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Motto: „Trenul dezvoltării trece cam o dată la 

un secol pe lângă națiuni. Dacă națiunea va 

avea înțelepciunea de a prinde acest tren, 

atunci va urma dezvoltarea sa…Dacă nu…, 

mai așteaptă 100 de ani” (Jean Jaques 

Rouseau) 

 

 

INTRODUCERE 

 

 

Contextul general al cercetării 

 

Prin activitățile desfășurate, entitatea modernă este preocupată să gestioneze resursele 

disponibile cu maximă eficiență, economicitate și eficacitate, bazându-se pe principiul 

dezvoltării durabile. Persoanele cu responsabilități în privința formării, utilizării, dezvoltării 

resurselor, manifestă necesitatea de a dispune de informații cât mai complete referitoare la 

modul în care acestea au fost administrate, așa încât să poată fi identificate soluții viabile 

pentru diminuarea caracterului limitat al resurselor. În baza acestor ipoteze, contabilitatea și 

auditul intern capătă valențe multidimensionale, atât în entitățile publice, cât și în cele private. 

Pe de o parte, contabilitatea ar trebui să pună în operă noi modalități de gestionare a mediului 

înconjurător, noi instrumente în reprezentarea și previzionarea resurselor silvice. Pe de altă 

parte, auditul intern nu ar trebui să se limiteze doar la sfera financiar-contabilă, oferind 

siguranța rezonabilă că operațiunile desfășurate sunt „sub control”, contribuind astfel la 

realizarea obiectivelor entității. Valențele multidimensionale ale auditului intern apar datorită 

diversității și varietății activităților desfășurate de entitățile în cadrul cărora se integrează 

acesta, activități care presupun diferite tipuri de riscuri, în funcție de latura dimensională 

auditată. 

Contabilii, auditorii interni, managerii, operează într-un mediu aflat în continuă 

mișcare, mediu la care trebuie să se adapteze și să își dovedească rolul în cadrul entităților din 

care fac parte. În ultimele decenii, asistăm oarecum la schimbarea schimbărilor în 

aproximativ toate domeniile de activitate, unde contabilitatea și auditul intern par să câștige ca 

pondere în importanța acordată și în rolul deținut într-o entitate, cu atât mai mult în domeniul 

silvic de care depinde calitatea vieții. 

În acest context, pentru a identifica noi perspective, în teza de doctorat 

„CONTRIBUȚII ALE CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI INTERN ÎN GESTIONAREA 

RESURSELOR DIN DOMENIUL SILVIC”, ne-am axat pe aspecte legate de: evoluția 

domeniului silvic în context internațional și național, situația actuală a domeniului silvic în 

România, direcții și obiective strategice în domeniul silvic, implicații ale politicii fiscale 

asupra resurselor silvice, aspecte contabile în evaluarea și prezentarea resurselor silvice, 

managementul contabil în entitățile silvice, performanța forestieră, rolul autoaprecierii 

activității auditorilor interni din entitățile silvice, comensurarea activității de audit intern, 

metode de apreciere a epidemiologiei regiilor autonome din domeniul silvic, noi abordări în 

utilizarea informațiilor contabile din domeniul silvic, utilitatea modelării econometrice și a 

logicii fuzzy, perfecționarea ca mod operativ de lucru a auditorului intern într-o entitate 
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silvică și alte probleme adiacente, prin care am conturat cât mai complex tema cercetării, 

aspecte pe care le-am analizat în contextul gestionării resurselor din domeniul silvic.  

Teza de doctorat am structurat-o în următoarele părți: introducere în care am prezentat 

contextul general al cercetării, importanța cercetării realizate, motivația studierii temei; 

cuvinte cheie; metodologia cercetării în care am redat obiectivul general al cercetării 

întreprinse și obiectivele specifice, metodele de cercetare utilizate, precum și redarea sintetică 

a conținutului capitolelor; cinci capitole conținând fiecare concluziile preliminare; concluziile 

generale rezultate în urma prezentării informaţiilor, calculelor efectuate, interpretărilor 

realizate, contribuțiile proprii, propunerile și perspectivele cercetării.  

 

Importanța cercetării 

 

Analizând în istorie sfera de acțiune a contabilității, am constatat că aceasta s-a limitat 

de regulă, în evidențele realizate, la oglindirea resurselor care includ categoria bunurilor 

materiale și bănești ale entităților; neglijând reflectarea în contabilitate a evenimentelor cu 

impact asupra mediului, a evenimentelor cu impact social, aspecte care de altfel, constituie o 

preocupare semnificativă a cercetătorilor din zilele noastre.  

Având ca fundament rolul şi importanţa activităţii desfăşurate de auditorii interni, 

indiferent de tipul entităţii – instituţie publică, regie autonomă, agenţi economici, alte forme 

de organizare juridică – am constatat că este extrem de util, ca aceştia să se axeze 

preponderent pe problemele de cauză şi efect ale situaţiei entităţii analizate. Acest lucru însă 

poate fi concretizat doar într-un mediu cu o cooperare eficientă între auditorul intern, 

managementul entităţii şi reprezentanţii ramurii economice în care se încadrează entitatea 

respectivă. În acest fel, auditul intern ar fi perceput ca o activitate utilă, și nu ca fiind 

prezentat și cerut spre acceptare obligatorie, necondiționată, în baza reglementările normative 

existente.  

În acest sens, considerăm că activitatea contabilă și cea de audit intern au 

responsabilități însemnate privind îmbunătățirea permanentă a procesului de gestionare a 

resurselor domeniului de interes, motiv pentru care, pe parcursul celor cinci capitole, am 

identificat, prin prisma acestor activități, posibile soluții care să își aducă aportul în complexul 

proces de gestionare a resurselor silvice – de unde rezultă și importanța sau rolul lucrării de 

cercetare, atât pentru domeniul contabilității, al auditului intern, cât și pentru domeniul silvic. 

 

Motivația studierii temei 

 

Motivele abordării temei de cercetare „CONTRIBUȚII ALE CONTABILITĂȚII ȘI 

AUDITULUI INTERN ÎN GESTIONAREA RESURSELOR DIN DOMENIUL SILVIC” 

sunt determinate de mai multe elemente, dintre care: observația că societatea în ansamblul ei 

are nevoie de un sistem silvic „sănătos” din toate punctele de vedere – economic, legislativ, 

juridic, ecologic, social, cultural, politic, tehnologic - idee generalizată în majoritatea statelor 

lumii; dorința de a găsi anumite soluții de rezolvare a unor probleme practice cu care se 

confruntă domeniul silvic - un domeniu de cercetare puțin exploatat și dezbătut în literatura de 

specialitate, dar cu o importanță însemnată pentru societate; constatarea unei realități crunte 

privind defrișările masive de masă lemnoasă comparativ cu realizarea de investiții pentru 

împăduriri și protecția elementelor silviculturii; elemente de ordin personal (respectul pentru 
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un mediu înconjurător îngrijit, „sănătos”) și elemente de ordin cultural (valorile poporului 

român, comportamentul cetățenilor vizavi de protejarea mediului înconjurător). Pentru a 

explica elementele de motivare, putem menționa că problemele cu care se confruntă economia 

românească, la momentul actual, pornesc de la incoerențele existente în cadrul legislativ, 

elementele prin care au fost definite dezvoltarea durabilă în domeniul silvic, precum și 

strategiile de dezvoltare regională și globală.  

În plus, am dezvoltat demersuri de cercetare în privința auditului intern, sub o 

motivaţie de ordin practic, regăsită în numeroase entități din domeniul silvic, și anume lipsa 

compartimentului de audit intern. Aceasta, în contextul în care, auditorul intern prin 

activitatea sa este cel mai în măsură să semnaleze direcțiile greșite în care se îndreaptă 

obiectivele, acțiunile și rezultatele unei entități, în funcție de particularitățile fiecărui domeniu 

auditat. 

Problema resurselor, mai exact a resurselor forestiere este un subiect ce ne plasează 

încă de la început într-un catastif al datelor cu caracter administrativ. Chiar și prin pronunțarea 

cuvântului „resurse” intrăm într-un context al disputelor și relațiilor controversate care se 

creează între caracterul limitat al resurselor și caracterul nelimitat al nevoilor, dispute și relații 

care însă descriu o realitate indezirabilă în ansamblul ei. 

 

Cuvinte cheie 

 

Contabilitate, audit intern, resurse silvice, silvicultură, analiza PEST(LE)O, împăduriri, 

înregistrări contabile, auto-apreciere, apreciere externă, comensurare, epidemiologia 

entităților silvice, riscuri, modelare econometrică, instrumente manageriale, logica fuzzy. 
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METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

 

Având în vedere motivația cercetării, demersurile de documentare, analiză și evaluare 

ne-au ghidat la conturarea următorului obiectiv general al cercetării: cunoașterea rolului 

contabilității și auditului intern în ceea ce privește gestionarea resurselor silvice pentru a 

identifica noi instrumente în reprezentarea și previzionarea resurselor silvice, noi modalități 

de apreciere a entităților silvice prin auditul intern. Pentru realizarea obiectivului general al 

cercetării, am formulat și enumerat la începutul fiecărui capitol în parte, obiectivele specifice. 

În urmărirea realizării obiectivului general am plecat de la premisa că între 

contabilitatea financiară, contabilitatea de gestiune, auditul intern și management ar trebui să 

existe o interrelaționare armonioasă și coerentă în cadrul entităților silvice așa încât 

anevoiosul drum spre gestionarea resurselor pe principiul dezvoltării durabile să devină unul 

riguros, complex susținut și finalizat în decizii viabile, care să nu dăuneze sănătății societății 

în general (în prezent sau viitor). 

Demersurile de cercetare pe care le-am întreprins se consolidează cu argumente - 

formulate pe baza informațiilor culese din literatura de specialitate (103 referințe bibliografice 

publicate de autori în edituri sau în reviste de specialitate), din acte normative (33 acte 

normative), diverse documente (situațiile financiare anuale aferente anilor 2008-2012, 

documente de evidență primară a resurselor silvice, rapoarte de audit intern, Raport de audit 

intern de strategie elaborat de Curtea de Conturi asupra situației fondului forestier din 

România), baze de date internaționale sau alte resurse disponibile în format electronic (90 

referințe disponibile în format electronic), informații culese de la practicieni (apelând la 

chestionare, interviuri verbale) și alte surse considerate relevante pentru tema de cercetare 

(regăsite în text sub formă de trimiteri bibliografice/ note de subsol/ surse a tabelelor, 

figurilor) - utilizând pe tot parcursul cercetării (cu excepțiile menționate la metodele de 

cercetare în cauză) metode de cercetare precum:  

  revizuirea literaturii de specialitate care ne-a ajutat să studiem cercetări anterioare 

realizate pe plan internațional și național, acte normative privind aspectele legate de: resurse, 

informațiile furnizate de contabilitate, informațiile furnizate de auditul intern, investițiile 

efectuate în domeniul silvic, instrumente manageriale, politica fiscală, politica forestieră, 

modelare econometrică, logica fuzzy; 

  studiul documentelor aferente entităților silvice din diferite perioade de timp: balanțe de 

verificare (aferente anilor 2008-2012), situațiile financiare anuale a unor regii autonome din 

domeniul silvic (aferente anilor 2008-2012), diverse situații financiare sintetice și analitice, 

diferite raportări interne, rapoarte de audit intern elaborate în cazul diverselor misiuni de audit 

(din anii 2009-2013), documente aferente procesului de exploatare a masei lemnoase, Sinteza 

Raportului de audit privind ”Situația patrimonială a fondului forestier din România, în 

perioada 1990- 2012” (Curtea de conturi a României, București, 2013); 

  ordonarea informațiilor colectate și prelucrate pentru prezentarea coerentă a cercetării, cu 

idei ordonate logic, succesiv. În acest mod, am pus în relație de complementaritate 

informațiile furnizate de contabilitate și cele furnizate de auditul intern vizavi de resursele 
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silvice, am dezbătut relația dintre contabilitate și mediul înconjurător, am redat diferite opinii 

ale autorilor referitor la un subiect de interes; 

  analiza: am utilizat-o în conturarea datelor din cadrul diferitelor scheme, figuri, tabele 

regăsite în bibliografia cercetată și în cele creionate de autor care abordează probleme legate 

de utilitatea activității de audit intern și a contabilității în gestionarea resurselor silvice; 

  sinteza: am folosit-o pentru a reda într-un mod schematic anumite cuvinte cheie dintr-un 

conținut mai vast care au fost încadrate într-o formă logică în conținutul textelor referitoare la 

activitatea de contabilitate, audit intern, resurse, logica fuzzy, modelare econometrică; 

  comparația: ne-a oferit posibilitatea distingerii viziunilor multiple asupra: contabilității, 

activității de audit intern, contabilității mediului, metodologiilor fuzzy, modelării 

econometrice, instrumentelor manageriale, altor concepte utilizate; 

  metode de culegere mediată a datelor pe care le-am găsit în documente de prezentare și 

popularizare, rapoarte, studii, sinteze, incluse sau nu în diferite baze de date internaționale, 

care au avut un aport semnificativ la realizarea cercetării; 

  interpretarea rezultatelor: metodă pe care am utilizat-o pentru a prezenta succint diversele 

rezultate obținute pe parcursul cercetării; rezultate obținute fie prin calcule, fie ca urmare a 

aplicării chestionarelor sau în urma efectuării altor studii de caz ce au condus la anumite 

rezultate ale cercetării (Capitolul I, III, IV, V); 

  chestionarul: l-am utilizat pentru a observa tendința generală a resursei umane vizavi de 

studierea, fotografierea inițială a unui set de situații financiare și pentru obținerea unor 

informații legate de modul în care auditorii interni din cadrul regiilor autonome din domeniul 

silvic reușesc să își autoaprecieze activitatea desfășurată (Capitolul III, IV).  

Chestionarele le-am aplicat auditorilor interni din cadrul direcțiilor silvice aflate în 

subordinea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Din totalul de 22 solicitări pentru 

completarea chestionarului adresate auditorilor interni din entitățile silvice aflate în 

subordinea RNP-Romsilva, au fost primite completate 21 chestionare - fiind puține cazurile în 

care nu s-au primit răspunsurile necesare, sub 5% din totalul solicitat - caz în care 

răspunsurile primite le putem considera relevante pentru populația studiată. Un alt chestionar 

a fost aplicat unui număr de 120 economiști, cu scopul de a constata tendința generală a 

resursei umane vizavi de interesul inițial manifestat în momentul analizei unui set de situații 

financiare, primind 120 chestionare completate. 

  reprezentarea grafică: am folosit-o pentru a reda sub formă de grafice, figuri, diagrame 

rezultatele obținute în urma cercetării diverselor aspecte abordate; 

  studiul de caz: l-am utilizat pentru a surprinde diverse aspecte referitoare la resursele 

silvice abordate pe parcursul lucrării din perspectivă practică. (Capitolul I, III, IV, V).  

R. K. Yin consideră studiul de caz drept „o strategie de realizare a unei cercetări, care 

necesită investigaţii empirice în legătură cu un fenomen particular contemporan, într-un 

context de viaţă real şi utilizând multiple surse de informaţii (interviuri, chestionare, mărturii, 

dovezi, documente)”
1
, cu toate că „majoritatea criticilor studiului de caz, îl acuză de multe ori, 

de neîndeplinirea criteriilor de fidelitate și robustețea economiei. Prin aceasta ei înțeleg că 

cercetătorul este principalul instrument pentru colectarea și analiza datelor, neputând garanta 

că alți cercetători vor găsi complet aceleași rezultate”
2
. 

                                                 
1
 R. K. Yin, Case study as a Research, http://eprints.utm.my/8221/1/ZZainal2007-

Case_study_as_a_Research.pdf, accesat în 12.03.2012. 
2
 Ivonne Giardano, Conduire un projet de recherche, Editura EMS, Paris, 2003, p.43. 

http://eprints.utm.my/8221/1/ZZainal2007-Case_study_as_a_Research.pdf
http://eprints.utm.my/8221/1/ZZainal2007-Case_study_as_a_Research.pdf
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Metodele de cercetare amintite, au fost utilizate pentru a realiza fie cercetări 

cantitative în privința unor aspecte studiate (de exemplu: suprafețe împădurite, venituri din 

exploatarea masei lemnoase), fie cercetări calitative în privința altor subiecte dezbătute (de 

exemplu: aprecierea activității auditorilor interni din perspectiva practicienilor), fie o 

cercetare descriptivă (evoluția domeniului silvic) sau una practic-aplicativă, interpretativă 

sau critică (de exemplu: modelările econometrice, modelul PEST(LE)O), în funcție de 

subiectul de interes și relevanța considerată; metode însă specifice încadrării în constructivism 

din punctul de vedere al poziționării epistemologice, în anumite părți ale lucrării (părți din 

Capitolul II, III, IV, V), și în pozitivism în alte părți din conținutul lucrării (Capitolul I; părți 

din Capitolul II, III, IV, V).  

Potrivit autorilor K.Howard și J.A. Sharp, am efectuat demersurile de cercetare 

structurat, urmărind cele șapte faze menționate, și anume: identificarea ariei de studiu, 

selectarea temei de cercetare, alegerea modalității de cercetare, formularea planului, 

colectarea datelor și informațiilor, analiza și interpretarea datelor, expunerea rezultatelor
3
. 

Am întâmpinat dificultăți de documentare practică la unele entități silvice naționale, 

precum și-n colectarea datelor de referință internaționale. 

Așa cum arată și R. K. Yin, considerăm elocvent faptul că „practica economică este 

mai bogată; nu poate fi integral cunoscută în fiecare moment; ea este unicul criteriu al 

adevărului, al veridicităţii sau exactităţii cunoaşterii ştiinţifice”
1
. Este motivul pentru care, 

metodologia cercetării diferitelor teme științifice, se bazează pe activitatea practică, reală, ca 

fundament al informațiilor analizate, al stabilirii diverșilor factori ce au determinat 

situația/activitatea respectivă, al factorilor care explică diversele activități concrete. Toate 

aceste cercetări întreprinse determină perfecționarea permanentă sau continuă a aspectelor 

teoretice. Însă, „Din confruntarea practicii atotcuprinzătoare cu teoria mereu imperfectă, 

metodologia formulează corecţia şi perfecţionarea teoriei, aducerea acesteia mai aproape de 

practică”
4
. 

Astfel, utilizând aceste metode de cercetare, motivați de elementele amintite și având 

în vedere obiectivul general al cercetării, în lucrarea „CONTRIBUȚII ALE 

CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI INTERN ÎN GESTIONAREA RESURSELOR DIN 

DOMENIUL SILVIC” am redat, într-o abordare multidisciplinară, cercetarea efectuată.  

Concret, în Capitolul I „Domeniul silvic și resursele administrate”, pentru atingerea 

obiectivelor specifice, consemnate la începutul capitolului, ne-am îndreptat atenția spre 

cunoașterea resurselor administrate în domeniul silvic și am abordat aspecte legate de: 

evoluția domeniului silvic pe plan internațional și național, tipologia resurselor aferente 

domeniului silvic, obiectivele generale prioritare ale extinderii domeniului silvic românesc, 

protecția mediului (ecologia) în contextul dezvoltării durabile, direcții și obiective strategice 

în domeniul silvic, implicațiile sarcinii fiscale suportată de entitățile silvice asupra resurselor 

administrate. Aceste aspecte care ne-au oferit posibilitatea să prezentăm concluzii 

preliminare, să aducem anumite contribuții proprii, prin care să demonstrăm soluțiile practice 

identificate (ce pot fi utile în gestionarea resurselor silvice), să formulăm anumite propuneri și 

să stabilim direcțiile de cercetare viitoare. 

                                                 
3
 Septimiu Chelcea, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Ediția a III-a, Editura 

Economică, București, 2007. 
4
 Gheorghe Răboacă, Marin Comșa, Metodologia cercetării științifice, București, Analele Universității Spiru 

Haret, Fundația România de mâine, Publishing House, 2006, p. 58. 
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În capitolul II „Abordări contabile în evaluarea și prezentarea resurselor silvice” 

am analizat tehnicile de recunoaștere și contabilizare a resurselor silvice, bazându-ne pe 

obiectivele specifice ale capitolului - amintite la începutul acestuia - și am sintetizat informații 

referitoare la: relevanța informațiilor financiar-contabile din domeniul silvic, valoarea în 

teoria și practica economică a entităților silvice, cerințe contabile contabile internaționale, 

europene, și românești privind resursele silvice, rolul managementului contabil în entitățile 

silvice, costurile şi rolul acestora în procesul decizional din domeniul silvic, conceptul de 

contabilitate managerială în domeniul forestier și cel de performanţă forestieră. Pe baza 

informațiilor ce alcătuiesc conținutul capitolului, am realizat legătura între obiectivul general 

al lucrării, obiectivele specifice ale capitolului, conținutul de idei, concluziile preliminare 

prezentate, contribuțiile proprii aduse pentru a demonstra anumite soluții practice identificate 

(ce pot fi utile în gestionarea resurselor silvice), propunerile formulate, respectiv perspectivele 

cercetării stabilite. 

În cadrul Capitolului III. Tehnici de apreciere a riscului și valorii actuale a 

resurselor din domeniul silvic am realizat analiza activităților de audit intern care sunt 

realizate pentru diminuarea riscurilor din domeniul silvic, accentuându-se implicațiile asupra 

gestionării resurselor domeniului cercetat și a metodelor prin care poate fi apreciată 

epidemiologia regiilor autonome din domeniul silvic, în condițiile economice date, pornind de 

la obiectivele specifice aferente capitolului și în final, sintetizând concluziile preliminare 

aferente capitolului.  

În Capitolul IV „Studiu privind aportul contabilității la gestionarea resurselor 

silvice am analizat modul în care contabilitatea își poate aduce contribuțiile la complexul 

proces de gestionare a resurselor din domeniul silvic. Plecând de la obiectivele specifice 

amintite la începutul capitolului, am abordat aspecte privind: utilizarea informațiilor contabile 

pentru elaborarea unor instrumente manageriale, utilitatea modelării econometrice în 

reprezentarea realității economice a resurselor forestiere și în realizarea de previziuni, și am 

sintetizat, în final concluziile preliminare ale acestui capitol. 

În Capitolul V „Studiu privind contribuții ale auditului intern în gestionarea 

resurselor silvice” am analizat aportul pe care îl poate aduce auditul intern la complexul 

proces de gestionare a resurselor silvice, am abordat auditul intern de conformitate din 

perspectiva logicii fuzzy în cadrul entităților silvice, având la bază obiectivele specifice 

declarate la începutul capitolului și creionând, ulterior, concluziile preliminare. 

În final, pornind de la obiectivul general al lucrării de cercetare, obiectivele specifice 

stabilite pentru fiecare capitol al lucrării, și bazându-ne pe rezultatele cercetării redate în 

conținutul celor cinci capitole, am sintetizat concluziile generale și contribuțiile proprii ale 

cercetării. De asemenea, am considerat util a reda propunerile efectuate în baza rezultatelor 

obținute din cercetare, prefigurând perspective privind cercetarea, în vederea consolidării 

credibilității publicului în informațiile furnizate de activitatea contabilă și cea de audit intern 

privitoare la domeniul silvic. 
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CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUȚII PROPRII, PROPUNERI ȘI 

PERSPECTIVE ALE CERCETĂRII 

 

 

Concluzii generale 

 

Demersurile de cercetare întreprinse pentru realizarea lucrării: „CONTRIBUȚII ALE 

CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI INTERN ÎN GESTIONAREA RESURSELOR DIN 

DOMENIUL SILVIC” ne-au permis formularea unor concluzii generale, care corelate cu 

obiectivele specifice urmărite sunt redate în tabelul următor: 

 

Tabel: Concluziile generale aferente principalelor obiective avute în vedere în demersul 

științific efectuat 

Obiective specifice Concluzii generale 

Obiectivul general al cercetării întreprinse: cunoașterea rolului contabilității și auditului 

intern în ceea ce privește gestionarea resurselor silvice pentru a identifica noi instrumente în 

reprezentarea și previzionarea resurselor silvice, noi modalități de apreciere a entităților 

silvice prin auditul intern. 

Capitolul I. DOMENIUL SILVIC ȘI RESURSELE ADMINISTRATE 

Obiective specifice: 

  cunoașterea resurselor 

gestionate de către entitățile 

silvice; 

 efectuarea unor analize 

asupra silviculturii pentru a 

reda diferite situații statistice 

la nivel internațional, național; 

  identificarea contextului 

organizatoric aferent entităților 

din domeniul silvic; 

  identificarea posibilităților 

concrete de adaptare a 

deciziilor legate de gestionarea 

resurselor silvice la cerințele 

protecției mediului în 

contextul dezvoltării durabile; 

  identificarea direcțiilor și 

obiectivelor strategice, a 

sarcinilor fiscale stabilite 

pentru administrarea 

domeniului silvic. 

◆ dezvoltarea durabilă depinde în mod direct și de modul 

în care sunt administrate resursele silvice; 

◆ fondul forestier național se întinde pe o suprafață de 6.5 

mil ha, din care 3,3 mil ha de pădure  în proprietatea 

statului, iar conform Regiei Naționale a Pădurilor-

Romsilva, România se confruntă cu un deficit de arborete 

exploatabile și preexploatabile ca efect al exploatărilor din 

trecut (numai din anul 2000 se estimează că s-au exploatat 

195.400 m
3
); 

◆ obiectivul general al entităților silvice este stabilit prin 

lege în toate statele analizate, și în România constă în: 

gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier 

proprietate publică a statului în scopul apărării 

patrimoniului forestier românesc şi creşterii suprafeţei 

ocupate de vegetaţie forestieră; 

◆ fiecare tip de resursă silvică administrată eficient ar 

putea contribui la sporirea bunăstării situației domeniului 

silvic; fiind un real folos promovarea nu doar a importanței 

resurselor de lemn, a valorii acestora, ci și a importanței 

celorlalte tipuri de resurse silvice, cu referiri la demersurile 

esențiale necesare valorificării tuturor resurselor silvice și a 
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Obiective specifice Concluzii generale 

 

 

 

oportunităților legate de administrarea acestor resurse; 

◆ finanțarea activităților domeniului silvic se poate realiza 

și din fonduri europene - până la sfârșitul anului 2013, fiind 

disponibili prin programele europene 229 milioane euro; 

◆ potrivit cercetărilor efectuate și prezentate în capitolul 

I, impozitele și taxele locale plătite de Direcția Silvică Alba 

R.A. ar ajunge pentru împădurirea unui hectar de pământ 

anual; 

◆costurile aferente împăduririi sunt justificate prin două 

categorii de beneficii ulterioare: materiale și naturale; 

◆ taxa pe plastic are ca scop tocmai protejarea mediului 

prin determinarea unui segment de cetățeni să se orienteze 

spre produse biodegradabile, aducând astfel un aport în 

educarea cetățenilor; 

◆ organizarea unor activități de voluntariat și pedepsele 

sub formă de muncă în folosul comunității pot fi 

considerate puncte de sprijin pentru un mediu sănătos/ o 

pădure sănătoasă/ un aer curat etc.; 

◆ conectarea silviculturii și a mediului în ansamblul său la 

diverse corespondente din economie (industrie, turism, 

transporturi, construcții) poate fi considerată una din 

problemele dezvoltării durabile din România, datorită 

faptului că determină direct sau indirect influențe asupra 

calității mediului; 

◆ fondul forestier este divizat, fiind aflat în proprietatea 

RNP-Romsilva și a proprietarilor privați care, de cele mai 

multe ori, au interese contrare vizavi de profitul economic 

și profitul silvic ce se poate obține din posedarea fondului 

forestier; 

◆ retrocedările masive din anii anteriori sunt efectul 

actelor normative deficitare, care au dus la derogări în 

privința dezvoltării durabile; 

◆ un caz particular pentru domeniul silvic îl constituie 

tratamentul fiscal pentru materiale lemnoase în stare brută, 

și anume: taxarea inversă pentru T.V.A. 

Capitolul II. ABORDĂRI CONTABILE ÎN EVALUAREA ȘI PREZENTAREA 

RESURSELOR SILVICE 

Obiective specifice: 

  identificarea rolului 

managementului contabil, a 

necesității de fundamentare a 

◆ informația este considerată o resursă valoroasă 

nelimitată pentru o entitate dacă managerii au investit 

resursele necesare pentru posedarea unor informații de 

calitate; 
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Obiective specifice Concluzii generale 

deciziilor manageriale pe baza 

informațiilor furnizate de 

contabilitatea financiară și 

contabilitatea de gestiune, a 

dificultăților privind măsurarea 

performanței; 

   analiza conceptului de 

„valoare” în teoria și practica 

economică a domeniului silvic; 

   analiza tehnicilor de 

recunoaștere și contabilizare a 

resurselor silvice; 

  identificarea principalelor 

reglementări contabile 

naționale și internaționale 

aplicabile domeniului silvic. 

 

◆  resursa informațională este cea care poate îmbunătăți 

permanent raportul cost-eficiență; 

◆ deși informațiile par să fie resurse nelimitate, o atenție 

deosebită trebuie acordată perisabilității accelerate a 

informațiilor în timp; 

◆ informația contabilă reprezintă sursa principală de 

informații pentru dirijarea activității regiilor autonome 

silvice, atât din interior cât și din exterior, oferind 

posibilitatea analizei unei activități din punct de vedere 

economic prin cercetarea eforturilor depuse de către o 

entitate silvică, pe parcursul unei perioade contabile, în 

relație cu efectele obținute, cu scopul de a evidenția 

performanțele realizate la un moment dat, dar și cele 

previzionate;  

◆ mediul actual solicită, tot mai mult, contabilității ca 

rigoarea științifică să se oglindească util și eficient în 

practică prin coordonatele aferente informației financiar-

contabile (formă, fond, caracteristici), pentru a nu induce în 

eroare tocmai utilizatorii informațiilor financiar-contabile, 

singurii care justifică activitatea profesioniștilor contabili; 

◆ valoarea reală (completă, totală) a masei lemnoase 

exploatată este un deziderat și ar presupune analize 

multidimensionale complexe și complementare – deoarece 

beneficiul ce poate fi adus de un copac este format din 

beneficii materiale, la care se adaugă însemnatele beneficii 

naturale aduse societății; 

◆ ◆  înainte să fie tăiați, copacii nu sunt contabilizați, aceștia 

fiind contabilizați doar din momentul întocmirii APV 

(Actului de Punere în Valoare), formării unei partizi și 

scoaterii la licitație/începerii exploatării cu forțe proprii, 

întocmirii procesului tehnologic;  

◆ resursele forestiere pot fi redate în contabilitate fie pe 

baza costului istoric, fie pe baza valorii juste;   

◆ ponderea majoritară în costurile unei regii autonome din 

domeniul silvic o deține costul cu forța de muncă – 

informații de care managerii acestor entități ar trebui să 

țină cont în luarea deciziilor;  

◆ actele normative care reglementează contabilitatea în 

cadrul entităților silvice includ legislație comună și altor 

tipuri de entități, dar și legislație specifică domeniului de 

activitate, aferentă regimului juridic de funcționare, 
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Obiective specifice Concluzii generale 

contabilității, fondului forestier, amenzilor și 

contravențiilor silvice, ș.a.;  

◆ agenții constatatori sunt prea puțin motivați să sesizeze 

incidente, respectiv să aplice amenzi, confiscări, deoarece 

majoritatea contravalorii acestora se virează la bugetul se 

stat (80% în cazul amenzilor și 65% din contravaloarea 

lemnului confiscat vândut); 

◆ validitatea şi calitatea surselor de informaţii utilizate ca 

suport pentru analiza performanţelor (economice și 

forestiere), precum şi a instrumentelor utilizate pentru 

analiza rezultatelor, în situația în care, există dificultăți în 

reprezentarea contabilă a fondului forestier, este un aspect 

care îngreunează luarea unor măsuri, găsirea unor soluții 

referitoare la modul de gestionare a resurselor silvice. 

Capitolul III. TEHNICI DE APRECIERE A RISCULUI ȘI VALORII ACTUALE A 

RESURSELOR DIN DOMENIUL SILVIC 

Obiective specifice: 

 analiza activităților de audit 

intern care vizează riscul 

specific domeniului silvic și 

implicațiile acestuia asupra 

gestionării resurselor; 

  evaluarea activităților de 

auditare a resurselor silvice; 

  identificarea metodelor de 

apreciere a epidemiologiei 

regiilor autonome din 

domeniul silvic în condițiile 

economice date. 

 

 

◆ există disfuncționalități în activitatea ocoalelor silvice 

private, respectiv în administrarea adecvată a resurselor 

silvice, iar misiunile de audit intern efectuate (de către 

Curtea de Conturi a României) reliefează modul defectuos 

în care aceste ocoale silvice exploatează masa lemnoasă, în 

contextul în care aceste entități trebuie să-și verifice modul 

de exploatare în perimetru aflat în administrare; 

◆ pentru evaluarea activității de audit intern din cadrul 

entităților silvice nu se pot standardiza indicatori generali 

valabili care să ajute la determinarea eficienței acestei 

activități, situație de altfel justificată prin natura acestei 

activități, aceea de activitate umană cu particularități 

specifice în diverse domenii de activitate ce nu pot fi 

uniformizate; 

◆ externalizarea auditului intern în cazul entităților silvice 

nu ar fi o soluție care să poată fi considerată viabilă, 

datorită particularităților acestui domeniu; 

◆ utilizarea alături de sistemul de apreciere externă  

asupra activității entităților silvice (de către auditori, Curtea 

de Conturi a României, alte instituții abilitate în acest sens) 

și a sistemului de autoapreciere poate aduce beneficii în 

eficientizarea modului de desfășurare a activității entităților 

silvice (așa cum am constatat în subcapitolul 3.1); 

◆ informațiile obținute în urma autoaprecierii propriei 

activități a auditorilor interni din cadrul regiilor autonome 
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Obiective specifice Concluzii generale 

din domeniul silvic pot aduce un aport semnificativ la 

îmbunătățirea auditului intern, deși, până în prezent, 

autoaprecierea nu este valorificată în acest sens, existând 

tendința de a considera mai degrabă un punct de sprijin 

aprecierile externe ale activității auditorilor interni decât 

autoaprecierile acestora; 

◆ auditul intern și a analiza diagnostic pot fi considerate 

drept tehnici de apreciere a riscului și valorii actuale a 

resurselor din domeniul silvic; 

◆ metodele de apreciere a epidemiologiei regiilor 

autonome din domeniul silvic (diagnosticul juridic, 

diagnosticul resurselor umane, diagnosticul tehnic, 

diagnosticul economico-financiar) contribuie la obținerea 

unor rezultate globale care să ajute la eficientizarea 

activității unei entități silvice în ansamblul ei; 

◆ între rezultatul diagnosticului juridic al entităților 

silvice din România și a celor din state precum Germania, 

Finlanda, U.S.A., Canada, am identificat anumite simetrii, 

dar și asimetrii; 

◆ resursele domeniului silvic depind direct sau indirect de 

resursele umane ale acestor entități, în special, datorită 

faptului că sursa deciziilor de gestionare o constituie 

resursele umane; 

◆ modelul de analiză PEST(LE)O dezvoltat, poate fi 

considerat un instrument de real sprijin în identificarea 

funcțiunilor/ relațiilor dintre resursele umane ale unei 

entități silvice, datorită faptului că ajută responsabilii din 

entitate să identifice factorii ce influențează în sens 

nefavorabil resursele umane, cu scopul de a fi întreprinse 

demersurile necesare diminuării efectelor factorilor cu 

influențe negative (eliminarea integrală este imposibilă 

datorită faptului că analiza resurselor umane într-un 

context pe axa timpului va fi diferită de analiza 

respectivelor resurse într-un alt moment temporal). 

Capitolul IV. STUDIU PRIVIND APORTUL CONTABILITĂȚII LA GESTIONAREA 

RESURSELOR SILVICE 

Obiective specifice: 

 examinarea posibilităților 

de gestionare a resurselor din 

domeniul silvic având la bază 

informațiile financiar-

contabile; 

◆ utilizarea tabloului de bord ca instrument managerial și 

a modelelor econometrice, ca instrumente de corelare a 

diverselor variabile sau realizarea de previziuni contribuie 

la o mai bună corelare a credibilității informațiilor 

referitoare la mediu înregistrate în contabilitate cu 

așteptările utilizatorilor; 
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  identificarea de noi 

instrumente în reprezentarea și 

previzionarea resurselor 

silvice. 

 

◆tabloul de bord, ca instrument propus a fi utilizat în 

cadrul entităților silvice contribuie la îmbunătățirea 

performanțelor și a modului de administrare a resurselor 

unei entități silvice, dacă este elaborat astfel încât să 

urmărească tendința și să încurajeze progresul în entitățile 

silvice;  

◆ realizarea analizei SWOT a tabloului de bord ca 

instrument managerial poate contribui la îmbunătățirea 

acestuia în funcție de necesitățile informaționale ale 

entității silvice în cauză; 

◆ informațiile furnizate de contabilitate se pot sintetiza 

într-un model econometric care ar reprezenta realitatea 

economică în cifre și diagrame, astfel oferind posibilitatea 

unei interpretări, a unei  informări și a unei previziuni mult 

mai coerente și mai complete; 

Capitolul V. STUDIU PRIVIND CONTRIBUȚII ALE AUDITULUI INTERN ÎN 

GESTIONAREA RESURSELOR SILVICE 

Obiective specifice: 

  identificarea contribuției 

auditului intern în cunoașterea 

resurselor silvice; 

 identificarea de noi 

modalități de apreciere a 

activității entităților silvice din 

perspectiva logicii fuzzy. 

 

◆ procesul de administrare a resurselor din domeniul 

silvic poate fi îmbunătățit pe de o parte prin aportul 

informațiilor furnizate de contabilitatea financiară și 

contabilitatea de gestiune, iar pe de altă parte prin aportul 

informațiilor furnizate în urma desfășurării misiunilor de 

audit intern în cadrul entităților din acest domeniu; 

◆ activitatea auditorului intern bazată pe calcule 

matematice, modele econometrice, analize statistice, 

metodologii ale logicii fuzzy asigură creșterea credibilității 

utilizatorilor în rezultatele acesteia. 

 Sursa: creionare de către autor. 

 

Contribuții proprii 

 

Pe baza concluziilor din paragrafele anterioare, contribuțiile proprii pe care le-am 

obținut pot fi sintetizate astfel: 

◆ am identificat posibile noi resurse financiare necesare pentru creșterea suprafețelor 

împădurite, pentru creșterea calității fondului forestier, a mediului înconjurător, pe baza 

determinării implicațiilor sarcinii fiscale suportată de entitățile silvice asupra resurselor 

administrate – contribuție ce constă în corelarea costului cu impozitele și taxele locale ale 

unor entități silvice (spre exemplu, în cazul Direcției Silvice Alba R.A. aceste costuri se 

apropie de 8000 lei) cu costul împăduririi unui hectar de teren (înfiinţarea unui hectar de 

pădure costând între 8 şi 25 mii lei), cu beneficiul financiar viitor (evaluat la momentul de 

față undeva între  2500-5000 euro/ha) și cu beneficiul pe care îl poate aduce pădurea 

societății prin diversele proprietăți pe care le deține: de prevenire a alunecărilor de teren, 
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de „purificare a aerului”, apelor etc.; corelații ce ne-au condus și la propunerea de acordare 

a unor facilități fiscale regiilor autonome din domeniul silvic de către autoritățile locale în 

sensul scutirii acestor entități de la plata impozitelor și taxelor locale (capitolul I); 

◆ am realizat modelul de analiză SWOT a resurselor administrate în cadrul sistemului silvic 

românesc, model de analiză ce își dovedește utilitatea prin faptul că oferă o radiografie 

asupra multiplelor implicații sau aspecte ale resurselor aferente activității entităților din 

acest domeniu la un moment dat (capitolul I); 

◆ am dezvoltat un model de contabilizare și evaluare a copacilor aflați în administrarea unei 

entități silvice bazat pe analiticele unui cont extrabilanțier din clasa 8 – copaci care la 

momentul actual nu sunt înregistrați în evidența contabilă până în momentul exploatării. 

Acest mod de contabilizare ar simplifica operarea în evidențele tehnico-operative a 

pagubelor rezultate din defrișări ilegale, calamități naturale, alte distrugeri; ar determina 

stabilirea unei valori orientative a masei lemnoase aflată în administrarea unei entități 

silvice (Ocol Silvic, Direcție Silvică, RNP-Romsilva), a masei lemnoase ce ar putea fi 

exploatată la un moment dat pe clase de producție etc. De asemenea, menționăm că, acest 

mod de contabilizare ar fi util în situația în care valoarea înregistrărilor efectuate ar fi 

actualizată periodic (la 3-5 ani), așa încât să reflecte realitatea pădurii, realitate ce suferă 

modificări permanente sub influența unei multitudini de factori. (capitolul II); 

◆ am identificat corelațiile dintre resursele financiare și celelalte tipuri de resurse în cadrul 

entităților silvice românești cu scopul de a sublinia importanța resurselor în desfășurarea 

unei activități eficiente în cadrul acestor entități, și, în special, importanța urmăririi 

legăturii dintre resursele entităților respective – resursele umane, resursele forestiere, 

resursele financiare, resursele tehnice, resursele juridice, resursele informaționale; așa încât 

deciziile manageriale adoptate să se apropie cât mai mult de realitate și de necesitățile 

oportune ale acesteia (capitolul II); 

◆ am identificat funcțiunile/ interdependențele/ relațiile dintre resursele umane ale Direcției 

Silvice Alba R.A. având la bază modelul PEST - PESTLE (model care se folosește de 

regulă atunci când se analizează factorii externi ai unei entități, mulți angajați ai marilor 

companii utilizând modelul cu scopul analizei relațiilor dintre resursele umane încadrate în 

entitatea respectivă) și am dezvoltat acest model (prin adăugarea factorilor legați de cultura 

organizațională - O), rezultând modelul de analiză PEST(LE)O; utilitatea modelului este 

dată de faptul că ajută o entitate să poată afla unde se situează într-un context dat sau unde 

se află din punctul de vedere a relațiilor dintre resursele umane încadrate în entitatea 

respectivă (capitolul III); 

◆ am instituit un model econometric pentru testarea dependenței dintre profitul obținut și 

investițiile realizate la nivelul direcțiilor silvice aflate în subordinea Regiei Naționale a 

Pădurilor - Romsilva cu scopul de a corela profitul economic obținut de o entitate silvică 

cu investițiile realizate și de a semnala faptul că în acest domeniu de activitate ar merita 

mai mult adusă în discuție și problema „profitului silvic” în strânsă corelație cu profitul 

economic obținut de aceste entități; modelul își dovedește utilitatea atât în analiza 

dependenței dintre variabilele analizate în cazul nostru cât și în analiza altor variabile 

cantitative sau calitative de interes pentru diverși utilizatori ai informațiilor referitoare la 

domeniul silvic (capitolul IV); 
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◆ am fundamentat un model econometric util pentru realizarea de previziuni în privința 

masei lemnoase exploatate la nivelul unei entități silvice, model ce și-ar putea dovedi 

utilitatea și în realizarea de previziuni privind alte venituri sau cheltuieli ale unei entități 

silvice – în funcție de subiectul de interes, dar urmând același model și etape de lucru 

(capitolul IV);  

◆am dezvoltat Registrul Riscurilor elaborat și completat cu ocazia auditării modului de 

organizare și desfășurare a activității privind regenerarea pădurilor (regenerări naturale și 

împăduriri) respectiv a activității din pepinierele silvice la nivelul unei direcții silvice 

(capitolul V); 

◆ am aplicat logica fuzzy în desfășurarea misiunilor de audit intern din domeniul silvic, 

identificând un model de evaluare a resurselor bazat pe metodologia logicii fuzzy utilizată 

și creând un program informatic aplicabil în misiunile de audit intern desfășurate în cadrul 

acestor entități construit pe modelul de evaluare a resurselor bazat pe metodologia logicii 

fuzzy aplicată; în baza acestora am identificat avantajele și dezavantajele utilizării 

programelor informatice în entitățile silvice (capitolul V). 
 

Propuneri 
 

Alături de aspectele prezentate anterior ca și concluzii generale, respectiv contribuții 

proprii, următoarele propuneri reîntregesc rezultatele demersurilor de cercetare efectuate: 

 dezvoltarea sistemului de evidențiere a pădurilor aflate în administrarea unui ocol silvic, a 

unei direcții silvice, a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva așa încât să existe informații 

referitoare la caracteristicile specifice resurselor silvice, pentru a oferi posibilitatea 

determinării diverșilor indicatori specifici domeniului printre care: accesibilitatea 

pădurilor, masa lemnoasă exploatată legal (pe specii, zone, forme de proprietate, etc.); 

masa lemnoasă exploatată ilegal (evidențiată pe baza acelorași criterii), împăduriri (pe 

zone, specii, etc.), ș.a.; 

 realizarea unei situații statistice la nivelul RNP-Romsilva care să cuprindă informații 

sintetice și analitice legate de: volumul total de masă lemnoasă exploatat anual, volumul de 

masă lemnoasă exploatat legal, volumul de masă lemnoasă exploatat ilegal; a ciupercilor, 

fructelor de pădure, plantelor medicinale valorificate, a împăduririlor realizate; 

 acordarea unor facilități fiscale regiilor autonome din domeniul silvic de către autoritățile 

locale în sensul scutirii acestor entități de la plata impozitelor și taxelor locale ca o posibilă 

soluție la căutarea resurselor financiare necesare efectuării împăduririlor în acest sector sau 

realizării unor lucrări de corectare a torenţilor, de reconstrucţie ecologică, a unor drumuri 

forestiere, achiziționării unor mijloace auto, tehnică de calcul, datorită faptului că toate 

aceste probleme așteaptă găsirea unor soluții de rezolvare a deficitelor din partea 

managerilor entităților silvice, a autorităților locale, a organismelor europene, etc. sau a 

oricăror persoane interesate de calitatea fondului forestier, respectiv a mediului 

înconjurător; 

 planificarea unor activități de voluntariat organizate de entitățile silvice care să vizeze 

activități de îngrijire a fondului forestier, activități de împădurire a suprafețelor disponibile 

în sensul acesta sau alte activități benefice pentru fondul forestier - care să suplinească 

lipsa resurselor financiare necesare pentru realizarea acestor activități, dar în același timp 
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să participe la educarea populației țării noastre cu scopul de a participa la îmbunătățirea 

continuă a mediului ce ne înconjoară și care ne influențează într-un fel sau altul viața din 

punctul de vedere al sănătății și nu numai; 

 accesarea integrală a fondurilor europene disponibile țării noastre pentru îmbunătățirea 

calității fondului forestier/ a mediului înconjurător așa încât oportunitatea zilei de „azi” să 

nu fie o șansă pierdută pentru zilele de „mâine”; 

 utilizarea analizei SWOT ca instrument ce ajută la identificarea și conștientizarea 

punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor legate de administrarea 

resurselor domeniului silvic, atât în rândul ocoalelor silvice aflate în subordinea RNP-

Romsilva, dar și  în cazul ocoalelor silvice private în cadrul cărora beneficiile acestei 

analize nu sunt suficient conștientizate și valorificate; 

 inversarea procentelor de distribuire în cazul resurselor financiare provenite din amenzi și 

valoarea confiscărilor, cu scopul de a deveni motivante pentru constatatorii diverselor 

incidente, așa încât să nu se sustragă aplicării legii, caz în care s-ar vira 80% în contul 

persoanei juridice în raza căreia s-a realizat prejudiciul și restul de 20% s-ar direcționa 

către bugetul de stat în situația amenzilor, respectiv 65% din contravaloarea lemnului 

confiscat vândut să rămână la dispoziția persoanei juridice în raza căreia s-a produs paguba 

și restul de 35% să se vireze la bugetul de stat/bugetul local/proprietar; 

 evidențierea copacilor într-un cont extrabilanțier din clasa 8 – similar contului 

extrabilanțier din clasa 8 care ține evidența garanțiilor – întrucât copacii înainte să fie tăiați 

nu sunt înregistrați în contabilitate; 

 recunoașterea expresă în reglementările din România a conceptului de activ biologic 

conform prevederilor IAS 41, așa încât situațiile financiare ale entităților silvice să prezinte 

distinct informațiile referitoare la activele biologice deținute – atât sintetic în bilanțul 

contabil, cât și detaliat în notele explicative; 

 completarea Registrului Riscurilor la nivelul fiecărei direcții silvice aflate în subordinea 

RNP-Romsilva și la nivelul ocoalelor silvice private; 

 continuarea cursurilor de formarea continuă a personalului din entitățile silvice cu scopul 

cunoașterii modificărilor legislative din acest domeniu;  

 administrarea entităților silvice prin coabitarea capitalului intelectual străin cu cel autohton 

așa încât bunele practici să poată fi realist adoptate sau adaptate în funcție de circumstanțe; 

 utilizarea modelului de analiză PEST(LE)O dezvoltat în cuprinsul lucrării pentru analiza 

relațiilor dintre resursele umane ale unei entități silvice, model ce ar ajuta managerii și alte 

persoane interesate să identifice factorii ce influențează în sens nefavorabil resursele 

umane; 

 concentrarea ocoalelor silvice la nivel regional, potrivit situației din perioada anterioară 

distribuirii lor în subordinea consiliilor locale – a primăriilor - ce ar determina: diminuarea 

cheltuielilor cu personalul încadrat în funcții de conducere, eficientizarea activității datorită 

deciziilor ce pot fi luate unitar, soluțiile de acces la fondurile structurale ar fi mai la 

îndemână;  

 valorificarea opțiunii managerilor de a apela la autoaprecierile realizate de practicienii 

însăși din cadrul entităților silvice pentru a identifica eventualele probleme, 
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disfuncționalități ce apar și care ar putea fi astfel remediate fără a implica costuri 

suplimentare pentru identificarea lor; 

 recurgerea la ajutorul auditului intern și al analizei diagnostic ca tehnici de apreciere a 

riscului și valorii actuale a resurselor din domeniul silvic, pentru ca informațiile ce vor 

fundamenta deciziile adoptate de managementul acestor entități să fie cât mai complete; 

 utilizarea tabloului de bord ca instrument managerial, ce utilizează informații din 

contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune, care ar putea să contribuie la 

îmbunătățirea performanțelor și a modului de administrare a resurselor unei entități silvice; 

 utilizarea metodologiilor logicii fuzzy ca instrumente aflate la îndemâna auditorului intern; 

 achiziționarea unor programe informatice sau crearea unor baze de date care să faciliteze 

munca pentru obținerea tabloului de bord (bază de date în Excel), a modelelor 

econometrice (programul eviews7.o de exemplu), a metodologiilor logicii fuzzy (programul 

prezentat în subcapitolul 4.2.: Audit Fuzzy – I. Călean), așa încât aceste instrumente să 

furnizeze informații în timp oportun, dat fiind volumul mare de date cu care se lucrează. 
 

Perspective privind cercetarea 
 

Cercetarea efectuată, potrivit celor prezentate anterior, contribuie la progresul 

domeniului și oferă noi dimensiuni, noi direcții de cercetare.  

Astfel, considerăm că pe parcursul conținutului lucrării „CONTRIBUȚII ALE 

CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI INTERN ÎN GESTIONAREA RESURSELOR DIN 

DOMENIUL SILVIC” am menționat idei considerabile care deschid noi perspective de 

cercetare. De asemenea, considerăm că efectele contribuțiilor proprii, a propunerilor 

efectuate, pot fi urmărite în dinamică, iar eventualele îmbunătățiri remarcate pot fi realizate în 

timp oportun, pentru a ține mereu pasul cu modificările contextului economic și social, într-o 

perspectivă ce sperăm să ia contur o dată cu prezentarea rezultatelor cercetării efectuate 

practicienilor domeniului de interes. Aceștia, pe parcursul celor trei ani de studiu și cercetare, 

au manifestat interes și deschidere în aplicarea eventualelor soluții de eficientizare identificate 

prin cercetare. Apreciem ca în viitor să putem continua cercetarea efectuată asupra entităților 

silvice aflate în subordinea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și asupra entităților 

silvice aflate în subordinea consiliilor locale și a mănăstirilor, așa încât rezultatele obținute să 

poată fi analizate, interpretate, studiate comparativ. 
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