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NECESITATEA ACESTUI TIP DE CERCETARE 

 

            Realizarea studiilor empirice și comparative reprezintă o necesitate în țările europene.  

În materie de audit financiar, cu ani în urmă, acest tip de studii erau caracteristice țărilor 

anglo-saxone (Anglia și SUA), dar astăzi ele s-au extins în toate țările Europei. 

           Necesitatea acestui tip de studii se face evidentă din următoarele motive: 

- datorită fenomenului de globalizare care caracterizează economia în această 

perioadă;  

- permit atingerea unei mai bune convergență între țările europene; 

- compararea situațiilor reale din diferite țări ajută la desfășurarea și progresul 

procesului de armonizare a contabilității și auditului la nivel european și 

internațional; 

- permite identificarea problemelor actuale cu care se confruntă profesia de auditor; 

- necesitatea acestui tip de studii este amplificată în această perioadă și de puternica 

criză economică pe care o traversăm, criză care a lovit din plin profesia de auditor 

financiar. 

            Această cercetare are o importanță profesională, ajutând la îmbunătățirea calității 

muncii auditorilor. Cunoscând opinia auditorilor se pot: 

- identifica problemele lor; 

- se pot da soluții întrebărilor lor; 

- se pot identifica problemele comune, la nivel național și internațional; 

- îmbunătățirea serviciilor oferite de aceștia; 

- promovarea intereselor profesionale; 

-    dezvoltarea profesiei și promovarea bunului renume al auditului financiar. 

Cercetarea perspectivelelor și expectativelor utilizatorilor de informații financiare 

auditate ajută la: 

- cunoașterea opiniilor acestora; 

- contribuie la identificarea factorilor care determină existența diferențelor de 

perspective și expectative; 

- identificarea și aplicarea măsurilor de apropiere a perspectivelor auditorilor și ale 

utilizatorilor de informații financiare auditate contribuie la îmbunătățirea calității 

informațiilor financiare auditate și la creșterea încrederii în mediul economic 

actual. 



Analizarea impactului pe care l-a avut procesul de armonizare europeană  asupra 

auditorilor și asupra firmelor de audit,  într-un nou context, cel al crizei economice mondiale,  

îmbogățește literatura de specialitate cu noi perspective. 

            În România era necesară o astfel de cercetare  datorită faptului că în prezent  în 

literatura de specialitate românească nu există  nici un studiu comparativ în materie de audit 

financiar, între România și altă țară europeană, care să analizeze modul de transpunere al 

reglementărilor Directivelor europene în materie de audit financiar. 

            De asemenea, în România lipsesc cu desăvârșire studiile empirice-comparative cu 

privire la percepțiile și expectativele auditorilor și ale utilizatorilor de informații contabile 

auditate în materie de audit financiar. În sprijinul afirmației mele vine unul dintre primele 

studii empirice care  analizează percepții și expectative  legate de tema ”audit expectation 

gap” din România, care spune că „la momentul actual, literatura autohtonă nu cunoaşte o 

abundenţă de studii dedicate acestei problematici şi, mai ales, investigării discrepanţelor de 

percepţii  privind auditul extern în circumstanţele specifice mediului românesc”
1
.  

             În Spania  acestă cercetare aduce elemente de  o noutate prin faptul că realizează un 

studiu comparativ în materie de audit financiar  cu România - o țară din Europa de Est și un 

nou membru al Uniunii Europene. Prin aceasta se  îmbogățește cadrul teoretic cu noi 

elemente, care nu au  fost abordate în trecut.  

-  Literatura de specialitate a Spaniei are multe studii comparative pe teme de audit 

fiananciar cu multe țări ale Europei - Anglia, Portugalia, grupul primilor 12 

membri ai comunității europene, etc - și ale Americii Latine. În tot cazul, ele au 

fost realizate în urmă cu câțiva ani și nu surprind elementele de noutate pe care le-

a introdus Directiva 2006/43/CE transpusă în legislația Spaniei prin Textul 

revizuit al Legii auditului financiar.  

- În plus, era necesar un studiu care să surprindă  noile percepții ale utilizatorilor 

de informații contabile auditate în condițile economice generate de criza 

economică izbucnită în anul 2008, care au determinat discuții și noi opinii legate 

de rolul și utilitatea auditului financiar contemporan.  

 

  

                                                 
      1 L.Dobroţeanu, D. Manea, C.L.Dobroţeanu, Dinamica percepţiilor privind auditul extern sub impactul crizei financiare, 
Revista Audit financiar, februarie 2011, pag. 18-27 

 



MOTIVAȚIA ȘTIINȚIFICĂ PENTRU ALEGEREA SPANIEI ÎN REALIZAREA 

STUDIULUI COMPARATIV 

 

Pentru realizarea acestui studiu empiric și comparativ am ales Spania, stat cu 

caracteristici asemănătoare României. Chiar dacă nivelul de dezvoltare  economică al celor 

două țări este foarte diferit,  circumstanțele sociale, legale, culturale și economice 

asemănătoare  fac ca răspunsurile obținute în urma aplicării chestionarului la eșantionul de 

auditori, directori financiari și utilizatori ai informațiilor financiare  auditate din Spania și 

România să fie comparabile și interpretabile. Elementele de similaritate se referă la 

următoarele aspecte: 

- Structură socio-economică asemănătoare; 

- Poziție periferică în Uniunea Europeană la data aderării; 

- Sistemul de contabilitate spaniol, ca și cel românesc au  suferit o puternică influență a 

doctrinei franceze (inclusiv Planurile  Generale de Conturi din cele două țări sunt 

inspirate din cel francez); 

- În Spania și în România nu a existat o tradiție importantă în materie de audit, nici la 

nivel legislativ, nici la nivel practic. Accesul la piețe mai sofisticate, creșterea 

economică, creșterea numărului de firme, intrarea pe piața internă a capitalului străin, 

schimbările politice și sociale care s-au produs în Spania și România, au făcut ca 

auditul financiar să reprezinte o necesitate; 

- După introducerea primelor acte normative care reglementează activitatea de audit - și 

anume Legea Auditului Situațiilor financiare numărul 19/1988 din Spania și O.U.G. 

75/1999 în România, a avut loc un proces continuu de emitere de alte acte normative 

care reglementau activitatea comercială, contabilă și de audit, în concordanță cu 

Directivele europene.   

            Un alt motiv pentru care am ales această țară pentru realizarea studiului comparativ 

este faptul că Spania poate reprezenta pentru România un model postaderare la U.E.  

Intrarea Spaniei în Comunitatea Europeană în anul 1986 a influențat fundamental economia 

acestei țări. Transformarea din punct de vedere social și economic cu adevărat spectaculară 

care s-a produs, a demonstrat că Spania a utilizat foarte bine cele două decenii. Activitatea 

auditorilor financiari din această țară a avut o influență pozitivă asupra dezvoltării 

economice. Informațiile financiare auditate au oferit o imagine fiabilă, utilizatorii putând lua 

decizii viabile pe baza lor și contribuind astfel la progresul economic și social. 



Exemplul Spaniei poate fi util pentru a proiecta o imagine a României peste 20 de 

ani de la aderarea la U.E. Este adevărat că  România în momentul aderării la U.E. era mai 

săracă decât Spania.  PIB-ul Spaniei la sfârșitul anului  1985, anul dinaintea aderării la U.E.,  

era de 175 miliarde de $, iar PIB-ul României la sfârșitul anului 2006, anul dinaintea aderării 

la U.E., era de 122 miliarde de $, România având o dimensiune geografică și un număr al 

populației mai reduse decât Spania. 

            Un alt motiv  pentru care am ales Spania pentru a realiza această cercetare este faptul 

că ea este o țară membră a Uniunii Europene, cu mai multă tradiție în audit decât 

România. În această țară rolul organizațiilor profesionale este bine definit, interesele 

profesionale ale auditorilor fiind mai bine protejate, ceea ce ar putea fi interesant și pentru 

România. 

            Ca un ultim motiv pentru alegerea Spaniei ca element de comparație am indica  

numărul ridicat de  studii empirice și comparative, pe teme de audit financiar care s-au 

realizat în această țară.  Literatura de specialitate spaniolă a reprezentat pentru mine o 

bogată sursă de inspirație.             

            Având în vedere cele prezentate, credem că o analiză comparativă în domeniul 

auditului finaciar cu Spania este binevenită. 

 

  



IPOTEZELE ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Ipotezele  acestei cercetări se fundamentează pe următorul context economic:  

            Condițiile economice actuale sunt în continuă schimbare. În ultimul deceniu   

transformările majore prin care trece economia mondială au impus tranzacțiile electronice 

care sporesc viteza și volumul tranzacțiilor, creind  o interdependență reală a piețelor 

financiare. Auditul financiar vine să sprijine, să ofere securitate acestor tranzacții, 

dezvoltându-se și perfecționându-se permanent. Toate aceste transformări se desfășoară pe 

fondul unei crize economice, care a izbucnit în anul 2008.   

            Orientarea noastră în realizarea acestei cercetări este una pragmatică. Adevărul unei 

teorii, al unei propoziții constă în utilitatea la care acestea ne conduce. Știința  economică 

trebuie să fie o disciplină ştiinţifică cu finalitate practică, altfel spus,  „cunoaştere pentru 

acţiune”.   

ÎNTREBAREA DE CERCETARE  este: 

Stadiul actual al EVOLUȚIEI auditului financiar corespunde NEVOILOR,  

PERSPECTIVELOR și  EXPECTATIVELOR  prezente ale  utilizatorilor de informații 

financiare auditate din România și Spania?  

            Astfel, PRIMA IPOTEZĂ  a acestei cercetări este: 

            I.1.  Auditul financiar progresează și se perfecționează într-o țară în pas cu 

dezvoltarea economică, ca răspuns la provocările societății pe care o deservește. 

De aceea, modul de abordare al acestei cercetări  este unul PRAGMATIC, orientat 

spre acțiune, spre rezolvarea problemelor actuale cu care se confruntă  acest  domeniu. În 

contextul actualei crize economice mondiale, auditul financiar apare ca un garant al realități i 

informatiilor financiare. El trebuie să țină pasul cu transformarile din viața economică, mai 

mult, el trebuie să fie cu un pas  înainte, să prevadă  și să prevină fenomenele care ar putea 

afecta jucătorii din arena economică. 

            Ca răspuns la afirmarea societăților multinaționale și  la globalizarea pieței financire 

au apărut  standardele  internaționale, cu idealul declarat de a fi adoptate de către toate statele 

lumii. Europa nu a rămas nepăsătoare în fața acestui fenomen, acționând permanent, 

dezvoltându-se în pas cu cerințele momentului și cu evenimentele economice. În acest sens, 

A DOUA IPOTEZĂ a acestei cercetări este: 



            I.2.  În România și în Spania s-au făcut pași importanți în armonizarea 

procesului de audit financiar, astfel încât cadrul juridic și profesional al celor două țări 

prezintă multe similitudini, diferențele fiind nesemnificative. 

            În acest context, este evident faptul că în lumea contemporană s-a impus un primat al 

valorilor utilității. Pragmatismul apelează la practică, drept criteriu al verficării cunoștințelor. 

De aceea, metodele de  cercetare empirice și legătura permanentă  cu realitatea sunt  

indispensabile. În acest sens, ne propunem realizarea unui studiu empiric și anume aplicarea 

unui chestionar, plecând de la alte DOUĂ IPOTEZE:  

            I.3. Există diferențe de perspective și expectative între România și Spania, în ce 

privește independența, rolul și utilitatea auditului financiar,  și 

            I.4. Există diferențe de perspective și espectative din partea auditorilor 

financiari, directorilor de firme auditate și a utilizatorilor de informații financiare 

auditate în ce privește independența, rolul și utilitatea auditului financiar. 

            Astfel, IDEEA CENTRALĂ a acestei cercetări, care unește cele patru ipoteze,  

este faptul că în ciuda evoluției permanente, a pașilor  importanți care s-au făcut  în 

armonizarea procesului de audit financiar  există diferențe de perspective și espectative 

din partea auditorilor financiari, directorilor de firme auditate și a utilizatorilor de 

informații financiare auditate din România și Spania, în ce privește independența, rolul 

și utilitatea auditului financiar. De aceea, auditul financiar trebuie să evolueze, să 

progreseaze și să se perfecționeze în continuare în pas cu evenimentele economice, ca 

răspuns la provocările societății pe care o deservește.  

             Orientarea pragmatică ne-a condus la stabilirea OBIECTIVULUI PRINCIPAL  al 

acestei cercetări și anume acela de a studia particularitățile auditului financiar din 

România și Spania din punct de vedere teoretic și empiric, în vederea propunerii unor 

măsuri de îmbunătățire ale acestuia în ambele țări și de apropiere a  perspectivelor și 

expectativelor utilizatorilor de informații financiare auditate și ale directorilor 

financiari cu cele ale auditorilor. 

            Pentru atingerea obiectivului principal am stabilit următoarele OBIECTIVE 

SPECIFICE: 

            O.1. Realizarea unei analize comparative a structurii pieței de audit din 

România și Spania. 

            O.2. Determinarea modului în care s-au  adoptat  reglementările Directivelor  

europene în  legislația românească și spaniolă. 



            O.3. Realizarea unei analize comparative a particularităților auditului financiar 

din România și Spania. 

            O.4. Compararea limitelor legale stabilite în cele două țări pentru ca firmele să 

aibă obligația de a se audita. 

            O.5. Realizarea unei analize comparative privind sistemul de control al calității 

auditului financiar din România și Spania.            

            O.6. Investigarea rolului auditului financiar contemporan în România și Spania. 

            O.7.  Investigarea  utilității serviciului de audit financiar în România și Spania. 

            O.8. Analizarea perspectivelor și expectativelor asupra  independenţei 

auditorilor financiari în cele două ţări. 

            O.9.  Analizarea perspectivelor și expectativelor asupra Raportului de audit în 

cele două ţări. 

            O.10. Determinarea și explicarea factorilor care determină diferențele: 

            -   de  perspective și expectative  între cele două țări, și  

            - de perspective și expectative între auditorii financiari, directorii financiari ai 

firmelor auditate și utilizatorii informației financiare auditate. 

            O.11. Identificarea unor posibilități de apropiere a  perspectivelor şi 

expectativelor auditorilor financiari, ale directorilor financiari ai firmelor auditate și 

ale utilizatorilor de informații financiare auditate. 

            O.12. Identificarea unor posibilități de îmbunătățire a procesului de audit 

financiar în cele două țări, de acord  cu necesitățile actuale. 

 

  



METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

Metoda pragmatică stă la baza unei conceptii filosofice pluraliste pentru care 

realitatea nu este ceva dat odată  pentru totdeauna, static, închis, ci proces, devenire, creație 

continuă, deci, un curs de fapte în plină desfășurare. Pragmatismul apelează la practică drept 

criteriu al verficării cunoștințelor. De aceea, metodele de  cercetare   mixte -  teoretice și 

empirice și legătura permanentă  cu realitatea sunt  indispensabile. În această idee, pentru 

demnostrarea ipotezelor și atingerea obiectivelor cercetării am folosit o METODĂ DE 

CERCETARE MIXĂ,  îmbinând cercetarea  calitativă  cu cea cantitativă.   

PARTEA TEORETICĂ a presupus o cercetare științifică-fundamentală  asupra 

auditului financiar. Pentru aceasta am realizat o cercetarea documentală care se referă  la 

documente primare, secundare și terțiare, precum:  

- Legislația  în materie de audit  din România și Spania și U.E.;  

- Standardele Internaționale în materie de audit și contabilitate elaborate de  IASB 

și AICPA; 

- Directivele europene care se referă la activitatea de audit financiar (Directiva a 

IV-a, Directiva a VII-a și Directiva a VIII-a, Directiva  2006/43/CE); 

- Standardele, ghidurile și normele profesionale de audit din România și Spania 

- Codurile de Etică Profesională din cele două țări; 

- Baze de date electronice relevante, cum ar fi cele publicate pe site-ul Comisiei 

Europene, C.A.F.R., I.C.A.C, diferite Universități din țară și străinătate, Instituții 

Publice din România, Spania și U.E.,  reviste de specialitate din țară și străinătate;  

- Literatura de specialitate – din România, Spania și literatură internațională - 

manuale, cărți, articole de specialitate, care conțin opinii neutre, actuale și de 

calitate pentru tema cercetată. 

Tot în partea teoretică am  folosit și alte  tipuri de cercetare cum sunt: 

- Cercetare descriptivă – cu ajutorul căreia am realizat culegerea datelor, 

prezentând evoluția istorică a auditul financiar  și o descriere critică a situației prezente. 

- Cercetare explicativă – nu ne-am limitat  la simpla descriere a situației existente 

ci am încercat să analizăm și să explicăm  diferențele și asemănările descoperite, cauzele și 

implicațiile lor. 

- Cercetare comparativă – comparația este prezentă de-a lungul întregii cercetări și 

ea se referă  la situația auditului financiar din România și din Spania  raportând-o permanent 

la Directivele Europene. 



Prima partea Tezei are un pronunțat caracter calitativ și se referă la  date care au fost 

culese fără cuantificări sau prelucrări, fiind  apoi interpretate, analizate și comparate între ele. 

S-a încercat o privire în profunzime a problemelor auditului financiar, plasând cercetarea  în 

”contextul descoperirii” problemelor, printr-o abordare deschisă, punând în evidență ”cum” și 

”de ce” se acționează într-un anumit fel, practici sau comportamente inedite sau  noi moduri 

de a gândi și   interpreta normele de audit.  

           Cercetarea teoretică  trebuie completată cu date empirice, culese din mediul economic 

real. Pornind de la acest raţionament am hotărât realizarea  unei CERCETĂRI EMPIRICE, 

în vederea observării și analizării atente a realității din România și din Spania prin aplicarea 

unui chestionar, care se adresează auditorilor - persoane fizice și juridice din România și 

Spania, directorilor financiari ai firmelor auditate și utilizatorilor de informații financiare 

auditate din cele două ţări. Acest chestionar presupune cunoaşterea percepţiilor celor trei 

grupuri în ce priveşte independenţa, rolul şi utilitatea muncii auditorilor, prin intermediul 

analizării răspunsurilor date la chestionarul aplicat, “metoda empirică excluzând orice fel de 

modalitate  de acțiune asupra faptelor, care le-ar putea modifica”
2
. 

            Structura finală a eșantionului care a intrat în studiu este următoarea: 

 

Totalul eșantionului statistic 
 ROMÂNIA SPANIA 

 

CHESTIONARE 

TRIMISE 

RĂSPUNSURI  PRIMITE  CHESTIONARE 

TRIMISE 
RĂSPUNSURI  PRIMITE 

Valoare 

absolută 

Procent Valoare 

absolută 

Procent 

AUDITORI 600 211 35,17% 1100 247 22,45% 

DIRECTORI 

FINANCIARI 

504 133 26,39% 619 108 17,45% 

UTILIZATORI 492 157 32,30% 514 149 28,99% 

TOTAL 1596 501 31.28% 2233 504 22,96% 

Sursă: procesare proprie 

 

             Utilizarea chestionarului reprezintă o metodă prin excelenţă de tip cantitativ, 

deoarece culegerea de date se face prin intermediul cuantificării lor.  Pentru validarea 

statistică a răspunsurilor au fost folosite metode matematice de măsurare, iar rezultatele au 

fost cuprinse în cadrul unor tabele. Prin utilizarea acestora am urmărit relații de cauzalitate și 

similaritate, iar interpretarea și analizarea rezultatelor s-a făcut într-un mod  impersonal. 

           Metodologia de lucru pentru partea empirică a avut următorul curs: 

            - am realizat o serioasă activitate de documentare, în sensul stabilirii populației 

statistice care a intrat în studiu, stabilindu-se cele trei grupuri cărora li se adresează 
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chestionarul  - auditorii financiari, directorii financiari ai firmelor auditate şi utilizatorii 

informaţiilor financiare auditate din cele două țări; 

             -  în funcţie de caracteristicile populaţiei statistice (omogenitate, posibilitatea de a 

stabili sau nu totalul populației statistice sau posibilitatea de stratificare a acesteia) am stabilit 

componenţa eşantionului pentru fiecare dintre cele trei grupuri, astfel încât rezultatele 

obţinute să poată fi extrapolate la nivelul întregii populații şi să aibă relevanţă naţională; 

            - elaborarea chestionarului, cu aceeași structură și același set de  întrebări atât în limba 

română cât şi în limba spaniolă, făcând astfel posibilă analizarea și compararea răspunsurilor 

atât între cele trei  colective în cadrul fiecărei ţări  cât și între auditorii, directorii financiari 

sau utilizatorii din România şi Spania. Chestionarul are șase  părți și cuprinde întrebări în 

”format închis” referitoare la: independența, rolul auditorului, utilitatea auditului financiar 

sau Raportul de audit. Ultima parte a chestionarului cuprinde o singură  întrebare deschisă. 

            -  delimitarea posibilităţilor de răspuns la 5 variante, pe o scală de valori de la 1 la 5, 

în conformitate cu  Scala Likert; 

           -  chestionarul este anonim - dar  în prima parte a acestuia  am solicitat datele 

personale și profesionale  ale persoanei chestionate: vârstă, sex, postul ocupat în firmă, 

numărul de ani de experiență profesională - date care  ne-au ajutat la separarea răspunsurilor 

pe colectivele  obiectiv ale cercetării și să demonstrăm faptul că eșantioanele alese 

îndeplinesc condițiile de profesionalitate necesare pentru a răspunde la întrebările 

chestionarului; 

            - crearea unei baze de date care curpinde adresele de e-mail sau  numerele de fax  

pentru a ne asigura că putem contacta cu persoanele sau firmele care intră în componența 

eșantionului.  

            - trimiterea chestionarelor pentru completare, începând cu luna martie 2012; 

            - procesul de adunare a chestionarelor completate a durat 10 luni, până la sfârşitul 

lunii decembrie 2012, fiind nevoie să revenim cu solicitarea în multe cazuri de două sau chiar 

trei ori; 

             - realizarea unui program informatic în Excel în care au fost încărcate toate 

chestionarele completate primite - în mod separat pentru România şi separat pentru Spania. El 

centralizează răspunsurile primite pe cele trei grupuri ale populaţiei statistice din fiecare ţară, 

pentru fiecare întrebare în parte şi pentru toate cele 5 posibilităţi de răspuns; 

            - analizarea răspunsurilor pe baza datelor centralizate ale programului informatic. 

Pentru a afla dacă avem diferenţe semnificative între răspunsurile celor trei grupuri – 

auditorii financiari, directorii financiari ai firmelor auditate şi utilizatorii informaţiilor 



contabile auditate - din România sau din Spania am folosit Testul Kruskal Wallis. Pentru a 

analiza dacă avem diferenţe semnificative între răspunsurile auditorilor financiari din 

România şi cei din Spania, între directorii financiari ai firmelor auditate din România şi cei 

din Spania sau între utilizatorii informaţiilor financiare auditate din cele două ţări am folosit 

Testul  Mann Whitney. 

            -  rezultatele testelor Kruskal Wallis și Mann Whitney au fost cuprinse în cadrul unor 

tabele centralizatoare, care au stat la baza analizei descriptive și a interpretării globale a  

rezultatelor chestionarului. 

Deoarece numărul afirmațiilor din cadrul  chestionarului a fost destul de mare, iar 

analiza și interpretarea lor ocupă un număr important de pagini, am considerat utilă crearea 

unui ”Model al diferențelor de perspective și expectative asupra rolului, utilității și 

independenței auditului financiar”. Acest model a fost creat pe baza studierii literaturii de 

specialitate din domeniu și pe baza analizării rezultatelor primite la chestionar. Modelul are 

rolul de a sintetiza rezultatele obținute la chestionar, pentru mai buna lor înțelegere. El oferă 

și posibilitatea identificării cauzelor care duc la  existența  diferențelor de perspective și 

expectative între grupurile participante la studiu, dar și a grupării perspectivelor în funcție de  

cauzele care le provoacă.  

În urma realizării acestui studiu, credem că existența diferențelor actuale de 

perspective duce în viitor la existența de expectative diferite din partea utilizatorilor de 

informații financiare auditate în ce privește munca auditorilor financiari. Pentru îmbunătățirea 

imaginii profesiei de audit este important să se reducă  volumul acestor diferențe de 

perspective și expectative, de aceea Modelul propune și soluții de minimizare a acestor 

diferențe. 

La finalul fiecărui capitol am arătat dacă ipotezele stabilite au fost demonstrate sau nu 

și am prezentat concluziile părții teoretice sau empirice. 

În cadrul ultimului capitol, pe baza unei Analize SWOT am identificat punctele slabe 

și amenințările  auditului financiar din România și Spania. Acestea au servit ca bază pentru 

efectuarea de propuneri de îmbunătățire a  auditului financiar în cele două țări.   

 

  



PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT 

 

            Teza de Doctorat  se structurează pe TREI CAPITOLE  PRINCIPALE:  

            CAPITOLUL I  are un caracter teoretic și se referă la EVOLUȚIA și stadiul actual al 

auditului financiar în România și  Spania. 

            Pe parcursul celor cinci subcapitole evoluția a fost urmărită din punct de vedere al  

conceptului, al obiectivelor, al cadrului juridic și profesional, al sistemului de control al 

calității dar și din punct de vedere al structurii pieței de audit financiar în cele două țări. 

Urmărirea evoluției pe care această profesie a parcurs-o a avut carezultat descoperirea 

particularităților auditului financiar în România și Spania. Acestea au fost dictate de 

fenomenele istorice, economice sau politice din fiecare țară, demonstrându-se astfel  

IPOTEZA  conform căreia ”Auditul financiar progresează și se perfecționează într-o țară 

în pas cu dezvoltarea economică, ca răspuns la provocările societății pe care o 

deservește”. 

            Studiul are un puternic caracter COMPARATIV. Pe tot parcursul cercetării am 

comparat situația din România cu cea din Spania, raportând permanent situațiile din cele două 

țări la politica europeană de convergență și armonizare a auditului financiar la nivel european 

și internațional. Astfel, a doua IPOTEZA a cercetării conform căreia ”În România și Spania  

s-au făcut pași importanți în armonizarea procesului de audit financiar astfel încât 

cadrul juridic și profesional al celor două țări prezintă multe similitudini, diferențele 

fiind puțin semnificative” a fost demonstrată  numai  PARȚIAL, datorită faptului că s-au 

descoperit diferențe semnificative în modul de interpretare și aplicare a Directivelor 

Europene în ce privește preluarea Standardelor Internaționale de Audit. 

            CONCLUZIILE părții teoretice ar putea fi sintetizate astfel: 

- Conceptul de audit financiar are aceeași semnificație atât în România cât și  în 

Spania; 

- Evoluția pieței de audit financiar în România și Spania s-a desfășurat în mod diferit; 

- Numărul de audituri financiare obligatorii realizate în România este absolut 

desproporționat în comparație cu numărul de auditori financiari activi și al firmelor de audit 

din România; 

- În raport cu nivelul ridicat de publicitate a datelor care se practică în Spania, în 

Rapoartele Anuale ale Comisiei CAFR am întâlnit un nivel mai redus de publicare a datelor 

legate de piața de audit din România; 



- Piața de audit din România și Spania este absolut dominată de către firmele de audit 

și în special de firmele Big Four; 

- Criza economică a produs efecte diferite pe piața de audit din România și Spania; 

- În România și Spania reglementările Directivelor Europene  în materie de audit 

financiar au fost transpuse în mod foarte apropiat, particularitățile legislative întâlnite fiind 

nesemnificative; 

- În ce privește modul de interpretare în cele două țări a prevederilor Directivei 

2006/43/CE am sesizat o diferență semnificativă referitoare la preluarea Standardelor 

Internaționale de Audit. România a tradus și ”adoptat” în întregime ISA  pe când în Spania 

inițial s-a așteptat o preluare oficială a ISA la nivelul U.E. după care la începutul anului 

2013 se schimbă optica și se prezintă o variantă tradusă și ”adaptată” a ISA la condițiile 

Spaniei, care în prezent se află în faza de ”consultare publică”; 

- Începând cu data de 15  decembrie 2009 în România misiunile de audit financiar se 

realizează în conformitate cu ISA clarificate, iar în Spania în prezent se utilizează încă 

Normele Tehnice de Audit elaborate începând cu anul 1991, dintre care o parte au fost 

modificate astfel încât să nu intre în contradicție cu ISA. Se presupune că noile Norme 

Tehnice (traducere și adaptare a ISA) vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 

2015; 

- Standardele Internaționale de Audit și Normele Tehnice de Audit spaniole nu sunt 

contradictorii însă ISA sunt mult mai amănunțite, dau mai multe definiții, clarificări 

conceptuale și conțin elemente și termeni actuali la care Normele Tehnice spaniole nu se 

referă; 

- În ce privește ISQC1  acesta a fost preluat atât în România cât și în Spania. În 

România se aplică începând cu data de 15  decembrie 2009 iar în Spania începând cu data 

de 1 ianuarie 2013.  ISQC1 se aplică în România pentru toate serviciile care se subscriu 

Standardelor IAASB (ISA, ISRE, ISAE și ISRS),  iar NCCI (traducerea și adaptarea  

ISQC1 în Spania) se aplică numai pentru misiunile de audit financiar; 

- Norma Tehnică a Calității din Spania emisă în anul 1993 care se referea la controlul 

calității la nivel de misiune de audit a fost înlocuită cu NCCI  (traducerea și adaptarea 

ISQC1 în Spania) care se referă la controlul calității la nivel de firmă de audit. Se observă 

așadar un gol legislativ, ceea ce presupune preluarea urgentă în Spania a  ISA 220; 

- Directiva 2006/43/CE  impune statelor membre un Sistem de Supervizare Publică a 

activității de audit, realizat de un organism absolut independent. În România activitatea de 

supravehere a activității Camerei Auditorilor Financiari este realizată de către Organismul 



de Supraveghere Publică a Activității de Audit Financiar, dar în Spania, organizarea 

activității de audit financiar și supervizarea publică a activității de audit este realizată de o 

singură instituție,  Institutul de Contabilitate și Audit; 

- În România se observă un ritm mai alert al procesului de armonizare cu normele 

europene și de transpunere a normelor internaționale. 

            CAPITOLUL II are un caracter empiric și se referă la PERSPECTIVELE și 

EXPECTATIVELE actuale pe care le au despre auditul financiar cele trei grupuri 

participante la studiu: auditorii financiari, directorii financiari ai firmelor auditate și 

utilizatorii informațiilor financiare auditate. 

            Capitolul debutează cu probleme legate de gestionarea părții empirice – structura 

chestionarului, pregătirea întrebărilor, stabilirea populațiilor statistice și a eșantioanelor. 

Analiza econometrică a rezultatelor chestionarului a fost realizată cu ajutorul Testelor 

Kruskal Wallis și Mann Whitney, pentru care se realizează atât o prezentare teoretică cât și 

un exemplu concret de calcul. 

           Interpretarea rezultatelor empirice ocupă o bună parte a capitolului II. Analiza globală 

a răspunsurilor s-a făcut pe structura obiectivelor specifice stabilite pentru cercetarea 

empirică: 

- Investigarea rolului auditului financiar contemporan; 

- Determinarea utilității serviciului de audit financiar; 

- Analizarea perspectivelor și expectativelor  asupra independenţei auditorilor; 

- Analizarea perspectivelor și expectativelor  asupra Raportului de audit. 

            Compararea răspunsurilor individuale și identificarea diferențelor semnificative dintre 

acestea se poate face prin simpla observare a tabelelor cuprinse în Anexe, dar noi am încercat 

să relaționăm afirmațiile din interiorul fiecărei părți a chestionarului și să evidențiem o serie 

de detalii, de particularități observate în urma analizării globale a răspunsurilor. Am dorit ca 

această cercetare să meargă mai departe de înțelesul propriu al valorilor obținute ca răspuns la 

afirmațiile stabilite în cadrul chestionarului și să scoată în evidență noi idei și noi perspective 

asupra profesiei de audit financiar în România și Spania. 

            Dintre CONCLUZIILE părții empirice amintim: 

- O parte dintre directorii financiari și utilizatorii informațiilor contabile auditate din 

România și Spania își exprimă acordul că există din partea lor un sentiment de insatisfacție în 

ce privește rolul și obiectivele auditului financiar; 

- Auditorii financiari sunt conștienți că există un sentiment de insatisfacție din partea 

utilizatorilor în ce privește rolul și obiectivele auditului financiar; 



- Opinia celor trei grupuri legată de ridicarea limitelor obligatorii de auditare este 

diferită în cele două țări; 

- Rezultatele Testului Kruskal Wallis legate de independența auditorilor indică în 

ambele țări o polarizare a perspectivelor  în funcție de interesele fiecărui grup; 

- Ca și caracteristică generală putem spune că utilizatorii informațiilor financiare 

auditate din ambele țări  se demonstrează mai puțin mulțumiți  de forma și conținutul 

Raportului de audit decât celelalte două grupuri. 

Din analiza răspunsurilor primite la chestionar au rezultat 9 cauze principale care 

determină diferite tipuri de perspective din partea celor trei grupuri. Aceste CAUZE sunt: 

- Necunoașterea normelor legale legate de atribuțiile auditorilor; 

- Dezacordul cu normele legale; 

- Percepția auditorului asupra propriei activități; 

- Percepția utilizatorilor asupra activității realizate de auditorii financiari; 

- Interesele personale sau de grup ale celor chestionați; 

- Cultura națională sau experiența în domeniul auditului; 

- Contextul economic actual; 

- Calitatea activității realizate de auditor; 

- Calitatea comunicării rezultatelor misiunii de către auditorul financiar. 

Aceste 9 cauze determină în opinia noastră 4  TIPURI DE  DIFERENȚE  DE  

PERSPECTIVE și anume: 

- Diferențe de perspective asupra normelor legale; 

- Diferențe de perspective în funcție de percepție; 

- Diferențe de perspective în funcție de grup, țară sau perioadă; 

- Diferențe de perspective asupra muncii realizate de către auditorul financiar în 

cadrul misiunii de audit. 

Toate aceste diferențe de perspective actuale determină în viitor EXPECTATIVE  

DIFERITE, așteptări diferite ale  utilizatorilor de informații financiare auditate din partea 

auditorilor financiari. Aceste așteptări pot fi REALISTE sau IREALISTE. De aceea și 

Modelul oferă două tipuri de SOLUȚII, acestor așteptări: 

- În cazul în care expectativele sunt REALISTE, dar  atribuțiile așteptate NU 

sunt cuprinse în actualele norme  legale ale auditorilor financiari, propunem 

MODIFICAREA NORMELOR LEGALE DE ACORD CU NECESITĂȚILE 

ACTUALE; 



- În cazul în care expectitivele sunt IREALISTE propunem  EDUCAREA 

PUBLICULUI,  în vederea reducerii acestor diferențe de perspective și expectative. 

              Astfel au fost demosntrate cele două ipoteze ale cercetării empirice:  și anume că 

”Există diferențe de perspective și expectative între România și Spania, în ce privește 

independența, rolul și utilitatea auditului financiar”  și că ”Există diferențe de 

perspective și espectative din partea auditorilor financiari, directorilor de firme 

auditate și a utilizatorilor de informații financiare auditate în ce privește independența, 

rolul și utilitatea auditului financiar”. 

            CAPITOLUL III.  Așa cum am arătat și la începutul rezumatului caracterul acestei 

cercetări este unul pragmatic, orientat spre rezolvarea problemelor descoperite. De aceea la 

finalul cercetării  am realizat o ANALIZĂ SWOT în care am evidențiat punctele tari și 

punctele slabe, oportunitățile și amenințările auditului financiar din România și Spania. 

Plecând de la punctele slabe și amenințările identificate  am PROPUS SOLUȚII DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE a auditului financiar atât pentru România cât și pentru Spania. 

            PROPUNERI de îmbunătățire a punctelor slabe în ROMÂNIA:  

- Scăderea limitelor obligatorii de auditare pentru ”întreprinderile mijlocii” din 

România; 

- excluderea de sub obligația de a-și audita situațiile financiare a tuturor firmele 

din România  care se încadrează în categoria ”întreprinderi mici”; 

- Recomandăm CAFR să solicite membrilor săi și să publice  anual următoarele 

informații: numărul total al firmelor auditate pe parcursul anului precedent, cifra de afaceri a 

firmei auditate, tipul auditului – voluntar sau obligatoriu, suma facturată din activități de 

audit pe perioada anului precedent; 

- introducerea unei perioade de ”consultare publică”, înaintea realizării de 

modificări sau completări ale normelor profesionale în materie de audit financiar; 

- realizarea unor acțiuni de către CAFR care să ducă la răspândirea și 

cunoașterea normelor legale în vigoare referitoare la auditul financiar, a  atribuțiilor reale ale 

auditorilor și a importanței muncii realizate de către aceștia atât pentru firma auditată cât și 

pentru diferitele categorii de utilizatori ai informațiilor financiare auditate. 

- înființarea unei Corporații Profesionale și în România, așa cum există în 

majoritatea țărilor europene. 

            PROPUNERI de îmbunătățire a punctelor slabe în  SPANIA: 

- Recomandăm ICAC din Spania să accelereze procesul de punere în vigoare a 

noilor Norme Tehnice conforme cu Standardele Internationale de Audit care ar asigura 



existența  unei baze conceptuale comune și ar  asigura  uniformitatea, transparența, 

credibilitatea și comparabilitatea  situațiilor  financiare auditate la nivel european și 

internațional. 

- Recomandăm ICAC din Spania scurtarea și fluidizarea procesului de preluare 

a ISA pentru ca următoarele modificări sau completări ale ISA-urilor să nu dureze la fel de 

mult; 

- Propunem  ca noua normă a calității (NCCI) din Spania să se refere și la 

misiunile de revizuire, asigurare și servicii conexe.  

- Propunem urgentarea  adoptării  ISA 220 în Spania,  data de 1 ianuarie 2015 

când se presupune că vor intra în vigoare  noile Norme Tehnice conforme cu ISA  fiind un 

termen prea  îndepărtat. 

- Recomandăm înființarea în Spania a unui ”organism independent” de Institutul 

de Contabilitate și Audit care să  controleze și supervizeze activitatea acestuia, așa cum 

recomandă Directiva 43/2006/CE, 

- Menținerea limitelor actuale obligatorii de auditare, deși ele sunt inferioare 

celor din Austria, Belgia, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos,  Elveția, 

Anglia, România; 

- Prezentarea situației reale a cererii și ofertei de muncă de pe piața de audit și 

limitarea temporară a posibilităților de acces la stagiu și aceea  de organizare a examenelor de 

atribuire a calității de auditor financiar;  

- Promovarea unei politici de încurajare și creditare a firmelor mici și mijlocii, 

care să ducă la relansarea economică și la crearea de locuri de muncă. 

- Propunem ca  cele trei Corporații  Profesionale din  Spania  împreună  cu 

Institutul de Contabilitate și Audit să  realizeze  acțiuni care să ducă la o mai bună cunoaștere 

a normelor legale în vigoare referitoare la auditul financiar, a  atribuțiilor reale ale auditorilor 

și a importanței muncii realizate de către aceștia atât pentru firma auditată cât și pentru 

diferitele categorii de utilizatori. 

            PROPUNERI de îmbunătățire a punctelor slabe în  ROMÂNIA și SPANIA: 

- Legat de aplicarea neuniformă a pragului de semnificație propunem stabilirea 

la nivel internațional și european a unor repere cantitative minime, orientative, sub care să nu 

se poată coborî, care să determine efectuarea unei cantități minime necesare de probe de 

audit. 

- pentru îmbunătățirea informațiilor furnizate de auditorul statutar  utilizatorilor 

externi propunem extinderea actualului Raport de audit cu informații suplimentare, iar pentru 



îmbunătățirea comunicării auditorului cu comitetul de audit al firmei auditate,  propunem  

întocmirea separată a  unui ”raport suplimentar”, mai detaliat, care NU trebuie să fie 

disponibil publicului larg. 

- Susținem Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a 

Consiliului care cuprinde măsuri de îmbunătățire a independenței auditorilor financiari, de 

evitare a conflictului de interese, se consolidează scepticismul profesional în fața fraudei sau 

erorii și se propun noi măsuri referitoare la  transparența societăților de audit care auditează 

instituții de interes public. 

- Legat de expansiunea puternică a firmelor Big Four în cele două țări susținem 

Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului care se referă la faptul 

că  marile firme de audit care realizează misiuni pentru instituțiile de interes public să  

presteze numai misiuni de audit statutar, fiindu-le interzisă realizarea de alte servicii, iar 

auditarea instituțiilor de interes public să fie realizată de către două firme de audit: o firmă 

Big Four și o firmă de dimensiuni mai mici. 

            Teza de Doctorat cuprinde un număr total de 5 FIGURI și 78 de TABELE (dintre 

care 77 tabele sunt  procesare  proprie). În ultima parte a Tezei sunt prezentate un număr 

total de 253 resurse bibliografice consultate - cărți, manuale, articole, site-uri sau acte 

normative. La sfârșitul lucrării am adăugat 21 de ANEXE, care cuprind Scrisorile de 

prezentare, Chestionarul, Rezultatele chestionarului și Rezultatele Testelor Kruskal Wallis și 

Mann Whitney. 

            Concluzia finală a cercetării este că auditul financiar a progresat și s-a perfecționat în 

pas cu dezvoltarea economică, ca răspuns  la provocările societății. A progresat din punct de 

vedere istoric, din punct de vedere al conceptului și mai ales din punct de vedere al 

obiectivelor.  Cu toate acestea, în urma cercetării realizate s-a observat o nemulțumire față de 

rolul actual al auditorului financiar și o neîncredere a utilizatorilor în  informațiile financiare 

auditate. De aceea  credem că auditorii și firmele de audit nu ar trebui să treacă cu vederea 

importanța socială care se dă azi auditului financiar, poziția obținută astăzi în societate după 

eforturi de sute de ani şi eventual să-şi lărgească aria de responsabilităţi, să caute noi metode  

sau proceduri compatibile cu  nevoile  actuale, care să vină în  sprijinul utilizatorilor. 

 

 

  



CONTRIBUȚII PERSONALE 

 

Contribuțiile proprii ar putea fi sintetizate astfel: 

- Realizarea unei analize comparative asupra evoluției și structurii pieței de 

audit din România și Spania; 

- Prezentarea evoluției auditului financiar în România și Spania din punct de 

vedere istoric, al conceptului și al obiectivelor; 

- Realizarea unei analize comparative asupra particularităților legislative ale 

auditului financiar în România și Spania; 

- Realizarea unei analize comparative între Standardele Internaționale de Audit 

și Normele Tehnice spaniole; 

- Analizarea și compararea limitelor legale stabilite în cele două țări pentru ca 

entitățile să aibă obligația de a-și audita situațiile financiare; 

- Realizarea unei analize comparative între sistemele de control al calității 

auditului financiar din cele două țări; 

- Realizarea unui studiu empiric-comparativ cu privire la perspectivele și 

expectativele auditorilor financiari, a directorilor financiari ai entităților auditate și a 

utilizatorilor de informații financiare auditate din România și Spania asupra rolului auditului 

financiar contemporan, utilității auditului financiar, independenței auditorilor și asupra 

Raportului de Audit; 

- Identificarea și explicarea factorilor care determină existența diferențelor de  

perspective și expectative prin construirea ”Modelului diferențelor de perspective și 

expectative asupra rolului, utilității și independenței auditului financiar”; 

- Realizarea unei Analize SWOT asupra situației actuale a auditului financiar în 

România și Spania; 

- Identificarea unor posibilități de apropiere a perspectivelor și expectativelor 

auditorilor financiari, a directorilor financiari ai entităților auditate și a utilizatorilor de 

informații financiare auditate din România și Spania; 

- Realizarea unui set de propuneri pentru îmbunătățirea punctelor slabe 

identificate cu ajutorul Analizei SWOT, atât pentru România cât și pentru Spania; 

- Realizarea unui  Studiu de Impact asupra implementării măsurilor propuse în 

legătură cu ajustarea limitelor obligatorii de auditare a situațiilor financiare în România. 

 



 

 

LINII VIITOARE DE CERCETARE 

 

            Auditul financiar reprezintă un domeniu de mult interes, complexitatea temelor legate 

de acesta neputându-se epuiza într-o singură lucrare. Ca linii viitoare de cercetare ne 

propunem aprofundarea următoarelor aspecte: 

- Pornind de la datele de care dispunem putem realiza o analiză comparativă a 

percepțiilor și expectativelor celor trei grupuri care au intrat în studiu la nivelul județelor din 

România și al provinciilor din Spania; 

- Realizarea unui studiu comparativ legat de modul de implementare al reglementărilor 

Directivei Europene în ce privește recunoașterea  reciprocă a auditorilor financiari în toate 

statele membre UE; 

- Realizarea unui studiu empiric la nivel european care să determine cum a afectat criza 

economică actuală percepțiile utilizatorilor de informații financiare auditate; 

- În România Standardele Internaționale de  Audit au fost traduse și ”adoptate”  în 

totalitatea lor. Astfel am putea realiza un studiu asupra compatibilității Standardelor 

Internaționale de Audit  la condițiile concrete din România și dacă ar fi fost necesară o 

”adaptare” a acestora înainte de implementare; 

- În Spania Standardele Internaționale de  Audit au fost traduse și acum se află în 

proces de  consultare publică și ”adaptare” la condițiile din această țară. După intrarea în 

vigoare a  noilor Norme Tehnice ar fi interesant de  realizat un studiu comparativ între 

acestea și  Standardele Internaționale de  Audit, pentru a analiza măsura în care era  necesară 

această ”adaptare”. Interesează acest aspect datorită  faptului că  toate  modificările sau 

completările viitoare ale ISA vor trebui să parcurgă același curs ca și actualele Standarde, 

așadar vor întârzia mult până vor fi aplicate în Spania, îngreunând în mod constant 

comparabilitatea la nivel european și internațional. 
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