensitate mai mare pentru o parte din 

variabilele testate. 
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Perspectivele cercetării 

Cercetarea într-un domeniu de interes, aşa cum este în cazul nostru auditul sistemelor 

informaţionale din perspectiva misiunilor de audit financiari şi intern, nu se poate încheia odată 

cu ultimele concluzii desprinse din prezenta teză de doctorat deoarece aceasta a fost 

influenţată de o serie de limitări prezentate anterior. Având în vedere aceste considerente 

prezentăm în continuare direcţiile în care se vor orienta cercetările viitoare: 

• dimensionarea rolului şi a configuraţiei sistemelor informaţionale contabile în cadrul 

entităţilor din domeniul comerţului electronic sau a celor care utilizează intensiv sisteme 

ERP pentru a gestiona activitatea unor unităţi situate în diferite locaţii pe mapamond. 

Activitatea acestor entităţi este caracterizată de fluxuri informaţionale intense, utilizând 

eminamente canale de comunicaţii electronice, ceea ce contribuie la reducerea timpului 

dintre sintetizarea informaţiilor şi adoptarea deciziilor. Însă aceste avantaje se pot 

transforma în riscuri, ca urmare a derulării operaţiunilor în „jungla” numită Internet; 

• explorarea posibilităţilor de evaluare şi monitorizare a controalelor IT prin apelarea la 

tehnici precum: autoevaluarea controlului intern (metodologia prin care controlul intern 

permite reducerea la un nivel acceptabil al riscurilor pentru a facilita atingerea obiectivelor 

entităţii); auditul integrat (combinarea unor activităţi adiacente auditului în vederea 

evaluării controalelor-cheie); auditul continuu (monitorizarea şi evaluarea chiar zilnică a 

controlului intern şi a operaţiunilor înregistrate) (Năstase et al., 2007:48-49) 

• aprofundarea şi extinderea cercetărilor privind competenţele şi experienţa IT ale 

auditorilor pentru a răspunde la întrebărilor formulate de Curtis et al. (2009:86): „cum 

afectează complexitatea sistemului informaţional al unei entităţi desfăşurarea misiunii de 

audit, inclusiv: procedurile folosite pentru documentarea controlului intern; tipologia 

procedurilor folosite; natura, durata şi amploarea testelor asupra controlului intern şi 

gradul de încredere în controlul intern?”; „Cum influenţează sistemul informaţional al 

entităţii decizia auditorului de a extinde sau reduce testele de conformitate?”  

• cercetarea nivelului şi calităţii cunoştinţelor IT dobândite de către absolvenţii specializărilor 

din care provin majoritatea auditorilor financiari şi interni pentru a surprinde modul în care 

pregătirea universitară a acestora contribuie la asimilarea unor deprinderi şi competenţe 

necesare derulării unor misiuni de audit în conformitate cu standardele profesionale şi 

ţinând cont de evoluţiile tehnologiei informaţionale. 
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