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1. Structura tezei de doctorat

LISTA FIGURILOR, GRAFICELOR ȘI TABELELOR
INTRODUCERE
MOTIVAŢIA ŞI IMPORTANŢA CERCETĂRII
STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII
CAPITOLUL I
1. ABORDĂRI  CONCEPTUALE  ALE  AUDITULUI  INTERN  ŞI  VALOAREA 

ADĂUGATĂ.
1.1. Contextul apariţiei şi evoluţia auditului intern
1.2. Definirea conceptului de audit intern
1.3. Tipologia auditului
1.4. Obiectivele auditului intern
1.5. Evoluţia funcţiei de audit intern în contextul naţional al României
1.6. Principiile auditului intern
1.7. Valoarea adăugată a auditului intern

1.7.1 Abordări conceptuale ale valorii adăugate, modalităţi de evaluare şi 
măsurare a acesteia

1.7.2 Modalităţi de creştere a valorii adăugate
CAPITOLUL II
2. SITUAŢIA  AUDITULUI  INTERN  DIN  ROMÂNIA  ŞI  PERSPECTIVELE 

ACTIVITĂŢII DE AUDIT INTERN ÎN URMĂTORII  ANI
2.1. Starea actuală a auditului intern pe plan național şi internaţional
2.2. Practica în auditul intern
2.3. Perspective de organizare internă a auditului din sectorul privat
2.4. Contribuţia externalizării auditului intern la creşterea calităţii
2.5. Direcţii de perfecţionare a auditului intern la societăţilor comerciale din România

CAPITOLUL III
3. ABORDĂRI  CONCEPTUALE  PRIVIND  CONTROLULUI  INTERN, 

PARALELE ÎNTRE AUDITUL INTERN ȘI ALTE CONCEPTE
3.1. Conceptul de control intern
3.2. Modelele de control intern
3.3. Activităţile de control intern
3.4. Delimitări şi interfeţe privind controlul intern
3.5. Studiu comparativ privind formele de control financiar

3.5.1 Auditul intern şi auditul extern
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3.5.2 Auditul intern şi activitatea de consultanţă externă
3.5.3 Auditul intern şi controlul de gestiune
3.5.4 Auditul intern şi inspecţia
3.5.5 Auditul intern şi asigurarea calităţii

CAPITOLUL IV
4. RESPONSABILITĂŢI  ALE  AUDITULUI  INTERN  ÎN  MANAGEMENTUL 

RISCULUI
4.1. Abordări conceptuale privind riscul
4.2. Tipologia riscului

4.2.1 Riscuri generale
4.2.2 Alte riscuri
4.2.3 Riscul de audit – elemente componente

4.3. Evaluarea sistemelor de management al riscurilor
4.3.1 Modele de evaluare cantitative şi calitative a riscurilor

4.4. Managementul riscului
4.4.1 Gestionarea riscului
4.4.2 Rolul auditului intern privind guvernanţa corporativă
4.4.3 Analiza riscului în audit
4.4.4 Fazele analizei riscurilor

4.5. Abordarea riscului de fraudă de către auditor
4.5.1 Responsabilitatea auditului intern în prevenirea şi detectarea fraudei

4.6. Studiu empiric privind percepţia auditorilor interni asupra riscului de audit
4.7. Aprecierea riscului de eşantionare într-o misiune de audit
4.8. Studiu privind riscul de eşantionare în auditul intern

4.8.1 Justificarea alegerii tematicii cercetării
4.8.2 Formularea obiectivelor cercetării
4.8.3 Stabilirea metodelor de colectare a datelor
4.8.4 Analiza datelor
4.8.5 Evaluarea rezultatelor testării eşantionului
4.8.6 Interpretarea rezultatelor
4.8.7 Efectuarea testelor de detaliu folosind sondajul statistic

CAPITOLUL V
5. METODOLOGIA DERULĂRII MISIUNILOR DE AUDIT INTERN

5.1. Domeniul de aplicare a misiunii de audit intern
5.2. Obiectivele misiunilor de audit intern
5.3. Implementarea metodologiei auditului intern, definirea procedurii generale a 
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deşfăşurării auditului intern la o societate comercială
5.3.1 Elaborarea cărţii auditului intern a societăţii comerciale
5.3.2 Iniţierea auditului 
5.3.3 Definirea procedurii generale a desfăşurării auditului intern în cadrul 

societăţii
5.4. Aplicaţie practică privind evaluarea activităţii de inventariere din cadrul societăţii

5.4.1 Procedura privind întocmirea ordinului de misiune
5.4.2 Procedura privind întocmirea declaraţiei de independenţa.
5.4.3 Procedura privind întocmirea notificării de declanşare a misiunii de audit 

intern 
5.4.4 Procedura privind colectarea şi prelucrarea informaţiilor generale
5.4.5 Analiza riscului
5.4.6 Procedura privind planificarea misiunii de audit
5.4.7 Procedura privind şedinţa de deschidere
5.4.8 Colectarea dovezilor
5.4.9 Prezentarea constatărilor în auditul intern
5.4.10 Şedinţa de închidere a intervenţiei pe teren
5.4.11 Elaborarea raportului de audit intern
5.4.12 Supervizarea misiunii de audit intern
5.4.13 Urmărirea recomandărilor

CAPITOLUL VI
6. CERCETARE  EMPIRICĂ  PRIVIND  SISTEMUL  DE  AUDIT  INTERN 

EXISTENT LA SOCIETĂŢILE COMERCIALE
6.1. Abordarea teoretică.
6.2. Argumentarea studiului
6.3. Prezentarea şi interpretarea datelor obţinute

6.3.1 Stabilirea metodologiei cercetării şi calendarul cercetării.
6.3.2 Stabilirea eşantionului
6.3.3 Realizarea şi testarea chestionarului
6.3.4 Colectarea datelor

6.4. Analiza datelor
6.5. Finalitatea studiului

CONCLUZII GENERALE, LIMITELE ŞI PERSPECTIVELE  CERCETĂRII
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
ANEXE
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2. Motivaţia şi importanţa cercetării

Motivaţia alegerii acestei teme de cercetare este dublu justificată pe de o parte de faptul că 

funcţia de audit intern cunoaşte o apreciere şi recunoaştere din ce în ce mai mare, ceea ce 

determină necesitatea creşterii  numărului  de specialişti  în audit  intern,  pe de altă  parte 

mediu complex, aflat într-un continuu trend ascendent, cu care se confruntă managerii în 

conducerea entităţilor, motiv pentru care, gestionarea  tuturor aspectelor ce derivă din viaţa 

practică capătă un caracter previzionar, determină creşterea caracterului indispensabil al 

unui serviciu de audit intern, care treptat trebuie să existe în cadrul fiecărei entităţi. Un 

argument în acest sens este dezvoltarea pe care a început să o cunoască funcţia de audit 

intern în cadrul entităţilor mari, mijlocii.

Se confirmă din ce în ce mai mult situarea serviciilor de audit intern la nivelul cel mai înalt 

din entitate, deoarece pe de o parte ele sunt direct subordonate managerului general, iar pe 

de altă parte se constată o creştere a creditului acordat recomandărilor sale, apreciindu-se 

că auditul intern înseamnă mai mult decât un simplu control de conformitate raportat la un 

sistem referenţial  stabilit,  mai  exact  el  poate  fi  privit  şi  din  perspectiva  unui  audit  de 

eficacitate ceea ce aduce un plus de valoare muncii de audit intern.

Datorită complexităţi auditului intern îl considerăm un domeniu important de cercetare, 

tematica  ,,Implementarea  sistemului  de  audit  intern  la  societăţile  comerciale”,  este  de 

actualitate,  evoluţia  pe  care  o  are  necesită  o  muncă  de  cercetare  şi  documentare,  de 

culegere a informaţiilor şi cunoştinţelor pentru dezvoltarea ei.

Definiţiile auditului intern variază de la cele care pun accentul pe rolul auditului intern în 

evaluarea controalelor interne(Pickett S.H.K.&Vinten G.,1997), către acele definiţii care 

cuprind cele mai multe dintre funcţiile şi rolul auditului intern (Sawyer, L.B.,2003), treptat 

către  sfărşitul  secolului  20,  auditorii  interni  asigură  consilieri  şi  recomandări  pentru 

managementul  general,  ajungând să  ia  parte  la  procesele  de  management  ale  riscului, 

furnizând  recomandări  pentru  îmbunătăţirea  acestuia.(Staciokas  R.&Rupsys  R.,2005) 

Apelând  la  revizuirea  literaturii  internaţionale  dedicate  auditului  intern,  identificăm 

lucrările unor specialişti ca şi Stacey N.A.H.(1954), Littleton A.(1981) şi Brown R.(1968) 
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care  şi-au  dedicat  atenţia  auditului.O  contribuţie  deosebit  de  importantă  în  cercetarea 

dedicată  auditului  a  avut-o  specialistul  Mattews  D.(2006)  cu  lucrarea  sa,,A history  of 

auditing; the changing audit process in Britain from the nineteenth century to the present 

day.”  În realizarea acestei  lucrări  de cercetare  dedicate  istoriei  auditului,  în general,  şi 

istoriei auditului în Marea Britanie, în special, autorul apelează la tehnica interviului prin 

realizarea unor interviuri cu experţii contabili pensionaţi, precum şi cu cei activi dar cu o 

bogată experienţă profesională, cât şi la tehnica chestionarului urmărindu-se principalele 

elemente care au marcat realmente procesul de evoluţie al auditului. O altă sursă pentru 

realizarea unui proiect atât de mare a fost studierea raportărilor oferite de companii, prin 

selectarea unui eşantion reprezentativ din totalul companiilor cotate la bursă. Concluziile 

acestui  studiu  sunt  diversitatea  practicilor  de  audit  intern  în  Marea  Britanie,  această 

diversitate fiind determinată de varietatea mare a tipurilor de clienţi cărora li se adresau 

auditorii, influenţa tot mai mare a computerelor asupra muncii în audit precum şi creşterea 

mărimii companiilor. 

În prezent, domeniul auditului intern cunoaşte o dezvoltare pregnantă, iar interesele pentru 

criteriul  eficienţei  acestei  activităţi  vizează  în  principal  aspectele  calitative  ale  vieţii 

economico-financiare specifică entităţilor juridice şi/sau instituţiilor publice. Falimentele 

unor mari corporaţii (2001- Enron, 2003 - Parmalat) şi multiplele scandaluri financiare (ca 

de exemplu, WorldCom, Adelphia, Qwent Communications, Global Crossing) au afectat 

puternic  viaţa  corporatistă.  Ca  repercusiune  imediată  la  aceste  aspecte  negative  ale 

economiilor naţionale din diferite ţări, investitorii au început să-şi manifeste neîncrederea 

în  succesul  companiilor  şi  a  propriilor  investiţii.  În  vederea  protejării  investitorilor  şi 

stabilirii  unui  sistem  riguros  de  control  intern  s-a  acordat  şi  se  atribuie  un  rol  şi  o 

necesitate deosebite auditului în general, auditului intern în special. 

Dinamica  schimbărilor  care  şi-au  pus  amprenta  asupra  entităţilor  a  determinat  de 
asemenea o schimbare a rolului auditului intern de la o funcţie de apreciere, monitorizare 
şi  evaluare,  către  o  funcţie  care  furnizează  asigurare,  consultanţă  şi  asistenţă  pentru 
management.(Davies,M.,2001) Practicienii  auditului  intern  sunt  consultaţi  de  managerii 
entităţilor, în vederea formulării celor mai pertinente decizii (Sawyer L.B., 1991).

Orice activitate de cercetare, fie că este orientată spre stabilirea unor noi teorii, fie că are 

drept scop verificarea punerii în practică a unor aspecte teoretice deja existente, poate fi 
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clasificată  în  două  categorii:  cercetarea  inductivă,  de  la  practică  la  teorie  şi  cercetare 

deductivă, de la teorie la practică. Aşa cum din punct de vedere teoretic cele două metode 

de cercetare amintite coexistă şi din punct de vedere practic asistăm la o inter-relaţionare a 

lor, exclusivitatea uneia sau a alteia în momentul punerii efective în aplicare fiind greu de 

stabilit datorită interdependenţelor ce există în general între teoretic şi empiric. Nu există 

teorii care să nu aibă la bază un minim de date practice, după cum nu există studii empirice 

care să nu pornească de la un minim de informaţii teoretice. 

În aceste condiţii, pe fondul unei activităţi economice aflate într-o continuă modificare nu 

este  lipsită  de  interes  luarea  în  considerare  alături  de  cercetarea  deductivă,  şi  a  celei 

inductive, pentru a putea face faţă schimbărilor intervenite

Obiectivele tezei

Obiectivele temei de cercetare expuse în lucrarea de faţă sunt orientate spre:

• evidenţierea contextului în care a apărut şi s-a dezvoltat auditul intern, dimensionarea 

stadiului  actual  al  cunoaşterii  printr-o  abordare  de  la  trecut  la  prezent,  de  la 

internaţional la naţional.

• prezentarea principiilor şi regulilor care guverneză organizarea sistemului contabil 

al unei entităţi, cu accent asupra auditului intern.

• evoluţia  funcţiei  de  audit  intern  în  contextul  naţional  al  României,  pentru  a 

evidenţia trăsăturile specifice auditului intern al societăţilor comerciale, pentru a 

obţine o imagine de ansamblu în ceea ce priveşte auditul intern.

• conturarea abordărilor conceptuale referitoare la valoarea adăugată a auditului intern, 

sublinierea  rolului  suprem  al  auditului  intern  şi  anume  de  a  adăugă  valoare 

entităţii,  motiv pentru care ne-am propus să surprindem principalele metode de 

măsurare  a  performanţelor  realizate  pentru  a  putea  demonstra  că  îşi  face  bine 

datoria, respectiv adaugă valoare entităţii.

• reliefarea stării actuale a auditului intern la nivel naţional şi internaţional,  prezentarea 

practicii în domeniul auditului intern, explicarea contribuţiei externalizării auditului la 

creşterea calităţii activităţilor depuse, conturarea direcţiilor de perfecţionare a auditului 

intern la societăţile comerciale din România.

• abordarea obiectului auditului intern-controlul intern, îndreptându-ne eforturile de 

cercetare către acele modele de control care se potrivesc societăţilor comerciale.
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• sublinierea  rolului  auditului  intern prin  prisma îmbunătăţirii  gestionării 

patrimoniului  entităţii,  evaluarea  fiabilităţii  controlului  intern  şi  a  funcţiilor 

entităţii  în  raport  cu  acesta  şi  de  a  transmite  informaţii  corecte  privind  aceste 

aspecte,  aprecierea riscurilor de management şi/sau de nerealizare a obiectivelor 

entităţii. 

• analiza auditului intern în raport cu celelalte forme de control financiar, utilizând 

ca  metodologie  de  cercetare,  metoda  calitativă  bazându-ne  pe  analiza  acestor 

concepte  prin  evidenţa  comparativă  a  asemănărilor  şi  deosebirilor  precum şi  a 

relaţiilor  de  complementaritate  pentru a  evidenţia  specificul  activităţii  de audit 

intern, acordând o atenţie specifică entităţilor din sectorul privat.

• identificarea principalelor procese din cadrul entităţii care sunt abordate de auditul 

intern  pentru  îmbunătăţirea  eficienţei  managementului  riscului,  controlului  şi 

guvernării.

• aprecierea riscului de eşantionare într-o misiune de audit,  redarea studiului privind 

riscul de eşantionare în auditul intern.

• stabilirea responsabilităţii auditorilor interni în abordarea fraudei şi în activitatea 

de consiliere sau consultanţă.

• abordarea procesului  de implementare  a sistemul  de audit  intern la  o  societate 

comercială în mod practic, definirea procedurii generale a desfăşurării auditului intern 

la o societate comercială; 

• prezentarea  aplicaţiei  practice  privind  metodologia  realizării  auditului  intern  la  o 

societate comercială  privind evaluarea activităţii de inventariere din cadrul societăţii;

• realizarea unei cercetări empirice privind motivaţiile pentru implementarea unui 

sistem  de  audit  intern  ,  precum  şi  măsurarea  gradului  de  satisfacţie  privind 

sistemul de audit intern existent la societăţile comerciale, pentru a putea desprinde 

principalele  particularităţi  care  caracterizează  auditul  intern  al  societăţilor 

comerciale româneşti.

Obiectivele  menţionate  mai  sus  reflectă  faptul  că,  prezenta  lucrare  este  o  cercetare 

interdisciplinară  axată  pe  un  element  fundamental  de  maximă  actualitate,  conţinutul 

lucrării se va baza pe abordarea deductivă şi cea de cercetare inductivă, pentru a cerceta 

dacă ele sunt verificate din punct de vedere practic.
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3. Metodologia cercetării ştiinţifice

Pentru a atinge obiectivele formulate cu privire la tematica abordată, studiul s-a bazat pe 

anumite metode ale cercetării ştiinţifice. Scopul fundamental al metodologiei este acela de 

a ne ajuta să înţelegem, în termeni cât mai largi posibili,  nu atât produsele ştiinţei,  cât 

procesul de cunoaştere însuşi. Pentru a-şi putea îndeplini funcţia sa, metodologia cercetării 

ştiinţifice  cuprinde,  deopotrivă,  definirea  adecvată  a  domeniului  studiat,  o  serie  de 

principii şi reguli de desfăşurare a investigaţiilor, stabilirea instrumentului de lucru pentru 

culegerea  şi  interpretarea  datelor,  precum  şi  strategii  de  construcţie  sau  reconstrucţie 

teoretică. 

În marea parte a lucrării am apelat la metoda comparaţiei, pentru a evidenţia trăsăturile 

specifice auditului intern la societăţile comerciale care se disting faţă de cele ale auditului 

intern al  entităţilor  publice.  Metodologia  cercetării  ştiinţifice  utilizată  în  cadrul  acestei 

lucrări  îmbină  cercetarea  calitativă  (capitolele  1-4)  cu  cea  cantitativă  (capitolul  5-6), 

precizând că eficienţa  rezultatelor  obţinute  în  urma cercetării  ar  fi  mai  mare  dacă s-ar 

realiza o îmbinare optimă între cercetarea calitativă cu cea cantitativă, în vederea atingerii 

obiectivelor  propuse.  O  altă  metodă  de  cercetare  utilizată  este  cea  a  analizei 

documentelor(capitolele  1,2,3)  prin  parcurgerea  bibliografiei,  efectuarea  studiilor 

comparative,  analiza rapoartelor  emise de diferite organisme profesionale,  înterpretările 

specialiştilor din literatura de specialitate, precum şi materiale care au fost publicate într-o 

serie de baze de date internaţionale, pentru a putea urmării analiza evoluţiei temei abordate 

dinspre trecut spre viitor, dinspre internaţional spre naţional.

Primul  capitol realizează  o sinteză a  stadiului  actual  al  cunoaşterii,  identificând cadrul 

conceptual şi normativ în care se desfăşoară, la nivel naţional şi internaţional, demersurile 

moderne  de  audit  .  Ca  urmare,  discursul  ştiinţific  reflectă  o  cercetare  fundamentală  a 

teoriei şi normalizării auditului, prin intermediul unei tehnici de cercetare de tip normativ. 

Aceasta presupune o analiză istorică a conceptului de audit intern precum şi o identificare 

a organismelor şi normelor care au influenţat semnificativ activitatea de audit de-a lungul 

timpului. Ca tehnică principală de cercetare este utilizat procedeul de revizuire a literaturii, 

care  axează  munca  de  cercetare  pe  documentarea  în  cadrul  literaturii  relevante  şi 
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identificarea precisă a stadiului actual al cunoaşterii, a necesităţilor existente, precum şi a 

tendinţelor de cercetare viitoare. Revizuirea literaturii de specialitate a permis structurarea 

unor puncte de vedere clare cu privire la conceptul de audit intern.

Prezentarea  clară  a  proceselor  creatoare  de  valoare  într-o  entitate  şi  furnizarea 

informaţiilor atât de necesare proceselor decizionale constituie cele două aspecte utile ce 

reliefează rolul contabilităţii în general, al acelei manageriale în special. Aceasta  aduce o 

contribuţie  importantă  la  gestiunea  dinamică  a  entităţilor,  încercând  să  răspundă  la 

întrebări fundamentale ce ţin de viaţa economică şi practică .(capitolul 2)

Pentru  a  putea  surprinde  interacţiunile  dintre  diferitele  elemente  supuse  cercetării  şi 

obţinerea de informaţii cu privire la tema abordată am recurs la utilizarea studiilor de caz 

(capitolele 1,2,3,4,).

În cel de-al treilea şi al patrulea capitol  aria de cuprindere a cercetării este extinsă, de la 

delimitarea  şi  descrierea  conceptului  de  audit,  a  tipologiei  auditului,  la  căutarea  unor 

explicaţii  pentru  diversele  mutaţii  conceptuale  şi  elemente  de  evoluţie:  evaluarea 

sistemului de control intern, estimarea şi gestiunea riscului, eşantionarea, redarea studiului 

privind riscul de eşantionare în auditul intern. S-a încercat conducerea eforului de cercetare 

peste  limitele  documentării  în  literatura  de  specialitate  şi  analizei  standardelor 

internaţionale de audit intern către modul concret în care conceptul de risc este interpretat, 

înţeles şi implementat în practica de audit.

Orice  analiza  a  riscului  trebuie  să  înceapă  cu  identificarea  acestuia.  Acest  lucru  este 

necesar pentru a asigura o cunoaştere a lui, a zonei în care acesta se manifestă. După ce 

este  cunoscut  riscul  se  poate  merge  mai  departe  şi  anume acesta  se  poate  documenta 

pentru a se putea cunoaşte implicaţiile producerii acestuia. Descrierea riscului presupune 

detalierea  acestuia  în  scris,  pentru a  putea  fi  înaintat  spre  evaluare  şi  estimare  tuturor 

persoanelor însărcinate cu analiza riscurilor. 

Cercetarea  empirică realizată  şi  prezentată  în această  lucrare  şi-a propus să  examineze 

procedeele  de  eşantionare  şi  aprecierea  riscului  de  audit  din  perspectiva  riscului  de 

eşantionare, a testării controlului intern şi a celor de testare selectivă în procesul obţinerii 
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dovezilor de  audit. S-au dezvăluit  aspectele tehnice ale testării  controlului intern şi ale 

celor  de  testare  selectivă  pentru  care  au  fost  propuse  unele  soluţii  de  perfecţionare  a 

acestora. Au fost investigaţi factorii care determină riscul controlului intern şi cel inerent 

pentru câteva domenii, de asemenea, s-au examinat etapele testării controlului intern şi au 

fost propuse tehnici de apreciere a mediului de control intern, de evaluare şi de testare a 

riscului. Deoarece nu poate fi aplicată o formulă unică de calcul a volumului eşantionului, 

în lucrare a fost examinată  influenţa  factorilor  de bază care îl  influenţează.  Astfel,  s-a 

constatat că volumul lucrărilor de testare a controlului intern se va micşora în favoarea 

celor ce ţin de esenţă, în condiţii de risc avansat al controlului intern şi al celui inerent. De 

aceea,  pentru  colectivităţile  cu  asemenea  riscuri  se  recomandă  majorarea  volumului 

eşantionului,  astfel  încât rezultatele  să nu să se bazeze pe credibilitatea procedeelor  de 

control intern.

Examinînd formulele de selectare existente, s-a constatat că la aplicarea lor se neglijează 

riscul legat de eşantion, ceea ce contribuie la evitarea selectării elementelor cu eventuale 

denaturări  semnificative.  În  lucrare  sunt  examinate  situaţii  referitoare  la  modalitatea 

determinării volumului eşantionului şi a tehnicii de selectare a elementelor colectivităţii 

generale pentru elaborarea eşantionului. De asemenea, în lucrare  sunt abordate şi unele 

aspecte  problematice  ale  examinării  şi  evaluării  rezultatelor  obţinute  la  testarea 

elementelor eşantionului. 

Unul  din dezideratele  acestei  lucrări  este  de a prezenta  şi  analiza detaliat  metodologia 

desfăşurării auditului intern,(capitolul 5) pentru realizarea acestui obiectiv am pus accent 

deosebit pe modul de implementare a sistemului de audit intern la o societate comercială, 

partea  empirică  a  cercetării  prezintă  etapele  implementării,  apoi  a  urmat  partea  care 

prezintă metodele şi instrumentele utilizate în derularea unei misiuni de audit  intern cu o 

aplicaţie practică privind evaluarea unei activităţi de inventariere la o entitate, aplicaţia 

practică se desfăşoară la entitatea la care a fost implementat sistemul de audit intern. 

O altă direcţie de cercetare spre care ne-am orientat este cercetarea empirică pe bază de 

chestionar. Cercetarea are ca obiectiv principal demonstarea necesităţii unei cuantificarii a 

interesului privind implementarea unui sistem de audit intern, prin considerarea opiniilor 

exprimate la nivel judeţean de societăţile  comerciale intervievate,  precum şi măsurarea 
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gradului de satisfacţie a societăţilor comerciale care au deja implementat sistemul de audit 

intern.

Pentru  culegerea  datelor,  principala  metodă  folosită  a  fost  metoda  observării,  ce  este 

apreciată  ca  fiind  metoda  cea  mai  des  utilizată  în  activitatea  de  cercetare,  precum şi 

metoda  de colectare  care  utilizează chestionarul.   Prin observaţia  ştiinţifică  se înţelege 

urmărirea atentă şi sistematică a unor fapte anume cu scopul sesizării aspectelor esenţiale 

sau a celor diferenţiale. 

O sursă foarte importantă de informaţii şi idei tratate şi analizate în  lucrare a  reprezentat-

o  Institutul  Auditorilor  Interni.  Acest  institut  oferă  pentru  cei  interesaţi  cursuri  de 

pregătire,  dar  şi  materiale  de  informare  şi  atestate   profesionale.  O  parte  din  aceste 

materiale  au  fost  avute  în  vedere  la  redactarea  lucrării,  în  cercetarea  întreprinsă  şi  în 

tratarea problematicii auditului intern. Un accent deosebit este pus pe prevederile codului 

de etica al  profesioniştilor  din domeniul auditului  intern,  întrucât  în munca de audit  si 

control alaturi de profesionalism şi experienţă, etica joaca un rol esenţial .

Suportul cercetării noastre a inclus următoarele:

• studiul referinţelor bibliografice;

• actele normative specifice;

• articole şi cărţi de specialitate;

• analize  şi  studii  în  domeniul  de  referinţă,  rapoarte  de  profil  realizate  de 

organismele  profesionale  cu  o  activitate  recunoscută  pe  plan 

internaţional(PWC,IIA,AICPA,ICAEW,PROTIVI) ;

• rapoartele şi comunicatele de presă ale organismelor din domeniu ;

• realizarea de scheme şi grafice sintetice pentru a evidenţia cât mai bine rezultatele 

cercetării ;

• aplicaţia practică capitolul 5 ;

• ca şi tehnică de cercetare am utilizat  chestionarul , sondajul care se bazează pe 

utilizarea  eşantionului,  după  care  a  fost  transmis  prin  intermediul  poştei 

electronice,  apoi  s-au  prelucrat  şi  analizat  datele  obţinând informaţiile  necesare 

pentru a răspunde obiectivelor stabilite pentru această cercetare.
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4. Sinteza capitolelor cuprinse în teza de doctorat

Capitolul I  ,,Abordări conceptuale ale auditului intern şi valoarea adăugată '': În primul 

capitol  am apelat  la  o  cercetare  generală  a  tipologiei  auditului  mergând  de  la  general  la 

particular, a obiectivelor auditului intern, pricipiilor auditului intern, evoluţiei funcţiei de audit 

intern în contextul naţional al României, pentru a evidenţia trăsăturile specifice auditului intern 

al societăţilor  comerciale,  am efectuat  o analiză comparativă cu auditul  intern al entităţilor 

publice. Din analiza comparativă a celor două sectoare privat, public putem desprinde câteva 

trăsături  specifice  auditului  intern al  societăţilor  comerciale  privind modul  de organizare  a 

activităţii auditului intern. Auditul intern este o funcţie a managementului, iar această funcţie 

trebuie să fie realizată de către specialişti. În cazul în care constată disfuncţionalităţi, aceştia pot 

face recomandări  de îmbunătăţire.  (Gray Iain,  Manson Stuart,  2008).  După unii  specialişti 

(Renard J., 2002), auditul intern însă cunoaşte o dezvoltare mai accentuată începând cu anii ’80 

când „originalitatea şi particularităţile funcţiei de audit intern încep cu adevărat să se contureze”.

Rolul suprem al auditului intern este de a adăuga valoare entităţii, motiv pentru care ne-am 

propus să surprindem principalele metode de măsurare a performanţelor realizate pentru a putea 

demonstra că îşi face bine datoria, respectiv adaugă valoare entităţii. Valoarea pe care funcţia 

auditului intern o adaugă entităţii presupune modalităţi concrete, criterii de măsurare a acesteia. 

Existenţa  indicatorilor  de  performanţă  permite  examinarea  muncii  auditorilor  interni  şi 

reprezintă un factor important pentru succesul entităţii. O definiţie privind valoarea adăugată 

general acceptată nu există, există diferenţe semnificative privind valoarea adăugată de la o 

entitate la alta. (Roth.J.,2002) spune că o parte din auditorii interni practicieni consideră că 

putem vorbi despre valoare adăugată, doar atunci când auditul intern ajută managementul să-şi 

îmbunătăţească afacerile spre deosebire de cazul auditului de conformitate, care doar verifică 

conformitatea cu anumite politici şi proceduri, în acelaşi timp pentru alţi specialişti este valabil 

exact cazul opus. Calitatea activităţii de audit este influenţată de următoarele variabile: sectorul 

de activitate unde este practicat auditul intern, entitatea în cadrul căreia este situat auditul şi 

activitatea de audit. (Macre Elizabeth, 2010).

Capitolul II ,,Situaţia auditului intern din România şi perspectivele activităţii de audit intern în  

următorii ani”: Necesitatea auditului în viaţa economico-socială a României era simţită, doar că 
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modul de implementare a auditului a fost realizat în pripă, astfel adoptandu-se mai întâi termenul 

de audit şi mai apoi procesul în sine.  Iniţial auditul s-a născut din practica intreprinderilor 

multinaţionale, apoi a fost transferat şi celor naţionale, după care a fost asimilat de administraţie.

(Jaques Renard,2002) În România auditul intern este impus instituţiilor publice şi structurilor 

asimilate  acestora  şi  recomandat  entităţilor  din  sectorul  privat.  (M.Ghiţă,2004). Principalul 

obiectiv al auditului este reprezentat de calitate, deci auditul calităţii tuturor sectoarelor entităţii, 

nu doar a compatimentului financiar-contabil. Acest fapt este necesar, deoarece societăţile aflate 

în sectorul privat, spre deosebire de sectorul public, acţionează pe o piaţă unde guvernează libera 

concurenţă şi nu monopolul de stat. Istoria auditului intern în cadrul unei entităţi este un alt 

factor care generează diferenţieri între practicile de audit, la nivel naţional traictoria auditului 

intern a fost inversă celei de pe plan internaţional, la început auditul intern era orientat spre 

control, spre consilierea managementului, astăzi se concentrează spre contribuţia auditului intern 

la creşterea valorii adăugate şi spre responsabilitatea auditului intern în managemetul riscului. 

Scopul nostru în acest capitol a fost de a reuşi să oferim o imagine de ansamblu în ceea ce 

priveşte auditul intern printr-o abordare de la trecut la prezent de la internaţional la naţional. 

Cercetarea noastră a avut ca punct de pornire lucrări de referinţă din literatura de specialitate, o 

contribuţie  importantă la surprinderea evoluţiei auditului intern pe plan internaţional a avut-o 

Sawyer  L.B.,  premiat  în 1973 de către  Institutul  Auditorilor  Interni,  cu distincţia,,Bradford 

Cadmus  Memorial  Award.”acordată  celor  care  au  o  contribuţie  remarcabilă  în  domeniul 

auditului intern, recunoscut ca şi părintele auditului intern prin lucrarea sa ,,Internal auditing: 

practice and professionalism”(Auditul intern: practică şi profesionalism-Sawyer L.B., 1991). 

Pentru a surprinde pricipalele elemente care caracterizează auditul intern, am pornit de la 

internaţional spre naţional, am realizat un studiu prin metoda comparaţiei a modului de 

organizare  a  auditului  intern  în  lume,  alegănd  câteva  ţări  cu  activitate  remarcabilă  în 

practica  auditului  intern şi  în  care   profesia  de  auditor   intern  are  o  experienţă 

considerabilă.  Am  realizat  un  studiu  referitor  la  practicile  internaţionale  de  audit,  în 

realizarea  studiului  am  apelat  la  informaţiile  referitoare  la  practicile  de  audit  intern 

utilizate de companii multinaţionale cu o practică bine dezvoltată în auditul intern, care ar 

putea constituii un model de dezvoltare a practicilor de audit intern în cadrul unei entităţi. 

Parcurgând literatura  de  specialitate  pe problematica  externalizării  auditului  intern,  am 

construit  o  proiecţie  cu  principalele  avantaje  şi  dezavantaje  a  externalizării  auditului 
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intern,  în ultima vreme se conturează tendinţe de externalizare parţială (co-sourcing) şi 

chiar totală (outsourcing), noi recomandăm utilizarea consultanţilor externi pentru nevoi 

punctuale, în care experienţa personalului intern nu este relevantă (co-soursing), transferul 

de cunoştinţe către echipa de auditori interni este unul din motivele principale ale acestei 

abordări. Colbert J.L.(1995), Davidson A.R. (1976), Davies M. (2001), Hindson A. (2006), 

Johnson J.L. (2006), Leech T.J. (2000), Lemon M.W. (2003), Lindow P.E. (2002), Meneses – 

Gaya C (2010), Ming C. (2011), Neumann F.L. (1992), O'Donnel E. (2000), Pereş I. şi Bunget 

O. (2000), Pott Ch. (2011), Seigel P.H. (1995), Vinten G. (1990) sunt doar anumiţi specialişti 

care au reliefat prin argumente pro şi contra necesitatea externalizării auditului intern.  

Capitolul III ,, Abordări coceptuale privind controlul intern, paralele între auditul intern şi alte  

concepte” Urmărind raţionamentul logic al cercetării, am considerat ca fiind deosebit de 

important  abordarea  obiectului  auditului  intern-controlul  intern,  în  urma  cercetării 

abordărilor conceptuale ale controlului intern, a modelelor de control intern prin acordarea 

atenţiei unor aspecte legate de consultanţă şi monitorizare, am ajuns la concluzia, controlul 

intern constituie obiectivul principal al auditului intern, activitatea practică de audit trebuie 

să aibă în vedere determinarea fiabilităţii tuturor informaţiilor financiare şi operaţionale, 

evaluarea controalelor ce au drept scop protejarea activelor firmei, evaluarea dispozitivelor 

ce  privesc  conformitatea  rezultatelor  operaţiunilor  cu  scopurile  şi  obiectivele  stabilite, 

pentru a  venii  în  ajutorul  managementului  pentru îndeplinirea  obiectivelor  stabilite  ale 

entităţii.În capitolul trei, am analizat auditul intern în raport cu celelalte concepte, utilizând ca 

metodologie  de  cercetare,  metoda  calitativă  bazându-ne  pe  analiza  acestor  concepte  prin 

evidenţa comparativă a asemănărilor şi deosebirilor precum şi a relaţiilor de complementaritate 

pentru a evidenţia specificul activităţii de audit intern.

Capitolul IV ,,Responsabilităţi ale auditului intern în managementul riscului” În capitolul patru, 

activitatea de cercetare a fost centrată pe definirea conceptului de risc, s-a încercat conducerea 

eforului  de  cercetare  peste  limitele  documentării  în  literatura  de  specialitate  şi  analizei 

standardelor internaţionale de audit intern către modul concret în care conceptul de risc este 

interpretat, înţeles şi implementat în practica de audit.

Ca definiţie cuvântul risc are semnificaţia încertitudinii ca un eveniment care afectează realizarea 

obiectivelor  entităţii  să  se  producă,  el  poate  fi  măsurat  prin  doi  parametrii,  probabilitatea 
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producerii  şi  impactul  produs.  Institutul  Auditorilor  Interni  (IAI)  defineşte  riscul,  ca  fiind 

,,incertitudinea ca un eveniment capabil  să afecteze realizarea obiectivelor,  să se producă.” 

Riscul este ,, ameninţarea ca un eveniment sau o acţiune să afecteze negativ capacitatea unei 

organizaţii de a-şi atinge obiectivele stabilite.”(Emilia Vasile,2005) Într-o lucrare de specialitate 

din literatura franceză se menţionează că ,,riscul este un ansamblu de împrejurări care ar putea 

avea consecinţe negative asupra unei entităţi şi ale căror control intern şi audit au ca misiune 

tocmai asigurarea unui bun control asupra acestora, pe cât posibil.”(D.McNamee, G.Selim,2000) 

Orice analiza a riscului trebuie să înceapă cu identificarea acestuia. Acest  lucru este necesar 

pentru a asigura o cunoaştere a lui, a zonei în care acesta se manifestă.

Auditul intern devenind din ce în ce mai important în activitatea de detectare a fraudelor 

am considerat ca fiind interesant să realizăm în acest capitol şi o evaluare a  contribuţiei 

auditului  intern la  detectarea  şi  prevenirea fraudelor. Chris E.Hogan, Zabihollah Rezaee, 

Richard A. Riley (2008), numesc factorii de apariţie a riscului, ,,steguleţe roşii ”şi sunt de părere 

că una dintre provocările majore în identificarea fraudei este de a observa frecvenţa acestor ,, 

steguleţe roşii” şi măsura în care acestea afectează, pentru că simpla lor prezenţă nu indică 

neapărat existenţa fraudei, cel puţin în primele faze ale fraudei. Fullerton R. (2004), Hogan Chris 

E.  (2008),  Lambert  J.C.  (1989),  Wells  J.  (1992),  Willekens  M.  (2005)  au  formulat 

caracteristicile proprii ce conturează riscul de fraudă.

Cercetând  responsabilitatea  auditului  intern  în  abordarea  proceselor  de  management  al 

riscurilor  am considerat  util  să suprindem prin realizarea  unui  studiu privind riscul  de 

eşantionare importanţa acestuia. Argumentele care au stat la baza alegerii acestei tematici 

de cercetare  este  justificată  de  aprecierea  factorilor  de risc  în  auditul  intern,  riscul  de 

eşantionare fiind unul din riscurile de audit.

Structura acestei cercetări empirice a fost realizată  astfel :

• Stabilirea planului cercetării;

• Determinarea metodelor de stabilire a eşantioanelor şi de evaluare a rezultatelor 

eşantionării.

Rezultă  că  în  activitatea  de  audit  este  necesar,  în  majoritatea  cazurilor  să  se  utilizeze 

eşantionarea care, reprezintă aplicarea unor proceduri de audit asupra unei părţi din totalul 

populaţiei supusă auditării, pentru obţinerea probelor de audit sigure, care să caracterizeze 

17



întreaga populaţie. Oportunitatea subiectului tratat este dat tocmai de această necesitate 

care stă în faţa fiecărui auditor de a stăpânii cât mai bine metodele şi procedeele de selecţie 

şi de stabilire a dimensiunii eşantioanelor pe care urmează să le examineze sub diferite 

aspecte.  În  practică,  aproape  că  nu  există  misiune  de  audit  în  care  să  nu  se  aplice 

eşantionarea.

Capitolul  V ,,Metodologia  derulării misiunilor de  audit  intern'  '  Intenţia noastră în cadrul 

acestui capitol  a fost aceea de a surprinde principalele proceduri şi tehnici la care auditorul 

apelează în demersul său plecând de la premisa că procedurile şi tehnicile pe care le utilizează 

sunt aceleaşi, diferenţele fiind determinate de terminologia utilizată. O dată stabilite reperele 

teoretice ale auditului intern al societăţilor comerciale, următoarea direcţie de cercetare a constat 

în abordarea procesului de implementare a sistemul de audit intern la o societate comercială în 

mod  practic.  Strategia  de  implementare  a  constat  în  elaborarea  cărţii  auditului  entităţii, 

elaborarea procedurii generale de desfăşurare a auditului intern, elaborarea procedurilor de lucru, 

precum şi asistenţa acordată pentru realizarea primei activităţi de audit intern din cadrul entităţii 

şi anume auditul intern privind activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia. 

Apoi a urmat partea care prezintă metodele şi instrumentele utilizate în derularea unei misiuni de 

audit   intern  cu  o  aplicaţie  practică  privind  evaluarea  unei  activităţi  de  inventariere  şi 

valorificarea rezultatelor, aplicaţia practică se desfăşoară la entitatea la care a fost implementat 

sistemul de audit intern.  Pentru a ne atinge obiectivele propuse vom identifica,  cu ajutorul 

responsabililor structurii auditate, legile şi regulamentele aplicabile activităţii auditate, obţinem 

organigrama,  regulamentele  de  funcţionare,  fişe  ale  posturilor,  proceduri  scrise  ale 

departamentului auditat, identificam personalul responsabil, identificăm circuitul documentelor, 

adunăm date statistice privind performanţele activităţii auditate  pentru a-i sprijinii în analiza 

riscului, misiunea de audit intern se finalizează prin întocmirea raportului de audit intern şi 

urmărirea modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor. 

Capitolul  VI  ,,Cercetare  empirică  privind  sistemul  de  audit  intern  existent  la  societăţile  

comerciale”: În acest capitol am realizat o cercetare empirică pe bază de chestionar în care am 

analizat:

1. Care sunt motivaţiile pentru care firmele româneşti ar implementa un sistem de audit 

intern? 

2. Care este gradul de satisfacţie al firmelor româneşti  privind sistemul de audit  intern 

existent?
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considerăm ca fiind o provocare găsirea unor răspunsuri la aceste întrebări  datorită noutăţii 

problemei cercetate. 

La stabilirea eșantionului un aspect important l-a constituit specificul temei de cercetare, 

motiv pentru care grupul țintă caruia  ne-am adresat este compus din totalitatea societăților 

comerciale  înregistrate  la  nivelul  județului  Cluj,  de  unde  am  extras  în  mod  aleator 

eșantionul, i-am aplicat chestionarul cu ajutorul căruia am adunat datele de care aveam 

nevoie.  Respondenții  la  acest  chestionar  sunt  angajații  societaților  comerciale  care  în 

general lucrează în unul din: departamentele de audit, financiar-contabil,  managementul 

calității sau chiar administratori acolo unde numărul angajaților este foarte redus. Precizăm 

că  la  stabilirea  eșantionului  s-a  avut  în  vedere  ca  societățile  selecționate  să  aibă  o 

distribuție  geografică  reprezentativă  la  nivelul  județului  Cluj,  acoperind  principalele 

domenii  de  activitate.  Mărimea  eșantionului  ales  este  de  310  societăți  comerciale. 

Chestionarul  conține  un  set  de  11  întrebări  construite  astfel  încât  să  putem  obține  o 

radiografie de moment cu informații relevante despre  activitatea de audit intern. Pentru a 

ne asigura că întrebările adresate sunt clare și corect înțelese chestionarul a fost testat pe 

un eșantion de 9 persoane, iar în urma corectării observațiilor făcute s-a trecut la aplicarea 

acestuia întregului eșantion. În urma aplicării chestionarului am reusit să obținem un număr de 

56 de răspunsuri obținând o rată de răspuns de 18.06% considerată în literatura de specialitate ca 

fiind una acceptabilă.
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5. Sinteza concluziilor cercetării ştiinţifice

În ultima parte a tezei am sintetizat rezultatele cercetării şi am formulat concluziile generale care 

s-au desprins în urma activităţii desfăşurate de noi, structurate pe două paliere:

• Concluzii desprinse în urma activităţii de cercetare teoretică;

• Concluzii desprinse în urma activităţii de cercetare ştiinţifică empirică.

În cele ce urmează ne propunem să oferim o imagine concisă, sintetică a principalelor rezultate 

obţinute pe cele două componente ale activităţii de cercetare ştiinţifică.

Obiectivul  principal  al  primului  capitol  a  constat  în  prezentarea  abordărilor  conceptuale  
referitoare la audit în general, la audit intern în special.  În vederea realizării acestui deziderat, 
ne-am propus următoarele obiective secundare :

• evidenţierea contextului în care a apărut şi s-a dezvoltat auditul intern;
• definirea conceptului de audit şi prezentarea tipologiei specifice;
• reliefarea şi explicarea obiectivelor auditului intern;
• prezentarea evolutivă a auditului intern în context naţional;
• conturarea principiilor specifice auditului intern;
• conturarea abordărilor conceptuale referitoare la valoarea adăugată a auditului intern, a 

modalităţilor de evaluare, măsurare şi creştere a acesteia.

Concluzionăm  că,  în  ciuda  diversităţii  care  caracrerizează  abordarea  conceptuală  a  valorii 

adăugate, dacă funcţia de audit intern doreşte într-adevăr să îşi extindă contribuţia în esenţă, 

atunci trebuie să rezolve această provocare de a măsura valoarea adăugată şi de a demonstra 

conducerii că poate să creeze valoare reală din toate activităţile pe care le desfăşoară. Aportul 

personal în acest capitol a constat în sintetizarea elementelor cheie din evoluţia auditului intern, 

având drept ghid criteriul conceptual în context naţional şi internaţional, pe axa timpului.

Obiectivul principal al capitolului al-II-lea a constat  în prezentarea situaţiei auditului intern 
din România şi a perspectivelor viitoare ale acestei activităţi.  În vederea realizării acestui 
deziderat, ne-am propus următoarele obiective secundare :

• reliefarea stării actuale a auditului intern la nivel naţional şi internaţional;
• prezentarea practicii în domeniul auditului intern;
• evidenţierea perspectivelor de organizare internă a auditului în sectorul privat;
• explicarea contribuţiei externalizării auditului la creşterea calităţii activităţilor depuse;
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• conturarea direcţiilor de perfecţionare a auditului intern la societăţile comerciale din 
România.

Prezentând starea actuală comparativă a auditului intern la nivel naţional şi internaţional  

(teoretic vs.practic) am evidenţiat perspectivele de organizare a acestuia în sectorul privat.

Folosind  argumentele  pro  şi  contra  externalizării  activităţii  de  audit  intern  am reuşit  să 

conturez  direcţiile  de  perfecţionare  a  acestuia,  în  vederea  îmbunătăţirii  performanţelor  şi 

creşterii calităţii activităţilor depuse. Aportul personal în acest capitol a constat în evidenţierea 

perspectivelor de organizare internă a auditului în sectorul privat.

Obiectivul principal al capitolului al-III-lea a constat  în prezentarea abordărilor conceptuale  
privind controlului intern.  În vederea realizării acestui deziderat, ne-am propus următoarele 
obiective secundare:

• prezentarea conceptului, modelele şi activităţile specifice controlului intern;
• evidenţierea delimitărilor şi interfeţelor privind controlului intern;
• explicarea studiului comparativ privind formele de control financiar.

Conceptul,  modelele  şi  activităţile  specifice  controlului  intern  au  permis  evidenţierea 

delimitărilor  şi  interfeţelor  controlului  intern  cu auditul  intern.  Am realizat  paralele  între 

conceptul  de   audit  intern  și  alte  concepte: auditul  intern şi cel  extern,  auditul  intern şi 

activitatea  de  consultanţă  externă,  auditul  intern  şi  controlul  de  gestiune,  auditul  intern  şi 

asigurarea calităţii muncii depuse,  utilizând ca metodologie de cercetare, metoda calitativă 

bazându-ne  pe  analiza  acestor  concepte  prin  evidenţa  comparativă  a  asemănărilor  şi 

deosebirilor  precum  şi  a  relaţiilor  de  complementaritate  pentru  a  evidenţia  specificul 

activităţii de audit intern. Aportul personal  în acest capitol a constat în evidenţierea relaţiilor 

auditului intern precizate anterior, subliniind astfel necesitatea externalizării acestei activităţi atât 

de importante la nivelul fiecărei entităţi juridice.

Obiectivul  principal  al  capitolului  al-IV-lea  a  constat  în  evidenţierea  şi  explicarea 
responsabilităţilor auditului intern în managementul riscului.  În vederea realizării acestui 
deziderat, ne-am propus următoarele obiective secundare :

• prezentarea abordărilor conceptuale privind riscul;
• evidenţierea tipologiei riscurilor;
• evaluarea sistemelor de management al riscurilor;
• reliefarea  managementului  riscurilor  şi  sublinierea  rolului  auditului  intern  privind 

guvernanţa corporativă;
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• aprecierea riscului de eşantionare într-o misiune de audit;
• abordarea riscului de fraudă de către auditor;
• prezentarea  studiului  empiric  privind percepţia  auditorilor  interni  asupra riscului  de 

audit;
• redarea studiului privind riscul de eşantionare în auditul intern.

 

După părerea noastră  auditul  intern bazat  pe risc este  definit  ca  fiind activitatea care 

furnizează  asigurări  privind  identificarea  şi  gestionarea  riscului  de  către  structura 

managerială.  Responsabilitatea auditului  intern în managementul riscului este subliniată 

chiar  prin  definiţia  auditului  intern.  Cercetând  această  responsabilitate  am  obţinut 

următoarele concluzii:

• auditul  îşi  stabileşte  adecvat  tehnicile  şi  procedurile  numai  dacă  are  la  bază  o 

cunoaştere  temeinică  a  riscurilor  cu  care  se  confruntă  entitatea,  de  aceea 

cunoaşterea riscurilor şi a efectelor lor este un cămp de cercetare pentru auditor, 

cunoaşterea acestor riscuri are rolul de a ajuta auditorul să incadreze entitatea într-o 

zonă sau alta de risc. 

• nu este importantă multitudinea factorilor de risc, ci cunoaşterea riscului ca atare, 

modul în care acesta acţionează, factorii care conduc şi îl întreţin într-un mediu 

favorabil, precum şi factorii care îl pot îndrepta spre dispariţie.

• importanţa administrării riscului rezultă din responsabilitatea managementului de a 

proiecta şi implementa un sistem de control intern care să realizeze gestionarea 

legală şi eficientă a riscurilor asociate activităţilor desfăşurate în cadrul entităţii. 

• auditul intern are rolul de a oferi asigurări managementului entităţii în legătură cu 

funcţionalitatea  sistemului  de  control  intern  şi  cu  calitatea  managementului 

riscului.  

• rolul  auditului  intern  în  guvernanţa  corporativă  este  de  a  răspunde  principiilor 

guvernanţei  corporative  şi  de  a  aduce  un  plus  în  aplicarea  cât  mai  eficientă  a 

obiectivelor entităţii.

Auditul intern devenind din ce în ce mai important în activitatea de detectare a fraudelor 

am considerat ca fiind interesant să realizăm o evaluare a  contribuţiei auditului intern la 

detectarea  şi  prevenirea  fraudelor.  În  urma  cercetării  intreprinse,  am  obţinut  anumite 

concluzii pe care le apreciem a fi utile: apreciem ca fiind oportună practica examinării, cu 

ocazia derulării fiecărei misiuni de audit intern, alături de obiectivele specifice domeniului 
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auditat şi a altor obiective care să ajute entitatea în diminuarea riscului de fraudă, referitor 

la: 

• existenţa  regulilor  scrise  care  să  descrie  activităţile  interzise  şi  măsurile  care 

trebuie luate în cazul în care regulile stabilite sunt încălcate; 

• stabilirea şi menţinerea unor reguli de autorizare pentru fiecare operaţiune; 

• circuitele  informaţionale  sunt  fiabile  şi  permit  managementului  să  obţină  date 

adecvate, corecte şi la timp asupra proceselor desfăşurate.

De asemenea, recomandăm crearea unui  Departament antifraudă care ar putea furniza o 

asigurare asupra calităţii sistemelor de control intern elaborate şi implementate de către 

managementul  entităţii  pentru  a  asigura  protecţia  efectivă  şi  echivalentă  a  intereselor. 

Prezentarea  cazurilor  concrete  în  abordarea  riscurilor  au  reprezentat  aportul  personal ce 

completează studiul privind riscul de eşantionare în auditul intern.

Obiectivul principal al capitolului al-V-lea a constat în prezentarea metodologiei referitoare la 

derularea misiunilor de audit intern.   În vederea realizării acestui deziderat, ne-am propus 

următoarele obiective secundare :

• reliefarea domeniului de aplicare a misiunii de audit intern;
• prezentarea şi explicarea misiunilor de audit intern;
• implementarea metodologiei auditului intern, definirii procedurii generale a desfăşurării 

auditului intern la o societate comercială;
• prezentarea aplicaţiei  practice privind evaluarea activităţii  de inventariere  din cadrul 

societăţii;

Scopul acestui capitol a fost acela de a oferi un model cât mai exhaustiv, am încercat să 

prezentăm modalitatea practică de organizarea şi funcţionarea a auditului intern, deoarece 

Standardele  Internaţionale  pentru  Practica  Profesională  a  Auditului  Intern  enunţă  doar 

principiile  generale  care ar trebui să guverneze procesul auditului  intern fără a preciza 

modalităţile practice de realizare.

Explicarea domeniului de aplicare a misiunilor de audit intern, prezentarea acestor misiuni şi a 

metodologiei specifice au conturat explicaţii necesare ulterioare pentru înţelegerea procedurii 

generale de derulare a acestui tip de audit. Pentru înţelegerea aportului personal adus în cadrul 

acestui capitol nu putem omite faptul că este importantă definirea operaţiunii elementare şi a 
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contura etapele de identificare a acestor tipuri de operaţiuni. Astfel, o operaţiune elementară 

reprezintă o  activitate a domeniului auditat, ale cărei caracteristici pot fi definite teoretic şi 

comparate  cu  realitatea  practica.  Etapele  identificării  operaţiunilor  elementare  ar  putea  fi 

prezentate astfel:

• detalierea  fiecărei  activităţi  în  operaţii  succesive  descriind procesul  de la  realizarea 

acestei activităţi până la înregistrarea ei (circuitul auditului);

• definirea  pentru  fiecare  operaţiune  în  parte  a  condiţiilor  pe  care  trebuie  sa  le 

îndeplinească din punct de vedere al controalelor specifice şi al riscurilor aferente (ce 

trebuie să fie evitate);

• determinarea  modalităţilor  de  funcţionare  necesare  pentru  ca  entitatea  sa  atingă 

obiectivul şi să elimine riscul.

Reliefarea  aplicaţiei  practice  privind evaluarea  activităţii  de inventariere  şi  a  procedurii  de 

derulare a auditului intern la o societate comercială conturează  aport personal evidenţiat în 

acest capitol.

Obiectivul  principal  al  capitolului  al-VI-lea  constă  în  prezentarea  şi  explicarea  cercetării  
empirice referitoare la sistemul de audit existent la societăţile comerciale.  În vederea realizării 
acestui deziderat, ne-am propus următoarele obiective secundare :

• abordarea teoretică a cercetării empirice referitoare la sistemul de audit existent la o 
societate comercială;

• argumentarea studiului realizat;
• prezentarea şi interpretarea datelor obţinute în urma studiului;
• explicarea finalităţii studiului.

Pentru amplasarea în context a rezultatelor obţinute,  considerăm că acest studiu ne oferă 

posibilitatea  de  a  analiza  tendinţa  generală  înregistrată  la  nivelul  eşantionului  realizat, 

această tendinţă ne demonstrează o tendinţa de creştere a interesului societăţilor comer-

ciale pentru implementarea sistemului de audit intern precum şi necesitatea asumării unor 

costuri pentru realizarea acestui lucru, avantajele fiind evidente.Ca şi o concluzie generală  

desprinsă în urma studiului realizat, considerăm că gradul de satisfacţie privind sistemul 

de audit intern existent la societăţile comerciale este la un nivel acceptabil, cu precizarea 

că mai sunt necesare eforturi suplimentare pentru eliminarea dificultăţilor şi confuziilor 

care afectează  activitatea de audit intern.  Cercetarea empirică realizată prin intermediul 
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chestionarului (prin poşta electronică) şi interpretarea rezultatelor obţinute au reprezentat 

atât scopul, cât şi aportul personal al acestui capitol. 
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6. Limitele cercetării şi perspectivele cercetării

Lucrarea se încadrează în aria de cercetare propusă şi respectă obiectivele stabilite iniţial, 

cu toate acestea este foarte dificilă elaborarea unui model de implementare a sistemului de 

audit intern la o societate comercială şi utilizarea în mod practic a metodologiei auditului 

intern. Domeniul de cercetare este în realitate mult mai larg şi imposibil de acoperit în 

totalitate  printr-un model  general  care  se  doreşte  a  fi  aplicat  în  practică  de societăţile 

comerciale,  de asemenea  modelul  prezentat  cuprinde doar  elemente de referinţă,  astfel 

rămân  probleme  deschise  care  pot  fi  abordate  şi  perfecţionate  în  cadrul  viitoarelor 

cercetări. 

Limitele cercetării se pot identifica făcând referire atât la dinamica subiectului tratat, cât şi 

la  amploarea  literaturii  de  specialitate,  care  a  impus  realizarea  unei  delimitări 

metodologice în vederea realizării unui studiu elaborat, pe de altă parte implementarea s-a 

efectuat doar la nivelul unei singure societăţi comerciale.

În ceea ce priveşte  limitele analizei  întreprinse în realizarea cercetării empirice privind 

motivaţiile  pentru  implementarea  unui  sistem de  audit  intern   şi  gradul  de  satisfacţie 

referitor la cel existent  pe care le-am identificat, ar fi următoarele:

a) Includerea în construcţia chestionarului doar a întrebărilor închise şi a întrebărilor 

semiînchise, poate dacă am fi folosit şi întrebări deschise ar fi putut genera o mai 

mare precizie, în ciuda dificultăţilor de analiză şi prelucrare a acestora;

b) Ne-am îndreptat  atenţia  doar  asupra aspectelor  cele  mai  relevante  din  tematica 

cercetată din dorinţa de a nu răpi prea mult din timpul respondenţilor, astfel încât 

acestia să nu fie descurajaţi în completarea chestionarului;

c) Considerăm  că  prin  extinderea  acestei  cercetări  la  un  număr  mai  mare  de 

respondenţi ar fi fost posibil să obţinem un grad de eroare mai scăzut, cu influenţe 

directe asupra rezultatelor cercetării;

d) Studiul ar fi mai relevant dacă s-ar extinde la nivel regional sau naţional.

Considerăm că aceste limite nu au un efect semnificativ asupra realizării studiului empiric 

şi  nu  afecteaza  relevanţa  concluziilor  obţinute  din  analiza  rezultatelor,  deşi  eşantionul 
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folosit a avut o arie relativ restrănsă de cuprindere, chestionându-se doar 310 de societăţi 

comerciale din judeţul Cluj, care ocupă locul II din ţară,  după Bucureşti,  ca număr de 

entități înregistrate la Registrul Comerţului.

Această   cercetare  ştiinţifică  a  auditului  intern  realizată  prin  prezenta  teză  de doctorat 
prezintă anumite limite de ordin formal şi de natură organizatorică:
Limitele de ordin formal ale problematicilor abordate se referă la următoarele:

• în  determinarea  paşilor  caracteristici  procedurilor  specifice  auditului  intern, 
particularităţile fiecărei entităţi juridice îşi pun amprenta;

• extinderea studierii relaţiilor auditului intern. 
Limitele de natură organizatorică ale problematicilor abordate se rezumă la:

• construirea unui chestionar adresat auditorilor, conducerii entităţilor juridice şi organelor 
de control (Administraţia  Financiară  Judeţeană,  Cameră de Conturi)  sub egida unei 
instituţii  de  prestigiu,  referitor  la  necesitatea,  rolul  măsurilor  aplicate  şi  a 
responsabilităţilor în urma lucrărilor de audit desfăşurate, ceea ce ar permite o colaborare 
fructuoasă între mediul academic şi cel al afacerilor interne şi internaţionale;

• găsirea adevăratei motivaţii a respondenţilor la chestionarul propus anterior;
• realizarea stadiului cercetării pe o perioadă mai îndelungată de timp şi la lucrări de 

specialitate publicate şi în alte limbi de circulaţie internaţională (nu doar limba engleză şi 
cea franceză). 

Perspectivele cercetării

Apreciem că toate aceste limite prezentate mai sus pot fi transformate în perspective ale 
cercetării. Luând în considerare limitele enunţate anterior, am identificat şi anumite perspective  
de cercetare, ce pot constitui direcţii ale viitoarelor cercetări şi anume:

• conturarea corelaţiei existente între problemele auditului intern din România şi gradul de 
respectare al prevederilor naţionale şi a celor din standardele de audit intern;

• identificarea ariilor tematice în respectarea prevederilor legale amintite;
• realizarea  unei  cercetări  referitoare  la  relaţia  dintre  principalele  organisme  ce 

reglementează  auditul  intern  şi  problemele  rezolvate  sau  nu  ale  practicienilor  din 
domeniu;

•  extinderea stadiului cercetării pe tematici complementare auditului intern.

O recomandare  ar  fi  îmbunătăţirea  modelului  de  implementare  a  sistemului  de  audit 

intern, oferit prin acest studiu la societatea comercială prezentată, care poate fi urmat şi de 

alte  societăţi  comerciale,  concluziile  unor  astfel  de  cercetări,  efectele  potenţiale  ale 

acestora pot avea drept beneficiar direct-mediul economic local, regional, naţional.
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O altă recomandare ar fi continuarea cercetării deschise în capitolul şase referitoare la 

percepţia societăţilor comerciale asupra sistemului de audit intern existent, mai sunt multe 

aspecte de analizat, precum şi încercarea de a identifica noi modalităţi de îmbunătăţire a 

metodologiei  auditului  intern,  totodată  propunem investirea  de  resurse  în  cercetarea  şi 

implementarea unor softuri specializate de colectare şi prelucrare a informaţiilor necesare 

în procesul de documentaţie a muncii de audit.

   

Orice  lucrare  de  cercetare  oricât  de  complexă  ar  fi  nu  poate  elucida  toate  aspectele 

referitoare  la  problematicile  supuse  cercetării,  noi  apreciem  că,  noi  întrebări  şi  noi 

răspunsuri ar îmbunătăţii calitatea acestei cercetări,  motiv pentru care propunem pentru 

viitoare  cercetări  identificarea  unor  dificultăţi  cu  care  se  confruntă  auditorul  intern  în 

Romania, dezvoltarea unei cercetări mai ample şi complexe privind desfăşurarea auditului 

intern la societăţile comerciale, dezvoltarea unor studii şi chestionare privind sistemul de 

audit existent precum şi perspective, sub emblema unor asociaţii profesionale, considerăm 

că ar avea un impact mai mare, decât cel realizat de către noi.
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