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CUVINTE CHEIE : audit intern, guvernanță corporativă, instituții de credit, 
IAS, standarde internaționale de audit intern, sistem de audit intern 
 
 
INTRODUCERE ȘI MOTIVAȚIA CERCETĂRII 
 

Obiectivul acestui demers ştiinţific este de a prezenta istoria, evoluţia şi 

perspectivele guvernanţei corporative precum şi identificarea raportului de 

interdependenţă şi a rolului cheie pe care îl au auditul intern şi guvernanţa 

corporativă, accentul fiind pus pe particularităţile proceselor şi structurilor de 

conducere în cadrul instituţiilor de credit.  

În condiţiile lumii de astăzi, aflată sub efectul crizei economice este 

nevoie de oameni cu o viziune completă asupra realităţii înconjurătoare care 

să poată identifica problemele cu care se confruntă organizaţiile şi care să 

ofere soluţiile necesare în vederea rezolvării acestora. Prin activitatea pe care 

o desfăşoară, auditorii interni au responsabilitatea de a implementa un sistem 

de control intern adecvat şi de a menţine riscurile la un nivel scăzut în vederea 

obţinerii de performanţe cât mai bune de către organizaţia din care fac parte. 

Astfel, auditul intern contribuie la implementarea unor procese şi structuri 

eficiente de guvernanţa corporativă în cadrul acestora.  

Tema de cercetare propusă în cadrul tezei de doctorat ″Reglementările 

şi dezvoltările auditului intern în cadrul instituţiilor de credit″ abordează 

evoluţia auditului intern atât în plan naţional cât şi internaţional, necesitatea 

implementării funcţiei de audit intern în cadrul instituţiilor de credit, 

activităţile pe care le desfăşoară, beneficiile aduse de aceasta, precum şi 

introducerea unor procese şi structuri de guvernanţă corporativă eficiente în 

cadrul instituţiilor de credit, având la bază rezultatele activităţii de audit intern 

desfăşurată sub supravegherea comitetelor de audit.  

De asemenea, este studiată şi relaţia dintre guvernanţa corporativă şi 

performanţa instituţiilor de credit atât la nivelul sistemului financiar (macro), 
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cât şi la nivel individual (micro), considerând auditul intern principalul 

instrument utilizat pentru gestionarea riscurilor.  

Există păreri care susţin că nu poate fi demonstrată valoarea adăugată 

obţinută prin utilizarea activităţii de audit intern în cadrul unei organizaţii, 

valoare adăugată reflectată prin intermediul informaţiilor financiare elaborate 

şi prezentate de către entităţi în cadrul raportărilor periodice, deseori 

observându-se însă că prin exercitarea misiunilor de audit intern, 

profesioniştii contabili care elaborează şi prezintă situaţiile financiare sunt 

descurajaţi să îşi desfăşoare activitatea într-un mod eronat, incomplet sau 

necorespunzător.  

Din experienţa şi constatările proprii, se poate exprima opinia că 

auditul intern derulat în cadrul unei instituţii de credit adaugă plusvaloare 

întregii activităţi, datorită unor considerente instituţionale. Astfel, organizarea 

şi funcţionarea unui sistem de control intern bazat pe norme şi proceduri 

adecvate, motivează angajaţii organizaţiilor să respecte procedurile şi 

regulamentele interne aplicabile. Aceştia ajung să acorde o mai mare 

importanţă conformării cu legislaţia, procedurile şi reglementările din 

domeniu, devenind conştienţi de faptul că auditul intern realizează o evaluare 

critică de ansamblu a întregii activităţi a unei organizaţii. Această evaluare a 

performanţei unei entităţi efectuată de către auditul intern a devenit din ce în 

ce mai importantă pentru toţi stakeholderii unei organizaţii, deoarece 

furnizează o asigurare asupra capacităţii unei organizaţii de a-şi controla şi 

administra operaţiunile şi riscurile proprii, asigurare enunţată în urma 

desfăşurării unei activităţi independente, bazată pe standarde profesionale şi 

de etică unanim acceptate la nivel internaţional.  

În cadrul acestui demers ştiinţific cercetarea ştiinţifică fundamentală 

are ca scop principal acumularea de noi cunoştinţe privind aspectele esenţiale 

ale fenomenelor şi faptelor observabile, având în vedere o aplicaţie specifică 
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în cadrul instituţiilor de credit prin intermediul sistemului de audit intern 

proiectat şi propus spre implementare.  

Cercetarea utilizată în vederea elaborării referatului, s-a axat pe: 

cercetarea cantitativă (s-a realizat printr-o analiză a informaţiilor legate de 

audit intern, control intern, managementul riscului şi guvernanţa corporativă, 

în scopul descrierii şi explicării acestora); şi cercetarea fundamentală (s-a 

efectuat prin aprofundarea teoriei privind aspectele mai sus menţionate).  

Nu se poate realiza o cercetare ştiinţifică fără ca aceasta să nu respecte 

anumite principii. Principiile cercetării ştiinţifice sunt considerate a fi repere 

la care informaţiile acumulate trebuie raportate permanent. Astfel, în 

realizarea cercetării s-au utilizat următoarele principii: principiul obiectivării 

(se referă la obiectul cercetării ştiinţifice, modul în care acesta trebuie studiat 

şi atitudinea cercetătorului faţă de obiectul cercetării sale); principiul 

demonstraţiei (rezultatele cercetării ştiinţifice trebuie demonstrate, dovedite 

că aparţin ca afirmaţii legate de obiectul studiat); principiul corelaţiei (se 

referă la obligativitatea ca rezultatele ştiinţifice desprinse din cercetarea unui 

obiect să fie corelate cu datele deja existente în domeniul ştiinţific respectiv 

sau din domeniile ştiinţifice înrudite); principiul evaluării rezultatelor (se 

referă la modul de evaluare şi de utilizare a rezultatelor obţinute din 

activitatea de cercetare ştiinţifică) şi principiul utilităţii (care semnalează 

faptul că activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie să aibă în vedere o utilizare 

atât teoretică, cât şi practică a rezultatelor obţinute, în contextul de studiu dat).  

Pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice este necesară utilizarea 

cunoştinţelor existente acumulate de pe urma cercetării şi/sau a experienţei 

practice în vederea introducerii de noi procedee, sisteme şi servicii sau 

îmbunătăţirea substanţială a celor deja existente.  

Pornind de la aceste considerente, obiectivele prezentei teze urmăresc: 
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 analiza definiţiilor elaborate de mai mulţi autori din literatura de 

specialitate, precum şi a definiţiilor elaborate de diferite organisme din 

domeniul auditului intern; 

 fundamentarea importanţei auditului intern prin prezentarea 

funcţiilor acestuia, a rolului, obiectivelor şi a ariei de acoperire.  

 identificarea legislaţiei, normativelor, reglementărilor şi standardelor 

profesionale care să asigure calitatea auditului şi autoritatea profesiei de 

auditor; 

 prezentarea tendinţelor şi abordărilor în domeniul auditului intern; 

 stabilirea legăturii dintre guvernanţa corporativă şi auditul intern, 

prin detalierea rolului guvernanţei corporative în cadrul unei instituţii de 

credit şi contribuţia celor două concepte la creşterea performanţei 

organizaţiei.  

 prezentarea tipologiei auditului intern  

 analiza relaţiei: audit intern-control intern-managementul riscului; 

 coordonarea acestor procese în vederea eficientizării activităţilor 

desfăşurate în cadrul instituţiilor de credit.  

 fundamentarea importanţei guvernanţei corporative în cadrul 

instituţiilor de credit prin prezentarea modului de organizare, a rolului şi a 

obiectivelor acesteia; 

 analiza evoluţiei conceptului de guvernanţă corporativă de-a lungul 

timpului şi prezentarea principalelor curente internaţionale; 

 identificarea unor principii internaţionale acceptate unanim, care să 

asigure eficienţa şi eficacitatea proceselor şi structurilor de guvernanţă 

corporativă la nivel mondial; 

 identificarea carenţelor guvernanţei corporative în cadrul instituţiilor 

de credit apărute odată cu izbucnirea crizei financiare internaţionale în anul 

2007; 
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 prezentarea ultimelor tendinţe în domeniul guvernanţei coprorative 

în cadrul instituţiilor de credit; 

 explicarea contribuţiei auditului intern la creşterea performanţei 

organizaţiilor prin imbunătăţirea proceselor şi structurilor de guvernanţă 

corporativă.  

 prezentarea principalelor coduri şi modele de guvernanţă corporativă 

atât la nivel internaţional cât şi în ţara noastră 

 analiza relaţiei: audit intern-managementul riscului-guvernanţa 

corporativă în cadrul instituţiilor de credit; 

 coordonarea acestor procese în vederea eficientizării activităţilor 

desfăşurate în cadrul acestor entităţi; 

 proiectarea şi implementarea unui sistem de audit intern în cadrul 

instituţiilor de credit având la bază concluziile desprinse în urma cercetării 

ştiinţifice desfăşurate 

 detalierea sistemului de audit propus prin formalizarea activităţilor 

efectuate cu ajutorul documentelor anexate.  

 scopul sistemului de audit propus în cadrul studiului de caz este de a 

reprezenta un ghid util auditorilor interni.  

 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

Metodolgia științifică utilzată in cadrul acestui demers științific a împletit 

cercetarea calitativă cu cea cantitativă îmbinand perspectiva descriptiv-

conceptuală  perspectiva empirică.Abordarea cercetării teoretice este 

preponderent deductivă, plecând de la teorii, concepte și reglementări  deja 

existente în ceea ce privește auditul intern și guvernanța corporativă și 

particularizând aceste elemnte în cadrul instituțiilor de credit.Cercetarea 

științifică practică, de natură cantitativă,  este abordată mai ales inductiv, prin 
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reliefarea unor concluzii de ordin general, generate de situațiile particulare 

prezentate în cadrul sistemului bancar, precum și de studiul de caz prezentat. 

         Metodele de cercetare utilizate atât la nivel catitativ cât si cantitativ sunt 

: analiza documentelor, metoda comparativă, observația externă 

neparticipativă, dar și cea participativă. 

Metodologia de cercetare utilizată are în vedere, într-o primă etapă, 

documentarea, în scopul lămuririi unor aspecte privind istoria şi evoluţia 

auditul intern, rolul şi obiectivele sale în cadrul instituţiilor de credit, relaţia sa 

cu auditul extern şi controlul intern, dar şi cu managementul riscurilor din 

cadrul acestor organizaţii, analiza şi sinteza datelor, utilizarea informaţiilor 

obţinute în scopul proiectării unui sistem de audit intern adaptat instituţiilor 

de credit, precum şi conceperea unor concluzii şi enunţarea de noi 

perspective şi dezvoltări în ceea ce priveşte rolul şi aria de acoperire a 

auditului intern în cadrul instituţiilor de credit.  

Documentarea s-a realizat prin luarea în calcul şi analizarea celor mai 

importante opinii şi abordări din cadrul literaturii de specialitate, atât la nivel 

naţional cât şi la nivel internaţional; a diverselor articole şi studii, precum şi a 

diferitelor rapoarte ale organismelor de reglementare în domeniul profesiei de 

auditor intern (IASB, IIA, CAFR, etc) 

Metoda comparativă a fost utilizată pentru a studia :abordările teoriilor 

și conceptelor din domeniul auditului intern și guvernaței corporative, studiile 

și cercetările științifice realizate in domeniu de-a lingul timpului, normele și 

reglementările naționale și internaționale relevante, cu scopul identificării 

elementelor comune, dar și a diferențelor existente între ele. 

Metoda tipologica a fost folosită pentru clasificarea conceptelor și 

teoriilor la nivelul guvernanței corporative a organizațiilor. 

Metoda observației neparticipative a fost utilizată prin analiza dinamicii 

cunoașterii științifice în domeniul stabilit pentru cercetare și a reglementărilor 

privind auditul intern și guvernanța corporativă la nivel național și 
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internațional, cercetătorul neavând  nicio influență asupra documentelor 

analizate.În ceea ce privește metoda observației participative, aceasta 

presupune poziționarea cercetătorului înăuntrul domeniului analizat, acest fapt 

fiind concretizat prin studiul de caz privind proiectarea și implementarea unui 

sistem de audit intern în cadrul unei instituții de credit, deoarece cercetătorul 

este de profesie auditor financiar și a lucrat  mai mulți ani în cadrul unor 

instituții de credit.   

Conceperea unor concluzii şi soluţii s-a realizat după ce au fost 

fundamentate cunoştinţele din domeniul auditului intern şi a relaţiei acestuia 

cu guvernanţa corporativă, atât la nivel sistem, cât şi la nivel de entitate 

individuală, accentul fiind pus pe rolul, obiectivele, şi noile perspective ale 

auditului intern în cadrul guvernanţei corporative a instituţiilor de credit, în 

urma consultării stadiului normalizării şi reglementării în domeniu.  

Informaţiile cuprinse în lucrare au fost prelucrate cu multă atenţie şi 

deosebit de aprofundat.  

În cadrul tezei, informaţiile sunt prezentate într-o manieră elegantă, 

uşor de parcurs, conceptele cheie, delimitări, definiţii, dintr-o varietate mare 

de surse, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, fiind prelucrate şi 

interpretate prin studii de caz arătând importanţa auditului intern în cadrul 

organizaţiilor, accentul fiind pus pe sistemul bancar, auditul intern fiind văzut 

drept un instrument eficient de administrare a riscului în cadrul procesului de 

guvernanţă corporativă a instituţiilor de credit.  

Sub aspectul formulării, a acurateţei expresiilor şi inteligibilităţii 

lucrării, se doreşte o exprimare clară, concisă şi uşor de urmărit 

Sursa informaţională este bogată şi diversificată, fiind consultate multe 

materiale bibliografice constituite din: cărţi de specialitate din literatura 

naţională şi internaţională, lucrări de referinţă publicate în diverse reviste de 

specialitate precum şi acte normative şi site-uri de specialitate. 
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PREZENTAREA SINTETICĂ A TEZEI DE DOCTORAT 

 

Teza de doctorat este structurată pe cinci capitole, după cum urmează: 

Capitolul I, denumit „Incursiune în literatura de specialitate privind 

reglementările şi dezvoltările activităţii auditului intern în cadrul 

instituţiilor de credit”|, prezintă stadiul cunoaşterii  auditului intern, atât la 

nivel naţional, cât şi internaţional. Sunt prezentate principalele studii şi 

cercetări realizate în domeniu în Europa, SUA şi ţara noastră.  

Astfel, auditul intern este considerat catalizatorul modelelor de afaceri 

ale lumii contemporane, dată fiind abilitatea sa de a transforma specificul şi 

potenţialul fiecărei afaceri în avantaje competitive. Totusi, deşi i se acordă o 

importanţă din ce în ce mai mare şi este considerat drept un factor crucial al 

succesului afacerii, auditul intern nu a fost obiectul unor studii de cercetare 

majore. Din aceste motive, în prezent există un număr limitat de studii care să 

aprofundeze şi să pună în lumină rolul din ce mai important pe care auditul 

intern îl are în cadrul guvernanţei corporative a organizaţiilor. Prin urmare, 

cercetarea ştiinţifică privind activitatea de audit intern în cadrul instiuţiilor de 

credit poate fi considerată şi mai redusă.  

Tot în cadrul acestui capitol sunt prezentate în detaliu două situaţii 

diferite, prima analizând relaţia dintre auditul intern, guvernanţa corporativă 

şi performanţa instituţiilor de credit la nivel de sistem financiar-bancar 

(macro), iar cea de-a doua la nivel individual (micro). Analiza celor două 

situaţii pune în lumină şi mai pregnant evoluţia şi rolul activităţii de audit 

intern în cadrul sistemului bancar în general şi al instituţiilor de credit în 

particular, prin prisma rezultatelor guvernanţei corporative reflectate de 

performanţele financiare ale instituţiilor de credit.  

Prima situaţie prezintă cauzele şi condiţiile declanşării şi evoluţiei 

crizei financiare din Indonezia anilor 1997-1999, analizând întregul sistem 

bancar indonezian din punct de vedere structural şi legislativ. Este pus 
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accentul pe reliefarea influenţei negative a capitalismului de tip „ crony” 

asupra guvernanţei corporative şi sunt prezentate efectele nefaste ale acestuia 

asupra sistemului bancar lovit puternic de criza financiară. Se observă că un 

rol important în exacerbarea efectelor crizei financiare din 1997-1999 din 

Indonezia, a revenit guvernanţei corporative deosebit de slabe din cadrul 

instituţiilor de credit indoneziene, aceasta neavând la bază o activitate 

eficientă de audit intern.  

De asemenea, sunt prezentate principalele probleme ridicate de 

existenţa unui supravegheri ineficiente şi insuficiente din partea autorităţilor 

de supraveghere indoneziene, acestea permiţând încălcarea repetată a 

reglementărilor referitoare la principiile de prudenţialitate, această deficienţă 

reflectându-se în final în modul dezastruos de gestionare a riscurilor (fără a 

avea la bază o guvernanţă corporativă fundamentată pe activitatea auditului 

intern) manifestat de către instituţiile de credit locale.  

A doua situaţie analizată, intitulată ″ Northern Rock-eşecul unui model 

de business ca urmare a unei slabe guvernanţe corporative″, prezintă modul 

defectuos în care a înţeles board-ul Northern Rock să gestioneze activitatea 

instituţiei de credit în condiţiile în care activa într-una dintre cele mai 

reprezentative pieţe financiare din lume: Marea Britanie. În acest caz este 

evidenţiat faptul că principiile pe care se bazează guvernanţa corporativă 

eficientă au fost ignorate chiar de către cei puşi să supravegheze 

implementarea lor în cadrul Northern Rock. Astfel este greu de imaginat cum 

s-a putut trece atât de rapid de la o creştere susţinută a activităţii unei instituţii 

de credit la colapsul total al acesteia.  

În cadrul cercetării sunt puse în lumină erorile majore de guvernanţă 

corporativă comise de către consiliul de administraţie al Northern Rock şi este 

prezentat şi un punct de vedere personal referitor la o eventuală legătură de 

cauzalitate între guvernanţa corporativă, managementul riscului şi prăbuşirea 

instituţiei de credit.  
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Trebuie spus că, pană la urmă, totul se rezumă la capacitatea unei 

organizaţii (mai ales în cazul instituţiilor de credit) de a face faţă riscurilor 

apărute în cursul desfăşurării activităţii sale. Această capacitate este dată de  

abilitatea organismelor sale de conducere de a gestiona şi administra riscurile, 

de a avea definite, aprobate şi implementate strategii adecvate de luptă 

împotriva acestor riscuri. Ori, aşa cum am mai spus-o, un rol esenţial în cadrul 

elaborării acestor strategii îi revine auditului intern fundamentat pe abordarea 

bazată pe risc.  

Dată fiind importanţa aspectelor cercetate în cadrul celor două studii de 

caz, se impune cu necesitate accentuarea unor noi direcţii de acţiune în 

vederea creşterii şi întăririi relaţiei dintre guvernanţa corporativă şi auditul 

intern în cadrul instituţiilor de credit.  

Ca şi concluzie generală trebuie reţinută ideea că performanţa unei 

entităţi, fie ea şi instituţie de credit, se datorează în principal existenţei şi 

implementării la toate nivelele a unor procese şi structuri de guvernanţă 

corporativă eficiente. Această necesitate a reieşit atât în urma studierii unui 

întreg sistem bancar cât şi în urma analizei realizate la nivel individual. Prin 

urmare, este necesară întărirea guvernanţei corporative la nivelul entităţilor, 

iar principalul instrument pentru atingerea acestui obiectiv îl constituie 

creşterea rolului auditului intern în cadrul procesului de management al 

riscului, tendinţa actuală fiind ca activitatea de audit intern să devină un 

partener al managementului organizaţiei în lupta pentru rezultate mai bune 

obţinute în condiţii de siguranţă sporită 

Capitolul II, intitulat „Rolul şi importanţa auditului intern în cadrul 

instituţiilor de credit” prezintă istoria şi evoluţia auditului intern pe plan 

internaţional şi naţional, rolul, organizarea şi obiectivele activităţii de audit 

intern în cadrul organizaţiilor publice şi private, aria de aplicabilitate, precum 

şi procesul de normalizare şi standardizare a acestei activităţi de-a lungul 

timpului.  
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Auditul intern este o funcţie implementată în scopul de a ajuta entitatea 

să-şi atingă obiectivele propuse. Dar, pentru a realiza acest lucru, 

compartimentul de audit intern, sub atenta supraveghere a comitetului de 

audit, trebuie să vizeze analiza proceselor desfăşurate, prin activităţi de 

control intern, management al riscurilor şi guvernanţă corporativă, cu scopul 

de a identifica problemele cu care se confruntă organizaţia şi de a propune 

recomandări în vederea soluţionării lor. Internaţionalizarea auditului intern, 

tendinţele viitoare în direcţionarea centrului de interes al acestuia, transformă 

auditul intern într-un element necesar tuturor entităţilor, care contribuie la 

bunul mers al acestora.  

Tot în aici este prezentat cadrul legislativ şi de normalizare atât la nivel 

internaţional (prin Standardele Internaţionale de Audit Intern), dar şi la nivel 

naţional: O. U. G. 75/1999 cu modificările şi completările ulterioare, O. U. G. 

90/2008, Legea 672/2002 cu modificările şi completările ulterioare, Norma 

17/2003 a BNR şi Regulamentul BNR 18/2009 privind organizarea 

controlului şi auditului intern şi managementul riscului în cadrul instituţiilor 

de credit.  

În continuare se reliefează modul de organizare, principiile, aria de 

acoperire, rolul şi obiectivele activităţii de audit intern în cadrul instituţiilor de 

credit. Accentul este pus pe evidenţierea rolului activităţii de audit intern în 

detectarea potenţialelor riscuri la care sunt expuse instituţiile de credit şi pe 

necesitatea furnizării managementului superior de soluţii privind minimizarea 

acestor riscuri. De asemenea, sunt abordate principiile care guvernează 

activitatea de audit intern în cadrul instituţiilor de credit enunţate de către 

Comitetul de Supraveghere Bancara de la Basel, precum şi prevederile 

Normei 17/2003 a BNR şi ale Regulamentului BNR 18/2009 privind 

organizarea controlului şi auditului intern şi a managementului riscului, care 

reglementează această activitate în ţara noastră, în condiţiile respectării 

codului etic de către auditorii interni, punând în lumina relaţia dintre cultura 
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organizaţională bazată pe valorile codului etic, guvernanţa corporativă şi 

performanţele organizaţiei.  

De asemenea, este tratată şi relaţia dintre auditul intern şi mediul de 

control intern. Rolul controlului intern în cadrul unei entităţi este acela de a 

oferi o asigurare rezonabilă în ceea ce priveşte activitatea de gestionare a 

riscurilor. Auditul intern ca formă de control, se referă la aplicarea de 

proceduri şi norme de examinare coerente, pentru a asigura evaluarea 

activităţii şi funcţionalităţii tuturor compartimentelor entităţii.  

Scopul managementului riscurilor este acela de a ajuta entitatea să 

înţeleagă riscurile la care este expusă, astfel încât ele să poată fi administrate, 

fără a materializa. În aceste condiţii, managementul riscului reprezintă o nouă 

direcţie de acţiune a departamentului de audit intern, care nu doar identifică, 

gestionează şi evaluează riscurile, ci şi contribuie la desfăşurarea activităţii 

organizaţiilor în condiţii de maximă eficienţă.  

În prima parte a Capitolului III, intitulat „Auditul intern-element 

cheie al guvernanţei corporative în cadrul instituţiilor de credit ”, sunt 

prezentate diferitele forme de reglementare (fie sub formă de recomandări 

cuprinse în cadrul mai multor rapoarte şi coduri-Raportul Cadbury, Raportul 

Turnbull, Codul Combinat, fie prin existenţa anumitor legi care trebuie 

respectate-Legea Sarbanes Oaxley, un exemplu al guvernanţei corporative la 

nivel internaţional, dar şi naţional). De asemenea, sunt prezentate modelele de 

guvernanţă corporativă existente în ţara noastră prin prisma Legii 31/1990, cu 

modificările si completările ulterioare, dar şi a recomandărilor enunţate de 

Codul Bursei de Valori Bucureşti.  

Auditul intern este văzut ca un element esenţial al unei guvernanţe 

corporative eficiente şi eficace, datorită faptului că furnizează o asigurare 

asupra managementului riscului, sistemelor de control şi proceselor şi 

structurilor de guvernanţă corporativă ale instituţiilor de credit. Auditul intern 

acţionează precum un catalizator al schimbărilor, furnizând recomandări în 
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ceea ce priveşte imbunătăţirea proceselor şi structurilor de guvernanţă 

corporativă.  

De aesmenea, sunt prezentate tendinţe şi perspective noi în ceea ce 

priveşte rolul auditului intern în cadrul guvernanţei corporative a instituţiilor 

de credit, având în vedere rolul din ce în ce mai important pe care activitatea 

de audit intern îl are în cadrul procesului de management al riscului.  

În partea finală a capitolului, se degajă concluziile şi recomandările 

privind direcţiile de acţiune viitoare propuse pentru a asigura creşterea şi 

întărirea relaţiei dintre guvernanţa corporativă şi auditul intern în cadrul 

instituţiilor de credit.  

În cadrul Capitolului IV, intitulat „|Studiu de caz – proiectarea şi 

implementarea de sisteme de audit intern în cadrul instituţiilor de credit” 

este descris un model practic de desfăşurare a activităţii de audit intern în 

cadrul unei instituţii de credit, bazat pe un exemplu ipotetic.  

În cadrul sistemului de audit intern propus, sunt prezentate toate fazele 

de derulare a activităţii de audit intern în cadrul unei instituţii de credit, 

acestea fiind cuprinse în cadrul Foii de Parcurs a auditului intern, element ce 

reprezintă esenţa sistemului de audit intern dezvoltat în cuprinsul exemplului 

practic.  

Sistemul de audit intern propus, beneficiază astfel de avantajul 

conceptului Foii de Parcurs, element considerat esenţial, deoarece acesta 

permite vizualizarea în timp real de către decidenţi a situaţiei de ansamblu a 

activităţii de audit intern, permiţând structurilor de conducere ale instituţiei de 

credit să acţioneze rapid şi să corecteze potenţialele deficienţe şi să 

implementeze cu uşurinţă măsuri menite să crească eficienţa departamentului 

de audit intern.  

Sistemul de audit intern propus în cadrul studiului de caz este 

fundamentat pe principiile RBIA (Risk Based Internal Audit), o atenţie sporită 

fiind acordată identificării şi definirii Zonelor de Risc, precum şi determinării 
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universului auditabil, aceşti paşi fiind esenţiali pentru derularea eficientă şi 

eficace a activităţii de audit intern. De asemenea, este pus în lumină rolul 

acţiunilor ulterioare încheierii misiunilor de audit intern (follow-up) şi al 

măsurilor de asigurare a calităţii misiunilor de audit intern, aceste două 

aspecte influenţând decisiv eficienţa şi eficacitatea activităţii departamentului 

de audit intern.  

Anexele prezentate scot în evidenţă exemple concrete ale modului în 

care se organizează, planifică, desfăşoară şi se monitorizează misiunile de 

audit intern, transformându-se în instrumente utile şi necesare auditorilor 

interni în desfăşurarea activităţii de zi cu zi a acestora. 

În finalul capitolului sunt prezentate anexele practice, care pot fi 

folosite şi adaptate de către de auditorii interni în cadrul organizaţiilor în care 

îşi desfăşoară activitatea.  

În capitolul final sunt prezentate concluziile şi propunerile de 

dezvoltare ale activităţii de audit intern în cadrul instituţiilor de credit, fiind 

evident faptul că auditul intern câştigă din ce în ce mai mult teren în cadrul 

guvernanţei corporative a organizaţiilor, aria sa de acţiune crescând 

permanent, urmare a schimbărilor politice şi economice continue survenite la 

nivel mondial precum şi a progresului tehnologic, managerii solicitând tot mai 

multă calitate din partea serviciilor furnizate de către auditorii interni.  
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