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Bucureşti, 6 decembrie 2010 
 
 
 
 
Senatul României 
Comisia Economică, Industrii şi Servicii 
Domnului Preşedinte Varujan Vosganian 
 
 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
 
 
ASOCIAŢIA AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA (AAIR) doreşte să vă 
mulţumeasca pentru oportunitatea oferită, de a comenta pe marginea documentului 
“Carte verde. Politica de audit: lecţiile crizei”. În calitate de organizaţie civilă, 
profesională care doreşte să reprezinte un cadru unde sunt promovate Standardele 
Internationale de Audit Intern si unde auditorii interni şi persoanele interesate de 
activitatea specifică de audit intern, să-şi poată îmbunătăti mijloacele şi metodele de 
exprimare profesională şi să primească sprijin profesional de specialitate, AAIR are 
în prezent peste 500 de membri, atât din sectorul privat, cât şi auditoriinterni dini 
sistemul public. AAIR este afiliata la ECIIA (Confederaţia Europeană a Institutelor de 
Audit Intern) care cuprinde asociaţii naţionale de audit intern situate în 35 de ţări, 
inclusiv toate cele ale UE, reprezentând peste 35000 de profesionişti de audit intern. 
AAIR este de asemenea afiliată a Institutului Global de Audit Intern (IIA), o 
organizaţie profesională cu mai mult de 170,000 de membri în 165 de ţări. În întreaga 
lume, IIA este recunoscut ca lider al profesiei de audit intern în certificare, educaţie şi 
cercetare cu privire la auditul intern. IIA a definit şi menţine Cadrul Internaţional al 
Practicii Profesionale a Auditului Intern (IPPF), care include Standardele 
Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern (disponibile în 29 de 
limbi, inclusiv română), definiţia auditului intern, codul de etică, consultaţie practică şi 
alte îndrumări (http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/interactive-
ippf/.). 
 
Noi înţelegem că scopul acestei lucrări este de a lansa o dezbatere privind rolul 
(viitor) şi domeniul de aplicare a funcţiei de audit statutar, în contextul reformei 
cadrului de reglementare a pieţei financiare. Ca atare, AAIR consideră că majoritatea 
problemelor discutate aici (independenţa şi guvernanţa, supravegherea firmelor de 
audit, structura lor de piaţă, integrarea pieţei europene de audit, auditul statutar al 
IMM-urilor / PMM-urilor) sunt în afara domeniului nostru de competenţele si ne vom 
abţine de la formularea oricăror sugestii / comentarii în acest sens. 
 
Pe de altă parte, Capitolul 2 "Atribuţiile auditorului" include unele gânduri şi sugestii 
care au un impact, direct sau indirect, asupra funcţiei de audit intern şi pentru care 
am dori să oferim comentariile noastre generale, precum şi să răspundem anumitor 
întrebări. 
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Ca un comentariu general, AAIR consideră că o dezbatere privind rolul şi sfera de 
cuprindere a auditorului extern ca o contribuţie majoră la creşterea stabilităţii 
financiare ar trebui să includă, de asemenea, clarificări cu privire la rolul auditorilor 
interni şi mai ales interacţiunea lor cu furnizorii altor tipuri de asigurare - inclusiv 
auditorii externi. În plus faţă de valoarea adăugată la această dezbatere, o analiză 
corectă a contribuţiei auditului intern la îmbunătăţirea structurilor de guvernanţă şi de 
administrare a riscului în viitoarele iniţiative de reglementare se va alătura factorilor 
de creştere a stabilităţii financiare. 
 
În cele ce urmează, vom elabora pe baza acestui comentariu cu privire la anumite 
afirmaţii conţinute în Carta Verde.  
 
Un nivel mai mare de asigurare pentru părțile interesate 

 
AAIR este de acord că părţile interesate solicită un nivel foarte ridicat de asigurare în 
ceea ce priveşte "fidelitatea şi realitatea" situaţiilor financiare auditate. În acest sens, 
lucrarea sugerează "intoarcerea la simplitate", respectiv orientarea cu precădere a 
auditorilor externi pe testarea de detaliu şi utilizarea mai restrânsă a proceselor de 
control al riscurilor. Credem totuşi că auditorii externi ai unei societăţi mari, complexe 
nu se pote baza doar pe testarea de detaliu pentru dovezi de audit şi va trebui, de 
asemenea, să se bazeze pe evaluarea lor asupra sistemului de control intern privind 
raportarea financiara (ICFR).  
 
Pe de altă parte, după cum sugerează în mod corect lucrarea, eficacitatea proceselor 
de management al riscurilor si control este într-adevăr responsabilitatea conducerii 
organizaţiei şi consiliului de administraţie, iar asigurarea aferentă este oferită e 
funcţia de audit intern. De aceea, o susţinere reciprocă între auditorii externi şi funcţia 
de audit intern este esenţială pentru oferirea către conducere şi părţile interesate a 
unui nivel mai ridicat de asigurare.  
 
Cu toate acestea, recunoaştem că legăturile existente între furnizorii de audit extern 
şi cei de audit intern pot determina părţile interesate să nu înţeleagă pe deplin 
diferenţele dintre aceste două funcţii. Totuşi, o bună înţelegere a domeniului de 
aplicare şi a obiectivelor este necesară pentru a înţelege cum pot aceste două funcţii 
să-şi coordoneze mai bine eforturile în vederea ridicării nivelului de asigurare către 
consiliu şi conducerea executivă. Propunem adăugarea aceastei probleme la 
dezbatere şi oferim conturul următoarele discuţii. 
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Tabel care ilustrează diferenţe între auditul intern şi extern 
Criteriu Auditorul extern Auditorul intern 

Destinatarul rapoartelor Acţionari, părţi interesate 
Membri ai Consiliului de 
Administraţie şi conducerea 
executivă 

Obiectiv(e) 

Adaugă credibilitate şi 
fiabilitate la apoartele 
organizaţiei către acţionari 
prin exprimarea unei opinii 
asupra lor 

Exprima o asigurare către 
membrii Consiliului de 
Administraţie şi conducerea 
executivă pe care aceştia o 
folosesc în vederea 
îndeplinirii 
responsabilităţilor 

Acoperire  

Rapoartele financiare şi 
prezentările aferente, 
riscurile raportărilor 
financiare şi managementul 
acestora 

Toate categoriile de riscuri, 
managemntul acestora 
inclusiv fluxul de informaţii 
din jurul companiei, precum 
şi guvernanţa 

Frecvenţă şi sincronizare 

Proiecte legate de ciclul de 
raportare financiară, 
concentrate pe exprimarea 
unei opinii de audit 

Permanent şi omniprezent 

Focus Mai ales istoric În mod ideal, priveşte către 
viitor 

Responsabilitate pentru 
îmbunătăţire 

Niciuna, doar de a raporta 
probleme 

Rol fundamental al auditului 
intern 

Statut şi autoritate Cadrul de reglementare 
legal şi statutar 

IPPF şi Codul de 
Guvernanţă Corporatistă 

Independenţă  

Standardele etice 
profesionale, 
supravegheate de comitetul 
de audit şi cadrul de 
reglementare 

Standardele etice 
profesionale, 
supravegheate de comitetul 
de audit 

 
Admitem că, în afară de auditul intern şi cel extern, consiliul şi conducerea executivă 
pot solicita asigurare asupra cadrului de risc şi control intern şi de la alţi jucători 
interni. În acest sens, ECIIA şi AAIR susţin „Cele trei linii de apărare” ca model pentru 
orice viitoare reglementare în domeniu. Acest model, care câştigă rapid recunoaştere 
poate fi explicat după cum urmează: 
  
Ca o primă linie de apărare, managementul operaţional are în proprietate, 
responsabilitatea şi răspunderea pentru evaluarea, controlul şi reducerea riscurilor 
 
Ca o a doua linie de apărare, funcţia de administrare a riscurilor facilitează şi 
monitorizează punerea în aplicare a practicilor eficiente de management al riscului de 
către managementul operaţional şi asistă „proprietarii de risc” la raportarea 
informaţiilor adecvate legate de risc pe verticală în sus şi în jos în organizaţie. 
În a treia linie de apărare, funcţia de audit intern, printr-o abordare bazată pe risc, 
va oferi asigurare pentru conducerea organizaţiei, asupra eficacităţii organizaţiei în 
evaluarea şi administrarea riscurilor, inclusiv asupra manierii în care operează prima 
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şi a doua linie de apărare. Această sarcină de asigurare acoperă toate elementele 
cadrului de gestionare a riscurilor din companie, începând cu identificarea, evaluarea 
riscului, răspunsul la comunicări ale informaţiilor legate de riscîn cadrul întregii 
companii. 
 
Funcţia de audit extern poate fi considerată apoi ca a patra linie de apărare, care 
oferă asigurări cu privire la imaginea fidelă a situaţiilor financiare ale unei organizaţii. 
Cu toate acestea, având în vedere domeniul specific şi obiectivele misiunii acestora, 
informaţiile referitoare la risc adunate de către auditori externi se limitează numai la 
riscurile de raportare financiară şi nu include modul în care conducerea, organul de 
guvernare administrează / monitorizează alte  riscuri (operaţionale strategice, de 
conformitate) şi pentru care funcţia de administrare a riscurilor, respectiv de audit 
intern oferă monitorizarea şi asigurarea. 
 
Acest model compus din cele trei linii de apărare a fost din ce în ce mai aplicat la 
nivelul guvernanţei corporatiste şi în special la nivelul administrării riscurilor. Acesta 
este un instrument util pentru a explica şi demonstra diferitele roluri în guvernanţă şi 
administrarea riscurilor, precum şi interacţiunea dintre ele. Acesta reprezintă, de 
asemenea baza unui document recent, în comun emis de ECIIA şi Federaţia 
Europeană a Asociaţiilor de Management al Riscului (FERMA) privind "Orientare 
pentru consiliile şi comitetele de audit cu privire la punerea în aplicare a art 41. 2 din 
Directiva a 8-a Europeană " 
 
O mai bună comunicare internă şi externă 
 
Lucrarea lansează, de asemenea, o dezbatere privind furnizarea în raportul de audit 
extern, în plus faţă de informaţiile financiare istorice, a unor informaţii prospective 
privind expunerea organizaţiei la riscurile viitoare. 
AAIR este de acord că aceste informaţii pot furniza, într-adevăr mai multă valoare 
pentru părţile interesate, dar numai în cazul în care se consideră în mod 
corespunzător întregul portofoliu de riscuri potenţiale (inclusiv, în plus faţă de riscurile 
de raportare financiară, de asemenea, riscuri strategice, operaţionale şi de 
conformitate). Studii pertinente efectuate asupra "pierderilor rapide în valoarea 
acţiunilor", într-adevăr, indică faptul că o gestionare ţi monitorizare ineficientă a 
riscurilor strategice, de afaceri şi operaţionale a condus la 80% din cazurile de 
pierderi (comparativ cu mai puţin de 15% generate de riscuri legate de raportarea 
financiară). 
 
Pentru auditorul extern comunicarea publică cu privire la toate expunerile la risc 
semnificativ, ar necesita o extindere majoră a domeniului activităţii sale (concentrat la 
istoricul asupra riscurilor de raportare financiară), abordare nerealistă nici în termeni 
de valoare adăugată, nici de cost.  
 
Considerăm prin urmare, că orice prezentare publică privind expunerea organizaţiei 
la riscurile viitoare, şi impactul potenţial al acestora asupra sănătăţii sale financiare, 
ar trebui să vină printr-o comunicare de la nivelul consiliului de administraţie. Pentru 
a-şi asuma această obligaţie (externă) fiduciară, dar şi pentru a-şi îndeplini (intern) 
rolul de supraveghere a managementului, consiliul de adinistraţie poate apela la 
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auditorii interni pentru o asigurare obiectivă privind aspectele de guvernanţă şi de 
administrare a riscurilor, altele decât cele referitoare la raportarea financiară. 
Acest lucru necesită în mod evident anumite garanţii în ceea ce priveşte 
independenţa şi profesionalismul funcţiei de audit intern din cadrul organizaţiei: 
 
Independenţa: acoperă trei domenii diferite: 
 

• Independenţa funcţiei de audit intern cu privire la orice activitate pe care o 
revizuieşte 

• Independenţa organizaţională, care se referă la linia de raportare a 
Directorului de Audit în cadrul organizaţiei. 

• Independenţă ca o "stare de spirit" a personalului de audit intern (similar cu 
"obiectivitate"). 

Standardele Internaţionale de Audit Intern 1100-1130 furnizează orientările necesare 
privind modul de asigurare "independenţei şi obiectivităţii" necesare pentru funcţia de 
audit intern.  
 
Profesionalism: solicitarea ca toate societăţile de interes public să înfiinţeze şi să 
menţină în mod corespunzător şi competent personal funcţii de audit intern, care 
acţionează în conformitate cu standardele recunoscute la nivel mondial şi normele de 
etică emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA). 
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/interactive-ippf/. 
 
Standardele Internaţionale de Audit Intern 1300-1322 furnizează orientările necesare 
pentru dezvoltarea şi menţinerea unui program de asigurare a calităţii şi îmbunătăţire 
care acoperă toate aspectele activităţii de audit intern. Mai precis, Standardul 1312 
prevede că "evaluările externe trebuie să fie efectuate cel puţin o dată la cinci ani de 
către un examinator calificat, independent sau o echipă de revizuire din afara 
organizaţiei." 
 
În plus faţă de comentariile de mai sus general, AAIR ar dori să ofere răspunsuri 
specifice la următoarele întrebări din lucrare: 
 
(4) Sunteți de părere că auditul trebuie să furnizeze asigurări cu privire la 
soliditatea 
financiară a companiilor? Este oare auditul adaptat acestui rol? 
 
A se vedea comentariile de mai sus, în cadrul capitolului Un nivel mai mare de 
asigurare pentru părțile interesate  
 
(5) Pentru a echilibra așteptările și realitatea și în scopul clarificării rolului 
activității de 
audit, credeți că metodologia de audit aplicată trebuie să fie mai bine explicată 
utilizatorilor? 
 
Da, publicul larg ar trebui să aibă o mai bună înţelegere a domeniului de aplicare şi a 
limitelor abordării de audit extern. În plus faţă de comunicarea privind ceea ce a fost 
acoperit în timpul auditului, auditorii externi, de asemenea, ar trebui să facă publice 
cu privire la aspectele care au fost constatate "în afara domeniului de aplicare". 
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(8) Ce informații suplimentare ar putea fi furnizate părților interesate externe și 
în ce fel? 
 
A se vedea comentariile de mai sus în conformitate cu o mai bună comunicare 
internă şi externă 
 
A se vedea comentariile de mai sus, în cadrul capitolului Un nivel mai mare de 
asigurare pentru părțile interesate 

 
(9) Se derulează un dialog adecvat și regulat între auditorii externi, cei interni și 
Comitetul de audit? Dacă nu, cum credeți că poate fi îmbunătățită 
comunicarea? 
 
În termeni generali, există un dialog periodic între auditorii externi şi a auditorii interni. 
Auditorii externi ar trebui să se bazeze pe activitatea de audit intern, după caz. În 
acest scop, este esenţial ca auditorii externi obţine o înţelegere deplină a procesului 
de evaluare a riscului, de planificare şi de audit intern precum şi să analizeze 
rapoartele semnificative care se referă direct sau indirect la procesele de raportare 
financiară. 
 
(19) Trebuie interzisă prestarea serviciilor fără legătură cu auditul de către 
firme de audit? Această interdicție trebuie aplicată tuturor firmelor şi clienților 
lor sau trebuie limitată la un anumit tip de instituţii precum instituțiile 
financiare sistemice? 
 
AAIR susţine punctul de vedere al standardelor de audit extern, care stipulează clar 
că munca non-audit reprezintă ameninţări potenţiale pentru calitatea auditului extern. 
Deşi aceste standarde prevăd proceduri ample pe care auditorii externi trebuie să le 
urmeze pentru a preveni ca astfel de ameninţări să afecteze independenţa 
auditorului extern, consideră că singura modalitate de a le evita ar fi aceea de a 
împiedica firmele de audit să ofere servicii non-audit clienţilor lor de audit 
 
Încă o dată, AAIR ar dori să vă mulţumească pentru posibilitatea de a participa la 
această dezbatere privind rolul (viitor) şi domeniul de aplicare a funcţiei de audit 
statutar, în contextul reformei de reglementare a pieţei financiare, şi îţi oferă asistenţa 
în formularea de viitoare recomandări şi / sau măsuri de reglementare în acest sens. 
 
 
Cu deosebită stimă, 
 
Ruxandra Bilius 
 
Preşedinte 


