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INTRODUCERE 

 

Contextul actual al cercetării 

De-a lungul timpului, în dezvoltarea societății, economia a reprezentat unul din 

factorii de bază care au făcut posibilă evoluția acesteia, fiind influențată de toate 

schimbările ce au avut loc din punct de vedere politic, social și tehnologic la nivelul ei. 

Aflându-ne în era globalizării, astfel de modificări, în comparație cu orice alt moment din 

istorie, au un efect mai direct și covârșitor asupra economiei. În acest sens, nevoia unei 

informații reale, clare și complete privind activitatea desfășurată de către părțile implicate 

în cadrul procesului economic, este mai însemnată decât oricând. 

Contabilitatea reprezintă o ramură a științelor economice, cu ajutorul căreia, în 

urma unui proces complex de procesare a datelor rezultate în urma activităților economice, 

oferă, prin intermediul situațiilor financiare, informații legate de activitatea desfășurată de 

către entitățile implicate în cadrul acestor activități. Un alt domeniu, care vine în sprijinul 

societății și a cărui apariție este strâns legată de evoluția contabilității, este auditul 

financiar, acesta oferind o asigurare privind gradul de conformitate a informațiilor 

furnizate de către situațiile financiare, cu un cadrul general de raportare, după care au fost 

întocmite, cu scopul de a crește gradul de încredere al utilizatorilor vizați în informațiile 

furnizate de către aceste situații. 

În urma procesului de auditare a situațiilor financiare, auditorul financiar emite o 

opinie în cadrul raportului auditorului independent, iar prin intermediul acestei opinii, 

utilizatorii informațiilor furnizate de către situațiile financiare, iau decizii legate de propria 

lor activitate. Astfel, dacă în urma procesului de auditare, auditorul nu identifică denaturări 

semnificative ale informațiilor furnizate de către situațiile financiare, opinia emisă în 

cadrul raportului auditorului independent poate fi incorectă, iar utilizatorii acestor 

informații vor lua decizii privind modul în care își vor desfășura activitatea în funcție de 

această opinie, având capacitatea de a influența în mod negativ deciziile acestora, putând 

avea repercusiuni chiar și asupra economiei. 

Cele mai evidente și recente cazuri care au pus sub semnul întrebării activitatea 

desfășurată de către auditorii financiari, au fost scandalurile financiare de la începutul 

secolului XXI și ultima criza economico-financiară, care a fost comparată cu Marea criză 

economică din perioada 1929-1933. În aceste cazuri, s-a considerat faptul că auditorii au 

favorizat declanșarea acestora, iar specialiștii și organismele profesionale din domeniu la 
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nivel internațional au demarat diverse studii pentru a identifica modalități în care 

activitatea auditorilor poate fi îmbunătățită pentru a răspunde noilor cerințe ale societății. 

Studiile realizate au avut în vedere diverse aspecte care au condus la modificări în 

cadrul reglementărilor aflate la baza profesiei, la nivelul Standardelor Internaționale de 

Audit, Codului etic al Profesioniștilor Contabili, dar au condus și la adoptarea unor noi 

reglementări la nivel european în cadrul profesiei. 

 

Importanța temei și motivația realizării cercetării 

Demersul științific urmărit prin proiectul de cercetare doctorală, Elemente de 

fundamentare a opiniei auditorului în auditarea situațiilor financiare, își propune 

abordarea unei teme de actualitate a cărui obiectiv este identificarea elementelor care pot 

influența îndeplinirea obiectivelor auditului financiar, respectiv emiterea unei opinii în 

urma obținerii de asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare conțin 

denaturări semnificative datorate fraudei sau a erorii și raportarea cu privire la aceste 

aspecte în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Pornind de la prezentarea 

evoluției obiectivelor auditului, dar și a conceptului de audit, se urmărește identificarea 

posibilelor vulnerabilități din cadrul activității desfășurate de către auditorii financiari, ce 

pot surveni în emiterea opiniei de audit, analizând elementele care creează și intensifică 

aceste vulnerabilități, dar și identificarea modalităților de combatere, eliminare a acestor 

efecte în vederea îmbunătățirii și creșterii încrederii utilizatorilor informațiilor financiar-

contabile în activitatea derulată de auditor. 

Elemente de fundamentare a opiniei auditorului în auditarea situațiilor financiare, le 

regăsim dezbătute de către o serie de autori ai literaturii de specialitate. Todea Nicolae și 

Stanciu Ionela Cornelia, definesc auditul financiar ca fiind 
1
 „un subiect care înafara sferei 

contabilității implică și informații juridice, cunoștințe privind analiza economică și 

financiară, matematică, informatică și etică. Explicația pluridisciplinarității auditului 

financiar este dată de faptul că acesta trebuie să verifice conformitatea situațiilor financiare 

cu realitatea, pe de o parte, și respectarea principiilor, regulilor, criteriilor stabilite pentru 

înregistrarea și prezentarea informațiilor contabile, pe de altă parte”. 

Datorită acestei pluridisciplinarități ale auditului financiar, opinia auditorului poate 

fi influențată din mai multe perspective, pe lângă cele precizate mai sus, economie politică, 

                                                           
1
 N., Todea, I. C., Stanciu, Auditor Liability in Period of Financial Crisis, Annales Universitatis Apulensis 

Series Oeconomica, volumul 11, nr. (1), 2009, p.218. [online] Disponibil la adresa 

<http://www.uab.ro/oeconomica/>, accesată [15.05.2017]. 
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analiză economico-financiară, modul de conducere a contabilității, implementarea 

contabilității creative, aplicarea standardului de calitate ISQC1 în cadrul procedurilor ce 

stau la baza modului în care entitatea de audit își desfășoară activitatea, leadership-ul 

echipei de audit, raționamentul și scepticismul profesional al auditorului, comportamentul 

auditorului și respectarea codului etic. Un exemplu în acest sens este evidențiat de către 

Mardiros Daniela, Dicu Roxana și Grosu Maria
2
, potrivit cărora independența auditorului 

este un element indispensabil în garantarea obiectivității informației contabile destinate 

utilizatorilor acesteia, dar care, datorită aplicării tehnicilor de contabilitate creativă de către 

management, auditorul este supus unui risc mai mare decât în mod obișnuit. Astfel, 

nedetectarea tehnicilor creative, conduce la risc profesional ridicat, punându-se sub semnul 

întrebării modul în care auditorul derulează misiunea de audit, iar în cazul în care auditorul 

descoperă sau este conștient de practicarea ingineriilor contabile, trebuie să aleagă între 

situația de a-și pierde un client și a-și apăra reputația sa față de investitori, fiind astfel în 

fața încălcării principiilor deontologice. 

Pentru abordarea temei propuse într-un mod original și care să producă un grad de 

noutate, am considerat necesară analizarea celui mai vulnerabil punct al unui auditor în 

îndeplinirea obiectivelor activității sale, respectiv emiterea opiniei de audit, din perspectiva 

mai multor domenii din aria științelor sociale care reprezintă puncte de interes personale, 

ce au fost studiate și analizate, în mod constant de-a lungul timpului, respectiv istorie, 

economie politică, psihologie, managementul și leadership-ul echipei de audit, respectiv 

comportamentul auditorilor financiari. Datorită amprentei negative pe care ultima criză 

economico-financiară și scandalurile financiare de la începutul secolului au avut asupra 

acestei profesii, este necesară o analiză asupra modificărilor din cadrul profesiei pe care 

acestea le-au generat și identificarea acelor zone din cadrul activității auditorilor care pot fi 

îmbunătățite și adaptate noilor cerințe ale societății pentru a putea oferi cele mai bune 

servicii entităților a căror rapoarte financiare sunt auditate, crescând astfel gradul de 

încredere al utilizatorilor vizați în activitatea desfășurată de către auditori și reducând 

discrepanța dintre ceea ce publicul consideră că auditorii întreprind în cadrul unei misiuni 

de audit și ceea ce aceștia realizează de fapt. 

În urma analizelor ce vor fi realizate pentru a identifica punctele de vulnerabilitate 

ale auditorului în îndeplinirea obiectivelor activității sale, respectiv în emiterea opiniei de 

audit, se urmărește determinarea elementelor care au cel mai mare impact în dezvoltarea 

                                                           
2
 D. N., Mardiros, R. M., Dicu, M. Grosu, Dimensiuni ale responsabilităţii sociale a auditorului, în condiţiile 

practicării contabilităţii creative, Revista Audit Financiar, Volumul 13, Nr. 132 - 12/ 2015, p. 42. 
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acestor puncte slabe și modalități de combatere și eliminare a acestor efecte în vederea 

îmbunătățirii și creșterii încrederii utilizatorilor informațiilor financiar-contabile în 

activitatea derulată de auditor. În același timp, se urmărește determinarea tendințelor de 

evoluție ale profesiei și adaptabilitate la contextul economico-politic actual. 

 

Obiectivele lucrării de cercetare 

Scopul demersului științific este de a identifica posibilele elementele, respectiv 

vulnerabilități, care pot influența activitatea auditorului în emiterea opiniei, iar pe baza 

acestora, determinarea modalităților de eliminare a lor, în vederea dezvoltării încrederii 

utilizatorilor finali ai informațiilor financiar-contabile în activitatea desfășurată de către 

auditorii financiari și reducerea discrepanței dintre ceea ce publicul consideră că auditorii 

realizează în cadrul unei misiuni de audit și ceea ce aceștia realizează de fapt. 

În vederea îndeplinirii acestui scop, obiectivele urmărite în realizarea prezentului 

demers științific sunt:  

 Prezentarea unor elemente ale apariției și evoluției auditului în vederea 

identificării vulnerabilităților domeniului și a efectelor acestora asupra obiectivelor 

auditului rezultate în urma scandalurilor financiare declanșate de diverse cazuri de fraudă, 

în urma crizelor economico-financiare, dar și a evoluției societății și intensificării 

activităților economice la nivel mondial. 

 Prezentarea elementelor teoretice care stau la baza activității de audit și 

astfel la baza emiterii opiniei auditorului în cadrul raportului auditorului independent. 

 Identificarea noilor perspective de dezvoltare ale auditului financiar în 

concordanță cu cerințele unei economii de piață aflată într-o continuă schimbare. 

 Identificarea posibilelor vulnerabilități în aplicarea scepticismului 

profesional și exercitarea raționamentului profesional de către auditorul financiar, 

influențând astfel și procesul de fundamentare a opiniei de audit. 

 Identificarea influenței abilităților comportamentale, respectiv a nevoii de 

stimulare cognitive ale auditorului financiar asupra raționamentului și scepticismului 

profesional. 

Identificarea elementelor de vulnerabilitate ale domeniului auditului financiar, 

având un efect, în cele din urmă, și asupra procesului de emitere a opiniei de audit, 

respectiv în atingerea obiectivelor acestuia, iar apoi stabilirea posibilelor modalități de 

combatere a efectelor acestora. 
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Ipotezele cercetării 

Orice cercetare este fundamentată pe baza informațiilor furnizate de către literatura 

de specialitate și legislația din domeniu studiat, dar inovarea este creată prin 

implementarea unor ipoteze de cercetare, prin intermediul cărora pot fi identificate noi 

tendințe de dezvoltare și de îmbunătățire ale activității desfășurate în cadrul domeniului 

cercetat sau analizat. 

Plecând de la premisa relației dintre abilitățile comportamentale și profesionale ale 

auditorilor financiari și calitatea serviciilor prestate, am formulat următoarea ipoteză 

generală:  

Prin deținerea unui set de abilități comportamentale și profesionale specifice, se 

asigură dezvoltarea calității activităților desfășurate de către auditorul financiar, în 

vederea fundamentării opiniei de audit în cadrul raportului auditorului independent. 

În acest sens, ipotezei generale îi sunt subsecvente următoarele ipoteze de lucru: 

 nevoia de stimulare cognitivă influențează exercitarea raționamentului 

profesional al auditorului financiar în activitatea de auditare a situațiilor financiare, 

influențând astfel opinia emisă de către acesta în cadrul raportului auditorului independent; 

 nevoia de stimulare cognitivă influențează aplicarea scepticismului 

profesional al auditorului financiar în activitatea de auditare a situațiilor financiare, 

influențând astfel opinia emisă de către acesta în cadrul raportului auditorului independent; 

 scepticismul profesional influențează exercitarea raționamentului 

profesional al auditorului financiar în activitatea de auditare a situațiilor financiare, 

influențând astfel opinia emisă de către acesta în cadrul raportului auditorului independent; 

 pregătirea profesională a auditorului financiar influențează aplicarea 

scepticismului și exercitarea raționamentului profesional al acestuia în activitatea de 

auditare a situațiilor financiare; 

 calificarea profesională a auditorului financiar influențează aplicarea 

scepticismului și exercitarea raționamentului profesional al acestuia în activitatea de 

auditare a situațiilor financiare; 

 experiența profesională a auditorului financiar influențează aplicarea 

scepticismului și exercitarea raționamentului profesional al acestuia în activitatea de 

auditare a situațiilor financiare. 
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Stadiul actual al cunoașterii 

În prezent, societatea aflată în era globalizării, unde toate modificările ce au loc la 

nivel politic, social și economic, influențează viața de zi cu zi a cetățenilor acesteia, auditul 

este utilizat ca o procedură în cadrul procesului de furnizare de informații, pentru a crește 

gradul de încredere al utilizatorilor informațiilor economico-financiare în informațiile 

furnizate de către situațiile financiare ale entităților participante în cadrul acestui circuit. 

Astfel, putem observa importanța auditului în cadrul procesului de furnizare de informații 

necesare societății.  

În primul rând, conceptul de audit este definit în cadrul DEX-ului, 2009, ca 

„examinare profesională a unor informații cu scopul de a exprima o opinie responsabilă și 

independentă în raport cu un anumit standard”
3
. 

Specialiști din domeniu, la nivel național, au conturat diverse definiții ce pot fi 

atribuite auditului. Astfel, conform lui Feleagă Liliana și Feleagă Niculae „auditul 

reprezintă activitatea prin care se aplică, în mod independent, proceduri concrete și norme 

de examinare, pentru evaluarea caracterului adecvat și a modului de funcționare a 

acțiunilor întreprinse de o organizație prin referințe la norme.
4
 

Toma Marin afirmă faptul că „prin audit, în general, se înțelege examinarea 

profesională a unei informații efectuată de un specialist competent și independent în 

vederea exprimării unei opinii responsabile și independente prin raportarea la un criteriu de 

calitate (standard/normă sau o reglementare)”
5
.  

Pornind de la definițiile mai sus prezentate, în opinia noastră, auditul reprezintă o 

activitate profesională de examinare, realizată de către un profesionist independent, a unei 

informații pe baza unor proceduri specifice cu ajutorul cărora acesta colectează probele 

necesare fundamentării unei opinii privind gradul de adecvare al acestor informații 

analizate în conformitate cu un anumit criteriu de referință. 

Auditul, împreună cu activitatea de supraveghere și guvernanța corporativă, trebuie 

să contribuie masiv la stabilitatea financiară, deoarece rolul său este de a furniza o garanție 

în privința veridicității sănătății financiare a tuturor companiilor. Robustețea auditului este 

                                                           
3
 https://dexonline.ro/definitie/audit, accesat în data de 15 mai 2017. 

4
 L., Feleagă N., Feleagă, Contabilitate Financiară – o abordare europeană și internațională, Vol. I, Editura 

Infomega, București, 2005, p. 161.  
5
 M., Toma, Inițiere în auditul situațiilor financiare ale unei entități. Ediția a IV-a, revizuită și adăugită, 

Editura CECCAR, București, 2012, p. 24 

https://dexonline.ro/definitie/audit
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esențială pentru restabilirea (siguranței și a) încrederii în piață, contribuind la protecția 

investitorilor și la reducerea costului de capital al companiilor.
6
 

Scopul auditului este stabilit în cadrul Standardului Internațional de Audit ISA 

200.3, și anume, acesta este: să îmbunătăţească gradul de încredere al utilizatorilor vizaţi ai 

situaţiilor financiare.
7
 

La nivelul legislației românești sunt definite și concepte precum auditul financiar 

sau auditul statutar. Astfel, OUG nr. 75/1999, art. 1, definește auditul financiar ca 

„activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra 

situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de 

asigurare și servicii profesionale, potrivit reglementarilor legale în domeniu”
8
. 

Potrivit legii 162/2017, art. 2, „audit statutar înseamnă un audit al situațiilor 

financiare anuale individuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate efectuat în 

conformitate cu standardele internaționale de audit, în măsura în care: a) este obligatoriu în 

temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern; b) este efectuat în mod voluntar 

la entitățile mici, iar situațiile financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de 

audit statutar, potrivit legii”
 9

. 

În urma acestor definiții conturate în cadrul legislației, putem aprecia faptul că 

principala diferență dintre auditul statutar și auditul financiar este obligativitatea efectuării 

celui dintâi. Astfel, o entitate care întrunește condițiile prevăzute de lege, este obligată să 

realizeze auditul situațiilor financiare. În acest sens, acestea trebuie să fie însoțite de către 

raportul auditorului independent ce conține opinia profesionistului privind conformitatea 

informațiilor aflate la baza situațiilor financiare, cu cadrul general în funcție de care au fost 

întocmite. Auditul financiar poate fi solicitat în momentul în care beneficiarul consideră că 

este oportun un asemenea demers. 

Obligativitatea auditării situațiilor financiare se aplică entităților de interes public și 

entităților mijlocii și mari care depășesc cel puțin două din următoarele trei criterii, două 

                                                           
6
 A., Socol, Audit Financiar, Seria Didactică, Alba Iulia, 2017, p. 28. 

7
 IAASB, IFAC, CAFR, Manual de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit Revizuire, Alte 

servcii de asigurare și servicii Conexe. Ediția 2015 Volumul I, București, 2016, ISA 200.3, p. 81. 
8
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 1. 
9
 Legea 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 

consolidate şi de modificare a unor acte normative, art. 2. 
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exerciții financiare consecutive, respectiv: totalul activelor: 16.000.000 lei; cifra de afaceri 

netă: 32.000.000 lei; numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.
 10

 

În prezent, datorită unor evenimente precum scandalurilor financiare de la începutul 

secolului XXI și ultimei crize economico-financiare, societatea a început să pună sub 

semnul întrebării activitatea auditorului și rolul acestuia în certificarea situațiilor 

financiare, dar și capacitatea profesiei de a se adapta cerințelor unui societăți moderne a 

cărei economii de piață se află într-o permanentă schimbare. 

Ca o consecință rezultată în urma acestor evenimente, s-au inițiat proiecte de către 

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB), prin intermediul 

cărora s-au realizat modificări în cadrul Standardelor Internaționale de Audit. Modificările 

aduse urmăresc creșterea gradului de încredere, dar și a gradului de înțelegere al 

utilizatorilor finali ai informațiilor din situațiile financiare în activitatea desfășurată de 

auditori, respectiv reducerea discrepanței dintre ceea ce auditorul realizează efectiv în 

cadrul unei misiuni și ceea ce utilizatorii consideră că aceștia realizează de fapt în 

activitatea prestată. 

În același timp, organismele profesionale internaționale din domeniu au realizat 

studii, prin intermediul au fost conturate principalele direcții spre care profesia ar trebui să 

fie îndreptată pentru a răspunde cerințelor societății, în vederea creșterii gradului de 

încredere al utilizatorilor finali în activitatea desfășurată de către auditori. Aceste direcții se 

referă la dezvoltarea aptitudinilor tehnologice și comportamentale ale auditorului, respectiv 

asupra raționamentului și scepticismului profesional al acestuia, dar și a cunoștințelor 

profesioniștilor privind natura activității desfășurate de către entitatea auditată. 

 

METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

În vederea realizării unei lucrări ce analizează și determină elementele care ar putea 

influența respectarea obiectivelor auditului financiar și a celor care ar putea denatura 

procesul de formulare a unei opinii de audit, în mod profesionist de către auditor, ca prim 

pas, trebuie conturată metodologia cercetării științifice ce urmează a fi folosită.  

Cuvântul metodologie provine din două cuvinte grecești methodos respectiv logos 

care traduse înseamnă metodă și știință, cu alte cuvinte îmbinarea traducerii celor două 

                                                           
10

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu completările și modificările 

ulterioare, pct. 9, alin. (3) și pct. 563 alin (2). 
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cuvinte ar fi știința metodei, adică alegerea și utilizarea metodelor adecvate în cadrul 

demersurilor științifice elaborate
11

. Metodologia cercetării științifice reprezintă un 

ansamblu de principii, de etape și faze, de metode, tehnici și instrumente de investigare și 

cunoaștere științifică a fenomenelor economice
12

.  

Dintre formele cercetării științifice în contabilitate, acest demers științific poate fi 

încadrat în cadrul curentului de cercetare pozitivist. Scopul cercetării pozitiviste a fost 

conturat de către Auguste Compte, conform căruia, „adevăratul spirit pozitivist constă mai 

ales în a vedea pentru a prevedea (voir pour prevoir, fr.), în a studia ceea ce este spre a 

conchide asupra ceea ce va fi, potrivit dogmei generale a invariabilității legilor naturale”.
13

  

În acest sens, abordând într-o manieră critică și interpretativă cercetarea, se 

urmărește identificarea aspectelor care pot surveni și influența atingerea obiectivelor 

auditului financiar. Pornind de la prezentarea evoluției obiectivelor auditului, dar și a 

conceptului de audit, a elementelor teoretice ce fundamentează auditul financiar și a 

modificărilor aduse profesiei de-a lungul timpului, se urmărește identificarea 

vulnerabilităților ce pot surveni în emiterea opiniei de audit de către auditorul financiar, 

analizând aspectele care creează aceste vulnerabilități, dar și identificarea modalităților de 

eliminare a acestor efecte în vederea îmbunătățirii și creșterii încrederii utilizatorilor 

informațiilor financiar-contabile în activitatea derulată de auditor.  

Din punct de vedere temporal, metodologia cercetării utilizată în vederea întocmirii 

primului capitol este cea longitudinală, prin intermediul căreia se urmărește apariția și 

evoluția în timp a auditului, respectiv a obiectivelor și conceptului acestuia, cu scopul de a 

sublinia faptul că evoluția societății și evenimentele nefavorabile desfășurate de-a lungul 

timpului, cum ar fi crizele economico-financiare, au condus la influențarea și modificarea 

acestuia. 

Principalele metode utilizate în vederea atingerii obiectivelor prezentului demers 

științific presupun atât o analiză cantitativă, cât și o analiză calitativă. Astfel pentru analiza 

calitativă sunt colectate informații în urma studiului literaturii de specialitate, a normelor 

naționale și internaționale, a legislației ce reglementează activitatea din domeniul auditului 

și a proiectelor de cercetare derulate de către organismele profesionale internaționale din 

domeniu, iar pentru analiza cantitativă sunt realizate studii empirice în vederea identificării 

                                                           
11

 I. Cenar, Metodologia cercetării științifice în contabilitate. Note de curs, Seria Didactică, Alba Iulia, 2010, 

p. 26. 
12

 G. Răboacă, M. Comșa, D. Ciucur, Metodologia cercetării științifice economice, Editura Fundației 

România de Mâine, București, 2007, p.242. 
13

 I. Ionașcu, Dinamica doctrinelor contabilității contemporane. Studii privind paradigmele și practicile 

contabilității, Editura Economică, București, 2003, p. 77. 
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posibilelor elemente de vulnerabilitate în emiterea opinie de audit și a modalităților de 

combatere a efectelor acestora, analizând principalele repere generale în derularea unei 

misiuni de audit, respectiv raționamentul și scepticismul profesional al auditorului 

financiar.  

Demersul științific al perspectivei teoretice presupune o abordare deductivă, 

pornind de la evidențierea elementelor generale la cele particulare, respectiv de la 

prezentarea evoluției obiectivelor auditului și a conceptului acestuia, prezentarea aspectelor 

teoretice și a reglementărilor naționale și internaționale aflate la baza domeniului. În acest 

caz, procedeele și tehnicile utilizate sunt: studiul materialului bibliografic, atât național cât 

și internațional, reprezentat de articole din jurnale și baze de date internaționale, cărți, 

legislație specifică domeniului studiat și Standardele Internaționale de Audit, a paginilor de 

internet ale diverselor organisme profesionale naționale și internaționale din domeniul 

contabilității și ale auditului financiar, respectiv a informațiilor furnizate de către proiectele 

de cercetare realizate de către aceste organisme, în vederea identificării perspectivelor de 

dezvoltare ale profesiei, pentru a răspunde noilor nevoi ale societății, dar și utilizarea 

figurilor pentru o mai bună interpretare și sintetizare a informațiilor, comparații asupra 

modificărilor aduse structurii rapoartelor de audit, chiar și realizarea unei analize SWOT 

asupra modificărilor de conținut aduse acestor rapoarte 

Demersul științific al perspectivei cercetării empirice este realizat prin studii de caz 

și presupune o abordare de tip inductiv, pornind de la evidențierea elementelor particulare 

rezultate în urma studiilor realizate, la prezentarea unor concluzii cu caracter general ce pot 

fi desprinse. În acest caz, procedeele și tehnicile utilizate în cadrul capitolului doi, pentru 

procesarea datelor din cadrul rapoartelor anuale privind activitatea anuală a Camerei 

Auditorilor Financiari, a fost prezentarea informațiilor analizate prin intermediul 

graficelor, iar în cadrul capitolului trei a fost prezentat un caz practic, respectiv 

raționamentul avut de către auditor în desfășurarea misiunii de audit, prin studierea 

modului de completare a fișierului balanța.xls, acest fișier fiind principalul element al 

programului misiunii de audit financiar, influențând fiecare secțiune din cadrul acesteia. 

În același timp, am realizat o cercetare empirică calitativă și cantitativă ce 

presupune o abordare empirică de tip inductiv, prin intermediul unui chestionar, în vederea 

verificării ipotezelor de lucru stabilite, ce presupune identificarea măsurii în care un 

element important în luarea deciziilor, precum nevoia de stimulare cognitivă poate 

influența aplicarea scepticismului profesional și exercitarea raționamentului auditorului în 

activitatea de auditare a situațiilor financiare, influențând astfel opinia emisă de către 
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auditor în cadrul raportului auditorului independent. După analiza descriptivă a datelor 

chestionarului, se va verifica posibilitatea existenței acestei influențe aplicând un model de 

regresie liniară asupra punctajului obținut pentru fiecare dintre cele trei părți analizate, 

respectiv nevoia de stimulare cognitivă, raționament și scepticism profesional. Totodată, 

vom analiza posibilitatea influenței pregătirii, calificării și experienței profesionale asupra 

raționamentului și scepticismului profesional. 

În acest caz, procedeele și tehnicile utilizate sunt: culegerea, prelucrarea de date 

statistice, chestionar adresat auditorilor, analiza SWOT, chiar și posibilitatea introducerii 

unui model econometric. Datele obținute vor fi evidențiate prin figuri, grafice, scheme 

structurale și tabele, pentru a sintetiza și evidenția rezultatele cercetării, a căror menire va 

fi facilitarea înțelegerii și însușirii informațiilor.  

În urma tuturor studiilor realizate se va realiza o analiză a rezultatelor obținute 

pentru a evidenția posibilele elementele de vulnerabilitate identificate în emiterea opinie de 

audit și determinarea modalităților de combatere a efectelor acestora. 

 

SINTEZA PRINCIPALELOR PĂRȚI ALE TEZEI DE DOCTORAT 

 

În cadrul circuitului informațiilor financiar-contabile, pentru a putea furniza o 

asigurare utilizatorilor vizați privind credibilitatea acestora, la nivelul domeniului 

contabilității, s-a creat un instrument care vine în sprijinul acestei nevoi, respectiv auditul 

financiar. Situându-ne în era globalizării și în pragul unei noi revoluții tehnologice, 

așteptările privind modul în care această asigurare poate fi furnizată de către auditorii 

financiari, se află într-o continuă schimbare.  

În acest sens, pentru a putea identifica posibilele vulnerabilități care pot influența în 

prezent activitatea auditorului financiar în emiterea opiniei, iar pe baza acestora, 

determinarea modalităților de eliminare a lor, în vederea dezvoltării încrederii utilizatorilor 

finali ai informațiilor financiar-contabile în activitatea desfășurată de către auditorii 

financiari și reducerea discrepanței dintre ceea ce publicul consideră că auditorii realizează 

în cadrul unei misiuni de audit și ceea ce aceștia realizează de fapt, am considerat 

oportună, structurarea demersului nostru științific pe cinci capitole, care, în primul rând 

fundamentează teoretic tema abordată, iar apoi, din punct de vedere practic, cercetează 

obiectivul general stabilit. 

În Capitolul 1 Elemente de definire și evoluție a auditului am considerat necesară 

realizarea unei analize din punct de vedere istoric și etimologic a temei abordate, deoarece 
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identificarea unor răspunsuri în vederea atingerii obiectivelor cercetării științifice, pot fi 

desprinse din evenimentele petrecute în trecut.  

În vederea identificării posibilelor elemente vulnerabile în activitatea desfășurată de 

către auditorii financiari, primul pas realizat, a fost să definim conceptul de audit prin 

prezentarea aspectelor etimologice legate de cuvântul audit. 

În opinia noastră, etimologia cuvântului audit a păstrat esența semnificației sale 

inițiale, de a asculta, respectiv de examinare orală, de verificare, dar bineînțeles, acest 

concept a fost adaptat de-a lungul timpului în funcție de nevoile societății și de 

aplicabilitatea acestuia în cadrul activităților economice.  

Prima lucrare de specialitate la nivel național ce abordează fundamentele auditului, 

definește auditul ca un „proces desfășurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, 

numite auditori, prin care se analizează și evaluează, în mod profesional, informații legate 

de o anumită entitate, utilizând tehnici și procedee specifice, în scopul obținerii de dovezi, 

numite probe de audit, și procedee specifice, în scopul obținerii de dovezi, numite probe de 

audit, pe baza cărora auditorii emit într-un document, numit raport de audit și o opinie 

responsabilă și independentă, prin apelarea la criterii de evaluare care rezultă din 

reglementările legale sau din buna practică recunoscută unanim în domeniul în care își 

desfășoară activitatea entitatea auditată”.
14

 

În prezentarea evoluției auditului, un prim pas important a fost conturarea 

modalității în care a apărut nevoia de audit în societate și care au fost primele forme 

metodologice utilizate în derularea activităților din sfera auditului, iar apoi, dacă au existat 

anumite evenimente istorice, economice sau politice care au condus la modificarea 

obiectivelor auditului, a ordonatorilor auditului și a persoanelor care le realizau.  

În perioadă cuprinsă din antichitate până la începutul secolului al XVIII-lea, auditul 

era efectuat la cerința statului și bisericii, iar obiectivul principal fiind depistarea și 

pedepsirea persoanelor care cauzau prejudicii asupra averilor deținute, în vederea protejării 

acestora. 

În perioada de la începutul secolului al XVIII-lea până la jumătatea secolului al 

XIX-lea, principalul obiectiv al auditului era stoparea și împiedicarea fraudelor și 

pedepsirea persoanelor care generau aceste fraude, dar și identificarea a celor mai bune 

soluții pentru protejarea averilor, respectiv a patrimoniului, iar la sfârșitul acestei perioade, 

                                                           
14

 M., Boulescu, M., Ghiță V., Mareș, Fundamentele auditului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 

2001, p. 11 
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a fost introdus și obiectivul de atestare a situațiilor financiare. În același timp, auditul era 

efectuat la cerința statului, tribunalelor și acționarilor.  

Pentru a identifica care au fost principalele direcții luate în cadrul profesiei, atât din 

punct de vedere legislativ, dar și din punct de vedere al organizării acesteia, respectiv a 

identifica eventualele modificări ale conținutului obiectivelor auditului, am considerat 

necesară realizarea unei analize distincte a perioadei celei de-a doua jumătăţi a secolului 

XIX. 

În prima parte a perioadei, auditorul a devenit principalul responsabil în detectarea 

fraudelor sau erorilor. Fraudele sau erorile, în această perioadă, au devenit principalii 

factori în declanșarea falimentelor. Astfel, auditarea conturilor societăților de interes public 

va deveni obligatorie. La sfârșitul perioadei, principala modificare adusă asupra 

obiectivului auditului, în urma unor cazuri de fraudă în Marea Britanie, a fost transferul 

responsabilității detectării tuturor fraudelor și erorilor în sarcina managementului entității 

auditate. 

În acest sens, am putut constata faptul că modificările aduse la nivelul domeniului 

sunt datorate evoluției societății, a modificării așteptărilor publicului în informațiile 

furnizate de entități și în urma soluționării diverselor cazuri de fraudă financiară în 

tribunale. 

Ultimul punct analizat în cadrul acestui capitol a fost adresat perioadei de la 

începutul secolului până în prezent, pentru a putea identifica dacă și cum au influențat 

evenimente nefavorabile petrecute la nivelul economiei, activitatea desfășurată de către 

auditorii financiari, deoarece, datorită dezvoltării activităților economice la nivel global, 

intensitatea acestor evenimente a fost mai frecventă decât oricare altă perioadă analizată. 

Am putut observa în ultimii 100 ani ai istoriei economiei, influența pe care crizele 

economico-financiare și scandalurile financiare au avut-o în evoluția auditului și 

contabilității, dar, în același timp, și rolul pe care l-au jucat aceste două profesii în 

generarea lor. Cele mai elocvente cazuri sunt: Marea Depresie din 1929-1933 și ultima 

criza generată în 2007, ambele fiind crize economico-financiare ce au avut un impact 

major la nivel mondial, dar și cazul scandalului financiar Enron din anul 2000, care a 

condus la dispariția uneia dintre cele mai importante companii de audit la nivel mondial, 

Big Five devenind Big Four. În prezent, în domeniul auditului, au fost revizuite, datorită 

ultimei crizei economico-financiare, Standardele Internaționale de Audit, cu scopul 

restabilirii și consolidării încrederii utilizatorilor finali ai informațiilor financiar-contabile 
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în activitatea desfășurată de auditor și informațiile oferite de acesta. În acest sens 

principalele modificări fiind aduse raportului auditorului independent.. 

Obiectivul urmărit în întocmirea capitolului 2 Concepte de bază în auditul 

financiar, a fost prezentarea elementelor teoretice care stau la baza activității de audit, și în 

consecință, la baza procesului de emitere a opiniei auditorului în cadrul raportului 

auditorului independent. 

În acest sens, primul aspect abordat a fost tipologia auditului, deoarece prin 

intermediul acesteia putem constata complexitatea domeniului. Astfel, dezvoltarea și buna 

desfășurare a oricărei activități economice, pot fi sustenabile prin aplicarea unui audit în 

funcție de nevoile părților implicate în desfășurarea acestor activități. 

În același timp, alte aspecte abordate în cadrul acestui capitol au fost necesitatea 

rolul și obiectivele auditului financiar. Astfel, nevoia de audit este justificată prin 

necesitatea unei persoane externe independente, de a oferi un nivel de asigurare 

persoanelor care se bazează pe informația oferită de către situațiile financiare, conferind 

acestora un grad ridicat de credibilitate și încredere pentru a putea fi utilizată în luarea 

deciziilor.  

De asemenea, rolul auditorului extern este acela de a spori încrederea utilizatorilor 

în informația contabilă, de a aduce un plus de siguranță faptului că informația contabilă a 

fost obținută, tratată și prezentată în conformitate cu standardele și principiile general 

acceptate (de exemplu, dacă ne referim la situațiile financiare de sinteză, auditul financiar 

al acestora constă în stabilirea gradului în care situațiile financiare îndeplinesc obiectivul 

lor major de respectare a imaginii fidele a situației patrimoniale, a rezultatelor obținute 

etc.)
15

 

Un alt aspect important, ce trebui să-l prezentăm pentru a atinge obiectivul avut în 

vedere, îl reprezintă și obiectivele generale ale auditorului. Astfel, conform ISA 200.11
16

: 

 Să obțină asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare 

ca întreg nu conțin denaturări semnificative, fie ele ca urmare a fraudei sau erorii, 

permițând astfel auditorului să exprime o opinie cu privire la măsura în care situațiile 

financiare sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de 

raportare financiară aplicabil; 
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 L., Dobroțeanu, C., L., Dobroțeanu, Audit. Concepte și practici. Abordare națională și internațională, 

Editura Economică, București, 2002, p. 27. 
16 

IAASB, IFAC, CAFR, Manual de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit Revizuire, 

Alte servcii de asigurare și servicii Conexe. Ediția 2015 Volumul I, București, 2016, p. 83. 
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 Să raporteze cu privire la situațiile financiare și să comunice așa cum prevăd 

ISA-urile, în conformitate cu constatările auditorului. 

Pornind de la primul obiectiv general al auditorului financiar, respectiv acesta 

trebuie să obțină asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare nu conțin 

denaturări semnificative datorate fraudei sau a erorii, și analizând conținutul acestuia, am 

considerat oportună conturarea responsabilităților și limitelor auditorului în activitatea 

desfășurată. 

Auditorul răspunde pentru detectarea erorilor și fraudelor semnificative, respectiv 

ilicite, acest fapt evidențiindu-ne importanța exercitării raționamentului profesional și 

aplicării scepticismului profesional pe parcursul misiunii de audit, deoarece acestea sunt 

principalele instrumente prin intermediul cărora profesionistul poate identifica astfel de 

inadvertențe. 

Am analizat, din punct de vedere istoric, evoluția și apariția auditului, nu doar la 

nivel internațional, ci și la nivel național, atât ca activitate, cât și ca profesie, pentru a 

stabili momentul în care a luat naștere în România, sub ce condiții, care au fost factorii ce 

au condus la apariția acesteia și dacă a fost influențată de evoluția la nivel internațional a 

auditului. În același timp am analizat și activitatea desfășurată de către Camera Auditorilor 

Financiari din România bazându-ne pe rapoartele de activitate anuale puse la dispoziție pe 

site-ul acestui organism. 

Ultimul aspect analizat a fost respectarea și aplicarea Codului Etic al 

Profesioniștilor contabili, deoarece acesta reprezintă un instrument important prin 

intermediul căruia profesioniștii contabili pot acționa, asumându-și responsabilitatea, în 

interesul publicului, contribuind la creșterea gradului de încredere al utilizatorilor în 

activitatea desfășurată de către auditori. 

Capitolul 3 Metodologia desfășurării misiunilor de audit financiar a avut în prim 

plan realizarea unei prezentări generale, din punct de vedere teoretic, a principalelor 

activități derulate de către auditorul financiar în cadrul procesului de auditare a situațiilor 

financiare, având la bază, în special, prevederile Standardelor Internaționale de Audit. 

Aceste etape se referă la activități preliminare aferente misiunii de audit, 

planificarea auditului, stabilirea pragului de semnificație, identificarea și evaluarea 

riscurilor de denaturare semnificativă, respectiv probe de audit și proceduri utilizate pentru 

identificarea acestora. 

Prevederile privind modul în care prima etapă poate fi pusă în practică sunt oferite 

de către standardul ISA 210 Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit. Astfel, 
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acesta stabilește faptul că obiectivul auditorului este acela de a accepta sau de a continua o 

misiune de audit doar atunci când baza pe care va fi efectuată a fost convenită prin 

stabilirea existenței condițiilor preliminare pentru un audit și confirmarea faptului că există 

o înțelegere comună cu privire la termenii misiunii de audit între auditor și conducere și, 

după caz, persoanele responsabile cu guvernanța
17

. 

Potrivit ISA 300.2, planificarea unui audit implică stabilirea strategiei generale de 

audit a misiunii și elaborarea unui plan de audit, respectiv să actualizeze și să modifice 

strategia generală de audit și planul de audit, după caz, pe parcursul auditului. 

În ceea ce privește pragul de semnificație, dificultatea stabilirii acestuia este dată de 

aspectele calitative care pot influența într-o anumită măsură nivelul acestui indicator. Mai 

exact, pentru aplicarea metodei cantitative, principala decizie pentru care auditorul este 

nevoit să exercite raționamentul profesional este alegerea pragului de semnificație, iar cea 

de-a doua decizie se referă la procentul care va fi aplicat asupra acestui reper.
 18

 

Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă sunt prezentate în 

cadrul standardului 315 (Revizuit). Conform punctului 3, obiectivul auditorului este de a 

identifica şi evalua riscurile de denaturare semnificativă a informaţiilor, datorate fie 

fraudei, fie erorii, la nivelul situaţiilor financiare şi al aserțiunilor, prin înţelegerea entităţii, 

furnizând, astfel, o bază pentru elaborarea şi implementarea de răspunsuri la riscurile de 

denaturare semnificativă evaluate
19

.  

Pentru a putea obține asigurarea rezonabilă asupra faptului că situațiile financiare 

nu conțin denaturări semnificative și că acestea au fost întocmite în conformitate cu cadrul 

general de raportare financiară specific, concluziile aflate la baza opiniei emise de auditor 

în cadrul raportului de audit, se bazează pe probele de audit, ce trebuie să îndeplinească 

caracteristicile de a fi suficiente și adecvate, pentru a putea fi plauzibile în fundamentarea 

acestor concluzii, fiind obținute pe baza unor proceduri stabilite de către Standardele 

Internaționale de Audit, cum ar fi: inspecţia, observarea, confirmarea externă, recalcularea, 

repetarea executării, proceduri analitice şi intervievarea. 

Din punct de vedere practic, după etapa activităților preliminare și de acceptare a 

misiunii de audit, prin intermediul etapei de planificare a auditului, auditorul demarează 

procesul de auditare a situațiilor financiare prin întocmirea misiunii de audit. În acest sens 

                                                           
17

 IAASB, IFAC, CAFR, Manual de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit Revizuire, 

Alte servcii de asigurare și servicii Conexe. Ediția 2015 Volumul I, București, 2016, p. 113. 
18

 I., E., Popa, G., A., Șpan, Factorii de influență în deciziile auditorilor români privind pragul de 

semnificație, Revista Audit Financiar, nr. 12/2013, pp. 45-52. 
19

 IAASB, IFAC, CAFR, Manual de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit Revizuire, 

Alte servcii de asigurare și servicii Conexe. Ediția 2015 Volumul I, București, 2016, p. 283. 
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am considerat oportună prezentarea modului de întocmire a fișierului balanța.xls (cele mai 

importante sheet-uri – foi de lucru), deoarece, din punct de vedere practic, el reprezintă 

fișierul care stă la programului misiunii de audit. 

În cele din urmă, ultima etapă în cadrul procesului de auditare a situațiilor 

financiare este analizarea concluziilor la care auditorul a ajuns pe baza probelor de audit 

colectate în timpul misiunii de audit, iar în urma acesteia, stabilirea tipului de opinie ce 

caracterizează situațiile financiare, în funcție de denaturările semnificative identificate și 

impactul acestora asupra informațiilor furnizate în cadrul situațiilor financiare, iar apoi 

întocmirea raportului auditorului independent, care să conțină toate aceste date, respectând 

forma stabilită de către Standardele Internaționale de Audit. 

Totodată, am prezentat modificările ce au avut loc asupra formei și conținutului 

raportului de audit, datorită implementării noilor prevederi ale Standardelor Internaționale 

de Audit, ce au avut drept scop creșterea încrederii utilizatorilor finali ai rapoartelor 

financiare în activitatea desfășurată de către auditorii financiari, respectiv în informațiile 

furnizate de către acestea. 

În capitolul 4 Noi perspective de dezvoltare a auditului financiar în concordanță 

cu cerințele unei economii de piață aflată într-o continuă schimbare am realizat o analiză 

a cărei obiectiv a fost identificarea noilor perspective de dezvoltare ale auditului financiar 

în concordanță cu cerințele unei economii de piață aflată într-o continuă schimbare. 

În acest sens, am analizat studiile realizate de către organismele profesionale 

abilitate din domeniu, ce au adus în discuție, la nivelul profesiei, tendințele nevoilor de 

dezvoltare spre care aceasta ar trebui să fie îndreptată pentru a răspunde așteptărilor 

societății, în vederea creșterii gradului de încredere al utilizatorilor în activitatea 

desfășurată de către auditori. Astfel, tendințele nevoilor de dezvoltare identificate sunt, în 

principal, îndreptate spre necesitatea de a aborda într-un mod mai complex, față de cel 

prezent, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, aplicarea 

scepticismului și exercitarea raționamentului profesional al auditorului, și totodată a 

aptitudinilor sale comportamentale și tehnologice, pentru a putea răspunde dezvoltării și 

aplicării a noilor tendințe tehnologice în cadrul procesului de audit, dar și pentru a putea 

realiza orice alte activități complexe, diferite față de cele din prezent. 

În același timp, am dorit să realizăm o analiză, în urma căreia, să identificăm 

posibilele vulnerabilități în aplicarea scepticismului profesional și exercitarea 

raționamentului profesional de către auditorul financiar, influențând astfel și procesul de 

fundamentare a opiniei de audit. 
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Raționamentul profesional al auditorului este unul din reperele generale avute în 

vedere în desfășurarea unei misiuni de audit. Vulnerabilitatea acestui element este dată de 

faptul că poate fi influențată, pe lângă experiența și cunoștințele acumulate de către 

auditor, și de caracteristicile acestuia ca și individ, respectiv de abilitățile comportamentale 

și competențele acestuia. Un bun exemplu în acest sens este prezentat prin intermediul 

Modelului Probabilității de Elaborare, conform căruia mediul de audit poate influența 

atitudinea auditorului, aceasta fiind afectată și de capacitatea acestuia de a se angaja, în 

situațiile în care necesită acest efort, în a aborda cu plăcere fiecare problemă ce necesită un 

efort cognitiv ridicat. 

Scepticismul profesional reprezintă o atitudine rezervată pe care auditorul financiar 

trebuie să o păstreze pe tot parcursul procesului de auditare a situațiilor financiare, fiind 

dezvoltată în funcție de pregătirea și experiența profesională a acestuia, încercând să 

identifice existența unor posibile fraude sau erori în cadrul informațiilor analizate. 

Scepticismul profesional nu este doar o abilitate a profesionistului, ci aceasta poate fi 

dezvoltată cu ajutorul pregătirii și experienței profesionale, respectiv a unui mediu de lucru 

propice pentru dobândirea ei. 

Aplicarea atitudinilor și raționamentelor profesionale în cadrul procesului cognitiv, 

așa cum am mai arătat, este influențată de natura problemelor analizate în cadrul acestui 

proces, precum și de capacitatea și dorința auditorului de a aborda fiecare problemă, în 

funcție de necesitate, cu cel mai înalt grad de efort mental. În cadrul literaturii de 

specialitate, respectiv în domeniul psihologiei, a fost identificată o abilitate 

comportamentală care indică această capacitate a individului și dorința acestuia de a se 

angaja cu plăcere în abordarea problemelor ce necesită aplicarea unui grad mai înalt de 

efort cognitiv, această abilitate începând să fie utilizată și în cercetări din cadrul 

domeniului contabilității comportamentale, respectiv nevoia de stimulare cognitivă. 

În cadrul ultimului capitol 5 Studiu de caz privind identificarea elementelor ce pot 

influența opinia emisă de către auditorul financiar, respectiv influența nevoii de 

stimulare cognitivă asupra scepticismului și raționamentului profesional, în vederea 

îndeplinirii obiectivului general lucrării și anume acela de a identifica posibilele 

elementele, respectiv vulnerabilități, care pot influența activitatea auditorului în emiterea 

opiniei, iar pe baza acestora, determinarea modalităților de eliminare a lor, în vederea 

dezvoltării încrederii utilizatorilor finali ai informațiilor financiar-contabile în activitatea 

desfășurată de către auditorii financiari și reducerea discrepanței dintre ceea ce publicul 

consideră că auditorii realizează în cadrul unei misiuni de audit și ceea ce aceștia realizează 
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de fapt, am apreciat ca fiind adecvat aplicarea unui chestionar adresat auditorilor financiari 

din România, membri ai Camerei Auditorilor Financiari, în ceea ce privește măsura în care 

o abilitate comportamentală importantă în luarea deciziilor, precum nevoia de stimulare 

cognitivă, poate influența aplicarea scepticismului profesional și exercitarea 

raționamentului auditorului în activitatea de auditare a situațiilor financiare. 

 

CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUȚII PROPRII, LIMITE ȘI PERSPECTIVE 

ALE CERCETĂRII 

 

Concluzii generale 

Aflându-ne în era globalizării și la începutul celei de-a patra revoluții industriale 

care presupune trecerea de la o industrie automatizată la una digitală prin fuziunea mai 

multor tehnologii dintre care amintim inteligența artificială. Evoluția societății conduce la 

apariția unor noi nevoi ce trebuie îndeplinite, indiferent de domeniul analizat care stă la 

baza funcționării acesteia. Acest aspect este valabil și în cazul auditului financiar.  

În ultimii ani s-au conturat mai multe tendințe de dezvoltare spre care auditul 

financiar ar trebui îndreptat. Printre acestea amintim nevoia dezvoltării aptitudinilor 

tehnologice și comportamentale ale auditorului, punându-se accentul și asupra dezvoltării 

cunoștințelor auditorilor financiari privind natura activității desfășurate de către entitatea 

auditată și în special asupra analizei și nevoii de conturare mai detaliată și concretă a 

modului de formare a raționamentului profesional, exercitarea acestuia și de aplicare a 

scepticismului profesional.  

Noua revoluție industrială va modifica activitatea desfășurată de auditorii 

financiari, automatizând, în special prin intermediul inteligenței artificiale, procesul de 

auditare a situațiilor financiare. Chiar dacă aceste procese vor reduce activitatea pe care 

auditorul o desfășoară în prezent, deciziile privind conturarea concluziilor pe baza cărora 

se va fundamenta opinia de audit, vor fi luate exercitând raționamentul și scepticismul 

profesional. Astfel, pentru a putea răspunde acestor cerințe este nevoie să ne îndreptăm 

atenția, în primul rând, asupra dezvoltării raționamentului profesional al auditorului și 

capacitatea acestuia de a aplica scepticismul profesional, plecând de la identificarea acelor 

elemente care le pot influența. 

Lucrarea este structurată prin intermediul a cinci capitole. 
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În capitolul 1. Elemente de definire și evoluție a auditului, pentru a putea 

fundamenta obiectivul general al prezentei lucrări științifice, am ales, ca prim pas, 

definirea conceptului de audit și prezentarea evoluției istorice a domeniului cercetat, cu 

scopul de a identifica anumite învățăminte din greșelile trecutului domeniului, în vederea 

anticipării posibilelor direcții spre care acesta se îndreaptă. 

În urma analizei evoluției conceptului de audit și a literaturii de specialitate 

națională și internațională, am reușit să conturăm următoarea definiție a acestuia: auditul 

reprezintă o examinare sistematică și procedurală de a obține probe corespunzătoare, 

dobândite de către un profesionist independent prin aplicarea scepticismului profesional și 

exercitarea raționamentului profesional, în vederea oferirii unei opinii asupra 

conformității informațiilor furnizate de către sistemul informațional al unei entități cu 

diverse cadre generale de raportare financiară. 

După analiza evoluției istorice, am observat faptul că, auditul s-a dezvoltat odată cu 

evoluția contabilității, acesta fiind o necesitate de a verifica și certifica modul în care 

contabilitatea era realizată, pentru a proteja averile, respectiv patrimoniul, împotriva 

posibilelor erori sau fraude. 

Începând cu perioada din antichitate până la începutul secolului al XVIII-lea, 

auditul era efectuat la cerința statului și bisericii, iar pentru protejarea averilor, obiectivul 

principal a fost depistarea și pedepsirea persoanelor care cauzau prejudicii asupra acestora. 

Modificări în cadrul profesiei sunt înregistrate în perioada de la începutul secolului 

al XVIII-lea până la jumătatea secolului al XIX-lea datorită intensificării activităților 

economice. Auditul era efectuat la cerința statului, tribunalelor și acționarilor, principalul 

obiectiv al auditului era stoparea și împiedicarea fraudelor și pedepsirea persoanelor care 

generau aceste fraude, dar și identificarea celor mai bune soluții pentru protejarea averilor, 

respectiv a patrimoniului. 

O perioadă cu schimbări importante la nivelul profesiei a fost între 1850 – 1900, 

fiind introdusă obligativitatea auditării conturilor pentru entitățile de interes public. 

Obiectivul urmărit a fost detectarea fraudelor sau a erorilor și certificarea bilanțului, iar 

auditul era realizat la cerința statului sau a acționarilor de către contabili profesioniști sau 

juriști. 

Un alt eveniment care a generat schimbări la nivelul profesiei, a fost cel de la 

începutul secolului al XX-lea, respectiv Marea criză economică din perioada 1929-1933. 

Ca urmare a efectelor generate de acesta, Bursa din New York a impus entităților listate să-
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și prezinte rapoartele financiare certificate de către un contabil independent și să anexeze 

raportul de audit întocmit de către un auditor independent. 

Până la sfârșitul secolului XX modificările profesiei s-au datorat intensificării 

activităților economice la nivel mondial, fiind un efect al globalizării. 

Scandalurile financiare de la începutul secolului XXI, precum și ultima criză 

economico-financiară, au condus la punerea sub semnul întrebării a activității auditorului și 

a rolului acestuia în certificarea situațiilor financiare. 

Ca răspuns pentru combaterea acestor efecte asupra profesiei, comitetul IAASB a 

întreprins proiecte în urma cărora a implementat modificări asupra Standardelor 

Internaționale de Audit. Acestea au vizat, în primul rând raportul auditorului independent, 

pentru ca informația prezentată de către auditorul statutar să ofere utilizatorilor o imagine 

mai amplă asupra aspectelor semnificative întâlnite de către auditor și asupra 

responsabilităților acestuia în procesul de auditare a situațiilor financiare. În țara noastră, 

aceste modificări au fost implementate începând cu auditarea situațiilor financiare aferente 

exercițiului financiar la 31.12.2016. 

Toate aceste acțiuni au drept scop creșterea gradului de încredere a utilizatorilor 

finali ai situațiilor financiare în activitatea desfășurată de auditori, pentru a diminua 

discrepanța între ceea ce auditorul realizează efectiv în cadrul unei misiuni și ceea ce 

utilizatorii consideră că această activitate ar trebui să le ofere. 

 

Capitolul 2. Concepte de bază în auditul financiar, a fost construit pentru a 

fundamenta aspectele teoretice de bază legate de activitatea de audit financiar. 

Conceptele de bază prezentate au fost tipologia auditului, necesitatea, rolul și 

obiectivele auditului financiar, responsabilitățile auditorului și limitările întâlnite în 

activitatea desfășurată, activitatea de audit financiar din România și aplicarea Codului Etic 

al Profesioniștilor Contabili. 

Pentru prezentarea activității de audit financiar, am început prin a contura istoricul 

acestei activități în România, legislația care se află la baza acesteia și o evaluare a 

activității Camerei Auditorilor Financiari din România prin analiza rapoartelor anuale de 

activitate ale Camerei. 

La baza activităților desfășurate de către contabili se află obiectivul de a acționa 

asumându-și responsabilitățile în interesul publicului. Pentru a putea îndeplini acest 

obiectiv, profesioniști trebuie să respecte și să aplice Codului Etic al Profesioniștilor 

contabili. 
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La fel ca și Standardele Internaționale de Audit, și Codul Etic este supus unor 

modificări pentru a îmbunătăți modul în care auditorul aplică comportamentul etic în 

practică, îl îmbunătățește și îl adaptează la diversele situații cu care auditorii se confruntă 

în prezent. Acesta este unul din instrumentele prin intermediul căruia se poate asigura 

creșterea gradului de încredere al utilizatorilor în activitatea desfășurată de către auditori. 

 

Prin intermediul capitolului nr. 3. Metodologia desfășurării misiunilor de audit 

financiar am conturat, tot din punct de vedere teoretic, principalele etape desfășurate de 

către auditorul financiar în procesul de auditare a situațiilor financiare, având la bază 

aplicarea cerințelor Standardelor Internaționale de Audit și a Codului Etic. 

În cadrul primei activități derulată, respectiv activitățile preliminare ale procesului 

de auditare, profesionistul stabilește posibilitatea de a accepta și a efectua sau nu un audit 

prin analiza propriilor posibilități și capacități în a îndeplini obiectivul procesului de 

auditare a situațiilor financiare în cele mai bune condiții, iar în cazul în care misiunea este 

acceptată sunt stabiliți și termenii misiunii între entitatea de audit și cea auditată prin 

intermediul scrisorii de misiune. 

Următoarea etapă derulată este planificarea misiunii care oferă auditorului financiar 

posibilitatea de a stabili o structură a activităților ce urmează a fi întreprinse, putând fi 

modificate aspectele inițiale prevăzute, pe parcursul misiunii sau ori de câte ori va fi 

necesar. 

În același timp, auditorul trebuie să determine pragul de semnificație, ce reprezintă 

o valoare stabilită de acesta aplicând raționamentul profesional, iar orice denaturare 

identificată care depășește această valoare are drept consecință necesitatea unei evaluări 

mai ample a operațiunilor care au stat la baza generării ei. 

O altă activitate care conduce la îndeplinirea obiectivelor auditului este 

identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă. 

Ultima etapa a misiunii presupune analiza concluziilor la care auditorul financiar a 

ajuns pe baza probelor de audit colectate în timpul misiunii de audit. Astfel, auditorul poate 

stabili tipul de opinie ce oferă imaginea asupra informațiilor furnizate de către situațiile 

financiare în cadrul raportului auditorului independent,  

În cadrul acestui capitol am realizat și un studiu de caz prin descrierea modului în 

care auditorul financiar întocmește fișierul care stă la baza programului utilizat de către 

auditorul financiar pentru întocmirea misiunii, respectiv balanța.xls. Cu ajutorul acestui 

fișier, sunt procesate date precum balanța de verificare a exercițiului curent și precedent, 
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împărțirea balanței în funcție de secțiunile misiunii, verificarea bilanțului și a contului de 

profit și pierdere, determinarea riscului de control și riscului inerent, determinarea pragului 

de semnificație, evaluarea pragului de semnificație în funcție de pragul de semnificație 

stabilit și determinarea dimensiunii eșantionului pentru afirmațiile din situațiile financiare. 

Acest fișier este realizat respectând prevederile Ghidului pentru un Audit de 

calitate, influențând fiecare secțiune a misiunii, aflându-se la baza întocmirii misiunii de 

audit în auditarea situațiilor financiare. Dacă auditorul va identifica anumite nereguli în 

activitatea entității auditate pe parcursul misiunii de audit, atunci unele valori vor putea fi 

schimbate, cum ar fi pragul de semnificație sau riscul inerent specific, respectiv riscul de 

control specific aferent fiecărei secțiuni. 

 

În vederea întocmirii capitolului nr. 4. Noi perspective de dezvoltare a auditului 

financiar în concordanță cu cerințele unei economii de piață aflată într-o continuă 

schimbare, am avut în vedere îndeplinirea următoarelor două obiective: identificarea 

noilor perspective de dezvoltare ale auditului financiar în concordanță cu cerințele unei 

economii de piață aflată într-o continuă schimbare, respectiv identificarea posibilelor 

vulnerabilități în aplicarea scepticismului profesional și exercitarea raționamentului 

profesional de către auditorul financiar, influențând astfel și procesul de fundamentare a 

opiniei de audit. 

Pe baza studiilor realizate de către organisme profesionale internaționale din 

domeniu, s-au identificat noile tendințe de dezvoltare spre care profesia ar trebui să fie 

îndreptată pentru a răspunde cerințelor societății în vederea creșterii gradului de încredere 

al utilizatorilor finali în activitatea desfășurată de către auditorii financiari, dar și 

vulnerabilitățile domeniului și posibile soluții ce trebuie implementate pentru a elimina 

aceste puncte slabe. 

Direcțiile identificate se referă la dezvoltarea aptitudinilor tehnologice și 

comportamentale ale auditorului, respectiv a raționamentului și scepticismului profesional 

și a cunoștințelor profesioniștilor privind natura activității desfășurate de către entitatea 

auditată. 

Reperele generale vulnerabile ale auditului care determină întregul proces de 

auditare a situațiilor financiare sunt raționamentul și scepticismul profesional. Pot fi 

îmbunătățite prin dezvoltarea unui anumit tip de abilități comportamentale și competențe 

profesionale de către auditori, dar și cu ajutorul unui mediu profesional construit în cadrul 

entității de audit care să faciliteze adaptarea auditorilor la aceste noi cerințe. 
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O astfel de abilitate comportamentală este nevoia de stimulare cognitivă ce 

reprezintă tendința unui individ de a se implica, cu plăcere, în activităţi ce presupun efort 

cognitiv. Deținerea de către auditorul financiar a acestei abilități poate asigura creșterea 

calității activităților desfășurate de către auditorii financiarii în întreg procesul de auditare a 

situațiilor financiare. 

 

Capitolul 5. Studiu de caz privind identificarea elementelor ce pot influența 

opinia emisă de către auditorul financiar, respectiv influența nevoii de stimulare 

cognitivă asupra scepticismului și raționamentului profesional, a fost fundamentat având 

în vedere următoarele două obiective identificarea influenței abilităților comportamentale, 

respectiv a nevoii de stimulare cognitive ale auditorului financiar asupra raționamentului și 

scepticismului profesional, și identificarea elementelor de vulnerabilitate ale domeniului 

auditului financiar, având un efect, în cele din urmă, și asupra procesului de emitere a 

opiniei de audit, respectiv în atingerea obiectivelor acestuia, iar apoi stabilirea posibilelor 

modalități de combatere a efectelor acestora. 

În acest sens, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, acest capitol s-a bazat pe 

realizarea unui studiu prin aplicarea unui chestionar adresat auditorilor financiari din 

România. Scopul chestionarului a fost de a identifica măsura în care un element important 

în luarea deciziilor, precum nevoia de stimulare cognitivă, poate influența aplicarea 

scepticismului profesional și exercitarea raționamentului profesional de către auditorul 

financiar în activitatea desfășurată de către acesta. 

Chestionarul s-a adresat auditorilor financiari membri ai Camerei Auditorilor 

Financiari din România, care își desfășoară activitatea în următoarele regiuni: Sediul 

Central București, Zona de dezvoltare Nord-Vest cu reprezentanța regională la Cluj-

Napoca, Zona de dezvoltare Est-Nord-Est cu reprezentanța regională la Iași, Zona de 

dezvoltare Centru cu reprezentanța regională la Brașov, Zona de dezvoltare Vest cu 

reprezentanța regională la Timișoara și zona de dezvoltare Est-Sud-Est cu reprezentanța 

regională la Constanța. 

Eșantionul a fost format dintr-un număr total de 210 persoane, luând în calcul 35 de 

profesioniști din fiecare reprezentanță regională 

Un număr de 116 auditori financiari au răspuns, înregistrând o rată de 55,24%, fiind 

considerat acceptabil din punct de vedere statistic. 

Chestionarul este alcătuit din patru părți. Prima parte cuprinde date generale privind 

respondenții, iar următoarele trei părți cuprind modele de stabilire a raționamentului 
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profesional, a scepticismului profesional și respectiv a nevoii de stimulare cognitive în 

cazul fiecărui respondent. Modele aplicate sunt create, testate și validate de către diverși 

specialiști din domeniu. 

Prin intermediul primei părți a chestionarului, s-a dorit obținerea unor date generale 

legate de auditorii financiari respondenți, cum ar fi: pregătirea profesională a 

respondenților, calificarea profesională a auditorilor financiari, experiența profesională a 

respondenților, reprezentanța regională a CAFR aferentă zonei de dezvoltare din care 

auditorii financiari fac parte, statutul respondenților în registrul membrilor CAFR și genul 

respondenților. 

Pentru atingerea scopului propus al chestionarului, prin intermediul programului de 

prelucrare statistică SPSS au fost stabilite și testate șase ipoteze de lucru, utilizând modelul 

de regresie liniară. 

Ipotezele de lucru testate au fost: 

 nevoia de stimulare cognitivă influențează exercitarea raționamentului 

profesional al auditorului financiar în activitatea de auditare a situațiilor financiare, 

influențând astfel opinia emisă de către acesta în cadrul raportului auditorului independent; 

- VALIDATĂ 

 nevoia de stimulare cognitivă influențează aplicarea scepticismului 

profesional al auditorului financiar în activitatea de auditare a situațiilor financiare, 

influențând astfel opinia emisă de către acesta în cadrul raportului auditorului independent; 

- VALIDATĂ 

 scepticismul profesional influențează exercitarea raționamentului 

profesional al auditorului financiar în activitatea de auditare a situațiilor financiare, 

influențând astfel opinia emisă de către acesta în cadrul raportului auditorului independent; 

- VALIDATĂ 

 pregătirea profesională a auditorului financiar influențează aplicarea 

scepticismului și exercitarea raționamentului profesional al acestuia în activitatea de 

auditare a situațiilor financiare; - INVALIDATĂ 

 calificarea profesională a auditorului financiar influențează aplicarea 

scepticismului și exercitarea raționamentului profesional al acestuia în activitatea de 

auditare a situațiilor financiare; - INVALIDATĂ 
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 experiența profesională a auditorului financiar influențează aplicarea 

scepticismului și exercitarea raționamentului profesional al acestuia în activitatea de 

auditare a situațiilor financiare. - VALIDATĂ 

Putem concluziona, în cazul studiului nostru, în urma analizei realizate faptul că 

atât o abilitate comportamentală precum nevoia de stimulare cognitivă poate influența 

exercitarea raționamentului și scepticismului profesional în timpul procesului de auditare a 

situațiilor financiare, cât și experiența profesională a auditorului financiar. 

În cazul testării unei posibile influențe a pregătirii și calificării profesionale asupra 

formării raționamentului și scepticismului profesional al auditorului financiar, rezultate 

studiului nostru nu au identificat o asemenea influență. Rezultat negativ obținut se poate 

datora limitelor studiului implementat. Prin dezvoltarea unui studiu mai complex, s-ar 

putea identifica existența unei asemenea influențe. 

Lipsa unei influențe a pregătirii și calificării profesionale a auditorului financiar 

asupra raționamentului profesional se datorează celor cinci cazuri care au stat la baza 

modelului. Poate aplicarea unui model mai complex ar putea identifica o astfel de 

influență. Lipsa unei influențe a pregătirii și calificării profesionale a auditorului financiar 

asupra scepticismului profesional se datorează faptului că acesta este o abilitate a 

auditorului financiar și nu poate fi afectată de pregătirea și calificarea profesională a 

acestuia. 

Totodată, principalele vulnerabilități ale domeniului din prezent identificate, 

respectiv arii ce necesită atenție din partea domeniului sunt: abilitățile comportamentale 

(soft skills) ale auditorului financiar, exercitarea raționamentului și aplicarea 

scepticismului profesional, implementarea noilor tehnologii și adaptarea la noile provocări 

generate de acestea, cunoștințele necesare în activitate de auditare a situațiilor financiare 

despre natura activității entității auditate și rapiditatea cu care Standardele Internaționale de 

Audit sunt modificate și implementate pentru a putea răspunde cerințelor societății. 

Acest demers științific oferă oportunitatea de a deschide un nou tip de discuție din 

punct de vedere al cercetărilor ce pot fi realizate la nivel național pentru a putea îmbunătăți 

activitatea desfășurată de către auditorii financiari, aplicând și dezvoltând o nouă ramură a 

contabilității, contabilitatea comportamentală. 

 

Contribuții proprii 
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Contribuțiile proprii care se află la baza întocmirii lucrării științifice vor fi 

sintetizate pentru fiecare capitol al acesteia. În acest sens, contribuțiile personale în cazul 

Capitolului nr. 1. Elemente de definire și evoluție a auditului, sunt următoarele: 

 Analiza conceptului de audit, nu doar prin intermediul literaturii de 

specialitate, ci și din perspectiva evoluției acestuia din punct de vedere istoric; 

 Prezentarea primelor forme de audit începând din preistorie, antichitate, 

evul mediu, continuând cu începutul epocii moderne; 

 Prezentarea contextului în care auditul a apărut ca activitate profesională în 

perioada 1850-1900; 

 Prezentarea evoluției auditului și a obiectivelor acestuia în perioada de la 

începutul secolului XX până în prezent; 

 Sublinierea perioadelor în care profesia de audit a început să se contureze și 

să se formeze prin înființarea diverselor organisme profesionale la nivel național și 

internațional; 

 Conturarea efectelor crizelor economico-financiare și a scandalurilor 

financiare din perioada de la începutul secolului XX până în prezent asupra activității de 

audit; 

 Prezentarea acțiunilor întreprinse la nivelul profesiei de către IFAC și 

Comisia Europeană ca răspuns la efectele produse de ultima criză economico-financiară. 

În cazul capitolului nr. 2. Concepte de bază în auditul financiar, contribuțiile 

personale constă în: 

 Prezentarea tipologiei auditului; 

 Prezentarea necesității, rolului și obiectivelor auditului financiar; 

 Analiza responsabilităților auditorului financiar, dar și a limitărilor întâlnite 

în activitatea desfășurată; 

 Prezentarea istoricului apariției activității de audit financiar în România; 

 Analiza activității Camerei Auditorilor Financiari din România în perioada 

2005-2017, având în vedere rapoartele acesteia de activitate publicate anual; 

 Prezentarea principalelor elemente ce stau la baza respectării și aplicării 

Codului Etic al Profesioniștilor Contabili; 

 Prezentarea noilor modificări aduse Codului Etic de către IESBA, dar care 

nu au fost, până în prezent, publicate și în România, respectiv introducerea noțiunii de 
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NOCLAR - Responding non-compliance with laws and regulations (Răspunsul la 

nerespectarea legilor și reglementărilor). 

Aportul personal în cadrul capitolului nr. 3. Metodologia desfășurării misiunilor 

de audit financiar, constă în:  

 Prezentarea cadrului general de desfășurare a unei misiuni de audit în 

conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Audit; 

 Evidențierea activităților preliminare a unei misiuni de audit financiar 

realizate de către auditorul financiar; 

 Prezentarea generală, pe baza Standardelor Internaționale de Audit, a etapei 

de planificare a misiunii de audit financiar; 

 Prezentarea generală, pe baza Standardelor Internaționale de Audit, a 

modului de stabilire a pragului de semnificație în cadrul unei misiuni de auditare a 

situațiilor financiare; 

 Prezentarea generală, pe baza Standardelor Internaționale de Audit, a 

modului de identificare și evaluare a riscurilor de denaturare semnificativă în cadrul unei 

misiuni de auditare a situațiilor financiare; 

 Prezentarea unor date generale legate de probele de audit și procedurile 

utilizate pentru identificarea acestora; 

 Analiza unui studiu de caz realizat pentru a evidenția raționamentul 

profesional aplicat de către auditorul financiar în stabilirea modului de desfășurare a 

misiunii de audit, prin prezentarea modului de întocmire a fișierului balanța.xls, acesta 

fiind nucleul de bază a întregii misiuni de audit, influențând fiecare secțiune a acesteia; 

 Analiza modului în care auditorul financiar își fundamentează opinia de 

audit și a modului de întocmire a raportului auditorului independent; 

 Analiza noilor modificări ale modelului de raport de audit oferit de 

Standardele Internaționale de Audit, în comparație cu vechea formă a acestuia. 

În cazul capitolului nr. 4. Noi perspective de dezvoltare a auditului financiar în 

concordanță cu cerințele unei economii de piață aflată într-o continuă schimbare 

contribuțiile personale se referă la: 

 Analiza proiectelor de cercetare realizate de către diverse organisme 

profesionale internaționale pentru a identifica direcțiile spre care aceasta ar trebui să fie 

îndreptată pentru a răspunde așteptărilor societății; 
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 Fundamentarea informațiilor legate de raționamentul profesional al 

auditorului financiar; 

 Analiza Modelului probabilității de elaborare aplicat atitudinilor și 

raționamentelor auditorilor; 

 Fundamentarea informațiilor legate de scepticismul profesional al 

auditorului financiar; 

 Analiza Modelului factorilor determinanți ai scepticismului profesional în 

performanța auditului; 

 Prezentarea conceptului de nevoie de stimulare cognitivă și a efectelor 

posibilele ale acesteia asupra raționamentului și scepticismului profesional al auditorului 

financiar. 

Aportul personal la conținutul capitolului nr. 5. Studiu de caz privind identificarea 

elementelor ce pot influența opinia emisă de către auditorul financiar, respectiv 

influența nevoii de stimulare cognitivă asupra scepticismului și raționamentului 

profesional, constă în studiul realizat pentru îndeplinirea obiectivului general al lucrării 

prin aplicarea unui chestionar adresat auditurilor financiari din România pentru a analiza 

măsura în care o aptitudinile importantă în luarea deciziilor, precum nevoia de stimulare 

cognitivă poate influența aplicarea scepticismului profesional și exercitarea 

raționamentului auditorului în activitatea de auditare a situațiilor financiare. 

Considerăm, în urma studiului realizat, că anumite abilități comportamentale pot 

influența modul în care auditorul își desfășoară activitatea, afectând exercitarea 

raționamentului profesional și aplicarea scepticismului profesional. 

În același timp, devine oportun demararea de cercetări necesare identificării tuturor 

abilităților comportamentale aflate la baza acestor repere generale ale auditului financiar, 

pentru a dezvolta și îmbunătăți modul în care auditorii își desfășoară activitatea. 

Limite și perspective ale cercetării 

În cadrul demersului nostru științific am identificat și o serie de limite, și anume:  

 Modalitatea în care au fost determinate nivelurile de calificare și pregătire 

profesionale ale auditorilor financiari respondenți. 

 Atenția acordată tuturor întrebărilor și item-ilor aflați la baza chestionarului; 

 Rata răspunsurilor obținute la chestionar, 55,24%; 

Ca perspective viitoare ale cercetării putem contura următoarele sugestii: 
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 Dezvoltarea unui model mai complex de determinare a raționamentului 

profesional utilizând studii de caz specifice practicii românești de audit; 

 Analizarea impactului influenței a tuturor vulnerabilităților identificate ale 

domeniului asupra activității de auditare a situațiilor financiare și determinarea 

modalităților de combatere a acestora; 

 Testarea tuturor modelelor inițiale, care s-au modificat de-a lungul timpului, 

de determinare a scepticismului și nevoii de stimulare cognitive pentru a identifica 

modelele cu cele mai bune rezultate aplicate profesioniștilor din România, pentru a 

dezvolta modelele optime ce pot fi testate în cercetări realizate la nivel național; 

 Testarea influenței și a altor abilități comportamentale asupra 

raționamentului și scepticismului profesional, pentru a le putea identifica pe cele care 

conduc la dezvoltarea calității activității desfășurate de auditori. 
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