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Cuvinte cheie 

Contabilitate, control, audit, resurse bugetare, cheltuieli publice, buget, situaţii 

financiare, imagine fidelă. 

 

Introducere 
În pofida scopului propus prin chiar denumirea prezentului proiect de cercetare 

”Contabilitatea şi controlul formării şi utilizării resurselor bugetare”, o acoperire deplină a 

subiectului nu a stat în intenţia autorului, ştiindu-se că epuizarea subiectului este departe de a 

fi posibilă într-o lucrare. Mai mult, în aceste vremuri de criză economico-financiară şi de 

transformări prin care trece întreaga lume, orice lucrare cu acest subiect nu poate fi decât 

incompletă. Deşi tema prezentului proiect de cercetare este destul de complexă şi de dificil de 

tratat, importanţa sa pretinde ducerea acesteia la bun sfârşit, cercetătorul asumându-şi riscurile 

aferente, respectiv limitele la care este supus proiectul de cercetare.  

Motivaţia şi importanţa cercetării 
Realizarea unei lucrări de o asemenea amploare, precum cea din cadrul unui program 

de studii doctorale, este condiţionată de existenţa unei motivaţii şi a unui set de argumente 

care să justifice credibil motivaţia care a stat la baza alegerii tematicii respective de cercetare. 

Pentru rezultate eficiente şi realmente utile în urma activităţii de cercetare este absolut necesar 

ca acela care se află în postura de cercetător să găsească cele mai eficiente şi eficace metode şi 

tehnici de cercetare a temei alese. 

Primul pas pe care cercetătorul trebuie să-l realizeze înainte de a purcede la realizarea 

unui demers ştiinţific de o asemenea anvergură este acela de a-şi stabili o strategie de 

abordare a tematicii propuse spre cercetare, iar această strategie trebuie să fie ancorată în jurul 

a cel puţin următoarelor centre de interes: 

 Motivaţia: prezentarea argumentelor care justifică necesitatea unor eforturi reale de 

cunoaştere în acest domeniu; 

 Utilitatea: potenţialele beneficii ale unui astfel de proiect de cercetare şi criteriile 

care justifică importanţa unui astfel de studiu; 

 Limitele potenţiale ale cercetării. 

În determinarea argumentelor care să justifice necesitatea reală de cunoaştere în 

acest domeniu este necesar, în primul rând, să delimităm domeniul asupra căruia ne îndreptăm 

eforturile de cercetare. Contabilitatea de angajamente (accrual accouting) a devenit un 

standard în majoritatea administraţiilor publice din Europa, Comisia Europeană fiind 

promotoarea acestei metode alături de Federaţia Internaţională a Contabililor. Comisia 

Europeană s-a angajat să modernizeze şi să îmbunătăţească sistemul contabil din Uniunea 

Europeană, care pun accent pe transparenţă şi acurateţe. Astfel, pe data de 17 decembrie 2002, 

Comisia Europeană a adoptat decizia asupra modernizării sistemului contabil propriu. 

Reforma a constat în trecerea de la contabilitatea de numerar (cash) la cea pe bază de 

angajamente (accrual), începând cu data de 1 ianuarie 2005, pentru că furnizează o imagine 

mai clară a activelor şi datoriilor la orice moment în timp. Cerinţe noi privind îmbunătăţirea 
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calităţii informaţiilor financiare furnizate de situaţiile financiare din sectorul public au fost 

precizate în Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene 

nr.1605/2002 şi în Regulamentul Comisiei Europene privind regulile detaliate de 

implementare a Regulamentului financiar nr.2342/2002, capitolul ”Prezentarea conturilor şi 

a contabilităţii”  

Nevoia de convergenţe şi armonizări privind contabilitatea instituţiilor publice din 

România cu Regulamentele Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru 

Sectorul Public a rezultat dintr-o serie de responsabilităţi pe care ţara noastră şi le-a asumat 

pentru a deveni ţară membră a Uniunii Europene. Astfel, prin Documentul de poziţie la 

capitolul 11 ”Uniunea Economică şi Monetară”, România şi-a asumat răspunderea raportării 

datelor privind finanţele publice în conformitate cu prevederile Sistemului European de 

Conturi, ceea ce presupune respectarea regulilor contabile prevăzute şi a momentului 

înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. 

Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană a pus în faţa profesionistului 

contabil probleme de atitudine, de raţionament, de etică şi de strategie. Teoria, practica şi 

experienţa proprii domeniului contabil oferă alternative pe care contabilul trebuie să le judece 

pentru a alege. În acest context, marea provocare căreia profesia contabilă trebuie să-i facă 

faţă este dată de reconstrucţia credibilităţii şi încrederii categoriilor de utilizatori asupra 

realităţii datelor furnizate de contabilitate şi produsul său final – situaţiile financiare. 

Cunoaşterea sistemului patrimonial, a capacităţii acestuia de a genera profit la un 

moment dat este asigurată cu ajutorul contabilităţii cât şi printr-un control exigent şi eficient. 

Se poate spune că atât la nivel macroeconomic cât şi microeconomic controlul reprezintă o 

funcţie eficientă şi necesară a conducerii. 

Controlul este o necesitate atât obiectivă cât şi subiectivă, dar nu ca un scop în sine, ci 

ca un mijloc de perfecţionare a oricărei activităţi şi chiar a procesului de conducere. 

Cunoaşterea conţinutului controlului necesită acordarea importanţei cuvenite pe toate treptele 

piramidale decizionale, de la terminologia folosită până la determinarea rolului informaţiei 

furnizate de către acesta. 

În literatura de specialitate şi în practica unor ţări dezvoltate apar unii termeni care nu 

sunt utilizaţi corespunzător conţinutului lor. De altfel, şi în ţara noastră sunt o serie de 

confuzii privind definirea şi delimitarea controlului. 

Controlul pătrunde în esenţa fenomenelor şi contribuie efectiv la conducerea 

ştiinţifică şi eficientă, sesizează aspectele negative în momentul în care acestea se manifestă 

ca tendinţă şi intervine operativ pentru prevenirea şi lichidarea cauzelor.  

Controlul, ca formă de cunoaştere este lipsit de sens dacă nu se manifestă şi ca formă 

de perfecţionare a modului de gestionare a patrimoniului şi de organizare şi conducere a 

activităţii entităţii. Prin control se acţionează în direcţiile esenţiale ale cerinţelor sociale, se 

acordă atenţie deosebită problemelor economice şi financiare concrete, trecerii de la faza de 

preocupări generale, de program, la asigurarea continuităţii practice eficiente. 

În acelaşi timp, în cadrul relaţiilor dintre agenţii economici, care se creează în 

condiţiile economiei de piaţă, controlul poate contribui nu numai la bunăstarea şi prosperitatea 
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agenţilor economici ca atare, ci şi la creşterea economică, la progresul tehnic şi economico-

social, la competitivitatea şi deschiderea economiei româneşti atât de necesare. 

Perioada de criză prin care trece economia autohtonă, presupune un control eficient şi 

ferm la toate nivelele, control care să asigure respectarea legalităţii, atât în sectorul public cât 

şi în cel privat, înlăturând şi prevenind abuzul, fraudele, corupţia, evaziunea fiscală, şi alte 

asemenea aspecte negative care din păcate s-au amplificat în ultimii ani. 

Conform legislaţiei în vigoare, în România, distingem existenţa controlului exercitat 

de instituţii specializate de control, ce aparţin de regulă statului şi care exercită controlul 

unităţilor patrimoniale din afara acestora, deci realizează un control extern, indiferent de 

apartenenţa capitalului entităţilor patrimoniale controlate. Necesitatea controlului extern este 

determinată de: stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetare fără de care nici un stat 

nu poate exista; urmărirea modului în care se cheltuieşte banul public; asigurarea respectării 

reglementărilor din domeniul public; funcţionarea instituţiilor statului de drept, precum şi a 

asistenţei sociale a populaţiei (sub toate formele sale) şi verificarea gestionării tuturor 

unităţilor din proprietatea statului.  

Controlul extern vizează probleme de ansamblu, dar şi unele aspecte de detaliu ale 

economiei naţionale şi implicaţiile lor în viaţa social-politică a ţării. 

Pornind de la aceste premise am considerat tematica ”Contabilitatea şi controlul 

formării şi utilizării resurselor bugetare” ca fiind de actualitate, necesitând o laborioasă 

muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor 

necesare dezvoltării ei. 

Importanţa acestui proiect de cercetare se justifică din cel puţin următoarele 

considerente: 

 contribuie la dezvoltarea orizontului de cunoaştere în domeniul contabilităţii şi 

controlului în general, şi asupra contabilităţii publice şi a controlului resurselor 

bugetare în special; 

 contribuie la cunoaşterea principalelor coordonate care au influenţat evoluţia 

contabilităţii publice şi a controlului resurselor bugetare, printr-o abordare de la 

internaţional la naţional; 

 se asigură posibilitatea identificării contribuţiei auditorilor publici externi la 

progresul temei cercetate. 

 

Prezentarea sintetică a capitolelor 
O expunere succintă a structurii şi conţinutului lucrării are următoarea prezentare: 

Capitolul 1. Bugetul de stat şi sistemul resurselor financiare publice, formare şi 

utilizare 

Primul scop în cadrul acestui capitol a fost acela de-a prezenta o imagine de ansamblu 

a bugetului de stat, în diferite ţări ale lumii şi în România, printr-o abordare juridică şi alta 

economică. Ulterior am dorit să analizăm principiile şi regulile bugetare, analiză care ne-a 

permis să identificăm situaţiile speciale ce constituie excepţii şi derogări de la principiile 
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bugetare, precum şi ralierea la anumite concepte şi formularea unor concluzii şi opinii 

personale. 

Un alt aspect important urmărit în cadrul acestei etape a cercetării noastre a fost 

identificarea tipurilor de bugete utilizate în practica internaţională, care ne-a condus la 

susţinerea concepţiei generalizării bugetului pe programe întrucât, constituie o nouă etapă în 

evoluţia practicilor bugetare. 

Datorită faptului că, elaborarea unui buget modern presupune folosirea tehnicilor de 

previziune şi a analizei macro-economice, am considerat pertinentă îndreptarea eforturilor de 

cercetare spre analiza metodelor clasice şi moderne de dimensionare a veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare, care permit evidenţierea impactului economic, social şi politic al 

opţiunilor privind procurarea resurselor şi efectuarea cheltuielilor, pentru a identifica care este 

(după părerea noastră) metoda cea mai potrivită pentru România. 

În ce priveşte sistemul resurselor publice în ţara noastră, prima etapă, a fost centrată pe 

surprinderea aspectelor esenţiale care caracterizează procesul bugetar, sub aspectul 

conţinutului, caracteristicilor şi etapelor acestuia.  

Ulterior am dorit să analizăm, structura resurselor financiare publice şi alocarea 

acestora având în vedere că în toate ţările se constată o cerere sporită de resurse financiare 

generată de creşterea nevoilor sociale într-un ritm mai rapid decât al evoluţiei produsului intern 

brut.  

Am considerat că este necesară îndreptarea eforturilor de cercetare spre analiza 

fiscalităţii ca şi concept şi mod de manifestare, încercând să identificăm specificul sistemului 

fiscal românesc faţă de ţările UE şi cauzele şi formele sub care se manifestă evaziunea fiscală. 

La finele capitolului am încercat să surprindem diverse accepţiuni cu privire la 

conţinutul noului sistem de management public (NMP) şi să prezentăm avantajele 

implementării conceptelor NMP în ţara noastră. 

 

Capitolul 2. Contabilitatea instituţiilor publice 

 

Unul din obiectivele acestui capitol din cadrul prezentei lucrări a fost acela de-a urmări 

organizarea şi conducerii contabilităţii instituţiilor publice. După prezentarea modului de 

organizare şi conducere a contabilităţii publice sunt definite procesele de normalizare şi 

armonizare a contabilităţii publice şi prezentate IPSAS. 

Atenţia cuvenită a fost acordată particularităţilor contabilităţii trezoreriei şi calităţii, 

expresivităţii şi accesibilităţii informaţiilor din contabilitatea instituţiilor publice. 

În vederea avansării cunoaşterii domeniului supus cercetării am considerat oportun 

prezentarea unui studiu comparativ asupra tratamentului contabil şi al raportării în situaţiile 

financiare, potrivit normelor contabile naţionale pentru sectorul public şi Regulamentele 

europene şi IPSAS, prin care au fost identificate elementele de convergenţă dar şi cele de 

diferenţe, între IPSAS şi normelor naţionale. 

 Unul din obiectivele majore ale acestui capitol a fost acela de a vedea care este 

percepţia imaginii fidele din perspectiva auditorilor publici externi din cadrul Curţii de 

Conturi, implicaţi în auditarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice. Această cercetare 
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empirică bazată pe chestionar a fost construită pornind de la un sistem de ipoteze, care în 

urma prelucrării şi analizei datelor obţinute au fost validate sau infirmate. 

 

Capitolul 3. Controlul formării şi utilizării resurselor bugetare 

În cadrul acestui capitol activitatea de cercetare a fost centrată pe surprinderea 

aspectelor esenţiale care privesc controlul financiar, respectiv: concept, clasificare, perimetru 

de manifestare şi obiective. Ulterior acestei prezentări am abordat controlul intern în 

condiţiile principiilor generale de bună practică care compun acquis-ul comunitar, prezentând 

totodată elementele cheie ale celebrelor modele COSO şi CoCo. 

Datorită importanţei auditului intern , am considerat pertinent îndreptarea eforturilor 

spre prezentarea acestuia ca o profesie menită să răspundă necesităţilor organizaţiilor în 

continuă schimbare. Auditul intern axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit 

astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor riscuri ale organizaţiei. 

Am prezentat în continuare succint auditul de stat din ţările membre UE pentru ca apoi 

să ne îndreptăm eforturile spre auditul extern al situaţiilor financiare exercitat de Curtea de 

Conturi a României. Am considerat oportun efectuarea unui studiu asupra constatărilor 

auditorilor publici externi, pentru a surprinde aspectele cu impact asupra situaţiilor financiare. 

Am încercat să acordăm atenţia cuvenită principalelor particularităţi ale controlului 

intern şi auditului intern, evidenţiind faptul că în literatura de specialitate şi chiar în legislaţia 

românească, există încă unele confuzii, unele neclarificări ale celor două concepte. 

La finalul capitolului am prezentat o serie de particularităţi şi deosebiri între auditul 

intern şi auditul extern.  

Concluziile, limitele şi perspectivele cercetării 
Obiectivul major al acestei părţi finale a lucrării de doctorat este acela de a realiza o 

sinteză a rezultatelor finale ale cercetării întreprinse, iar extragerea celor mai importante 

concluzii şi sintetizarea lor pe parcursul a câtorva pagini nu este o sarcină deloc uşoară ţinând 

cont de amploarea eforturilor de cercetare pe care le presupune realizare unei lucrări de 

doctorat. Pentru a reuşi să surprindem o prezentare cât mai succintă şi elocventă a celor mai 

importante concluzii care se degajă în urma muncii depuse pentru realizarea acestei lucrări, ne 

propunem să apelăm la o structurare a acestor rezultate pe următoarele direcţii principale: 

1. Rezultatele şi concluziile desprinse în urma activităţii de cercetare cu caracter 

teoretic; 

2. Rezultatele şi concluziile desprinse în urma activităţii de cercetare empirică şi a 

studiilor de caz; 

3. Relevanţa şi contribuţia ştiinţifică a rezultatelor cercetării la dezvoltarea tematicii de 

cercetare abordate. 

În cele ce urmează, ne propunem ca pentru toate cele trei direcţii principale enunţate 

mai sus, să oferim o imagine concisă, clară şi completă a principalelor rezultate desprinse în 

urma activităţii de cercetare. 
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1. Rezultatele şi concluziile desprinse în urma activităţii de cercetare cu caracter 

teoretic  

Prima etapă pe care ne-am propus să o abordăm în activitatea de studiu dedicată 

cercetării contabilităţii şi controlului formării şi utilizării resurselor bugetare a fost legată de 

dimensionarea stadiului actual al cunoaşterii privind tematica abordată. Importanţa acestei 

etape în cercetarea noastră este dată de faptul că trebuie să cunoaştem de unde am plecat, unde 

suntem şi spre ce ne îndreptăm.  

Reforma contabilă în România a început odată cu apariţia Legii Contabilităţii 

nr.82/1991 care a vizat şi vizează perfecţionarea sistemului contabil românesc pe baza unor 

principii şi reguli prevăzute de directivele europene, astfel încât situaţiile financiare întocmite 

de entităţi să corespundă cerinţelor unor categorii cât mai largi de utilizatori. Planul de acţiune 

al Guvernului României prin Programul pentru 2000-2004 cuprindea restructurarea 

contabilităţii sectorului public prin: îmbunătăţirea clasificaţiei bugetare; stabilirea priorităţii 

clasificaţiei economice faţă de clasificaţia funcţională şi instituţională; suplimentarea 

contabilităţii pe bază de numerar cu contabilitatea pe bază de angajamente.  

La sfârşitul anului 2002, MFP aprobă normele metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, planul de conturi şi monografia 

principalelor operaţiuni (Ordinul 1746/2002). Prevederile se aplică experimental pe un număr 

de 13 ordonatori principali de credite începând cu semestrul I al anului 2003, în paralel cu 

reglementările existente, pentru ca începând cu 1 ianuarie 2004, să fie obligatorii la toate 

instituţiile publice. 

Prin OG 81/2003 se introduce amortizarea pentru a se reflecta valoarea reală a 

bunurilor şi prezentarea prin situaţiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului 

prin care s-a dorit, aducerea imobilizărilor la costul curent sau la valoarea de intrare 

actualizată, concomitent cu elaborarea normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe prin OMFP 1487/2003 şi ulterior prin OMFP nr.3471/2008.  

Paşi importanţi pentru trecerea la contabilitatea de angajamente au fost emiterea 

OMFP nr.520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii veniturilor bugetare, care prevede obligativitatea înregistrării în 

contabilitate a veniturilor, în momentul datorării acestora şi apariţia OMPF nr.1954/2005 

pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, prin care a fost introdusă 

noua clasificaţie bugetară, aplicabilă din 2006 conformă cu cerinţele SEC 95 pentru 

respectarea standardelor organismelor internaţionale privind compilarea şi prezentarea 

statisticilor privind finanţele publice, în vederea îmbunătăţirii structurii şi a transparenţei 

operaţiunilor desfăşurate pe seama fondurilor publice, precum şi a angajamentului României 

privind implementarea acquis-lui comunitar în domeniul finanţelor publice, asumat prin 

documentul de poziţie la Capitolul 11 - Uniunea Economică şi Monetară. 

 Prin OMFP nr.1917/2005 au fost aprobate Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 
şi ast

fel se marchează trecerea 

efectivă de la sistemul de contabilitate pe bază de numerar spre cel pe bază de angajament, 

începând cu 1 ianuarie 2006. 
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Contabilitatea de angajamente (accrual accouting) a devenit un standard în 

majoritatea administraţiilor publice din Europa, Comisia Europeană fiind promotoarea acestei 

metode alături de Federaţia Internaţională a Contabililor. Comisia Europeană s-a angajat să 

modernizeze şi să îmbunătăţească sistemul contabil din Uniunea Europeană, care pun accent 

pe transparenţă şi acurateţe. Astfel, pe data de 17 decembrie 2002, Comisia Europeană a 

adoptat decizia asupra modernizării sistemului contabil propriu. Reforma a constat în trecerea 

de la contabilitatea de numerar (cash) la cea pe bază de angajamente (accrual), începând cu 

data de 1 ianuarie 2005, pentru că furnizează o imagine mai clară a activelor şi datoriilor la 

orice moment în timp. Cerinţe noi privind îmbunătăţirea calităţii informaţiilor financiare 

furnizate de situaţiile financiare din sectorul public au fost precizate în Regulamentul 

financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene nr.1605/2002 şi în 

Regulamentul Comisiei Europene privind regulile detaliate de implementare a 

Regulamentului financiar nr.2342/2002, capitolul ”Prezentarea conturilor şi a contabilităţii”  

Nevoia de convergenţe şi armonizări privind contabilitatea instituţiilor publice din 

România cu Regulamentele Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru 

Sectorul Public a rezultat dintr-o serie de responsabilităţi pe care ţara noastră şi le-a asumat 

pentru a deveni ţară membră a Uniunii Europene. Astfel, prin Documentul de poziţie la 

capitolul 11 ”Uniunea Economică şi Monetară”, România şi-a asumat răspunderea raportării 

datelor privind finanţele publice în conformitate cu prevederile Sistemului European de 

Conturi, ceea ce presupune respectarea regulilor contabile prevăzute şi a momentului 

înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. 

Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană a pus în faţa profesionistului 

contabil probleme de atitudine, de raţionament, de etică şi de strategie. Teoria, practica şi 

experienţa proprii domeniului contabil oferă alternative pe care contabilul trebuie să le judece 

pentru a alege. În acest context, marea provocare căreia profesia contabilă trebuie să-i facă 

faţă este dată de reconstrucţia credibilităţii şi încrederii categoriilor de utilizatori asupra 

realităţii datelor furnizate de contabilitate şi produsul său final – situaţiile financiare. 

Armonizarea cu Directivele Uniunii Europene reclamă îmbunătăţirea cadrului 

legislativ şi în privinţa controlului care să stabilească principiile de funcţionare, independenţa 

acestuia, metodele, tehnicile şi procedeele specifice, dar şi eliminarea paralelismelor şi 

suprapunerilor în exercitare. Locul şi rolul controlului, plasat în centrul fluxurilor de 

informaţii, este tocmai de a primi informaţiile, de a le prelucra, analiza şi apoi transmite 

operativ factorilor de decizie, care le utilizează pentru a menţine sau modifica anumite 

configuraţii ale sistemului condus. 

Rolul controlului ca atribut al conducerii economice a unei întreprinderi, organizaţii 

sau instituţii, este astăzi unanim recunoscut. Încă de la începutul secolului trecut, Henry Fayol 

(considerat alături de F.W. Taylor, drept părinte al ştiinţei conducerii), definea conducerea 

întreprinderii prin cinci atribuţii principale: prevederea, organizarea, comanda, coordonarea şi 

controlul.  

Integrarea în UE a facilitat obţinerea unei viziuni generale din ce în ce mai clare 

asupra sistemelor de control şi audit utilizate de diferite ţări. România s-a caracterizat prin 

ample procese de reformă economică, financiară şi socială, ale căror obiective au reprezentat 
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promovarea şi implementarea unor metodologii ale căror obiective trebuiau armonizate atât pe 

plan intern, cât şi pe plan extern. 

Integrarea în Uniunea Europeană a impus României găsirea unor noi căi pentru 

eficientizarea activităţii economice şi înlăturarea unor neconcordanţe întâlnite atât în 

activitatea întreprinderilor cât şi a instituţiilor publice. Astfel, pe lângă adoptarea Standardelor 

Internaţionale de Contabilitate la nivelul agenţilor economici, trecerea la un nou sistem 

contabil, bazat pe Sistemul European de Conturi la instituţiile publice, precum şi alte 

îmbunătăţiri legate de legislaţia economică şi fiscală, s-a impus şi organizarea activităţii de 

audit, atât la agenţii economici, cât şi la instituţiile publice.  

Aderarea la Uniunea Europeană a impus ca cerinţă existenţa unor sisteme solide de 

management financiar, dar şi modalităţi de control al acestora, ca urmare a faptului că ţara 

noastră utilizează fonduri comunitare, care trebuie folosite cu maxim de eficienţă. 

2. Rezultatele şi concluziile desprinse în urma activităţii de cercetare empirică şi a 

studiilor de caz 

Un organism profesional supra-naţional nu poate impune standardele contabile, date 

fiind particularităţile fiecărui stat sau regiuni, precum şi legislaţia naţională. Consiliul de lucru 

pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS Board) 

dezvoltă standarde care să fie convergente cu IFRS-urile, dar se abat de la acestea acolo unde 

sunt motive specifice sectorului public. IPSAS Board recunoaşte dreptul guvernelor şi 

normalizatorilor naţionali de a stabili standarde contabile şi îndrumări pentru raportarea 

financiară, dar încurajează guvernele pentru trecerea la contabilitatea de angajamente, 

adoptarea IPSAS şi armonizarea cerinţelor naţionale cu IPSAS. Din aceste considerente 

IPSAS nu pot fi implementate în totalitate dar constituie o bază bună de consultare. 

Finalitatea contabilităţii publice este de a garanta obţinerea imaginii fidele asupra 

situaţiei poziţiei financiare, a performanţei financiare, dar şi asupra fluxurilor de trezorerie şi 

execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli. 

În condiţiile celor prezentate, în cadrul capitolului 2, am prezentat studiul comparativ 

asupra tratamentului contabil şi al raportării în situaţiile financiare, potrivit normelor contabile 

naţionale pentru sectorul public aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul financiar aplicabil 

bugetului general al Comunităţii Europene nr.1605/2002, Regulamentul Comisiei Europene 

privind regulile detaliate de implementare a Regulamentului financiar nr.2.342/2002 şi 

IPSAS, publicate pe site-ul IFAC în luna martie 2008. Scopul acestui studiu a fost acele de a 

prezenta elementele de convergenţă şi de diferenţă între normele naţionale şi IPSAS. 

Concluziile desprinse în urma studiului prezentat sunt următoarele: 

 prin preluarea de normele naţionale a modelului situaţiilor financiare (Bilanţ, Cont de 

rezultat economic, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Contul de execuţie bugetară pentru 

venituri şi cheltuieli), care se bazează pe IPSAS 1 ”Prezentarea situaţiilor financiare” şi 

IPSAS 2 ”Situaţia fluxurilor de trezorerie”, dar şi principiile care stau la baza întocmirii 

acestora (continuitatea activităţii, prudenţa, permanenţa metodelor etc.), se poate afirma că s-a 

realizat armonizarea contabilităţii instituţiilor publice cu Regulamentul financiar aplicabil 
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bugetului general consolidat al Comunităţii Europene nr.1605/2002 şi Regulamentul Comisiei 

Europene privind regulile detaliate de implementare a Regulamentului financiar nr. 

2342/2002, capitolul referitor la ”Prezentarea conturilor şi a contabilităţii”.  

 în sectorul public, IPSAS 1 ”Prezentarea situaţiilor financiare” include următoarea 

cerinţă: ”Situaţiile financiare nu trebuie declarate ca fiind conforme cu IPSAS decât dacă ele 

sunt conforme cu toate cerinţele fiecăruia dintre IPSAS”. Comisia Europeană nu a aprobat o 

directivă specifică referitoare la contabilitatea instituţiilor publice, aşa cum e cazul sectorului 

privat, unde potrivit Regulamentului CE nr.1.606/2002 privind aplicarea IAS, Comisia decide 

cu privire la aplicabilitatea în cadrul Comunităţii, a IAS.  

În aceste condiţii, se poate vorbi mai degrabă despre o convergenţă a normelor 

naţionale cu IPSAS decât de conformitate, care este definită ca fiind procesul prin care este 

apreciată concordanţa în conţinutul regulilor de prezentare şi întocmire a situaţiilor financiare, 

reprezentând o armonizare a reglementărilor naţionale cu regulile prezentate de organismele 

regionale şi internaţionale de normalizare contabilă, în timp ce convergenţa constituie 

preluarea pe plan naţional a spiritului IPSAS şi a cadrului conceptual, respectiv adoptarea 

unora dintre tratamentele contabile prevăzute în normele internaţionale. 

Concluzia desprinsă din studiul comparativ prezentat este că, calitatea informaţiilor 

furnizate prin situaţiile financiare poate şi trebuie să fie îmbunătăţită continuu pentru a furniza 

informaţii relevante, credibile şi totodată pentru a asigura comparabilitatea între perioadele de 

raportare, dar şi între entităţi publice din aceeaşi ţară sau din ţări diferite, precum şi 

comparabilitatea conturilor naţionale între state. 

Acest deziderat se poate realiza prin creşterea în continuare a gradului de convergenţă 

cu IPSAS, prin: 

 adaptarea formatului de bilanţ şi cont de rezultat economic în acord cu cerinţele 

standardului; 

 întocmirea fluxului de trezorerie prin utilizarea celor două metode: metoda directă şi 

metoda indirectă, prevăzute de standard; 

 prezentarea unor informaţii suplimentare în notele la situaţiile financiare referitoare la: 

modificările bugetului iniţial, erorile perioadelor anterioare, data la care situaţiile financiare 

au fost autorizate pentru emitere/depunere etc.; 

 îmbunătăţirea normelor naţionale referitoare la: evenimente ulterioare care conduc la 

ajustarea situaţiilor financiare, evenimente care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare, 

efectuarea reevaluării pentru întreaga clasă din care face parte activul reevaluat, prezentarea 

metodelor pentru calculul deprecierii activelor, introducerea activelor şi datoriilor contingente 

etc.  

În ciuda faptului că nivelul de asigurare oferit de auditul public extern cu privire la 

calitatea imaginii fidele furnizate de situaţiile financiare nu este unul absolut, totuşi 

contribuţia auditului la restabilirea încrederii publicului în calitatea sistemului de raportare 

financiară are o semnificaţie deosebită. Auditorul, ca şi membru al profesiei contabile în 

ansamblul său, este acela de la care expectanţele privind restabilirea încrederii în utilitatea 

sistemului de raportare financiară sunt foarte mari, iar modul în care aceste cerinţe ale 
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utilizatorilor de situaţii financiare vor fi satisfăcute va influenţa semnificativ viitorul profesiei 

contabile. 

Pornind de la aceste premise, ne-am propus realizarea unei cercetări dedicate analizei 

modului în care auditorii publici externi percep şi utilizează conceptul de imagine fidelă în 

realizarea activităţii lor, iar eşantionul abordat a fost determinat de populaţia auditorilor 

publici externi din cadrul Curţii de Conturi a României. Conceperea chestionarului pe care s-a 

sprijinit realizarea acestui studiu a fost fundamentată în mod obiectiv pe munca de cercetare 

din domeniu depusă până la acel moment, axându-se pe aspectele regăsite în lucrările studiate, 

scopul urmărit fiind acela de a adăuga acestor aspecte teoretice studiate, concluziile practice 

privind analiza calităţii imaginii fidele furnizate de situaţiile financiare, din perspectiva 

auditorilor publici externi. 

O prezentare mult mai detaliată a rezultatelor cercetării este redată în cadrul 

capitolului 2 al prezentei lucrări, însă în cele ce urmează, vom reda sintetic cele mai 

importante concluzii ale acestui studiu empiric: 

 în viziunea a 82,35% dintre auditorii publici externi rolul auditorului financiar este 

acela de a furniza o asigurare rezonabilă, prin exprimarea unei opinii asupra gradului în 

care situaţiile financiare reflectă o imagine fidelă. O altă parte a auditorilor (11,77%) 

consideră că rolul auditorului financiar este acela de verificare independentă a informaţiilor 

contabile în acord cu un set de criterii prestabilite, care se presupune a reflecta dorinţele şi 

nevoile utilizatorilor; 

 analiza răspunsurilor privind factorii care influenţează independenţa auditorilor 

publici externi, 88,23% dintre repondenţi declară că factorul cu cea mai mare influenţă este 

considerat a fi relaţiile financiare, personale sau de altă natură cu entitatea auditată sau cu 

alte persoane din cadrul acesteia. Pe de altă parte observăm şi alţi factori cu impact 

semnificativ asupra independenţei auditorilor publici externi: îndatorarea materială sau sub 

altă formă, către angajaţii entităţii auditate (82,35%), precum şi relaţiile de rudenie sau afini 

până la gradul al patrulea inclusiv, în cadrul entităţii auditate (64,70%). Sunt de remarcat şi 

opiniile potrivit cărora independenţa auditorului public extern poate fi influenţată şi de 

presiunile politice sau din partea unor grupuri de interese interne sau externe entităţii, 

precum şi de implicarea auditorilor în elaborarea şi implementarea sistemelor de 

management şi control ale entităţii verificate; 

  printre factorii care afectează într-o măsură foarte mare eficienţa în munca de audit 

financiar se remarcă resursele de timp insuficiente alocate misiunii de audit, în opinia a 

64,70% dintre repondenţi. Tot într-o măsură foarte mare, afectează munca de audit financiar 

şi imposibilitatea instrumentării unor abateri cu caracter financiar din lipsa de competenţă 

legislativă. Nu este de neglijat faptul că 29,42% dintre repondenţi consideră ca factor cu 

influenţă foarte mare activitatea de control intern neorganizată şi neexercitată; 

 fiecare componentă a setului de situaţii financiare este apreciată ca având o 

anumită importanţă în oglindirea tabloului integral al realităţii imaginii furnizate de situaţiile 

financiare. Procentajul cel mai mare (94,12%) a fost acordat de repondenţi conturilor de 

execuţie bugetară. Considerăm că această pondere este justificată de faptul că auditorii 

publici externi certifică acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie verificate; 
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 cei mai importanţi factori în opinia repondenţilor în ceea ce priveşte aprecierea 

veridicităţii probelor de audit ar fi pertinenţa probei de audit (64,7%) şi gradul de 

independenţă al sursei de provenienţă (47,05%). Importante în aprecierea probelor de audit 

sunt considerate obiectivitatea acestora (52,92%), precum şi forma probei (47,05%). Privind 

în ansamblu aceste rezultate, constatăm din partea repondenţilor acordarea unei mai mari 

importanţe caracteristicilor calitative ale probelor de audit, decât celor cantitative. Suficienţa 

din punct de vedere cantitativ este apreciată ca fiind doar oarecum importantă din perspectiva 

a 58,83% dintre repondenţi; 

 în ce priveşte exprimarea opiniei de audit cu privire la imaginea fidelă furnizată de 

situaţiile financiare, constatăm un aspect îngrijorător şi anume 88,24% dintre repondenţi au 

exprimat întotdeauna o opinie adversă respectiv niciodată opinia fără rezerve; 

 în viziunea majorităţii auditorilor publici externi, imaginea fidelă reprezintă un 

principiu ce trebuie respectat de situaţiile financiare; 

 majoritatea entităţilor publice nu au cunoştinţă de reglementările legale privind 

politicile contabile iar cele care au cunoştinţă de aceste reglementările nu au elaborat politici 

contabile, care să asigure o imagine fidelă a rezultatelor şi poziţiei financiare; 

 părerile privind necesitatea extinderii evaluării la valoarea justă la toate 

elementele bilanţiere, sunt împărţite aproape egal între susţinători şi opozanţi. 

Această cercetare empirică bazată pe chestionar a fost construită pornind de la un 

sistem de ipoteze, care în urma prelucrării şi analizei datelor obţinute au fost validate sau 

infirmate. În tabelul următor prezentăm o sinteză a ipotezelor de lucru formulate evidenţiind 

decizia de acceptare sau refuzare a acestora, rezultată în urma testării acestora prin 

intermediul cercetării empirice derulate. 

 

Sinteza ipotezelor de lucru formulate 

 

Ipoteza de lucru formulată Acceptată/Respinsă 

Is.1. Auditorii publici externi percep sensul conceptului de 

imagine fidelă, ca fiind cel mai apropiat de conformitatea cu 

legislaţia contabilă şi cu standardele contabile internaţionale  

Respinsă 

Is.2. Auditorii publici externi consideră că au o contribuţie 

relevantă la îmbunătăţirea calităţii imaginii fidele furnizate 

de situaţiile financiare ale entităţii pe care o auditează 

Respinsă 

Is.3. În viziunea majorităţii auditorilor publici externi, 

imaginea fidelă reprezintă o cerinţă sau un principiu 

Acceptată 

Is.4. Majoritatea entităţilor publice nu au cunoştinţă de 

reglementările legale privind politicile contabile 

Acceptată 

Is.5. Majoritatea entităţilor publice (care au cunoştinţă de 

reglementările legale) nu au elaborat politici contabile care 

să asigure o imagine fidelă a rezultatelor şi poziţiei financiare 

Acceptată 
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Ipoteza de lucru formulată Acceptată/Respinsă 

Is.6. Evaluarea la valoarea justă ar trebui extinsă la toate 

elementele bilanţiere 

Respinsă 

Is.7. Confuzia dintre valoarea justă şi valoarea de piaţă, ceea 

ce îngreunează aplicarea valorii juste în practică atunci când 

nu există o piaţă activă 

Acceptată 

Is.8. Normele contabile nu fac o delimitare clară între 

valoarea justă şi aplicaţiile sau interpretările ei, şi astfel 

valoarea justă nu apare un concept bine fundamentat 

Acceptată 

Is.9. Necesitatea pregătirii adecvate a profesionistului 

contabil în domeniul evaluării 

Acceptată 

Is.10. Costul ridicat pe care-l presupune utilizarea unui 

evaluator autorizat 

Acceptată 

 

Ca şi o concluzie generală, desprinsă în urma acestei cercetări, putem spune că în 

ciuda faptului că definirea conceptului de imagine fidelă este atât de controversată, la 

momentul actual neavând încă o definiţie cu adevărat consacrată şi general acceptată, auditorii 

publici externi care au ca menire emiterea unei opinii asupra situaţiilor financiare ale 

entităţilor publice înfruntă această provocare, având o preocupare permanentă de a-şi 

perfecţiona metoda astfel încât să obţină un grad cât mai ridicat de obiectivitate şi siguranţă în 

exprimarea opiniei referitoare la imaginea fidelă. 

În vederea cunoaşterii modului de respectare de către instituţiile publice a 

reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor bugetare, precum şi a prezentării cu 

acurateţe a datelor în conturile de execuţie, am considerat oportun efectuarea unui studiu 

asupra activităţii auditorilor publici externi din cadrul Camerei de Conturi Satu Mare, în anul 

2010. Scopul acestui studiu a fost acela de a surprinde aspectele cele mai semnificative 

consemnate de auditorii publici externi care au impact asupra situaţiilor financiare. 

Concluziile desprinse în urma studiului efectuat sunt următoarele: 

 slaba preocupare din partea conducerilor entităţilor verificate cu privire la 

identificarea, înregistrarea şi urmărirea încasării veniturilor cuvenite bugetelor locale, ceea ce 

pune sub semnul întrebării şi modul de inventariere a masei impozabile; 

 

 conducerile entităţilor publice „interpretează” actele normative care reglementează 

drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar şi încheie contracte/acorduri colective 

de muncă, ”după bunul lor plac”, ceea ce conduce la efectuarea de cheltuieli nejustificate; 

 există o imaginaţie debordantă în a inventa drepturi şi sporuri care eludează atât 

cadrul legal cât şi o atitudine rezonabilă şi profesională din partea aparatului administraţiei 

publice locale; 

 activitatea concentrată a Curţii de Conturi vizând respectarea legii în ceea ce priveşte 

acordarea unor drepturi salariale şi recuperarea prejudiciilor create la buget nu a fost însoţită 
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de acţiuni suficient susţinute din partea celorlalte entităţi cu atribuţii de monitorizare şi 

control, respectiv MMPS, MFP, MAI, ANFP; 

 s-a constatat o practică neunitară din partea instanţelor de contencios administrativ în 

judecarea acţiunilor care au ca obiect legalitatea acordării diverselor drepturi pecuniare. În 

cele mai multe cazuri, deciziile Curţii de Conturi vizând recuperarea sumelor aferente plăţilor 

nelegale au fost anulate în instanţă, considerându-se că măsurile dispuse constituie o depăşire 

a competenţei instituită prin lege; 

 există insuficienţă şi neclaritate în reglementarea unor texte legislative care dau 

naştere la interpretări şi abordări diferite de punere în aplicare; 

 pentru stoparea acestui fenomen de acordare de drepturi înafara cadrului legal şi 

luând în considerare cele menţionate anterior considerăm că se impune:  

- modificarea Legii dialogului social nr. 62 din 10 mai 2011 astfel încât MMFPS, prin 

structurile teritoriale (inspectoratele teritoriale de muncă), să aibă competenţa de a nu 

înregistra şi aviza contractele colective de muncă, în care au fost negociate clauze 

referitoare la drepturi ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale; 

- modificarea cadrului legislative astfel încât ANFP, să aibă competenţa de a înregistra 

şi aviza acordurile colective încheiate cu sindicatele, în sensul că acestea să conţină 

clauze în concordanţă cu prevederile Legii nr.188/1999, republicată şi ale altor acte 

normative conexe în domeniul funcţiei publice şi a funcţionarilor publici. Totodată, se 

impune ca această agenţie să stabilească un Acord colectiv-cadru, care să cuprindă 

clauzele prevăzute de legiuitor, pentru a fi negociate. 

 ordonatorii de credite/primarii unităţilor administrativ teritoriale, în general, nu au 

pregătire de specialitate, nu înţeleg mecanismul de evidenţiere şi înregistrare în evidenţa 

contabilă a operaţiunilor patrimoniale, şi ca urmare nu acordă importanţa cuvenită în ce 

priveşte acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie. Menţionăm că, de multe 

ori, nici personalul cu atribuţii financiar contabile nu are pregătire temeinică şi nu stăpâneşte 

reglementările legale în domeniu; 

 conducerea entităţilor verificate nu prezintă interes în ceea ce priveşte reevaluarea 

patrimoniului şi gestionarea patrimoniului public şi privat al UAT în conformitate cu 

reglementările legale; 

 la nivelul entităţilor auditate există organizat controlul financiar preventiv, dar este 

exercitat în majoritatea cazurilor, în mod superficial şi formal; 

 necesitatea perfecţionării profesionale a auditorilor publici interni; 

 nefiind elaborate şi implementate standardele de management/control intern există 

riscul de neatingere a obiectivelor, a neasigurării unei convergenţe şi coerenţe a acestora, fiind 

compromis în acest fel întregul sistem de control intern la nivelul instituţiei; 

 sistemul de control şi audit intern la nivelul judeţului Satu Mare funcţionează 

defectuos, superficial şi ca atare nu îşi atinge scopul, în cele mai multe cazuri. 

Concluzia generală care se desprinde din studiul de caz prezentat este aceea a unui 

management defectuos la nivelul U.A.T., în ce priveşte contabilitatea şi controlul formării şi 

utilizării resurselor bugetare. 
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În urma concluziilor desprinse, am considerat necesar extinderea studiului prin 

efectuarea unei evaluări a activităţii de audit intern exercitat la nivelul UAT din judeţul Satu 

Mare, cu scopul de a identifica motivele funcţionării defectuoase şi a găsi eventuale soluţii 

care să conducă la eficientizarea activităţii de audit intern. Studiul efectuat a condus la 

concluzia că, organizarea activităţii de audit intern la nivelul administraţiei publice locale a 

ridicat probleme, dat fiind numărul redus al entităţilor publice de interes local la care s-a 

exercitat această activitate.  

Pe baza experienţei practice acumulate în exercitarea controlului/auditului public 

extern, pot afirma că neconstituirea structurilor de audit public intern la nivelul tuturor 

entităţilor publice care, aveau această obligaţie, a avut un impact negativ semnificativ asupra 

performanţelor sistemului de conducere şi control intern ale acestora ce s-a concretizat, în 

principal, în următoarele consecinţe: 

- producerea unor fenomene de păgubire a patrimoniului public;  

- deturnarea unor fonduri publice şi europene;  

- utilizarea ineficientă şi ineficace a patrimoniului public; 

- realizarea unor achiziţii publice fără aplicarea procedurilor legale, excese în aplicarea 

procedurii de achiziţie prin negociere cu o singură sursă; 

- lipsă de transparenţă în efectuarea operaţiunilor economico-financiare. 

Atât în anul 2009 cât şi în anul 2010, s-a menţinut un număr ridicat al UAT, în care 

activitatea de audit s-a desfăşurat cu un singur auditor intern sau cu auditori angajaţi cu ½ sau 

¼ de normă, ceea ce generează o serie de neajunsuri, dintre care menţionăm: 

- neexercitarea prerogativelor manageriale în activitatea de audit intern; 

- imposibilitatea realizării activităţii de supervizare a misiunilor, activitate esenţială, 

care garantează calitatea muncii de audit intern; 

- limitarea auditului, având în vedere că un singur auditor intern nu poate avea nivelul 

de competenţă necesar pentru toate activităţile care formează domeniul auditabil dintr-

o instituţie, şi ce să mai vorbim de cazul auditorilor care efectuează auditul la 3-4 

entităţi. De exemplu, la nivelul niciunei entităţi publice nu au fost auditate niciodată: 

sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control (precum şi riscurile 

asociate unor astfel de sisteme) şi sistemele informatice. 

Principala cauză a disfuncţionalităţilor menţionate, o reprezintă dificultăţile de 

selecţie pe plan local a personalului adecvat pentru activitatea de audit, dar şi restricţiile 

bugetare ce conduc la finanţarea cel mult a unui singur post de auditor intern. În acelaşi timp, 

acordarea statutului de comună, respectiv de trecere de la un nivel inferior la unul superior al 

unităţilor administrativ-teritoriale, nu ţine cont de capacitatea instituţională limitată, care să 

permită implementarea unor sisteme complexe de control intern, necesare unei bune gestiuni 

financiare. 

Pe lângă aceste restricţii obiective, organizarea necorespunzătoare a auditului intern 

are la bază şi cauze subiective, determinate de înţelegerea insuficientă de către conducătorii 

entităţilor publice a rolului şi importanţei auditului intern. 

După părerea noastră depăşirea acestei stări de lucruri, impune acţiunea conjugată pe 

două paliere, şi anume: 
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- măsuri hotărâte de aplicare a prevederilor cadrului normativ în vigoare ce 

reglementează funcţia de audit public intern, coroborate strâns cu măsuri de natură să 

reducă rezistenţa la schimbare a celor vizaţi; 

- adoptarea unor modalităţi flexibile pentru asigurarea funcţiei de audit public intern în 

toate entităţile publice. Dintre acestea, din punctul nostru de vedere, cea mai benefică 

modalitate ar fi aceea de concentrare a resursei de audit prin crearea unor structuri de 

audit public intern care să asigure exercitarea funcţiei la mai multe entităţi publice. 

Asocierea entităţilor publice la o structură de audit public intern s-ar putea realiza 

având în vedere cel puţin următoarele criterii: criteriul domeniilor şi al activităţilor cu 

conţinut asemănător, criteriul geografic (asocierea mai multor entităţi publice din 

aceeaşi arie geografică) şi criteriul valorii bugetelor (spre exemplu, între 400-900.000 

de euro). 

Implementarea soluţiilor propuse nu se poate realiza fără modificarea actualului cadru 

normativ de organizare şi exercitare a funcţiei de audit public intern (Legea nr. 672/2002 

privind auditul public intern şi Normele metodologice generale de exercitare a auditului 

public intern) prin introducerea unor prevederi care să vizeze: 

- definirea cazurilor şi a modalităţilor de realizare a structurii de audit public intern care 

să ofere asigurare şi consiliere pentru mai multe entităţi publice mici şi mijlocii; 

- stabilirea criteriilor de arondare a entităţilor publice la o structură de audit public 

intern, precum şi contribuţia acestora la finanţarea cheltuielilor structurii constituite. 

Considerăm că această propunere de efectuare a auditului prin asociere este viabilă şi 

va contribui la desfăşurarea unor misiuni de audit în conformitate cu prevederile standardelor 

internaţionale şi a normelor proprii, în condiţiile asigurării independenţei şi obiectivităţii 

auditorilor interni. 

Printre căile de îmbunătăţire a eficacităţii auditului public intern şi a căror 

implementare ar conduce la modificarea în bine a imaginii percepute despre auditul public 

intern şi la alinierea acestei funcţii la acquis-ul comunitar, opinăm, că se numără şi 

următoarele: 

 introducerea practicii de examinare de către auditorii interni, alături de obiectivele 

specifice domeniului auditat şi a altor obiective care să ajute entitatea publică 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; 

 se impun eforturi susţinute pentru trecerea de la auditul centrat pe verificarea 

respectării regularităţii tranzacţiilor, a conformităţii activităţilor cu legea, pe protejarea 

activelor, la auditul de sistem şi cel de performanţă, prin adăugarea de analize pertinente 

privind atingerea obiectivelor în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

 planificarea misiunilor de audit public intern cu accent pe verificarea zonelor cu risc 

ridicat din cadrul fiecărei instituţii publice; 
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 oferirea consultanţei şi asigurării necesare în derularea proceselor şi programelor 

majore ale instituţiilor publice; 

 modernizarea pregătirii şi diversificarea calificării auditorilor interni; 

 perfecţionarea sistemului activităţilor de consiliere care să conducă la prevenirea 

iregularităţilor şi a producerii fraudei; 

 amplificarea rolului de consiliere al auditului intern şi a implementării unor noi forme 

de desfăşurarea a activităţilor de consiliere. Apreciem, că orientarea în direcţia creşterii 

ponderii activităţilor de consiliere în totalul activităţilor auditului intern reprezintă o abordare 

modernă şi o ”schimbare” în concepţia auditului intern prin deplasarea efortului de pe 

identificarea problemelor, pe prevenirea apariţiei acestora, ceea ce determină consecinţe 

benefice asupra creşterii performanţelor sistemelor de conducere şi de control intern la nivelul 

entităţilor publice;  

 schimbarea percepţiei unor manageri că auditului public intern, este o frână în 

realizarea priorităţilor şi atingerea obiectivelor acestora; 

 orientarea misiunilor de audit către procesele şi subsistemele domeniilor de activitate 

ale instituţiilor publice (şi nu către structuri), a căror verificare profesionistă ar scoate la iveală 

informaţii importante şi relevante privind rezervele de optimizare a mecanismelor cadrului 

normativ şi procedural ce guvernează activitatea instituţiei, precum şi căile şi modalităţile de 

creştere a eficienţei sistemelor de conducere şi control intern, pe baza analizei şi a gestiunii 

riscului; 

 în cazul auditării sistemelor de conducere, auditul intern nu trebuie să se orienteze 

spre emiterea de opinii cu privire la obiectivele strategice ale conducerii entităţii, ci spre 

evaluarea gradului de adecvare a deciziilor ordonatorului de credite pentru realizarea 

obiectivelor entităţii. Desigur, un astfel de audit în actuala etapă, în care auditorul se află în 

directa subordonare a conducătorului entităţii publice este greu de realizat, dar nominalizarea 

unui auditor din structurile superioare care să realizeze această misiune ar produce efecte 

benefice în plan calitativ; 

 sunt necesare îmbunătăţiri cu privire la modul de urmărire a implementării 

recomandărilor de către auditori, având în vedere că, în cazul recomandărilor neimplementate 

în termenul preconizat, nu a intrat încă în practica auditorilor informarea managementului 

instituţiei, precum şi desfăşurarea de acţiuni pentru conştientizarea conducerii asupra 

necesităţii implementării acestora, prin prezentarea consecinţelor neimplementării în contrast 

cu aportul de valoare adus în cazul realizării acestora. 

În consolidarea auditului public intern, ne exprimăm totodată convingerea că, 

implicarea mai activă a MFP şi a Curţii de Conturi în implementarea activităţii de audit 

intern, prin conştientizarea conducerii entităţii în ceea ce priveşte rolul şi importanţa acestei 

activităţi în buna gestionare a fondurilor publice puse la dispoziţie, ar avea efecte benefice. 

3. Relevanţa şi contribuţia ştiinţifică a rezultatelor cercetării la dezvoltarea tematicii de 

cercetare abordate;  

Utilitatea şi valoarea oricărei lucrări de cercetare cu caracter ştiinţific se justifică 

atunci când în urma acestui proces rezultă valoare adăugată la cunoaşterea ştiinţifică a 
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tematicii supuse spre cercetare. Pornind de la acest deziderat considerăm oportun să 

prezentăm în cele ce urmează, elementele esenţiale care contribuie la adăugarea de valoare 

problematicii supuse cercetării, cu precizarea că prezentarea acestor elemente va urma firul 

logic care ne-a coordonat structura lucrării: 

 Bugetul de stat şi sistemul resurselor financiare publice, formare şi utilizare 

 Prezentarea conţinutului şi caracteristicilor bugetului de stat printr-o abordare de la 

internaţional la naţional; 

 Prezentarea principiilor şi regulilor bugetare; 

 Identificarea principalelor tendinţe care au marcat evoluţia deficitului bugetar atât pe 

plan internaţional cât şi în plan naţional; 

 Prezentarea tipurilor de bugete utilizate în practica internaţională; 

 Prezentarea principalelor metode de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare; 

 Prezentarea conţinutului, caracteristicilor şi etapelor procesului bugetar; 

 Prezentarea unei imagini de ansamblu a structurii resurselor bugetare şi a sistemului 

cheltuielilor publice; 

 Identificarea impactului fiscalităţii şi evaziunii fiscale asupra formării şi utilizării 

resurselor bugetare; 

 Analiza evoluţiei ponderii impozitelor directe în veniturile fiscale şi veniturile bugetului 

de stat în ţara noastră; 

 Identificarea specificului sistemului fiscal românesc faţă de ţările UE; 

 Identificarea formele sub care se manifestă evaziunea şi a cauzelor care le determină; 

 Identificarea avantajelor implementării noului sistem de management public. 

 Contabilitatea instituţiilor publice 

 Prezentarea organizării şi conducerii contabilităţii instituţiilor publice; 

 Prezentarea normalizării şi armonizării contabilităţii publice; 

 Identificarea beneficiilor contabilităţii de angajamente; 

 Prezentarea particularităţilor privind contabilitatea trezoreriei; 

 Prezentarea calităţii, expresivităţii şi accesibilităţii informaţiilor din contabilitatea 

instituţiilor publice; 

 Prezentarea unui studiu comparativ pentru identificarea elementelor de convergenţă 

dar şi cele de diferenţe, între IPSAS şi normelor naţionale; 

 Realizarea unei cercetări empirice pentru a analiza modul în care auditorii publici 

externi abordează imaginea fidelă în realizarea activităţii lor. 

 Controlul formării şi utilizării resurselor bugetare 

 Identificarea aspectelor esenţiale care privesc controlul financiar, respectiv: concept, 

clasificare, perimetru de manifestare, obiective; 

 Prezentarea controlului intern în condiţiile principiilor generale de bună practică 

care compun acquis-ul comunitar; 

 Identificarea specificului controlului intern şi stabilirea obiectivelor acestuia din 

abordarea modelelor COSO şi CoCo; 
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 Dimensionarea principalelor aspecte definitorii ale auditului intern ca instrument 

puternic de depistare a principalelor riscuri ale organizaţiei, 

 Prezentarea auditului extern al situaţiilor financiare; 

 Realizarea unui studiu asupra constatărilor auditorilor publici externi pentru a 

surprinde aspectele care au avut impact asupra situaţiilor financiare; 

 Prezentarea principalelor constatări rezultate din misiunile de audit ale Autorităţii de 

Audit; 

 Identificarea principalelor particularităţi ale controlului intern şi auditului intern; 

 Identificarea şi prezentarea punctelor comune şi diferenţelor între auditul intern şi 

auditul extern. 

 

În finalul demersului ştiinţific, s-a impus a fi menţionate anumite aspecte privind 

limitele acestei lucrări precum şi perspectivele unei cercetări viitoare. 

În ceea ce priveşte limitele, orice cercetare ştiinţifică oricât de bine fundamentată ar fi, 

tot nu poate face abstracţie de riscul existenţei unor limite care pot să afecteze sau nu 

rezultatele obţinute în urma cercetării. De la această regulă enunţată anterior nu face excepţie 

nici cercetarea ştiinţifică derulată în cadrul acestei lucrări. Există o serie de limite pe care le-

am identificat în realizarea cercetării noastre empirice, dar fără ca aceste limite să aibă efecte 

semnificative asupra desfăşurării în bune condiţii a studiului empiric şi fără să afecteze 

relevanţa concluziilor obţinute din analiza rezultatelor. Aceste limite le-am putea clasifica în 

două categorii: limite legate de aspectele de formă ale problematicilor abordate şi limite de 

natură organizatorică. În ceea ce priveşte limitele legate de aspectele de formă ale 

problematicilor abordate în cadrul cercetării empirice realizate, enumerăm:  

 natura interdisciplinară a tematicii de cercetare (contabilitate, finanţe) care nu este 

îndeajuns satisfăcută în mediul de cercetare; 

 anumite bariere legate de lipsa unei literaturi de specialitate bogate în domeniul 

controlului în general şi în special a controlului resurselor bugetare;  

 caracterul efemer al acestor studii prin însăşi natura normelor contabile şi de control 

care sunt în permanentă schimbare; 

 datorită timpului destul de scurt în care am dorit să ne încadrăm pentru a nu răpi prea 

mult din timpul repondenţilor, astfel încât aceştia să nu fie descurajaţi în completarea 

acestuia, am fost nevoiţi ca în construcţia chestionarului utilizat să ne îndreptăm 

atenţia doar asupra aspectelor cele mai relevante din tematica cercetată. 

În ceea ce priveşte limitele de natură organizatorică considerăm că întinderea acestor 

cercetări pe perioade mai lungi de timp, precum şi retransmiterea unor scrisori de reamintire 

prin care să insistăm pentru completarea chestionarelor ar fi determinat obţinerea unor rate 

mult mai bune de răspuns. 

Referindu-se la potenţialii factori Ball & Foster (1982) sintetizează foarte succint şi 

pertinent principalii factori care influenţează ratele de răspuns în realizarea studiilor: 

1. motivele reale care se ascund în spatele unei decizii a repondentului; 

2. de multe ori este destul de neclar cine este responsabil în cadrul unei organizaţii 

pentru o anumită decizie; 
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3. uneori răspunsurile la chestionar sunt date cu intenţia de a semnala ceva şi nu cu 

intenţia de a declara ceva. 

Considerăm că o cercetare interdisciplinară de acest gen ar avea un succes mult mai 

mare, dacă ea ar fi realizată sub egida unei instituţii cu o bună reputaţie în cercetare, pentru 

a reuşi o acoperire mai amplă a tematicii studiate şi pentru a obţine rezultate cu un grad mult 

mai ridicat de utilitate.  

În ceea ce priveşte perspectiva cercetărilor viitoare, o lucrare ştiinţifică, oricât de 

complex elaborată ar fi, nu poate să aibă pretenţia elucidării tuturor aspectelor referitoare la 

tematica cercetată ci dimpotrivă valoarea acesteia este dată de capacitatea acesteia de a găsi 

răspunsurile la întrebările care au stat la baza determinării interesului pentru cercetarea 

tematicii respective, dar şi de abilitatea acesteia de a genera noi întrebări în căutare de 

răspunsuri. În cazul nostru, dată fiind complexitatea tematicii abordate, suntem conştienţi că 

această tematică mai are multe surprize pentru cercetătorii dornici să o străbată. Speranţa 

noastră este că prin realizarea acestei lucrări am reuşit să mai punem o cărămidă la 

consolidarea domeniului studiat, mai ales în contextul noilor provocări complexe cărora 

profesia contabilă trebuie să le facă faţă cu succes iar activitatea organelor de control necesită 

o creştere a eficienţei şi eficacităţii, pentru a-şi întări imaginea şi credibilitatea. 

Perspectivele cercetărilor viitoare sunt în mare măsură legate de limitele prezentului 

demers ştiinţific. La nivelul cercetărilor teoretice, acestea ar putea urma unor exemple din 

literatura de specialitate, prin analiza problematicii din domeniul contabilităţii şi controlului 

resurselor bugetare. În privinţa cercetărilor empirice viitoare, acestea ar putea avea în vedere 

extinderea analizei şi la alţi utilizatori ai situaţiilor financiare. 

În consecinţă, rezultatele cercetării, reflectate pe larg în secţiunea dedicată 

concluziilor, ne încurajează să urmărim pe viitor evoluţia contabilităţii publice şi a controlului 

resurselor bugetare, precum şi să identificăm şi implementăm modalităţi concrete de 

aplicabilitate şi dezvoltare practică a prezentei cercetări. 
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