
 

 

MANUALUL CODULUI ETIC AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI 

PREZENTAREA CONSILIULUI PENTRU STANDARDE INTERNAŢIONALE DE 

ETICĂ PENTRU CONTABILI 

 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) este un organism 

independent de normalizare care elaborează un Cod Etic al Profesioniștilor Contabili adecvat la 

nivel internaţional (Codul). 

Obiectivul IESBA, aşa cum este prezentat în Termenii săi de referinţă, este servirea interesului 

public prin stabilirea unor standarde etice de o înaltă calitate pentru profesioniştii contabili. 

Obiectivul pe termen lung al IESBA este convergenţa standardelor etice pentru profesioniştii 

contabili incluse în Cod, inclusiv a standardelor privind independenţa auditorului, cu cele emise 

de autorităţile de reglementare şi normalizatorii naţionali. Convergenţa către un singur set de 

standarde poate îmbunătăţi calitatea şi consecvenţa serviciilor oferite de către profesioniştii 

contabili în întreaga lume şi poate îmbunătăţi eficienţa pieţelor de capital globale. 

Consiliul IESBA este alcătuit din 18 membri din întreaga lume, dintre care maxim 9 sunt 

practicieni şi cel puţin 3 sunt membri publici (persoane care trebuie să reflecte şi de la care se 

aşteaptă să reflecte interesul public general). Membrii sunt numiţi de către Board-ul IFAC, pe 

baza recomandărilor făcute de Comitetul de Nominalizări al IFAC şi cu aprobarea Consiliului 

pentru Supravegherea Interesului Public (PIOB), care supraveghează activităţile IESBA. 

Procesul de normalizare al IESBA include implicarea PIOB şi a Grupului de Asistenţă 

Consultativă al IESBA (CAG), care oferă informaţii privind interesul public în procesul de 

elaborare a standardelor şi îndrumărilor IESBA. 

În elaborarea standardelor sale, IESBA trebuie să fie transparent în activităţile sale şi să adere la 

procedura stabilită, aprobată de PIOB. Întâlnirile Consiliului, inclusiv conferinţele telefonice, sunt 

deschise publicului, iar documentele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile pe site-ul său. 

Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.ethicsboard.org. 

 

ROLUL FEDERAŢIEI INTERNAŢIONALE A CONTABILILOR 

Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) serveşte interesul public contribuind la dezvoltarea 

unor organizaţii, pieţe şi economii puternice şi sustenabile. IFAC promovează transparenţa, 

responsabilitatea şi comparabilitatea raportării financiare; susţine dezvoltarea profesiei contabile; 

şi comunică importanţa şi valoarea contabililor pentru infrastructura financiară globală. Înfiinţat 

în 1977, IFAC este alcătuit în prezent din 172 de membri şi asociaţi din 129 de ţări şi jurisdicţii, 

reprezentând aproximativ 2,5 milioane de liber profesionişti contabili, contabili din domeniul 

educaţiei, serviciilor guvernamentale, industrie şi comerţ. 

Ca parte a mandatului său în slujba interesului public, IFAC contribuie la elaborarea, adoptarea şi 

implementarea unor standarde etice de o înaltă calitate pentru contabili, în principal prin sprijinul 

pe care îl acordă Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA). 

IFAC pune la dispoziţia acestui consiliu independent de normalizare resurse umane, facilităţi 

administrative , suport pentru comunicare şi finanţare şi facilitează procesul de nominalizare şi 

selecţie a membrilor consiliului. 

IESBA îşi stabileşte propria agendă şi îşi aprobă publicaţiile în conformitate cu procedura sa 

stabilită şi fără implicarea IFAC. IFAC nu are posibilitatea de a influenţa agenda sau publicaţiile. 

IFAC publică manualele, standardele şi alte publicaţii ale IESBA şi deţine drepturile de autor 

pentru acestea. 

Independenţa  IESBA este protejată prin mai multe metode: 

 supravegherea formală, independentă a interesului public în procesul de normalizare de 

către Consiliul pentru Supravegherea Interesului Public (pentru mai multe informaţii a se 

vedea www.ipiob.org), care include o procedură stabilită riguroasă care implică şi 

consultarea publică 



 

 un apel public la nominalizări şi supravegherea formală, independentă a procesului de 

nominalizare/selecţie de către Consiliul pentru Supravegherea Interesului Public 

 transparenţă totală, atât în ceea ce priveşte procedura stabilită de normalizare, cât şi în ceea 

ce priveşte accesul publicului la materialele de pe ordinea de zi, întâlniri şi bazele pentru 

concluzii publicate cu fiecare standard final 

 implicarea unui Grup de Asistenţă Consultativă şi a unor observatori în procesul de 

normalizare, şi 

 cerinţa ca membrii IESBA, precum şi organizaţiile angajatoare/ nominalizatoare să îşi 

exprime angajamentul faţă de independenţa, integritatea şi misiunea de interes public a 

consiliului. 

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul IFAC la www.ifac.org. 

 

DOMENIUL DE APLICARE AL PREZENTULUI MANUAL 

 

EDIŢIA 2013 

Prezentul manual reuneşte, pentru referinţă, informaţii cu privire la rolul Federaţiei Internaţionale a 

Contabililor (IFAC) şi textul oficial al Codului Etic al Profesioniştilor Contabili (Codul) emis de 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA). Această versiune a 

Codului este în vigoare de la 1 ianuarie 2011. 

 

Modificări de fond faţă de Ediţia 2012 

Codul Etic al Profesioniştilor Contabili 

Prezentul manual conţine Codul Etic al Profesioniştilor Contabili (Codul), în vigoare la 1 ianuarie 

2011, emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA). 

Prezentul manual înlocuieşte ediţia 2012 a Manualului Codului Etic al Profesioniştilor Contabili. 

Modificări 

Ediţia 2013 a manualului conţine modificări aduse Codului în cele trei domenii menţionate mai 

jos. Modificările au fost publicate pe site-ul IESBA în martie 2013. 

Încălcarea unei cerinţe a Codului 

IESBA a revizuit Codul pentru a trata mai detaliat acţiunile unui profesionist contabil atunci când 

acesta se confruntă cu încălcarea unei cerinţe a Codului. În special, modificările stabilesc un cadru 

general solid pentru abordarea unei încălcări a unei cerinţe de independenţă din Cod. 

Modificările intră în vigoare la 1 aprilie 2014, fiind permisă adoptarea anticipată. 

Conflicte de interese 

IESBA a revizuit Codul pentru a stabili cerinţe mai specifice şi pentru a oferi îndrumări mai 

cuprinzătoare care să sprijine profesioniştii contabili în identificarea, evaluarea şi gestionarea 

conflictelor de interese. Modificările clarifică înţelesul unui conflict de interese în sensul atribuit 

de Cod. Acestea afectează atât liberii profesionişti contabili cât şi profesioniştii contabili angajaţi, 

ţinând cont de circumstanţele lor diferite. 

Modificările intră în vigoare la 1 iulie 2014, fiind permisă adoptarea anticipată. 

Definiţia din Cod a ―echipei misiunii‖ 

IESBA a modificat definiţia “echipei misiunii” pentru a clarifica relaţia dintre auditorii interni 

care furnizează asistenţă directă în cadrul unui audit extern şi înţelesul termenului "echipa 

misiunii” conform Codului. IESBA a emis definiţia revizuită odată cu emiterea de către Consiliul 

pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) a Standardului Internaţional de 

Audit (ISA) 610 (Revizuit în 2013), Utilizarea activităţii auditorilor interni. ISA 610 (Revizuit 

2013) include cerinţe şi îndrumări care se referă la responsabilităţile auditorului extern atunci 

când utilizează auditorii interni pentru a oferi asistenţă directă sub coordonarea, supravegherea şi 

controlul auditorului extern în contextul auditului, în cazurile în care această asistenţă nu este 

interzisă prin lege sau reglementări. 



 

Definiţia revizuită pentru „echipa misiunii” este în vigoare pentru auditurile situaţiilor financiare 

pentru perioadele încheiate la sau ulterior datei de 15 decembrie 2014. Este permisă adoptarea 

anterior acestei date. 

Modificări ale Codului ulterioare datei de 30 aprilie 2013 şi proiecte de expunere 

Pentru informaţii cu privire la progresele recente şi pentru a obţine reglementările finale emise 

după 30 aprilie 2013 sau proiectele de expunere în curs, vizitaţi site-ul IESBA la 

www.ethicsboard.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFAŢĂ 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) elaborează şi emite, 

sub propria sa autoritate, Codul Etic al Profesioniştilor Contabili (Codul) pentru a fi utilizat de 

profesioniștii contabili din întreaga lume. 

Un organism membru al IFAC sau o firmă nu pot aplica standarde mai puţin exigente decât cele 

stabilite prin prezentul Cod. Totuşi, dacă unui organism membru sau unei firme i se interzice, în 

baza unei legi sau a unei reglementări, să respecte anumite părţi din prezentul Cod, acesta trebuie 

să respecte toate celelalte părţi ale prezentului Cod. 

Unele jurisdicţii pot dispune de cerinţe şi recomandări care diferă de cele conţinute în prezentul 

Cod. Profesioniştii contabili din jurisdicţiile respective trebuie să fie conştienţi de aceste diferenţe 

şi să respecte cerinţele şi îndrumările cele mai exigente, cu excepţia cazului în care acestea sunt 

interzise în baza unei legi sau a unei reglementări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECŢIUNEA 100
1
 

Introducere şi principii fundamentale 

100.1  O caracteristică distinctă a profesiei contabile o constituie asumarea responsabilităţii de a 

acţiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă 

exclusiv în satisfacerea nevoilor unui client sau ale unui angajator individual. Acţionând în 

interes public, un profesionist contabil trebuie să respecte şi să aplice prezentul Cod. Dacă 

unui profesionist contabil îi este interzis, în baza unei legi sau reglementări, să respecte 

anumite părţi ale prezentului Cod, acesta trebuie să se conformeze tuturor celorlalte părţi 
ale prezentului Cod. 

100.2 Prezentul Cod este structurat în trei părţi. Partea A stabileşte principiile fundamentale de 

etică profesională pentru profesioniştii contabili şi oferă un cadru conceptual pe care 

aceştia trebuie să îl aplice pentru: 

(a) Identificarea ameninţărilor privind conformitatea cu principiile fundamentale;  

(b) Evaluarea importanţei ameninţărilor identificate; şi 

(c) Aplicarea măsurilor de protecţie, atunci când este necesar, pentru a elimina ameninţările 

sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. Măsurile de protecţie sunt necesare atunci 

când un profesionist contabil stabileşte că ameninţările nu sunt la un nivel la care o parte 

terţă rezonabilă și informată, analizând toate faptele și circumstanţele specifice 

disponibile profesionistului contabil la acel moment, ar putea concluziona că nu este 

compromisă conformitatea cu principiile fundamentale. 

Un profesionist contabil trebuie să utilizeze raţionamentul profesional în aplicarea acestui 

cadru conceptual. 

100.3 Părţile B şi C descriu modul în care cadrul conceptual trebuie aplicat în situaţii specifice. 

Acestea oferă exemple de măsuri de protecţie care pot fi adecvate pentru a aborda 

ameninţările la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. Ele descriu, de asemenea, 

situaţiile în care nu sunt disponibile măsuri de protecţie pentru a aborda ameninţările şi, în 

consecinţă, circumstanţa sau relaţia care generează ameninţările trebuie evitată. Partea B 

se aplică liber profesioniştilor contabili. Partea C se aplică profesioniştilor contabili 

angajaţi. Liber profesioniștii contabili pot, de asemenea, considera Partea C relevantă 

pentru situaţiile lor specifice. 

100.4  Utilizarea sintagmei ”trebuie să” în cadrul prezentului Cod impune profesionistului 

contabil sau firmei cerinţa de a se conforma prevederii specifice în care sintagma „trebuie 

să” a fost utilizată. Conformitatea este obligatorie în toate cazurile, mai puţin cele în care 

există o excepţie permisă de prezentul Cod. 

Principii fundamentale 

100.5 Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale: 

(a) Integritate - trebuie să fie sincer şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri. 

(b) Obiectivitate - trebuie să fie imparţial, să nu se afle în conflict de interese sau sub 

influenţa nedorită exercitată de alte părţi, care să prevaleze asupra raţionamentului 

profesional sau de afaceri. 

(c) Competenţă profesională şi atenţie cuvenită – trebuie să își menţină cunoştinţele şi 

aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un 

angajator primeşte servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluţii din 

practică, legislaţie şi tehnică și acţionează cu diligenţă şi în conformitate cu 

standardele tehnice şi profesionale aplicabile. 

(d) Confidenţialitate - trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca 

urmare a relaţiilor profesionale şi de afaceri şi, prin urmare, nu trebuie să divulge 

astfel de informaţii către părţi terţe fără o autorizare specifică adecvată, cu excepţia 

cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui 

                                                 
1
  Amendamentele la această secţiune aferente modificărilor Codului în abordarea unei încălcări a unei cerinţe a 

Codului şi a conflictelor de interese vor intra în vigoare la 1 aprilie 2014, şi respectiv 1 iulie 2014. A se vedea 

modificările de la paginile 169 şi respectiv 176. 



 

aceste informaţii, şi nici să folosească aceste informaţii în avantajul său personal sau 

al altor părţi terţe. 

(e) Comportament profesional - trebuie să respecte legile şi reglementările relevante şi 

să evite orice acţiune care discreditează profesia. 

Secţiunile 110 - 150 prezintă în detaliu fiecare din aceste principii fundamentale. 

Abordarea cadrului conceptual 

100.6  Circumstanţele în care acţionează profesioniştii contabili pot conduce la apariţia unor 

ameninţări specifice la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. Este imposibil să se 

definească fiecare situaţie care creează astfel de ameninţări şi să se specifice măsurile 

corespunzătoare. Mai mult, natura misiunilor şi a sarcinilor de serviciu poate varia, aşadar pot 

exista ameninţări diferite, care prevăd aplicarea unor tipuri diferite de măsuri de 

protecţie. Prin urmare, prezentul Cod stabilește cadrul conceptual care impune profesionistului 

contabil să identifice, să evalueze și să abordeze ameninţările la adresa conformităţii cu 

principiile fundamentale. Abordarea cadrului conceptual sprijină profesionistul contabil în 

procesul de conformitate cu cerinţele etice ale prezentului Cod și în îndeplinirea 

responsabilităţii de a acţiona în interes public. Această abordare este adaptată diferitelor 

circumstanţe care creează ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale 

și care pot împiedica un profesionist contabil să ajungă la concluzia că o situaţie este 

permisă dacă nu este în mod explicit interzisă. 

100.7  Atunci când un profesionist contabil identifică ameninţări la adresa conformităţii cu 

principiile fundamentale și, bazându-se pe evaluarea acelor ameninţări, stabileşte că 

acestea nu se află la un nivel acceptabil, profesionistul contabil trebuie să determine dacă 

sunt disponibile măsuri de protecţie adecvate și dacă acestea pot fi aplicate pentru a 

elimina sau reduce ameninţările la un nivel acceptabil. Pentru a determina acest lucru, 

profesionistul contabil trebuie să facă uz de raţionamentul profesional și să ia în 

considerare dacă o parte terţă rezonabilă și informată, analizând toate faptele și 

circumstanţele specifice disponibile profesionistului contabil la acel moment, ar 

concluziona că ameninţările ar fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea 

măsurilor de protecţie, astfel încât conformitatea cu principiile fundamentale să nu fie 

compromisă. 

100.8  Un profesionist contabil trebuie să evalueze orice ameninţări la adresa conformităţii cu 

principiile fundamentale atunci când are cunoștinţă, sau când se poate aştepta de la el, în 

mod rezonabil, că ar avea cunoștinţă, despre existenţa circumstanţelor sau a relaţiilor care 

pot compromite conformitatea cu principiile fundamentale. 

100.9  Un profesionist contabil trebuie să ia în considerare atât factorii calitativi, cât și pe cei 

cantitativi atunci când evaluează importanţa unei ameninţări. În aplicarea cadrului 

conceptual, un profesionist contabil poate întâlni situaţii în care ameninţările să nu poată 

fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, fie din cauză că ameninţarea este prea 

importantă, fie pentru că măsurile de protecţie nu sunt disponibile sau nu pot fi aplicate. În 

asemenea situaţii, profesionistul contabil trebuie să refuze sau să înceteze să furnizeze 

serviciul profesional în care este implicat, sau, atunci când este necesar, să demisioneze 

din cadrul respectivei misiuni (în cazul unui liber profesionist contabil) sau din cadrul 

organizaţiei angajatoare (în cazul unui profesionist contabil angajat). 

100.10  Un profesionist contabil poate încălca, în mod neintenţionat, o prevedere a prezentului 

Cod. În funcţie de natura și importanţa situaţiei respective, o asemenea încălcare 

neintenţionată poate fi considerată a nu compromite conformitatea cu principiile 

fundamentale, cu condiţia ca această încălcare să fie descoperită, corectată prompt și să fie 

aplicate măsurile de protecţie necesare. 

100.11 Când un profesionist contabil întâlnește situaţii neobișnuite în care aplicarea unei cerinţe 

specifice din Cod ar da naștere unui rezultat disproporţionat sau unui rezultat care ar putea 

să nu fie în interesul public, se recomandă ca profesionistul contabil să se consulte cu un 

organism membru sau cu autoritatea de reglementare relevantă. 



 

Ameninţări şi măsuri de protecţie 

100.12  Ameninţările pot fi generate de o gamă variată de relaţii și circumstanţe. Când o relaţie 

sau circumstanţă generează o ameninţare, o asemenea ameninţare ar putea să compromită, 

sau poate fi percepută a compromite, conformitatea profesionistului contabil cu principiile 

fundamentale. O circumstanţă sau o relaţie poate da naștere la mai mult de o singură 

ameninţare, iar o ameninţare poate afecta conformitatea cu mai mult de un singur 

principiu fundamental. Ameninţările se încadrează în una sau mai multe dintre 

următoarele categorii: 

(a) Ameninţare generată de interesul personal - ameninţarea conform căreia interesul 

financiar sau alt gen de interes va influenţa într-un mod inadecvat raţionamentul sau 

comportamentul profesionistului contabil; 

(b) Ameninţare generată de auto-revizuire - ameninţarea conform căreia un profesionist 

contabil nu va evalua în mod adecvat rezultatele unui raţionament precedent sau ale 

unui serviciu efectuat de profesionistul contabil sau de către altă persoană din cadrul 

firmei profesionistului contabil sau din cadrul organizaţiei angajatoare, evaluare pe 

baza căreia contabilul va dezvolta un raţionament ca parte a furnizării unui serviciu 

curent; 

(c) Ameninţare generată de reprezentare – ameninţarea că un profesionist contabil va 

promova poziţia unui client sau a unui angajator, astfel încât obiectivitatea 

profesionistului contabil va fi compromisă; 

(d) Ameninţare generată de familiaritate – ameninţarea creată conform căreiea, în urma 

unei relaţii îndelungate sau apropiate cu un client sau angajator, profesionistul 

contabil va simpatiza prea mult cu interesele acestora sau va avea tendinţa de a 

accepta prea uşor rezultatele muncii acestora; şi 

(e) Ameninţare generată de intimidare – ameninţarea conform căreia un profesionist 

contabil va fi împiedicat să acţioneze obiectiv datorită unor presiuni reale sau 

percepute, inclusiv din cauza încercărilor de exercitare a unei influenţe nedorite 

asupra profesionistului contabil. 

Părţile B şi C ale prezentului Cod explică modul în care aceste categorii de ameninţări pot 

fi generate în activitatea unui liber profesionist contabil și respectiv a unui profesionist 

contabil angajat. Liber profesioniștii contabili pot, de asemenea, considera Partea C 

relevantă pentru situaţiile lor specifice. 

100.13 Măsurile de protecţie sunt acţiuni întreprinse sau alt tip de măsuri care pot elimina sau 

reduce ameninţările la un nivel acceptabil. Acestea se împart în două mari categorii: 

(a) Măsuri de protecţie generate de profesie, legislaţie sau reglementări; şi 

(b) Măsuri de protecţie aferente mediului de activitate. 

100.14  Măsurile de protecţie generate de profesie, legislaţie sau reglementări includ: 

 Cerinţe educaţionale, de formare şi experienţă pentru accesul la profesie. 

 Cerinţe de dezvoltare profesională continuă. 

 Reglementări referitoare la guvernanţa corporativă. 

 Standarde profesionale. 

 Proceduri profesionale sau de monitorizare a reglementărilor şi proceduri 

disciplinare. 

 Revizuirea externă a rapoartelor, rezultatelor, comunicărilor sau informaţiilor 

prezentate de un profesionist contabil, de către o parte terţă împuternicită prin lege. 

100.15  Părţile B şi C ale prezentului Cod prezintă măsurile de protecţie aferente mediului de 

activitate al liber profesioniștilor contabili şi respectiv al profesioniştilor contabili 

angajaţi. 

100.16  Anumite măsuri de protecţie pot creşte probabilitatea identificării sau eliminării 

comportamentului lipsit de etică. Astfel de măsuri de protecţie, care pot fi create de 

profesia contabilă, de legislaţie, reglementări sau de organizaţia angajatoare, includ: 



 

Sisteme de reclamaţii eficiente, promovate public şi gestionate de către compania angajatoare, 

profesie sau o autoritate de reglementare, care le permit colegilor, angajatorilor sau membrilor 

 

 publicului să atragă atenţia asupra unui comportament neprofesional sau lipsit de 

etică. 

  O obligaţie declarată explicit de a raporta încălcări ale cerinţelor etice. 

Soluţionarea conflictelor etice 

100.17  Unui profesionist contabil i se poate cere să rezolve un conflict pentru a se conforma cu 

principiile fundamentale. 

100.18  Când se demarează un proces, fie formal sau informal, de soluţionare a unui conflict, 

următorii factori, fie individual, fie corelaţi cu alţi factori, pot fi relevanţi pentru procesul 

de soluţionare: 

(a) Faptele relevante; 

(b) Aspectele de etică implicate; 

(c) Principiile fundamentale referitoare la problema în cauză; 

(d) Procedurile interne stabilite; şi 

(e) Modalităţile de acţiune alternative. 

Având în vedere factorii relevanţi, un profesionist contabil trebuie să determine 

modalităţile adecvate de acţiune, evaluând consecinţele fiecărei acţiuni posibile. Dacă 

problema rămâne nerezolvată, profesionistul contabil ar putea dori să se consulte cu alte 

persoane adecvate din cadrul firmei sau al organizaţiei angajatoare, pentru obţinerea de 

asistenţă în vederea soluţionării. 

100.19 Când o anumită situaţie implică un conflict cu o organizaţie, sau în cadrul unei organizaţii, 

un profesionist contabil trebuie să determine dacă se va consulta cu persoanele însărcinate 

cu guvernanţa organizaţiei, precum consiliul de administraţie sau comitetul de audit. 

100.20  Poate fi în interesul profesionistului contabil să documenteze esenţa problemei, detaliile 

oricăror discuţii avute și deciziile luate cu privire la respectiva problemă. 

 100.21  Dacă un conflict important nu poate fi rezolvat, un profesionist contabil poate lua în 

considerare obţinerea de asistenţă profesională din partea organismului profesional 

relevant sau a consilierilor juridici. Profesionistul contabil poate obţine, în general, 

îndrumări cu privire la problemele de etică, fără a încălca principiul fundamental al 

confidenţialităţii, dacă problema este discutată cu organismul profesional relevant pe bază 

de anonimat sau cu un consilier juridic, sub protecţia legală de confidenţialitate. Situaţiile 

în care un profesionist contabil poate lua în considerarea obţinerea de asistenţă juridică 

pot varia. De exemplu, un profesionist contabil poate să fi întâlnit un caz de fraudă, prin 

raportarea căruia s-ar încălca obligaţia profesionistului contabil de păstrare a 

confidenţialităţii. În acest caz, profesionistul contabil poate lua în considerare obţinerea de 

consiliere juridică pentru a determina existenţa unei cerinţe de a raporta acest lucru. 

100.22  Dacă, după epuizarea tuturor posibilităţilor relevante, conflictul etic rămâne nerezolvat, 

un profesionist contabil trebuie, dacă acest lucru este posibil, să refuze să mai continue a fi 

asociat cu problema care a generat conflictul. Profesionistul contabil trebuie să determine 

dacă, în circumstanţele respective, este indicat să se retragă din echipa misiunii sau din 

angajamentul respectiv, sau să demisioneze din cadrul respectivei misiuni, din cadrul 

firmei sau al organizaţiei angajatoare. 

 

 

 

 

 

 



 

SECŢIUNEA 110 

Integritate 

110.1  Principiul integrităţii impune tuturor profesioniştilor contabili obligaţia de a fi sinceri şi 

oneşti în toate relaţiile profesionale şi de afaceri. Integritatea implică, de asemenea, acţiuni 

corecte şi juste. 

110.2  Un profesionist contabil nu trebuie să fie asociat, în mod conştient, cu rapoarte, declaraţii, 

comunicate sau alte informaţii atunci când acesta apreciază că informaţiile: 

(a) Conţin o declaraţie semnificativ falsă sau înşelătoare; 

(b) Conţin declaraţii sau informaţii întocmite neglijent; sau 

(c) Omit sau ascund informaţii ce trebuie incluse în cazul în care o astfel de omisiune 

sau ascundere ar fi înşelătoare. 

Atunci când un profesionist contabil devine conștient că a fost asociat cu astfel de 

informaţii, va întreprinde pașii necesari pentru a înceta să fie asociat cu acele informaţii. 
110.3  Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă alineatul 110.2 dacă profesionistul 

contabil furnizează un raport modificat cu privire la un aspect cuprins la alineatul 110.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA 120 

Obiectivitate 

120.1  Principiul obiectivităţii impune tuturor profesioniștilor contabili obligaţia de a nu îşi 

compromite raţionamentul profesional sau de afaceri din cauza părtinirii, conflictelor de 

interese sau influenţei nedorite a altor persoane. 

120.2 Un profesionist contabil poate fi pus în situaţii care i-ar putea afecta obiectivitatea. Este 

imposibil ca toate aceste situaţii să fie definite şi descrise. Un profesionist contabil nu 

trebuie să presteze un serviciu profesional dacă o circumstanţă sau o relaţie este 

părtinitoare sau poate influenţa în mod nedorit raţionamentul său profesional referitor la 

acel serviciu.  

 

 

SECŢIUNEA 130 

Competenţă profesională şi atenţie cuvenită 

130.1  Principiul competenţei profesionale şi al atenţiei cuvenite impune tuturor profesioniștilor 

contabili următoarele obligaţii: 

(a) Menţinerea cunoştinţelor şi a aptitudinilor profesionale la nivelul necesar care să îi 

asigure pe clienţi sau angajatori că primesc servicii profesionale competente; şi 

(b) Să acţioneze cu diligenţă în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale 

aplicabile, atunci când prestează servicii profesionale. 

130.2 Serviciile profesionale competente presupun exercitarea unui raţionament solid în 

aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea acestor servicii. 

Competenţa profesională poate fi împărţită în două faze separate: 

(a) Obţinerea unui nivel de competenţă profesională; şi 

(b) Menţinerea competenţei profesionale. 

130.3  Menţinerea competenţei profesionale presupune o permanentă conştientizare şi o 

înţelegere a evoluţiilor relevante pe plan profesional, tehnic şi din mediul de afaceri. 

Pregătirea profesională continuă îi permite profesionistului contabil să își dezvolte şi să își 



 

menţină capacităţile în vederea desfăşurării  de activităţi competente în mediul 

profesional. 

130.4  Diligenţa include responsabilitatea de a acţiona în conformitate cu cerinţele unei misiuni, 

cu atenţie, meticulozitate şi în timp util. 

130.5  Un profesionist contabil trebuie să întreprindă acţiunile necesare pentru a se asigura că cei 

care îşi desfăşoară activitatea profesională sub autoritatea profesionistului contabil 

beneficiază de instruire şi supraveghere adecvată. 

130.6  Acolo unde este cazul, un profesionist contabil trebuie să îi atenţioneze pe clienţii, 

angajatorii sau alţi utilizatori ai serviciilor profesionale, de limitele inerente ale serviciilor 

furnizate. 

 

SECŢIUNEA 140 

Confidenţialitate 

140.1 Principiul confidenţialităţii impune tuturor profesioniștilor contabili obligaţia de a se 

abţine de la: 

(a) Dezvăluirea de informaţii confidenţiale în afara firmei sau organizaţiei angajatoare 

ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri, în lipsa unei autorizări 

corespunzătoare şi specifice sau cu excepţia cazului în care există o obligaţie sau o 

sarcină legală sau profesională de a face publice acele informaţii; şi 

(b) Folosirea, în avantajul lor personal sau în avantajul unor părţi terţe, informaţiilor 

confidenţiale dobândite ca urmare a relaţiilor profesionale sau de afaceri. 

140.2  Un profesionist contabil trebuie să păstreze confidenţialitatea, inclusiv într-un mediu 

social, fiind atent în ceea ce priveşte posibilitatea furnizării de informaţii necugetate, în 

special unui asociat de afaceri apropriat  sau unui membru al familiei dependente. 

140.3 Un profesionist contabil trebuie să păstreze confidenţialitatea informaţiilor prezentate de 

către un posibil client sau angajator. 

140.4 Un profesionist contabil trebuie să păstreze confidenţialitatea informaţiilor din cadrul 

firmei sau organizaţiei angajatoare. 

140.5 Un profesionist contabil  trebuie să întreprindă toate acţiunile rezonabile pentru a se 

asigura că angajaţii aflaţi sub controlul său şi persoanele care îi furnizează consultanţă și 

asistenţă respectă obligaţia  profesionistului contabil de a păstra confidenţialitatea. 

140.6 Necesitatea de a se conforma principiului confidenţialităţii se menţine şi după încheierea 

relaţiei dintre un profesionist contabil şi un client sau angajator. Când profesionistul 

contabil îşi schimbă locul de muncă sau obţine un nou client, profesionistul contabil are 

dreptul de a utiliza experienţa anterioară. Profesionistul contabil nu trebuie, totuşi, să 

folosească sau să prezinte informaţiile confidenţiale fie dobândite, fie obţinute dintr-o 

relaţie profesională sau de afaceri. 

140.7  Următoarele constituie circumstanţe în care profesioniștilor contabili le este sau le poate fi 

solicitată prezentarea de informaţii confidenţiale sau în care prezentarea acestora poate fi 

adecvată: 

(a) Prezentarea este permisă prin lege şi este autorizată de către client sau angajator; 

(b) Prezentarea este cerută prin lege, de exemplu: 

(i) Pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare; 

sau 

(ii) Pentru a prezenta autorităţilor publice adecvate eventualele încălcări ale legii 

care au apărut; şi 

(c) În cazul în care există o obligaţie profesională sau un drept de a le prezenta şi nu este 

interzisă prin lege: 

(i) Conformitatea cu controlul de calitate al unei organizaţii membre sau unui 

organism profesional; 

(ii) Furnizarea unui răspuns la o anchetă sau investigaţie efectuată de un organism 

membru sau de un organism de reglementare. 



 

(iii) Protejarea intereselor profesionale ale unui profesionist contabil în cursul 

procedurilor judiciare; sau 

(iv) Conformitatea cu standardele tehnice şi cerinţele de etică. 

140.8 În luarea deciziei cu privire la prezentarea de informaţii confidenţiale, profesionistul 

contabil trebuie să ia în considerare următorii factori relevanţi: 
 Dacă interesele tuturor părţilor, inclusiv ale părţilor terţe ale căror interese ar putea fi 

afectate, ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul consimt divulgarea 

informaţiilor de către profesionistul contabil; 

 Dacă toate informaţiile relevante sunt cunoscute şi fundamentate, în măsura în care 

este posibil; în cazul în care situaţia implică fapte nefundamentate, informaţii 

incomplete sau concluzii nefondate, trebuie să se recurgă la raţionamentul 

profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută, dacă este 

cazul. 

 Modalitatea de comunicare care este preconizată şi cui i se adresează. 

 Dacă părţile cărora li se adresează comunicarea sunt destinatarii adecvaţi. 

 

 

 

SECŢIUNEA 150 

Comportamentul profesional 

150.1 Principiul comportamentului profesional impune tuturor profesioniștilor contabili 

obligaţia de a se conforma legilor şi reglementărilor relevante şi de a evita orice acţiuni, de 

care profesionistul contabil are, sau ar trebui să aibă, cunoștinţă, că pot discredita profesia. 

Acestea includ acţiuni pe baza cărora o parte terţă rezonabilă şi informată, analizând toate 

faptele și circumstanţele specifice disponibile profesionistului contabil la data respectivă, 

ar putea concluziona că este afectată în mod negativ buna reputaţie a profesiei. 

150.2 În promovarea şi mediatizarea lor şi a activităţii pe care o efectuează, profesioniștii 

contabili nu trebuie să compromită profesia. Profesioniştii contabili trebuie să fie cinstiţi şi 

corecţi şi nu trebuie: 

(a) Să facă revendicări exagerate referitoare la serviciile pe care le pot oferi, la 

calificările pe care le deţin şi la experienţa pe care au acumulat-o; sau 

(b) Să facă referinţe compromiţătoare sau comparaţii nefondate privind activităţile 

desfăşurate de alţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTEA B – LIBER PROFESIONIŞTII CONTABILI 

 

 

 

SECŢIUNEA 200 

Introducere 

200.1 Această parte a Codului ilustrează modul în care cadrul conceptual din Partea A trebuie 

aplicat, în anumite situaţii, de către liber profesioniștii contabili. Această Parte nu descrie 

toate circumstanţele și relaţiile care ar putea fi întâlnite de un liber profesionist contabil 

care generează sau ar putea genera ameninţări asupra conformităţii cu principiile 

fundamentale. Prin urmare, liber profesionistul contabil este încurajat să fie vigilent cu 

privire la asemenea circumstanţe și relaţii. 

200.2 Un liber profesionist contabil nu trebuie să se angajeze, în mod conștient, în nicio afacere, 

ocupaţie sau activitate care afectează sau care ar putea afecta integritatea, obiectivitatea 

sau buna reputaţie a profesiei şi care, prin urmare, ar fi incompatibilă cu principiile 

fundamentale. 

Ameninţări şi măsuri de protecţie 

200.3 Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi ameninţată printr-o gamă largă de 

situaţii și relaţii. Natura și importanţa ameninţărilor pot varia în funcţie de măsura în care 

ele sunt generate în legătură cu prestarea serviciilor către un client de audit și dacă clientul 

de audit este o entitate de interes public, un client de asigurare care nu este client de audit 

sau un client de non - asigurare. 

Ameninţările se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele categorii: 

(a) De interes personal; 

(b) De auto-revizuire; 

(c) De reprezentare; 

(d) De familiaritate; şi 

(e) De intimidare. 

Aceste ameninţări sunt discutate în detaliu în Partea A a prezentului Cod. 

200.4 Exemplele de circumstanţe care pot genera ameninţări de interes personal pentru un liber 

profesionist contabil includ cazuri în care: 

 Un membru al echipei de asigurare care are un interes financiar direct în clientul de 

asigurare. 

 O firmă care se află în situaţie de dependenţă nedorită de onorariile totale primite de 

la un client. 

 Un membru al echipei de asigurare care are o relaţie de afaceri foarte apropiată cu un 

client de asigurare. 

 Preocuparea unei firme cu privire la posibilitatea pierderii unui client important. 

 Un membru al echipei misiunii de audit care negociază condiţii de angajare cu 

clientul de audit. 



 

 O firmă care încheie un aranjament cu privire la onorarii contingente legate de o 

misiune de asigurare. 

 Un profesionist contabil care descoperă o eroare semnificativă în momentul evaluării 

rezultatelor unui serviciu profesional precedent, prestat de către un membru al firmei 

sale. 

200.5 Exemplele de circumstanţe care pot genera ameninţări de auto-revizuire pentru un liber 

profesionist contabil includ cazuri în care: 

 O firmă emite un raport de asigurare cu privire la eficacitatea funcţionării sistemelor 

financiare după proiectarea sau implementarea sistemelor. 

 O firmă care a întocmit datele iniţiale utilizate pentru a genera evidenţele care 

reprezintă subiectul specific vizat de misiunea de asigurare. 

 Un membru al echipei de asigurare care ocupă, sau a ocupat recent, funcţia de 

director sau membru al conducerii în cadrul entităţii client. 

 Un membru al echipei de asigurare care este, sau a fost recent, angajat al clientului 

într-o poziţie în care exercită o influenţă importantă asupra subiectului specific al 

misiunii. 

 Firma prestează un serviciu unui client de asigurare care afectează direct informaţiile 

specifice ale misiunii de asigurare. 

200.6 Exemplele de circumstanţe care generează ameninţări de reprezentare pentru liber 

profesioniștii contabili includ cazuri în care: 

 Firma își promovează acţiunile deţinute într-un client de audit. 

 Un profesionist contabil care se comportă ca reprezentant al unui client de audit în 

cadrul litigiilor sau a disputelor cu părţi terţe. 

200.7 Exemplele de circumstanţe care pot genera ameninţări de familiaritate pentru un liber 

profesionist contabil includ cazuri în care: 

 Un membru al echipei misiunii care are o rudă apropiată sau un membru al familiei 

dependente care ocupă funcţia de director sau membru al conducerii în cadrul 

entităţii client. 

 Un membru al echipei misiunii care are o rudă apropiată sau un membru al familiei 

dependente care, în calitate de angajat al clientului, se află în poziţia de a exercita o 

influenţă importantă asupra subiectului specific al misiunii. 

 Un director sau un membru al conducerii din cadrul entităţii client sau un angajat 

care se află în poziţia de a exercita o influenţă importantă asupra subiectului specific 

al misiunii a fost recent partener al misiunii. 

 Un profesionist contabil care acceptă cadouri sau tratament preferenţial din partea 

clientului, cu excepţia cazului în care valoarea acestora este în mod clar neînsemnată 

şi irelevantă. 

 Personalul superior care are o asociere de lungă durată cu clientul de asigurare. 

200.8 Exemplele de circumstanţe care pot genera ameninţări de intimidare pentru un liber 

profesionist contabil includ cazuri în care:   

 O firmă care este ameninţată cu concedierea de clientul misiunii. 

 Un client de audit care precizează că nu va acorda un contract planificat de non-

asigurare firmei dacă firma continuă să dezaprobe tratamentul contabil al clientului 

aplicat unei anumite tranzacţii. 
 O firmă care este ameninţată cu litigiul de către client. 

 O firmă asupra căreia se exercită presiuni pentru a reduce, în mod inadecvat, 

amploarea activităţii desfăşurate în vederea reducerii onorariilor. 

 Un profesionist contabil care se simte presat să aprobe raţionamentul unui angajat al 

clientului deoarece acesta are o experienţă mai vastă cu privire la aspectul respectiv. 

 Un profesionist contabil care este informat de către un partener al firmei că o 

promovare planificată nu se va realiza decât dacă profesionistul contabil aprobă 

tratamentul contabil neadecvat al unui client de audit. 



 

200.9 Măsurile de protecţie care pot elimina sau reduce ameninţările la un nivel acceptabil se 

împart în două mari categorii: 

(a) Măsuri de protecţie create de profesie, legislaţie sau reglementări; şi 

(b) Măsuri de protecţie aferente mediului de activitate. 

Exemplele de măsuri de protecţie create de către profesie, legislaţie sau reglementări sunt 

descrise în alineatul 100.14 din Partea A a prezentului Cod. 

200.10 Un liber profesionist contabil trebuie să exercite raţionamentul profesional pentru a 

determina cea mai bună metodă de abordare a ameninţărilor care nu sunt la un nivel 

acceptabil, fie prin aplicarea de măsuri de protecţie pentru a elimina sau reduce 

ameninţările la un nivel acceptabil, fie prin întreruperea ori renunţarea la respectiva 

misiune. În exercitarea acestui raţionament, un liber profesionist contabil trebuie să ia în 

considerare dacă este probabil ca o parte terţă rezonabilă și informată, analizând toate 

faptele și circumstanţele specifice disponibile profesionistului contabil la acea dată, să 

concluzioneze că ameninţările vor fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin 

aplicarea măsurilor de protecţie, astfel încât conformitatea cu principiile fundamentale să 

nu fie compromisă. Această apreciere va fi influenţată de aspecte precum importanţa 

ameninţării, natura misiunii și structura firmei. 

200.11 În mediul de lucru, măsurile de protecţie relevante vor varia în funcţie de circumstanţe. 

Măsurile de protecţie aferente mediului de lucru cuprind măsuri de protecţie la nivelul 

firmei şi măsuri de protecţie specifice misiunii. 

 

200.12  Exemplele de măsuri de protecţie la nivelul firmei, aferente mediului de lucru, includ 

următoarele: 

 O conducere a firmei care insistă asupra importanţei conformităţii cu principiile 

fundamentale. 

 O conducere a firmei care impune pretenţia ca membrii unei echipe de asigurare să 

acţioneze în interes public. 

 Politici şi proceduri de implementare şi monitorizare a controlului calităţii 
misiunilor. 

 Politici documentate privind necesitatea identificării ameninţărilor la adresa 

conformităţii cu principiile fundamentale, necesitatea evaluării importanţei acestor 

ameninţări şi aplicarea măsurilor de protecţie pentru a elimina sau reduce 

ameninţările la un nivel acceptabil sau, atunci când aceste măsuri de protecţie nu 

sunt disponibile sau nu pot fi aplicate, întreruperea sau refuzul misiunii respective. 

 Politici şi proceduri interne documentate care prevăd conformitatea cu principiile 

fundamentale. 

 Politici şi proceduri care vor permite identificarea intereselor şi relaţiilor dintre firmă 

sau membrii echipelor de misiune şi clienţi. 

 Politici şi proceduri de monitorizare, şi, dacă este necesar, de gestionare a 

dependenţei faţă de veniturile primite de la un singur client. 

 Utilizarea partenerilor diferiţi şi echipelor de misiune diferite cu metode separate de 

raportare pentru prestarea de servicii de non-asigurare către un client de asigurare. 

 Politici şi proceduri care interzic persoanelor fizice, care nu fac parte din echipa 

misiunii, să influenţeze în mod inadecvat rezultatele misiunii. 

 Comunicarea la timp a politicilor şi procedurilor unei firme, inclusiv a oricăror 

schimbări ale acestora, către toţi partenerii şi personalul profesional și instruirea şi 

educarea corespunzătoare a acestora cu privire la acest tip de politici şi proceduri. 

 Desemnarea unui membru al conducerii superioare care să fie  responsabil cu 

supravegherea funcţionării adecvate a sistemului de control al calităţii din cadrul 

firmei. 

 Consilierea partenerilor şi personalului profesional ai clienţilor de asigurare şi ai 

entităţilor afiliate a căror independenţă este cerută. 



 

 Un mecanism disciplinar pentru promovarea conformităţii cu politicile şi 

procedurile. 

 Politici şi proceduri publicate care să îi încurajeze şi să îi abiliteze pe angajaţi să 

comunice nivelurilor superioare din cadrul firmei orice problemă care îi preocupă 

legată de conformitatea cu principiile fundamentale. 

 

200.13 Exemplele de măsuri de protecţie specifice misiunii, aferente mediului de lucru, includ 

următoarele: 

 Desemnarea unui profesionist contabil, care nu a fost implicat în serviciile de non-

asigurare, pentru a revizui activitatea de non-asigurare prestată sau pentru a oferi 

asistenţa necesară. 

 Desemnarea unui profesionist contabil, care nu a fost membru al echipei de 

asigurare, pentru a revizui activitatea de asigurare prestată sau pentru a oferi 

asistenţa necesară. 

 Consultarea unei părţi terţe independente, precum un comitet de directori 

independenţi, un organism profesional de reglementare sau un alt profesionist 

contabil. 

 Discutarea problemelor de etică cu persoanele însărcinate cu guvernanţa clientului. 

 Prezentarea către persoanele însărcinate cu guvernanţa clientului a naturii serviciilor 

prestate şi a amplorii onorariilor percepute. 

 Implicarea altei firme pentru a efectua sau a reefectua o parte a misiunii. 

 Rotaţia personalului senior al echipei de asigurare. 

200.14 În funcţie de natura misiunii, un liber profesionist contabil poate, de asemenea, să se 

bazeze pe măsurile de protecţie pe care le-a implementat clientul. Totuşi, nu este posibil să 

se bazeze doar pe astfel de măsuri de protecţie pentru a reduce ameninţările la un nivel 

acceptabil. 

200.15  Exemplele de măsuri de protecţie din cadrul sistemelor şi procedurilor clientului pot 

include următoarele: 

 Clientul solicită ca alte persoane decât conducerea să ratifice sau să aprobe numirea 

unei firme pentru prestarea unei misiuni. 

 Clientul dispune de angajaţi competenţi, cu experienţă şi vechime în muncă, care pot 

lua decizii manageriale. 

 Clientul a implementat proceduri interne care asigură alegeri obiective în mandatarea 

misiunilor de non-asigurare. 

 Clientul deţine o structură de guvernanţă corporativă care asigură o supraveghere şi 

o comunicare adecvată în ceea ce priveşte serviciile firmei. 

 

 

 

SECŢIUNEA 210 

Numirea profesională 

Acceptarea unui client 

210.1  Înainte de acceptarea unei relaţii cu un client nou, un liber profesionist contabil trebuie să 

ia în considerare dacă acceptarea ar crea anumite ameninţări privind conformitatea cu 

principiile fundamentale. Ameninţările potenţiale la adresa integrităţii sau 

comportamentului profesional pot apărea, de exemplu, ca urmare a unor aspecte neclare 

asociate unui client (proprietarii, conducerea sau activităţile acestuia). 

210.2  Problemele referitoare la client care, dacă sunt cunoscute, ar putea ameninţa conformitatea 

cu principiile fundamentale includ, de exemplu implicarea clientului în activităţi ilegale 

(precum spălarea banilor), lipsa onestităţii sau existenţa unor practici de raportare 

financiară discutabile. 

210.3  Un liber profesionist contabil trebuie să evalueze importanţa oricăror ameninţări și să 

aplice măsurile de protecţie necesare pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil. 



 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Cunoașterea și înţelegerea clientului, a proprietarilor săi, a conducerii și a 

persoanelor responsabile cu guvernanţa și cu activităţile de afaceri; sau 

 Obţinerea angajamentului clientului cu privire la îmbunătăţirea practicilor de 

guvernanţă corporativă sau controalelor interne. 

210.4  În cazurile în care nu este posibil să se reducă ameninţările la un nivel acceptabil, liber 

profesionistul contabil trebuie să refuze începerea relaţiei cu clientul. 

210.5  Este recomandat ca un liber profesionist contabil să revizuiască periodic  deciziile care au 

condus la acceptarea misiunilor recurente la același client. 

Acceptarea misiunii 

210.6  Principiul fundamental al competenţei profesionale și al atenţiei cuvenite impune unui 

liber profesionist contabil obligaţia de a furniza numai acele servicii pe care are 

competenţa să le presteze. Înainte de acceptarea unei anumite misiuni pentru un client, un 

liber profesionist trebuie să determine dacă acceptarea ar atrage după sine ameninţări la 

adresa conformităţii cu principiile fundamentale. De exemplu, este creată o ameninţare 

generată de interesul personal la adresa competenţei profesionale și a atenţiei cuvenite 

dacă echipa misiunii nu deţine, sau nu poate dobândi, competenţele necesare pentru a 

desfășura în mod adecvat misiunea. 

210.7  Un liber profesionist contabil trebuie să evalueze importanţa ameninţărilor și să aplice 

măsurile de protecţie necesare pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Dobândirea unei înţelegeri adecvate a naturii activităţii clientului, complexităţii 

operaţiunilor sale, cerinţelor specifice misiunii, scopului, naturii şi domeniului de 

aplicare a activităţii ce urmează a fi prestată; 

 Dobândirea de cunoştinţe privind sectoarele de activitate sau aspectele cheie 

relevante; 

 Deţinerea sau obţinerea experienţei în ceea ce priveşte cerinţele de raportare sau 

reglementare relevante; 

 Desemnarea unui personal suficient care dispune de competenţele necesare; 

 Utilizarea de experţi, acolo unde este necesar; 

 Convenirea asupra unei limite realiste de timp pentru realizarea misiunii; sau 

 Conformitatea cu politicile şi procedurile de control al calităţii elaborate pentru a 

oferi o asigurare rezonabilă că misiunile specifice sunt acceptate numai atunci când 

pot fi realizate cu competenţă. 

210.8  Atunci când un liber profesionist contabil intenţionează să se bazeze pe consilierea sau 

activitatea unui expert, liber profesionistul contabil trebuie să determine dacă această 

încredere este fundamentată. Factorii care trebuie luaţi în considerare includ: reputaţia, 

experienţa, resursele disponibile şi standardele profesionale şi etice aplicabile. Aceste 

informaţii pot fi obţinute printr-o asociere anterioară cu respectivul expert sau prin 

consultarea cu alte părţi. 

Modificări ale numirii profesionale 

210.9  Un liber profesionist contabil care este rugat să înlocuiască un alt liber profesionist 

contabil sau care intenţionează să liciteze pentru preluarea unei misiuni deţinute în prezent 

de un alt liber profesionist contabil, trebuie să ia în considerare dacă există motive 

profesionale sau de altă natură, pentru a nu accepta misiunea, precum circumstanţe care 

ameninţă conformitatea cu principiile fundamentale, care nu pot eliminate sau reduse la un 

nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de protecţie. De exemplu, poate exista o 

ameninţare la adresa competenţei profesionale şi a atenţiei cuvenite dacă un liber 

profesionist contabil acceptă misiunea înainte de a cunoaşte toate detaliile necesare. 

210.10  Un liber profesionist contabil trebuie să evalueze importanţa oricăror ameninţări. În 

funcţie de natura misiunii, acest lucru ar putea presupune comunicarea directă cu 

profesionistul contabil existent pentru a determina faptele şi circumstanţele care stau la 



 

baza modificării propuse, astfel încât liber profesionistul contabil să poată decide dacă este 

adecvat să accepte misiunea. De exemplu, este posibil ca motivele aparente ale modificării 

numirii să nu reflecte în totalitate faptele şi este posibil ca acestea să indice dezacorduri cu 

contabilul existent care pot influenţa decizia de a accepta numirea. 

210.11  Atunci când este necesar trebuie aplicate măsuri de protecţie pentru a elimina sau reduce 

ameninţările la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Atunci când se răspunde cererilor de participare la licitaţii, să se prezinte în 

respectiva ofertă că, înainte de acceptarea misiunii, va fi solicitată o întrevedere cu 

profesionistul contabilul existent, pentru a cerceta dacă există motive profesionale 

sau de orice altă natură din cauza cărora numirea nu ar trebui acceptată; 

 Să i se solicite profesionistului contabil existent toate informaţiile cunoscute cu 

privire la orice fapte sau circumstanţe care, după părerea acestuia, ar trebui aduse la 

cunoştinţa profesionistului contabil propus, înainte ca acesta să decidă dacă acceptă 

sau nu misiunea; sau 

 Obţinerea informaţiilor necesare din alte surse. 

Atunci când ameninţările nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin 

aplicarea metodelor de protecţie şi nu pot fi obţinute, prin alte mijloace, informaţii 

satisfăcătoare cu privire la faptele necesare, un liber profesionist contabil trebuie să refuze 

misiunea. 

210.12  Unui liber profesionist contabil i se poate solicita să realizeze activităţi 

complementare sau suplimentare faţă de activitatea profesionistului contabilul existent. 

Aceste împrejurări pot genera ameninţări la adresa competenţei profesionale şi atenţiei 

cuvenite, ameninţări care rezultă, de exemplu, din informaţii incomplete sau din lipsa 

informaţiilor. Importanţa ameninţărilor trebuie evaluată și trebuie aplicate măsurile de 

protecţie necesare eliminării sau reducerii la un nivel acceptabil a acestor ameninţări. Un 

exemplu al unei asemenea măsuri de protecţie este notificarea  profesionistului contabil 

existent cu privire la activitatea propusă, fapt care i-ar da acestuia ocazia să furnizeze orice 

informaţii relevante, necesare pentru desfășurarea corectă a activităţii. 
Un profesionist contabil existent este obligat să menţină confidenţialitatea. Măsura în care acelui 

profesionist contabil îi este permis sau i se cere să discute afacerile clientului său cu un 

profesionist contabil propus, va depinde de natura misiunii și de următorii factori: 

(a) Dacă s-a obţinut permisiunea clientului pentru a dezvălui respectivele informaţii; 
sau 

(b) Cerinţele legale și etice cu privire la astfel de comunicări și prezentări de informaţii, 
care pot varia în funcţie de jurisdicţie. 

Circumstanţele în care profesionistului contabil i se cere sau i se poate cere să furnizeze 

informaţii confidenţiale sau în care aceste divulgări de informaţii pot fi adecvate sunt 

stabilite în Secţiunea 140 din Partea A a prezentului Cod. 

 

210.14 Un liber profesionist contabil va trebui, în general, să obţină permisiunea clientului, de 

preferabil în scris, pentru a iniţia discuţii cu profesionistul contabil existent. Odată ce 

permisiunea a fost obţinută,  profesionistul contabilul existent trebuie să respecte cerinţele 

legale şi de reglementare relevante care guvernează acest tip de solicitări. Atunci când 

profesionistul contabil existent furnizează informaţii, acestea vor fi furnizate cu onestitate 

şi fără ambiguităţi. Dacă profesionistul contabil propus nu poate comunica cu cel existent, 

profesionistul contabil propus trebuie să parcurgă toate etapele rezonabile pentru a obţine 

informaţiile necesare cu privire la orice ameninţări posibile prin orice alte mijloace, 

precum intervievarea părţilor terţe sau investigaţii de fond ale conducerii superioare sau 

ale persoanelor însărcinate cu guvernanţa clientului. 

 

 

 



 

SECŢIUNEA 220
2
 

Conflicte de interese 

220.1  Un liber profesionist contabil trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a identifica 

circumstanţele care ar putea genera un conflict de interese. Asemenea circumstanţe ar 

putea crea ameninţări privind conformitatea cu principiile fundamentale. De exemplu, o 

ameninţare la adresa obiectivităţii poate apărea atunci când un liber profesionist contabil 

concurează direct cu un client sau are o asociere în participaţie sau un acord similar cu un 

competitor important al clientului. O ameninţare la adresa obiectivităţii sau 

confidenţialităţii poate fi generată şi atunci când un liber profesionist contabil prestează 

servicii pentru clienţi ale căror interese sunt în conflict sau pentru clienţi care au o dispută 

cu privire la subiectul sau tranzacţia în cauză. 

220.2  Un liber profesionist contabil trebuie să evalueze importanţa oricăror ameninţări și să 

aplice măsurile de protecţie necesare, pentru a elimina sau reduce ameninţările la un nivel 

acceptabil. Înainte de acceptarea sau continuarea unei relaţii sau misiuni specifice cu un 

client, liber profesionistul contabil trebuie să evalueze importanţa oricăror ameninţări 

generate de interesele de afaceri sau de relaţiile cu clientul ori cu o parte terţă. 

220.3  În funcţie de circumstanţele care generează conflictul, este necesară, în general, aplicarea 

uneia sau mai multora dintre următoarele măsuri de protecţie: 

(a) Notificarea clientului cu privire la interesul de afaceri sau la activităţile firmei care 

pot reprezenta un conflict de interese şi obţinerea consimţământului clientului de a 

acţiona în asemenea împrejurări; sau 

(b) Notificarea tuturor părţilor relevante cunoscute cu privire la faptul că liber 

profesionistul contabil acţionează în numele a două sau mai multe părţi într-un 

aspect în privinţa căruia interesele lor sunt în conflict şi obţinerea consimţământului 

acestora de a acţiona astfel; sau 

(c) Notificarea clientului cu privire la faptul că liber profesionistul contabil nu 

acţionează în mod exclusiv pentru niciun client în vederea furnizării serviciilor 

propuse (de exemplu, într-un anumit sector al pieţei sau în ceea ce priveşte un 

anumit serviciu) şi obţinerea consimţământului clientului de a acţiona astfel. 

220.4  Profesionistul contabil trebuie, de asemenea, să determine dacă va aplica una sau mai 

multe dintre următoarele măsuri de protecţie suplimentare: 

(a) Utilizarea unor echipe distincte de misiune; 

(b) Proceduri de împiedicare a accesului la informaţii (de exemplu, o separare fizică 

distinctă a unor astfel de echipe, completarea confidenţială şi securizată a datelor); 

(c) Îndrumări clare pentru membrii echipei misiunii privind aspectele de securitate și 

confidenţialitate; 

(d) Utilizarea acordurilor de confidenţialitate semnate de către angajaţii şi partenerii  

firmei; şi 

(e) Revizuirea periodică a aplicării măsurilor de protecţie de către o persoană cu 

experienţă care nu este implicată în misiunile  cu clientul respectiv. 

220.5  Atunci când un conflict de interese generează o ameninţare la adresa unuia sau mai multor 

principii fundamentale, inclusiv obiectivitatea, confidenţialitatea sau comportamentul 

profesional, ameninţare care nu poate fi eliminată sau redusă la un nivel acceptabil prin 

aplicarea măsurilor de protecţie, liber profesionistul contabil trebuie să refuze respectiva 

misiune sau să se retragă din una sau mai multe misiuni conflictuale. 

220.6  Atunci când un liber profesionist contabil a solicitat consimţământul unui client de a 

acţiona pentru o altă parte (care ar putea fi un client existent sau nu) într-o problemă în 

care interesele celor doi sunt în conflict, iar acest consimţământ i-a fost refuzat de către 

client, atunci liber profesionistul contabil nu trebuie să continue să acţioneze în numele 

uneia dintre părţile implicate în problema care generează conflictul de interese. 

                                                 
2  Această secț iune va fi înlocuită de Secț iunea 220 revizuită, care face referire la conflictele de interese şi care 

intră în vigoare la 1 iulie 2014. A se vedea pagina 176. 



 

 

 

SECŢIUNEA 230 

Opinii suplimentare 

230.1  În situaţiile în care unui liber profesionist contabil i se solicită să ofere o opinie 

suplimentară cu privire la aplicarea standardelor sau principiilor de contabilitate, audit, de 

raportare sau a altor standarde sau principii în anumite circumstanţe sau tranzacţii de către 

sau în numele unei companii sau entităţi care nu este un client existent, pot fi generate 

ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. De exemplu, poate exista o 

ameninţare privind competenţa profesională şi atenţia cuvenită în circumstanţe în care o 

opinie suplimentară nu se bazează pe acelaşi set de fapte ca cel pe care îl are la dispoziţie 

profesionistul contabil existent sau se bazează pe probe necorespunzătoare. Existenţa și 

importanţa oricărei ameninţări va depinde de circumstanţele solicitării şi de toate celelalte 

fapte disponibile şi ipoteze relevante pentru exprimarea unui raţionament profesional. 

230.2 Atunci când i se solicită o astfel de opinie, un liber profesionist contabil trebuie să evalueze 

importanţa ameninţărilor şi, atunci când este necesar, să aplice măsuri de protecţie pentru a 

le elimina sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. Astfel de măsuri de protecţie pot 

include obţinerea permisiunii clientului de a contacta contabilul existent, descrierea, în 

cadrul comunicării cu acel client, a limitărilor aferente oricărei opinii şi furnizarea unei 

copii a opiniei către contabilul existent. 

230.3  Dacă entitatea sau compania care solicită opinia nu va permite comunicarea cu contabilul 

existent, un liber profesionist contabil trebuie să evalueze dacă, în circumstanţele date, 

este adecvat să ofere opinia cerută. 

 

 

 

 

SECŢIUNEA 240 

Onorarii şi alte tipuri de remuneraţii 

240.1  Atunci când se încep negocierile privind serviciile profesionale, un liber profesionist 

contabil poate menţiona orice onorariu pe care îl consideră adecvat. Faptul că un liber 

profesionist contabil poate percepe un onorariu mai mic decât un altul nu este, în sine, 

lipsit de etică. Cu toate acestea, pot exista ameninţări la adresa conformităţii cu principiile 

fundamentale care sunt generate de nivelurile diferite ale onorariilor percepute. De 

exemplu, o ameninţare cauzată de interesul personal la adresa competenţei profesionale şi 

a atenţiei cuvenite este generată dacă respectivul onorariu perceput este atât de mic încât 

ar putea fi dificil să se realizeze misiunea în conformitate cu standardele tehnice şi 

profesionale aplicabile. 

240.2  Existenţa și importanţa unor astfel de ameninţări va depinde de factori precum nivelul 

onorariului perceput şi serviciile pentru care se aplică. Importanţa oricărei ameninţări 

trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina 

ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de 

protecţie includ: 

 Atragerea atenţiei clientului cu privire la termenii misiunii şi, în special, la baza în 

funcţie de care sunt percepute onorariile şi cu privire la serviciile acoperite de 

onorariul perceput. sau 

 Alocarea timpului necesar şi a personalului calificat pentru realizarea sarcinii. 

240.3 Onorariile contingente sunt adesea utilizate pentru anumite tipuri de misiuni de non-

asigurare.
3
 Totuşi, ele pot genera, în anumite circumstanţe, ameninţări la adresa 

                                                 
3  Onorariile contingente pentru serviciile de non–asigurare furnizate 

clienţilor de audit şi altor clienţi de asigurare sunt discutate în 

Secț iunile 290 şi 291 ale prezentului Cod. 



 

conformităţii cu principiile fundamentale. Ele ar putea genera o ameninţare de interes 

personal la adresa obiectivităţii. Existenţa şi importanţa acestor ameninţări depinde de 

factori precum: 

 Natura misiunii. 

 Limitele valorilor posibile ale onorariului. 

 Baza pentru determinarea onorariului. 

 Dacă rezultatul tranzacţiei va fi revizuit de o parte terţă independentă. 

240.4  Importanţa unor astfel de ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de 

protecţie necesare pentru a le elimina sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Un pre-contract scris cu clientul, privind baza de remunerare. 

 Prezentarea către grupul ţintă de utilizatori a activităţii realizate de către liber 

profesionistul contabil şi a bazei de remunerare. 

 Politici şi proceduri de control al calităţii. sau 

 Revizuirea de către o parte terţă independentă a activităţii realizate de către liber 

profesionistul contabil. 

240.5  În anumite circumstanţe, un liber profesionist contabil poate primi o taxă sau un comision 

de recomandare pentru un client. De exemplu, atunci când un liber profesionist contabil nu 

furnizează serviciile specifice solicitate, poate primi un onorariu pentru recomandarea 

unui client altui liber profesionist contabil sau unui alt expert. Un liber profesionist 

contabil poate primi un comision de la o parte terţă (spre exemplu de la un furnizor de 

software) pentru vânzarea de bunuri sau servicii unui client. Acceptarea unei asemenea 

taxe sau comision de recomandare generează ameninţări de interes personal la adresa 

obiectivităţii şi competenţei profesionale şi atenţiei cuvenite. 

240.6  Un liber profesionist contabil poate, de asemenea, să plătească o astfel de taxă de 

recomandare pentru a obţine un client, spre exemplu, în cazul în care clientul respectiv 

este client al unui alt liber profesionist contabil dar solicită servicii specifice, care nu pot fi 

oferite de contabilul existent. Plata unei asemenea taxe de recomandare generează, de 

asemenea, o ameninţare de interes personal la adresa obiectivităţii şi competenţei 

profesionale şi atenţiei cuvenite. 

240.7  Trebuie să se evalueze importanţa ameninţării și să se aplice măsurile de protecţie, atunci 

când este necesar, pentru a elimina ameninţarea sau pentru a o reduce la un nivel 

acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Informarea clientului în legătură cu orice aranjament de plată a unei taxe de 

recomandare către un alt profesionist contabil pentru activitatea recomandată. 

 Informarea clientului în legătură cu orice aranjamente pentru a primi o taxă de 

recomandare pentru recomandarea clientului unui alt liber profesionist contabil; sau 

 Obţinerea unui acord prealabil din partea clientului privind aranjamentele aferente 

recomandărilor pentru vânzarea de către o parte terţă a unor bunuri sau servicii către 

client. 

240.8 Un liber profesionist contabil poate achiziţiona integral sau parţial o altă firmă, pe bază de 

plăţi efectuate către persoanele care au deţinut anterior firma, sau către moştenitorii sau 

posesorii acestora. Astfel de plăţi nu sunt considerate taxe sau comisioane de recomandare 

în contextul alineatelor 240.5-240.7 de mai sus. 

 

 

SECŢIUNEA 250 

Marketingul serviciilor profesionale 

250.1  Atunci când un liber profesionist contabil solicită noi misiuni prin publicitate sau alte 

tipuri de marketing, pot exista ameninţări la adresa conformităţii cu principiile 

fundamentale. De exemplu, o ameninţare de interes personal asupra conformităţii cu 

principiul competenţei profesionale este generată dacă serviciile, performanţele sau 

produsele sunt promovate într-un mod care este în neconcordanţă cu acest principiu. 



 

250.2  Un liber profesionist contabil nu trebuie să compromită profesia atunci când promovează 

serviciile profesionale. Liber profesionistul contabil trebuie să fie onest şi loial şi nu 

trebuie: 

(a) Să emită pretenţii exagerate pentru serviciile oferite, calificările deţinute sau 

experienţa câştigată; sau 

(b) Să facă referiri compromiţătoare sau comparaţii nefundamentate referitoare la 

activitatea altora. 

Dacă liber profesionistul contabil are îndoieli cu privire la caracterul adecvat al unei 

anumite forme de publicitate sau marketing, liber profesionistul contabil trebuie să aibă în 

vedere consultarea organismului profesional relevant. 

 

 

SECŢIUNEA 260 

Cadouri şi ospitalitate 

260.1  Este posibil ca unui liber profesionist contabil sau unui membru al familiei dependente sau 

unei rude apropiate a acestuia să i se ofere cadouri sau ospitalitate din partea unui client. O 

astfel de ofertă poate genera ameninţări la adresa conformităţii cu principiile 

fundamentale. De exemplu, ameninţări de interes personal sau de familiaritate asupra 

obiectivităţii pot fi create dacă este acceptat un cadou din partea unui client; ameninţări de 

intimidare la adresa obiectivităţii pot apărea ca urmare a posibilităţii ca aceste oferte să fie 

făcute publice. 

260.2  Existenţa și importanţa oricărei ameninţări va depinde de natura, valoarea şi intenţia din 

spatele ofertei. Atunci când sunt oferite unui liber profesionist contabil cadouri şi 

ospitalitate pe care o parte terţă rezonabilă le-ar considera în mod evident neînsemnate şi 

irelevante, acesta poate concluziona că oferta este făcută în cursul normal al activităţii, 

fără intenţia specifică de a influenţa luarea deciziilor sau de a obţine informaţii. În astfel 

de cazuri, liber profesionistul contabil poate concluziona, în general, că orice ameninţare 

la adresa conformităţii cu principiile fundamentale este la un nivel acceptabil. 

260.3 Un liber profesionist contabil trebuie să evalueze importanţa oricăror ameninţări și să aplice 

măsurile de protecţie necesare pentru a le elimina sau a le reduce la un nivel acceptabil. 

Atunci când ameninţările nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin 

aplicarea măsurilor de protecţie, un liber profesionist contabil nu trebuie să accepte o 

astfel de ofertă. 

 

 

SECŢIUNEA 270 

Custodia activelor clientului 

270.1  Un liber profesionist contabil nu trebuie să îşi asume custodia lichidităţilor sau a altor 

active ale unui client decât dacă acest lucru este permis prin lege, şi în acest caz, în 

conformitate cu orice obligaţii legale suplimentare impuse unui liber profesionist contabil 

care deţine astfel de active. 

270.2 Deţinerea activelor unui client creează ameninţări în ceea ce priveşte conformitatea cu 

principiile fundamentale; spre exemplu, există o ameninţare de interes personal privind 

comportamentul profesional şi poate fi o ameninţare de interes personal privind 

obiectivitatea, rezultată din deţinerea activelor clientului. Un liber profesionist contabil 

căruia i se încredinţează lichidităţi (sau alte active) aparţinând altor persoane, trebuie deci 

să: 

(a) Păstreze astfel de active separat de cele personale sau ale firmei; 

(b) Folosească astfel de active numai pentru scopul în care au fost destinate; 

(c) În orice moment, să fie pregătit să răspundă oricăror persoane îndreptăţite, pentru 

acele active, precum şi pentru orice venit, dividend sau câştig generat; şi 

(d) Să respecte toate legile şi reglementările relevante privind deţinerea şi evidenţa unor 

astfel de active. 



 

270.3  Ca parte a procedurilor de acceptare a clientului și a misiunii pentru astfel de servicii ce 

pot implica custodia activelor clientului, un liber profesionist contabil trebuie să efectueze 

investigaţii adecvate privind provenienţa unor astfel de active şi trebuie să aibă în vedere 

obligaţiile legale şi de reglementare. De exemplu, dacă activele sunt rezultatul unor 

activităţi ilegale, precum spălarea banilor, s-ar genera o ameninţare la adresa conformităţii 
cu principiile fundamentale. În asemenea situaţii, profesionistul contabil poate recurge la 

consiliere juridică. 

 

 

 

SECŢIUNEA 280 

Obiectivitate – Toate serviciile 

280.1  Un liber profesionist contabil trebuie să determine, atunci când oferă orice servicii 

profesionale, dacă există ameninţări la adresa conformităţii cu principiul fundamental al 

obiectivităţii care rezultă din interesele avute în, sau relaţiile cu un client sau cu directorii, 

membrii conducerii sau angajaţii acestuia. De exemplu, o ameninţare de familiaritate la 

adresa obiectivităţii poate fi generată de o relaţie de familie, o relaţie apropiată personală 

sau o relaţie de afaceri. 

280.2 Un liber profesionist contabil care oferă un serviciu de asigurare trebuie să fie independent 

faţă de clientul de asigurare. Independenţa de raţiune şi independenţa de acţiune sunt 

necesare pentru a i se permite liber profesionistului contabil să exprime o opinie care să fie 

percepută ca neafectată de subiectivism, conflicte de interese sau influenţe nedorite din 

partea altor părţi. Secţiunile 290 și 291 oferă îndrumări specifice privind cerinţele de 

independenţă pentru liber profesioniștii contabili atunci când efectuează misiuni de 

asigurare. 

280.3  Existenţa ameninţărilor la adresa obiectivităţii în oferirea oricărui serviciu profesional va 

depinde de circumstanţele specifice ale misiunii şi de natura activităţii pe care o 

desfășoară liber profesionistul contabil. 

280.4  Un liber profesionist contabil trebuie să evalueze importanţa oricăror ameninţări şi să 

aplice măsurile de protecţie necesare pentru a le elimina sau a le reduce la un nivel 

acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Retragerea din echipa misiunii; 

 Proceduri de supraveghere; 

 Încheierea relaţiei financiare sau de afaceri care generează ameninţarea; 

 Discutarea problemei cu nivelurile superioare ale conducerii firmei; sau 

 Discutarea problemei cu persoanele însărcinate cu guvernanţa clientului. 

Dacă măsurile de protecţie nu pot elimina sau reduce ameninţările la un nivel acceptabil, 

profesionistul contabil trebuie să refuze sau să înceteze misiunea respectivă. 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA 290
4
 

INDEPENDENŢĂ -  MISIUNI DE AUDIT ȘI REVIZUIRE 

Structura secţiunii 

290.1 Această secţiune abordează cerinţele cu privire la independenţă pentru misiunile de audit 

și misiunile de revizuire, care sunt misiuni de asigurare în cadrul cărora un liber 

                                                 
4  Amendamentele la această secţiune aferente modificărilor Codului în abordarea unei încălcări a unei cerinţe a 

Codului vor intra în vigoare la 1 aprilie 2014. A se vedea pagina 169. 

 



 

profesionist contabil exprimă o concluzie cu privire la situaţiile financiare. Astfel de 

misiuni cuprind misiuni de audit și de revizuire în vederea raportării pe baza unui set 

complet de situaţii financiare sau a unei componente a unei situaţii financiare. Cerinţele 

de independenţă pentru misiunile de asigurare, care nu constituie nici misiuni de audit, 

nici misiuni de revizuire, sunt discutate în Secţiunea 291. 

290.2 În anumite circumstanţe care implică misiuni de audit în care raportul de audit include o 

restricţie cu privire la utilizare și distribuire și cu condiţia îndeplinirii anumitor condiţii, 
cerinţele de independenţă din această secţiune pot fi modificate după cum este menţionat 

în alineatele 290.500 - 290.514. Nu sunt permise modificări în cazul unui audit al 

situaţiilor financiare prevăzut de lege sau reglementări. 

290.3 În această secţiune termenul (termenii) de: 

(a) ”Audit”, ”echipă de audit”, ”misiune de audit”, ”client de audit” și ”raport de audit” 

includ revizuirea, echipa de revizuire, misiunea de revizuire, clientul de revizuire, și 

raportul de revizuire; şi 

(b) ”Firmă” include firma din cadrul unei reţele, cu excepţia cazurilor în care se prevede 

altfel. 

O abordare a cadrului conceptual al independenţei 

290.4 În cazul misiunilor de audit, este în interesul public şi, prin urmare, prevăzut în prezentul 

Cod, ca membrii echipelor de audit, ai firmelor şi firmelor din cadrul unei reţele
 
să fie 

independenţi faţă de clienţii de audit. 

290.5 Obiectivul acestei secţiuni este acela de a oferi sprijin firmelor și membrilor echipelor de 

audit atunci când aplică abordarea cadrului conceptual descrisă în cele ce urmează, pentru 

atingerea și menţinerea independenţei. 

290.6 Independenţa cuprinde: 

(a) Independenţa de raţiune 

Starea de spirit care permite exprimarea unei concluzii fără a fi afectat de influenţe 

care compromit raţionamentul profesional, permiţându-i astfel unei persoane să 

acţioneze cu integritate şi să îşi exercite obiectivitatea şi scepticismul profesional. 

(b) Independenţa de acţiune 

Evitarea faptelor şi a situaţiilor care sunt atât de importante încât o parte terţă 

rezonabilă şi informată, care, analizând toate faptele şi circumstanţele specifice, ar 

putea ajunge la concluzia că integritatea, obiectivitatea sau scepticismul profesional 

ale firmei sau ale unui membru al echipei de audit au fost compromise. 

290.7 Abordarea cadrului conceptual trebuie aplicată de profesioniștii contabili pentru: 

(a) Identificarea ameninţărilor la adresa independenţei; 

(b) Evaluarea importanţei ameninţărilor identificate; şi 

(c) Aplicarea măsurilor de protecţie, atunci când este necesar, pentru a elimina 

ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. 

Când profesionistul contabil apreciază că măsurile de protecţie adecvate nu sunt 

disponibile sau nu pot fi aplicate pentru a elimina sau pentru a reduce ameninţările la un 

nivel acceptabil, profesionistul contabil trebuie să elimine circumstanţele sau relaţiile care 

generează ameninţările sau să refuze ori să înceteze misiunea de audit. 

Un profesionist contabil trebuie să utilizeze raţionamentul profesional în aplicarea acestui 

cadru conceptual. 

290.8 Multe circumstanţe diferite sau combinaţii de circumstanţe pot fi relevante în evaluarea 

ameninţărilor la adresa independenţei. Este imposibil de definit fiecare situaţie care 

generează ameninţări la adresa independenţei şi de specificat acţiunile corespunzătoare. 

Prin urmare, prezentul Cod stabilește un cadru conceptual care solicită firmelor și 

membrilor echipelor de audit să identifice, să evalueze și să abordeze ameninţările la 

adresa independenţei. Abordarea cadrului conceptual sprijină liber profesioniștii contabili 

să se conformeze cu cerinţele etice ale prezentului Cod. Aceasta cuprinde multe variaţii 
ale circumstanţelor care generează ameninţări la adresa independenţei și care pot 



 

împiedica un profesionist contabil să conchidă că o situaţie este permisă dacă ea nu este 

interzisă, în mod specific. 

290.9 Alineatele 290.100 și cele care i se succed descriu modul în care urmează a fi aplicată 

abordarea cadrului conceptual cu privire la independenţă. Aceste alineate nu abordează 

toate circumstanţele și relaţiile care generează sau pot genera ameninţări la adresa 

independenţei. 

290.10 În procesul de luare a deciziei de acceptare sau continuare a unei misiuni sau a deciziei 

dacă o anumită persoană poate fi membru al echipei de audit, o firmă trebuie să identifice 

și să evalueze ameninţările la adresa independenţei. Dacă ameninţările nu sunt la un nivel 

acceptabil și decizia se referă la acceptarea unei misiuni sau la includerea unei anumite 

persoane în cadrul echipei de audit, firma trebuie să determine dacă sunt disponibile 

măsuri de siguranţă pentru a elimina ameninţările sau pentru a le reduce la un nivel 

acceptabil. Dacă decizia se referă la oportunitatea continuării unei misiuni, firma trebuie 

să determine dacă vreuna dintre măsurile de protecţie existente va continua să fie eficientă 

pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil sau dacă alte măsuri de 

protecţie vor trebui aplicate sau dacă misiunea trebuie încetată. Oricând este adusă la 

cunoştinţa firmei o nouă informaţie cu privire la o ameninţare la adresa independenţei, pe 

parcursul misiunii, firma trebuie să evalueze importanţa ameninţării în conformitate cu 

abordarea cadrului conceptual. 

290.11 În cadrul acestei secţiuni se face referire la importanţa ameninţărilor la adresa 

independenţei. În evaluarea importanţei unei ameninţări, trebuie să se fie luaţi în 

considerare atât factorii calitativi, cât și cei cantitativi. 

290.12 În majoritatea cazurilor, această secţiune nu prescrie responsabilitatea specifică a 

persoanelor din cadrul firmei cu privire la acţiunile referitoare la independenţă, deoarece 

responsabilitatea poate varia în funcţie de dimensiunea, structura și organizarea unei 

firme. Standardele Internaţionale de Control al Calităţii (ISQC) prevăd ca firma să 

stabilească politici și proceduri menite să confere o asigurare rezonabilă a menţinerii 

independenţei în cazurile prevăzute prin cerinţele etice relevante. Mai mult, Standardele 

Internaţionale de Audit (ISA-uri) prevăd ca partenerul misiunii să formuleze o concluzie 

asupra conformităţii cu cerinţele referitoare la independenţă aplicabile misiunii. 

Reţele și firme din cadrul unei reţele 

290.13 Dacă o firmă este considerată a fi o firmă din cadrul unei reţele, firma trebuie să fie 

independentă faţă de clienţii de audit ai celorlalte firme din cadrul reţelei (dacă prezentul 

Cod nu prevede altfel). Cerinţele de independenţă din această secţiune, care sunt 

aplicabile unei firme din cadrul unei reţele, sunt aplicabile oricărei entităţi, precum un 

cabinet de consultanţă sau o firmă de avocatură, care întrunește cerinţele definiţiei firmei 

din cadrul unei reţele, indiferent dacă entitatea însăși se încadrează în definiţia unei firme. 

290.14 Pentru a îşi spori capacitatea de a furniza servicii profesionale, firmele formează frecvent 

structuri de dimensiuni mai mari cu alte firme şi entităţi. Dacă aceste structuri mai mari 

creează o reţea depinde de anumite fapte şi circumstanţe şi nu de măsura în care firmele şi 

entităţile sunt separate şi distincte din punct de vedere legal. De exemplu, o structură mai 

mare poate avea numai scopul de a facilita recomandarea activităţilor, ceea ce, în sine, nu 

întruneşte criteriile necesare pentru a constitui o reţea. În mod alternativ, o structură mai 

mare poate fi constituită în scopul cooperării, iar firmele utilizează în comun un nume de 

marcă, un sistem comun de control al calităţii sau resurse profesionale semnificative şi în 

consecinţă sunt considerate a fi o reţea. 

290.15 Raţionamentul utilizat pentru a determina dacă o structură mai mare constituie o reţea 

trebuie să ia în considerare dacă o parte terţă rezonabilă şi informată, analizând toate 

faptele şi circumstanţele specifice, poate ajunge la concluzia că entităţile sunt asociate în 

aşa fel încât există o reţea. Acest raţionament trebuie aplicat în mod consecvent în cadrul 

reţelei. 



 

290.16 În cazul în care structura mai mare este creată în scopul cooperări şi are în mod clar ca 

obiectiv obţinerea de profit sau repartizarea costurilor între entităţile din cadrul structurii, 

aceasta este considerată a fi o reţea. Totuşi, repartizarea costurilor nesemnificative nu 

conduce, în sine, la crearea unei reţele. În plus, dacă repartizarea costurilor este limitată 

doar la acele costuri legate de realizarea unor metodologii, manuale sau cursuri de 

instruire în audit, acest lucru, în sine, nu ar crea o reţea. Mai mult, o asociere între o firmă 

şi o entitate cu care în alte situaţii nu ar exista niciun tip de conexiuni pentru a furniza în 

comun un serviciu sau pentru a dezvolta în comun un produs nu creează, în sine, o reţea. 

290.17 În cazul în care structura mai mare este creată în scopul cooperării iar entităţile din cadrul 

structurii împart o structură comună de proprietate, control sau conducere, aceasta este 

considerată a fi o reţea. Aceasta poate fi înfiinţată prin contract sau prin alte mijloace. 

290.18 În cazul în care structura mai mare este creată în scopul cooperării iar entităţile din cadrul 

structurii au politici și proceduri comune de control al calităţii, aceasta este considerată a 

fi o reţea. În acest scop, politicile și procedurile comune de control al calităţii sunt cele 

elaborate, implementate și monitorizate în cadrul structurii mai mari. 

290.19 În cazul în care structura mai mare este creată în scopul cooperării iar entităţile din cadrul 

structurii au o strategie comună de afaceri, aceasta este considerată a fi o reţea. O strategie 

comună de afaceri presupune un acord din partea entităţilor de a atinge anumite obiective 

strategice comune. O entitate nu este considerată a fi o firmă din cadrul unei reţele doar în 

baza cooperării sale cu altă entitate pentru a răspunde în comun la o cerere de propuneri 

pentru furnizarea unui serviciu profesional. 

290.20 În cazul în care structura mai mare este creată în scopul cooperării iar entităţile din cadrul 

structurii împart utilizarea unui nume comun de marcă, aceasta este considerată a fi o 

reţea. Un nume comun de marcă include iniţiale comune sau o denumire comună. Se 

consideră că o firmă utilizează un nume comun de marcă dacă include, de exemplu, 

numele de marcă comun ca parte a, sau împreună cu, numele firmei, atunci când un 

partener al firmei semnează un raport de audit. 

290.21 Chiar dacă o firmă nu aparţine unei reţele şi nu utilizează un nume de marcă comun ca 

parte a numelui firmei, poate crea aparenţa că aparţine unei reţele dacă în antetul 

articolelor de papetărie sau în materialele promoţionale face referire la faptul că este 

membru al unei asocieri de firme. În consecinţă, dacă nu se acordă atenţie modului în care 

o firmă descrie această calitate de membru, se poate crea percepţia că firma aparţine unei 

reţele. 

290.22 Dacă o firmă vinde o componentă a practicii sale, contractul de vânzare stipulează uneori 

că, pentru o perioadă limitată de timp, componenta poate continua să folosească numele 

firmei, sau un element al numelui, chiar dacă aceasta nu mai are legătură cu firma. În 

astfel de circumstanţe, deşi cele două entităţi pot funcţiona sub un nume comun, condiţiile 

sunt de aşa natură încât acestea nu aparţin unei structuri mai mari create în scopul 

cooperării şi nu sunt, în consecinţă, firme din cadrul unei reţele. Acele entităţi trebuie să 

determine modul în care prezintă faptul că nu sunt firme din cadrul unei reţele atunci când 

se prezintă unor părţi externe. 

290.23 În cazul în care structura mai mare este creată în scopul cooperării iar entităţile din cadrul 

structurii împart o parte semnificativă din resursele profesionale, aceasta este considerată a 

fi o reţea. Resursele profesionale includ: 

 Sisteme comune ce le permit firmelor să facă schimb de informaţii precum date 

referitoare la clienţi, facturare şi pontaj; 

 Parteneri şi angajaţi; 

 Departamente tehnice care se consultă cu privire la aspecte, tranzacţii sau 

evenimente tehnice sau specifice unui sector de activitate, pentru misiunile de 

asigurare; 

 O metodologie de audit sau manuale de audit; şi 

 Cursuri şi facilităţi de instruire. 



 

290.24 Determinarea măsurii în care resursele profesionale împărţite sunt semnificative şi, în 

consecinţă, dacă firmele fac parte dintr-o reţea, trebuie făcută pe baza circumstanţelor şi 

faptelor relevante. În cazul în care resursele împărţite sunt limitate la o metodologie de 

audit şi manuale de audit comune, fără a avea loc niciun schimb de personal sau de 

informaţii privind clienţii sau piaţa, este puţin probabil ca resursele împărţite să fie 

considerate semnificative. Aceleaşi principii se aplică unei iniţiative comune de instruire. 

În cazul în care, totuşi, resursele împărţite implică schimbul de persoane sau informaţii, 

precum cazul în care angajaţii sunt selectaţi dintr-un grup comun, sau un departament 

tehnic comun este creat în cadrul structurii mai mari care furnizează consultanţă tehnică 

firmelor participante, pe care acestea sunt obligate să o urmeze, este mai probabil ca o 

parte terţă rezonabilă şi informată să ajungă la concluzia că resursele comune sunt 

semnificative. 

Entităţi de interes public 

290.25 Secţiunea 290 conţine prevederi suplimentare care reflectă amploarea interesului public în 

anumite entităţi. În contextul acestei secţiuni, entităţile de interes public sunt: 

(a) Toate entităţile cotate; şi 

(b) Orice entitate: 

(i) Definită prin reglementări sau legislaţie drept o entitate de interes public; sau 

(ii) Al cărei audit trebuie desfăşurat, aşa cum prevăd reglementările sau legislaţia, 

în conformitate cu aceleaşi cerinţe de independenţă care se aplică auditului 

entităţilor cotate. Asemenea reglementări pot fi promulgate de orice autoritate 

de reglementare relevantă, inclusiv o autoritate de reglementare a auditului. 

290.26 Firmele și organismele membre sunt încurajate să determine dacă trebuie să trateze şi alte 

entităţi, sau anumite categorii de entităţi, drept entităţi de interes public, atunci când 

acestea au un număr mare sau o gamă variată de părţi interesate. Factorii care trebuie luaţi 
în considerare includ: 

 Natura activităţii, precum deţinerea de active în baza capacităţii de custodie pentru 

un număr mare de părţi interesate. Exemplele pot include instituţiile financiare, 

precum băncile sau companiile de asigurare și fonduri de pensii; 

 Dimensiunea; şi 

 Numărul de angajaţi. 
Entităţi afiliate 

290.27 În cazul unui client de audit care este entitate cotată, referinţele la un client de audit din 

această secţiune includ entităţile afiliate ale clientului (dacă nu se prevede altfel). Pentru 

toţi ceilalţi clienţi de audit, referinţele la un client de audit din această secţiune includ 

entităţile afiliate asupra cărora clientul deţine controlul direct sau indirect. Atunci când 

echipa de audit știe sau are motive să creadă că relaţia sau situaţiile care implică o altă 

entitate afiliată a clientului sunt relevante pentru evaluarea independenţei firmei faţă de 

client, echipa de audit trebuie să includă acea entitate afiliată în identificarea și evaluarea 

ameninţărilor la adresa independenţei și în aplicarea măsurilor de protecţie adecvate. 

Persoanele însărcinate cu guvernanţa 

290.28 Chiar și atunci când prezentul Cod, standardele de audit aplicabile, legea sau 

reglementările nu prevăd în mod explicit, este încurajată comunicarea periodică între firmă 

și persoanele însărcinate cu guvernanţa clientului de audit cu privire la relaţii și alte 

aspecte care ar putea, în opinia firmei, să afecteze, în mod rezonabil, independenţa. Astfel 

de comunicări permit persoanelor însărcinate cu guvernanţa să: 

(a) Aprecieze raţionamentele firmei în identificarea şi evaluarea ameninţărilor la adresa 

independenţei, 

(b) Aprecieze gradul de adecvare al măsurilor de protecţie aplicate pentru a le elimina 

sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil, şi 

(c) Întreprindă acţiunile corespunzătoare. 



 

O asemenea abordare poate fi utilă mai ales în ceea ce privește ameninţările generate de 

intimidare și familiaritate. 

Documentaţia 

290.29 Documentaţia furnizează probe ale raţionamentelor aplicate de profesionistul contabil în 

formularea concluziilor cu privire la conformitatea cu cerinţele de independenţă. Absenţa 

documentaţiei nu determină dacă o firmă a luat sau nu în considerare un anumit aspect sau 

dacă aceasta este independentă sau nu. 

Profesionistul contabil trebuie să documenteze concluziile cu privire la conformitatea cu 

cerinţele de independenţă și conţinutul oricăror discuţii relevante care sprijină acele 

concluzii. În consecinţă: 

(a) Când sunt necesare măsuri de protecţie pentru a reduce o ameninţare la un nivel 

acceptabil, profesionistul contabil trebuie să documenteze natura ameninţării și 

măsurile de protecţie în vigoare sau aplicate care reduc ameninţarea la un nivel 

acceptabil; şi 

(b) Când o ameninţare a necesitat o analiză semnificativă pentru a determina dacă sunt 

necesare măsuri de protecţie şi profesionistul contabil a conchis că nu, deoarece 

nivelul ameninţării era deja acceptabil, profesionistul contabil trebuie să 

documenteze natura ameninţării și argumentul pe care şi-a bazat concluzia. 

Durata misiunii 

290.30 Independenţa faţă de clientul de audit este necesară atât pe durata misiunii, cât și de-a 

lungul perioadei acoperite de situaţiile financiare. Durata misiunii începe atunci când 

echipa de audit începe să presteze servicii de audit. Durata misiunii se încheie odată cu 

emiterea raportului de audit. Dacă misiunea are o natură recurentă, aceasta se încheie în 

momentul în care oricare dintre părţi notifică fie încetarea relaţiei profesionale, fie la 

emiterea raportului final de audit, în funcţie de care dintre aceste două acţiuni are loc 

ultima. 

290.31 Atunci când o entitate devine un client de audit în timpul sau după perioada acoperită de 

situaţiile financiare pe baza cărora firma va exprima o opinie, firma trebuie să determine 

dacă pot apărea ameninţări referitoare la independenţă din cauza: 

(a) Relaţiilor financiare sau de afaceri cu clientul de audit în timpul sau după perioada 

acoperită de situaţiile financiare, dar înainte de acceptarea misiunii de audit; sau 

(b) Serviciilor anterioare prestate către clientul de audit. 

290.32 Dacă s-a prestat un serviciu de non - asigurare pentru clientul de audit în timpul sau după 

perioada acoperită de situaţiile financiare, dar înainte ca echipa de audit să înceapă 

furnizarea serviciilor de audit, iar serviciul va fi interzis pe durata misiunii de audit, firma 

trebuie să evalueze orice ameninţare la adresa independenţei generată de serviciul 

respectiv. Dacă o ameninţare nu este la un nivel acceptabil, misiunea de audit va fi 

acceptată doar dacă sunt aplicate măsuri de protecţie pentru eliminarea oricăror ameninţări 

sau pentru reducerea lor la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie 

includ: 

 Neincluderea personalului care a prestat serviciul de non - asigurare în rândul 

membrilor echipei de audit; 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea de audit și de 

non – asigurare, după caz; sau 

 Contractarea unei alte firme care să evalueze rezultatele serviciilor de non - asigurare 

sau implicarea unei alte firme care să repete serviciul de non-asigurare, în măsura 

necesară, pentru a îi permite să îşi asume responsabilitatea pentru acel serviciu. 

 

Fuziuni și achiziţii 
290.33 Atunci când, ca rezultat al unei fuziuni sau achiziţii, o entitate devine entitate afiliată a 

unui client de audit, firma trebuie să identifice și să evalueze interesele și relaţiile 

precedente și actuale cu entitatea afiliată care, luând în considerare măsurile de protecţie 



 

disponibile, ar putea afecta independenţa ei și prin urmare, capacitatea de a continua 

misiunea de audit după data de intrare în vigoare a fuziunii sau achiziţiei. 

290.34 Firma trebuie să facă demersurile necesare pentru a elimina, până la data intrării în vigoare 

a fuziunii sau achiziţiei, orice interese sau relaţii curente care nu sunt permise conform 

prezentului Cod. Totuşi, dacă un asemenea interes sau relaţie nu poate fi eliminat(ă) într-

un mod rezonabil, până la data intrării în vigoare a fuziunii sau achiziţiei, de exemplu dacă 

entitatea afiliată nu poate face transferul serviciilor de non - asigurare către o altă firmă 

furnizoare de servicii până la data intrării în vigoare a fuziunii sau achiziţiei, firma trebuie 

să evalueze ameninţarea creată de astfel de interese și relaţii. Cu cât este mai importantă 

ameninţarea, cu atât este mai probabil să fie compromisă obiectivitatea firmei și aceasta 

nu va mai putea continua ca auditor. Importanţa ameninţării va depinde de factori precum: 

 Natura și importanţa interesului sau a relaţiei; 

 Natura și importanţa relaţiilor cu entitatea afiliată (de exemplu, dacă entitatea afiliată 

este filială sau societate mamă); şi 

 Perioada de timp până la care poate fi încheiat(ă), în mod rezonabil, interesul sau 

relaţia. 

Firma trebuie să discute cu persoanele însărcinate cu guvernanţa motivele pentru care 

interesul sau relaţia nu se pot încheia, în mod rezonabil, până la data intrării în vigoare a 

fuziunii sau achiziţiei şi evaluarea importanţei ameninţării. 

290.35 Dacă persoanele însărcinate cu guvernanţa solicită ca firma să îşi continue activitatea de 

auditor, firma trebuie să facă acest lucru numai dacă: 

(a) Interesul sau relaţia vor fi încheiate cât mai curând posibil, în mod rezonabil şi în 

orice caz, în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a fuziunii sau achiziţiei; 

(b) Orice persoană care are un asemenea interes sau relaţie, inclusiv cele care sunt 

generate ca urmare a prestării unui serviciu de non - asigurare care nu ar fi permis 

conform acestei secţiuni, nu va fi numită ca membru al echipei misiunii de audit și 

nici ca persoana responsabilă cu revizuirea controlului calităţii misiunii; şi 

(c) Vor fi aplicate măsuri tranzitorii adecvate, după caz, și vor fi discutate cu persoanele 

însărcinate cu guvernanţa. Exemplele de măsuri de tranzitorii includ: 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea de audit sau 

non-asigurare, după caz; 

 Implicarea unui profesionist contabil, care nu face parte din firma care exprimă 

opinia cu privire la situaţiile financiare, care să efectueze o revizuire 

echivalentă cu o revizuire a controlului calităţii misiunii; sau 

 Contractarea unei alte firme care să evalueze rezultatele serviciilor de non - 

asigurare sau implicarea unei alte firme care să repete serviciul de non-

asigurare, în măsura necesară pentru a îi permite să îşi asume responsabilitatea 

pentru acel serviciu. 

290.36 Este posibil ca firma să fi desfăşurat o activitate de audit semnificativă înainte de data 

intrării în vigoare a fuziunii sau achiziţiei și să poată încheia restul procedurilor de audit 

într-o perioadă scurtă de timp. În asemenea circumstanţe, dacă persoanele însărcinate cu 

guvernanţa solicită firmei finalizarea auditului în timp ce se menţine interesul sau relaţia 

identificat(ă) la alineatul 290.33, firma trebuie să facă acest lucru numai dacă: 

(a) A evaluat importanţa ameninţării generate prin interesul sau relaţia respectiv(ă) și a 

discutat evaluarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa; 

(b) Respectă cerinţele stipulate la alineatul 290.35 (b) - (c); şi 

(c) Încetează a fi auditor nu mai târziu de data emiterii raportului de audit. 

290.37 În abordarea intereselor și relaţiilor anterioare și curente acoperite de alineatele 290.34 - 

290.36, firma trebuie să ia în considerare măsura în care, chiar dacă ar putea fi îndeplinite 

toate cerinţele, interesele și relaţiile generează ameninţări care ar rămâne atât de 

importante încât obiectivitatea ar fi compromisă și, dacă acesta este cazul, firma trebuie să 

înceteze să mai fie auditor. 



 

290.38 Profesionistul contabil trebuie să documenteze orice interese sau relaţii acoperite de 

alineatele 290.34 și 36, care nu vor fi încheiate până la data intrării în vigoare a fuziunii 

sau achiziţiei și motivele pentru care acestea nu au fost încheiate, măsurile tranzitorii 

aplicate, rezultatele discuţiei cu persoanele însărcinate cu guvernanţa și argumentul pentru 

care interesele și relaţiile anterioare și curente nu generează ameninţări care ar rămâne atât 

de semnificative încât obiectivitatea ar fi compromisă. 

 

Alte considerente 

290.39 Pot exista situaţii în care această secţiune este încălcată în mod neintenţionat. Dacă apare 

o asemenea încălcare neintenţionată, se va considera, în general, că independenţa nu este 

compromisă, cu condiţia ca firma să aibă în vigoare politici și proceduri adecvate de 

control al calităţii, echivalente cu cele prevăzute de ISQC, pentru menţinerea 

independenţei și, odată descoperită, încălcarea să fie corectată prompt și să fie aplicate 

măsurile de protecţie necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel 

acceptabil. Firma trebuie să determine dacă va discuta aceste aspecte cu persoanele 

însărcinate cu guvernanţa. 

 

Alineatele 290.40 - 290.99 sunt necompletate intenţionat. 

Aplicarea abordării cadrului conceptual al independenţei 

290.100 Alineatele 290.102 - 290.231 descriu circumstanţele și relaţiile specifice care generează 

sau pot genera ameninţări referitoare la independenţă. Alineatele descriu ameninţările 

posibile și tipurile de măsuri de protecţie care pot fi adecvate pentru a elimina 

ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil și identifică anumite situaţii în care 

nicio măsură de protecţie nu poate reduce ameninţările la un nivel acceptabil. Alineatele 

nu descriu toate circumstanţele și relaţiile care generează sau pot genera o ameninţare la 

adresa independenţei. Firma și membrii echipei de audit trebuie să evalueze implicaţiile 

unor situaţii și relaţii similare, dar diferite, și să determine dacă pot fi aplicate măsuri de 

protecţie, inclusiv cele de la alineatele 200.12-200.15, atunci când este necesar să se 

elimine sau să se reducă ameninţările la un nivel acceptabil. 

290.101 Alineatele 290.102 – 290.126 conţin referinţe la pragul de semnificaţie al unui interes 

financiar, împrumut, sau garanţie, sau importanţa unei relaţii de afaceri. Pentru a 

determina dacă un asemenea interes este semnificativ pentru o persoană, poate fi luate în 

considerare averea netă combinată a persoanei și a membrilor familiei dependente a 

acestuia. 

Interese financiare 

290.102 Deţinerea unui interes financiar într-un client de audit poate genera o ameninţare de 

interes personal. Existenţa și importanţa oricărei ameninţări generate depinde de: 

(a) Rolul persoanei care deţine interesul financiar, 

(b) Măsura în care interesul financiar este direct sau indirect, şi 

(c) Pragul de semnificaţie al interesului financiar. 

290.103 Interesele financiare pot fi deţinute printr-un intermediar (de exemplu, un vehicul de 

investiţii colective, o proprietate imobiliară sau un trust). Determinarea măsurii în care 

astfel de interese financiare sunt directe sau indirecte va depinde de măsura în care 

proprietarul beneficiar deţine controlul asupra vehiculului de investiţii sau are capacitatea 

de a influenţa deciziile sale de investiţii. Atunci când există controlul asupra vehiculului 

de investiţii sau capacitatea de a influenţa deciziile de investiţii, prezentul Cod definește 

interesul financiar ca fiind un interes financiar direct. În mod contrar, când proprietarul 

beneficiar al interesului financiar nu deţine controlul asupra vehiculului de investiţii și nu 

are nici capacitatea de a influenţa deciziile sale de investiţii, prezentul Cod definește acel 

interes financiar ca fiind un interes financiar indirect. 

290.104 Dacă un membru al echipei de audit, un membru al familiei dependente a acestuia, sau o 

firmă deţine un interes financiar direct sau un interes financiar indirect semnificativ în 



 

clientul de audit, ameninţarea de interes personal generată ar fi atât de importantă încât 

nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Prin 

urmare, niciunul dintre următorii nu trebuie să deţină un interes financiar direct sau un 

interes financiar indirect semnificativ în client: un membru al echipei de audit; un membru 

al familiei dependente a acestuia; sau firma. 

290.105 În cazul în care un membru al echipei de audit are o rudă apropiată despre care echipa de 

audit cunoaște că ar avea un interes financiar direct sau un interes financiar indirect 

semnificativ în clientul de audit, este generată o ameninţare de interes personal. 

Importanţa ameninţării va depinde de factori precum: 

 Natura relaţiei dintre membrul echipei de audit și ruda sa apropiată; şi 

 Pragul de semnificaţie al interesului financiar deţinut de ruda apropiată. 

Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Cedarea de către ruda apropiată, cât mai curând posibil, a tuturor intereselor 

financiare sau cedarea unei părţi suficiente dintr-un interes financiar indirect, astfel 

încât restul interesului să nu mai fie semnificativ; 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea membrului 

echipei de audit; sau 

 Îndepărtarea persoanei respective din echipa de audit. 

290.106 Dacă un membru al echipei de audit, un membru al familiei dependente a acestuia sau o 

firmă deţine un interes financiar direct sau un interes financiar indirect semnificativ într-o 

entitate care are un interes de control în clientul de audit, iar clientul este semnificativ 

pentru entitate, ameninţarea de interes personal generată ar fi atât de semnificativă încât 

nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Prin 

urmare, niciunul dintre următorii nu trebuie să deţină un astfel de interes financiar: un 

membru al echipei de audit; un membru al familiei dependente a acestuia; și firma. 

290.107 Deţinerea, de către planul de pensii al unei firme, a unui interes financiar direct sau a unui 

interes financiar indirect semnificativ într-un client de audit generează o ameninţare de 

interes personal. Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi trebuie aplicate măsuri de 

protecţie, după caz, pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. 

290.108 Dacă alţi parteneri din sediul în care partenerul misiunii îşi desfăşoară activitatea legată de 

misiunea de audit, sau membrii familiei dependente ale acestora, deţin un interes financiar 

direct sau un interes financiar indirect semnificativ în clientul de audit, ameninţarea de 

interes personal generată ar fi atât de semnificativă, încât nicio măsură de protecţie nu ar 

putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Prin urmare, nici astfel de parteneri, nici 

membrii familiei lor dependente nu trebuie să deţină astfel de interese financiare într-un 

client de audit. 

290.109 Sediul în care partenerul de misiune își desfășoară activitatea cu privire la misiunea de 

audit nu este neapărat acelaşi sediu în care a fost repartizat partenerul de misiune. În 

consecinţă, atunci când partenerul de misiune este localizat în alt sediu decât ceilalţi 

membri ai echipei de audit, trebuie utilizat raţionamentul profesional pentru a determina în 

ce sediu își desfășoară partenerul activitatea cu privire la respectiva misiune. 

290.110 Dacă alţi parteneri sau angajaţi din conducere care furnizează servicii de non - asigurare 

clientului de audit, cu excepţia celor a căror implicare este minimă, sau membrii familiei 

lor dependente deţin un interes financiar direct sau un interes financiar indirect 

semnificativ în clientul de audit, ameninţarea de interes personal generată ar fi atât de 

semnificativă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel 

acceptabil. Prin urmare, nici astfel de angajaţi, nici membrii familiei lor dependente nu 

trebuie să deţină astfel de interese financiare într-un astfel de client de audit. 

290.111 Contrar alineatelor 290.108 şi 290.110, deţinerea unui interes financiar într-un client de audit 

de către un membru al familiei dependente al: 



 

(a) Unui partener localizat în sediul în care partenerul de misiune își desfășoară 

activitatea cu privire la misiunea de audit; sau 

(b) Unui partener sau unui angajat din conducere care oferă servicii de non-audit 

clientului de audit 

se consideră că nu compromite independenţa dacă interesul financiar este primit în baza 

drepturilor de angajare ale membrului familiei dependente (de exemplu, prin planurile de 

pensii sau de opţiuni pe acţiuni) şi, acolo unde este necesar, se aplică măsuri de protecţie 

pentru eliminarea oricărei ameninţări la adresa independenţei sau pentru a le reducerea sa 

la un nivel acceptabil. 

Cu toate acestea, în cazul în care membrul familiei dependente are sau obţine dreptul de a 

ceda interesul financiar sau, în cazul unei opţiuni pe acţiuni, dreptul de a exercita 

opţiunea, interesul financiar trebuie să fie cedat sau îndepărtat cât mai curând posibil. 

290.112 O ameninţare de interes personal poate fi generată dacă firma sau un membru al echipei de 

audit sau un membru al familiei dependente a a acestuia, deţine un interes financiar într-o 

entitate și un client de audit are, de asemenea, un interes financiar în acea entitate. Totuși, 

se consideră că independenţa nu este compromisă dacă aceste interese sunt 

nesemnificative și clientul de audit nu poate exercita o influenţă importantă asupra 

entităţii. Dacă un asemenea interes este semnificativ pentru oricare parte, iar clientul de 

audit poate exercita influenţă importantă asupra entităţii, nicio măsură de protecţie nu ar 

putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. În consecinţă, firma nu trebuie să deţină 

un astfel de interes, iar orice persoană care deţine un astfel de interes, înainte să devină 

membru al echipei de audit, trebuie să întreprindă una din următoarele acţiuni: 

(a) Să cedeze interesul; sau 

(b) Să cedeze o parte suficientă din interes astfel încât restul interesului să nu mai fie 

semnificativ. 

290.113 O ameninţare de interes personal, de familiaritate sau de intimidare poate fi generată dacă 

un membru al echipei de audit, sau un membru al familiei dependente a acestuia, sau firma 

deţine un interes financiar într-o entitate când un director, un membrual conducerii sau 

proprietarul care deţine controlul în cadrul clientului de audit are, de asemenea, un interes 

financiar în acea entitate. Existenţa și importanţa oricăror ameninţări va depinde de factori 

precum: 

 Rolul profesionistului asupra echipei de audit; 

 Măsura în care proprietatea entităţii aparţine unui număr mare sau redus de 

acţionari; 

 Măsura în care interesul îi oferă investitorului capacitatea de a controla sau de a 

influenţa, în mod semnificativ, entitatea; şi 

 Pragul de semnificaţie al interesului financiar. 

Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Îndepărtarea membrului echipei de audit care deţine interesul financiar din cadrul 

echipei de audit; sau 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea acelui membru al 

echipei de audit. 

290.114 Deţinerea de către o firmă, sau de către un membru al echipei de audit, sau de către un 

membru al familiei dependente a acestuia, a unui interes financiar direct sau a unui interes 

financiar indirect semnificativ în clientul de audit ca administrator, poate genera o 

ameninţare de interes personal. În mod similar, o ameninţare generată de interesul 

personal este creată atunci când: 

(a) Un partener localizat în biroul în care partenerul de misiune își desfășoară activitatea 

cu privire la misiunea de audit; 



 

(b) Alţi parteneri sau angajaţi din conducere care furnizează servicii de non - asigurare 

clientului de audit, cu excepţia celor a căror implicare este minimă; sau 

(c) Membrii familiei lor dependente, 

deţin un interes financiar direct sau un interes financiar indirect în clientul de audit, în 

calitate de administratori. 

Un asemenea interes nu trebuie deţinut, cu excepţia cazului în care: 

(a) Nici administratorul, nici membrul familiei dependente a acestuia, nici firma nu sunt 

beneficiari ai trustului; 

(b) Interesul deţinut de trust în clientul de audit nu este semnificativ pentru trust; 

(c) Administratorul nu poate exercita o influenţă semnificativă asupra clientului de 

audit; şi 

(d) Administratorul, un membru al familiei dependente a acestuia, sau firma nu pot 

influenţa semnificativ deciziile de investire care implică un interes financiar în 

clientul de audit. 

290.115 Membrii echipei de audit trebuie să determine dacă este generată o ameninţare de interes 

propriu prin intermediul oricăror interese financiare în clientul de audit, deţinute de către 

alţi indivizi, inclusiv de: 

(a) Partenerii şi profesioniştii angajaţi ai firmei, alţii decât cei la care s-a făcut referire 

mai sus, sau membrii familiei dependente a acestora, şi 

(b) Persoane care au relaţii personale foarte apropiate cu un membru al echipei de audit. 

Dacă aceste interese generează o ameninţare de interes propriu va depinde de factori 

precum: 

 Structura organizaţională, operaţională şi de raportare a firmei; şi 

 Natura relaţiei dintre respectivele persoane și membrul echipei de audit. 

Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Înlăturarea din echipa de audit a membrului echipei de audit care are relaţii 
personale; 

 Excluderea membrului echipei de audit din orice proces decizional semnificativ cu 

privire la misiunea de audit; sau 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea acelui membru al 

echipei de audit. 

290.116 Dacă o firmă, sau un partener sau un angajat al firmei, sau un membru al familiei 

dependente a unei persoane primește un interes financiar direct sau un interes financiar 

indirect în clientul de audit, de exemplu, sub forma unei moşteniri, unui cadou sau ca 

rezultat al unei fuziuni, iar deţinerea unui astfel de interes nu ar fi permisă conform acestei 

secţiuni, atunci: 

(a) Dacă interesul este primit de firmă, trebuie să se renunţe imediat la interesul 

financiar, sau la o parte suficientă din interesul financiar indirect, astfel încât 

interesul rămas să nu mai fie semnificativ; 

(b) Dacă interesul este primit de către un membru al echipei de audit, sau de către un 

membru al familie dependente a acestuia, persoana care a primit interesul financiar 

trebuie să cedeze imediat interesul financiar sau o parte semnificativă din interesul 

financiar indirect, astfel încât interesul rămas să nu mai fie semnificativ; sau 

(c) Dacă interesul este primit de către o persoană care nu este membru al echipei de 

audit sau de către un membru al familie dependente a acestuia, se va renunţa cât mai 

curând posibil la interesul financiar, sau la o parte semnificativă a unui interes 

financiar indirect, astfel încât interesul rămas să nu mai fie semnificativ. În funcţie 

de cedarea interesului financiar, trebuie să se determine măsura în care sunt necesare 

măsuri de protecţie. 



 

290.117 În cazul unei încălcări neprevăzute a acestei secţiuni, referitoare la un interes financiar 

într-un client de audit, se consideră că aceasta nu compromite independenţa dacă: 

(a) Firma a stabilit politici și proceduri care prevăd notificarea imediată a firmei cu 

privire la orice încălcări generate de o cumpărare, moștenire sau alt tip de achiziţie a 

unui interes financiar în clientul de audit; 

(b) Acţiunile de la alineatul 290.116 (a) - (c) sunt întreprinse dacă este cazul; şi 

(c) Firma aplică alte măsuri de protecţie, atunci când este necesar, pentru a reduce orice 

ameninţări rămase la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie 

includ: 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea membrului 

echipei de audit; sau 

 Excluderea persoanei din orice proces decizional important cu privire la 

misiunea de audit. 

Firma trebuie să determine dacă va discuta aceste aspecte cu persoanele însărcinate cu 

guvernanţa. 

Împrumuturi și garanţii 
290.118 Un împrumut sau o garanţie pentru un împrumut acordat(ă) unui membru al echipei de 

audit, sau unui membru al familiei dependente a acestuia, sau unei firme de un client de 

audit care este o bancă sau o instituţie similară ar putea genera o ameninţare la adresa 

independenţei. Dacă împrumutul sau garanţia nu sunt realizate conform unor proceduri, 

termeni şi condiţii normale de împrumut, ar fi generată o ameninţare de interes personal 

care ar fi atât de importantă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce 

ameninţarea la un nivel acceptabil. Prin urmare, nici membrul echipei de audit, nici 

membrul familiei dependente a acestuia, nici firma nu trebuie să accepte un asemenea 

împrumut sau o asemenea garanţie. 

290.119 Dacă o firmă primeşte un împrumut de la un client de audit care este o bancă sau o 

instituţie similară, conform unor proceduri, termeni şi condiţii normale de împrumut, iar 

acest împrumut este semnificativ pentru clientul de audit sau firma care primeşte 

împrumutul, se pot aplica măsuri de protecţie pentru reducerea la un nivel acceptabil a 

ameninţării de interes personal. Un exemplu de o astfel de măsură de protecţie este 

revizuirea activităţii de către un profesionist contabil dintr-o firmă din cadrul unei reţele, 

care nu este implicat nici în audit, nici în primirea împrumutului. 

290.120 Împrumutul sau garanţia unui împrumut de la un client de audit care este o bancă sau o 

instituţie similară, acordat(ă) unui membru al echipei de audit sau unui membru al familiei 

dependente a acestuia nu generează o ameninţare la adresa independenţei dacă împrumutul 

s-a acordat în baza unor proceduri, termeni şi condiţii normale de împrumut. Exemplele de 

astfel de împrumuturi includ ipotecile imobiliare, descoperirile de cont, creditele pentru 

autoturisme şi soldurile cărţilor de credit. 

290.121 Dacă firma sau un membru al echipei de audit, sau un membru al familiei dependente a 

acestuia acceptă un împrumut de la, sau i se acordă o garanţie de împrumut de către un 

client de audit care nu este bancă sau o instituţie similară, ameninţarea de interes personal 

generată ar fi atât de importantă, încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce 

ameninţarea la un nivel acceptabil, cu excepţia cazului în care împrumutul sau garanţia 

este nesemnificativ(ă) atât pentru (a) firmă sau membrul echipei de audit și membrul 

familiei dependente a acestuia, cât şi (b) pentru client. 

290.122 În mod similar, dacă firma sau un membru al echipei de audit, sau un membru al familiei 

dependente a acestuia face un împrumut sau garantează împrumutul unui client de audit, 

ameninţarea de interes personal ar fi atât de importantă, încât nicio măsură de protecţie nu 

ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil, cu excepţia cazului în care împrumutul 

sau garanţia este nesemnificativ(ă) atât (a) pentru firmă sau membrul echipei de audit și 

membrul familiei dependente a acestuia, cât și (b) pentru client. 



 

290.123 Dacă o firmă sau un membru al echipei de audit, sau un membru al familiei dependente a 

acestuia deţine depozite sau un cont de brokeraj la un client de audit care este o bancă, un 

broker sau o instituţie similară, nu este generată o ameninţare la adresa independenţei dacă 

depozitul sau contul este deţinut în condiţii comerciale normale. 

Relaţii de afaceri 

290.124 O relaţie apropiată de afaceri între o firmă, sau un membru al echipei de audit sau un 

membru al familiei dependente a acestuia şi clientul de audit sau conducerea acestuia, 

apare în urma unei relaţii comerciale sau a unor interese financiare comune și poate duce 

la ameninţări generate de interesul personal şi intimidare. Exemplele de astfel de relaţii 
includ: 

 Deţinerea unui interes financiar într-o asociere în participaţie fie cu un client, fie cu 

un proprietar care deţine controlul, un director, un membru al conducerii sau altă 

persoană care exercită activităţi administrative superioare pentru acel client. 

 Aranjamente în vederea combinării unuia sau mai multor servicii sau produse ale 

firmei cu unul sau mai multe servicii sau produse ale clientului şi în vederea 

comercializării pachetului cu referire la ambele părţi. 

 Aranjamente privind distribuţia sau comercializarea pe baza cărora firma distribuie 

sau comercializează produsele sau serviciile clientului, sau clientul distribuie sau 

comercializează produsele sau serviciile firmei. 

Cu excepţia cazului în care orice interes financiar este nesemnificativ şi relaţia de afaceri 

este neimportantă pentru firmă şi pentru client sau conducerea sa, ameninţarea generată ar 

fi atât de importantă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un 

nivel acceptabil. Prin urmare, cu excepţia cazului în care interesul financiar este 

nesemnificativ, iar relaţia de afaceri este nesemnificativă, relaţia de afaceri nu trebuie 

iniţiată, sau trebuie redusă la un nivel nesemnificativ sau trebuie încetată. 

În cazul unui membru al echipei de audit, acesta trebuie îndepărtat din echipa de audit, cu 

excepţia cazului în care orice astfel de interes financiar este nesemnificativ, iar relaţia este 

insignifiantă pentru acel membru. 

Dacă relaţia de afaceri are loc între un membru al familiei dependente a unui membru al 

echipei de audit și clientul de audit sau conducerea sa, importanţa oricărei ameninţări 

trebuie evaluată și trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare, pentru a elimina 

ameninţarea sau pentru a o reduce la un nivel acceptabil. 

290.125 O relaţie de afaceri care implică deţinerea unui interes de către firmă sau de către un 

membru al echipei de audit sau de către un membru al familiei dependente a acestuia într-

o entitate cu un număr redus de acţionari, când clientul de audit sau un director sau 

membru al conducerii clientului sau orice grup al acestuia deţine, de asemenea, un interes 

în acea entitate, nu generează ameninţări la adresa independenţei cu condiţia ca: 

(a) Relaţia de afaceri să fie insignifiantă pentru firmă, pentru membrul echipei de audit 

şi membrul familiei sale dependente și pentru client; 

(b) Interesul financiar deţinut să fie nesemnificativ pentru investitor sau grupul de 

investitori; şi 

(c) Interesul financiar să nu îi acorde investitorului, sau grupului de investitori, 

capacitatea de a controla entitatea cu un număr redus de acţionari. 

290.126 Achiziţionarea de bunuri şi servicii de la un client de audit de către firmă, un membru al 

echipei de audit, sau un membru al familiei dependente a acestuia, nu generează, în 

general, o ameninţare la adresa independenţei, cu condiţia ca tranzacţia să se încadreze în 

cursul normal al activităţii şi să se desfăşoare în condiţii de piaţă obiective. Totuşi, aceste 

tranzacţii pot fi de așa natură și amploare încât să genereze o ameninţare de interes 

personal. Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de 

protecţie necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Eliminarea sau reducerea amplorii tranzacţiei; sau 



 

 Îndepărtarea persoanei respective din echipa de audit. 

Relaţii familiale şi personale 

290.127 Relaţiile familiale şi personale între un membru al echipei de audit şi un director, un 

membru al conducerii sau anumiţi angajaţi (în funcţie de rolul acestora) ai clientului de 

audit, pot genera ameninţări de interes personal, familiaritate sau intimidare. Existenţa și 

importanţa oricărei ameninţări va depinde de un număr de factori, inclusiv de 

responsabilităţile individului în echipa de audit, rolul rudei sau al altei persoane în cadrul 

clientului și de gradul de apropiere al relaţiei. 

290.128 Atunci când un membru al familiei dependente a unui membru al echipei de audit: 

(a) ocupă funcţia de director sau o altă funcţie de conducere în clientul de audit; sau 

(b) este angajat într-o funcţie din care poate exercita influenţă importantă asupra 

întocmirii înregistrărilor contabile ale clientului sau a situaţiilor financiare pe baza 

cărora firma va exprima o opinie, 

sau s-a aflat într-o asemenea poziţie pe parcursul oricărei perioade acoperite de misiune 

sau de situaţiile financiare, ameninţările la adresa independenţei pot fi reduse la un nivel 

acceptabil numai prin îndepărtarea respectivului membru din echipa de audit. Gradul de 

apropiere a relaţiei este de asemenea natură încât nicio altă măsură de protecţie nu ar putea 

reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. În consecinţă, nicio persoană care are o 

asemenea relaţie nu trebuie să fie membru al echipei de audit. 

290.129 Ameninţări la adresa independenţei sunt generate atunci când un membru al familiei 

dependente a unui membru al echipei de audit este angajat într-o funcţie în care exercită o 

influenţă importantă asupra poziţiei financiare a clientului, performanţei sale financiare 

sau fluxurilor de trezorerie. Importanţa ameninţărilor va depinde de factori precum: 

 Funcţia deţinută de membrul familiei dependente; şi 

 Rolul profesionistului în echipa de audit. 

Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Înlăturarea persoanei din echipa de audit; sau 

 Structurarea responsabilităţilor echipei de audit astfel încât profesionistul să nu se 

ocupe de aspecte care intră în responsabilitatea membrului familiei sale dependente. 

290.130 Ameninţări la adresa independenţei sunt generate când o rudă apropiată a unui membru 

din echipa de audit: 

(a) Ocupă funcţia de director sau o altă funcţie de conducere în clientul de audit; sau 

(b) Este angajat într-o poziţie din care poate exercita influenţă semnificativă asupra 

întocmirii înregistrărilor contabile ale clientului sau a situaţiilor financiare pe baza 

cărora firma va exprima o opinie. 

Importanţa ameninţărilor va depinde de factori precum: 

 Natura relaţiei dintre membrul echipei de audit și ruda sa apropiată; 

 Funcţia ocupată de ruda apropiată; şi 

 Rolul profesionistului în echipa de audit. 

Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Înlăturarea persoanei din echipa de audit; sau 

 Structurarea responsabilităţilor echipei de audit astfel încât profesionistul să nu se 

ocupe de aspecte care intră în responsabilitatea rudei sale apropiate. 

290.131 Sunt generate ameninţări la adresa independenţei atunci când un membru al echipei de 

audit are o relaţie apropiată cu o persoană care nu este membru al familiei dependente a 

acestuia sau rudă apropiată, dar care ocupă postul de director sau alt post de conducere sau 

este angajat al clientului și care poate exercita o influenţă importantă asupra întocmirii 

înregistrărilor contabile ale clientului sau situaţiilor financiare asupra cărora firma va 



 

exprima o opinie. Un membru al echipei de audit care are o asemenea relaţie trebuie să se 

consulte cu privire la procedurile și politicile firmei. Importanţa ameninţărilor va depinde 

de factori precum: 

 Natura relaţiei dintre acea persoană și membrul echipei de audit; 

 Funcţia pe care o deţine persoana respectivă în cadrul clientului; şi 

 Rolul profesionistului în echipa de audit. 

Importanţa ameninţărilor trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Înlăturarea profesionistului din echipa de audit; sau 

 Structurarea responsabilităţilor echipei de audit astfel încât profesionistul să nu se 

ocupe de aspecte care intră în responsabilitatea persoanei cu care profesionistul 

contabil are o relaţie apropiată. 

290.132 Ameninţări generate de interesul personal, familiaritate sau intimidare pot fi generate de 

existenţa relaţiilor familiale sau personale dintre (a) un partener sau angajat al firmei care 

nu este un membru al echipei de audit şi (b) un director, un membru al conducerii sau un 

angajat al clientului de audit aflat în poziţia de a exercita o influenţă semnificativă asupra 

întocmirii înregistrărilor contabile ale clientului sau situaţiilor financiare asupra cărora 

firma va exprima o opinie. Partenerii şi angajaţii firmei care au cunoștinţă de existenţa 

unor asemenea relaţii trebuie să se consulte cu privire la procedurile și politicile firmei. 

Existenţa și importanţa ameninţării va depinde de factori precum: 

 Natura relaţiei dintre partenerul sau angajatul firmei și directorul sau membrul 

conducerii sau angajatul clientului; 

 Interacţiunea partenerului sau angajatului firmei cu echipa de audit; 

 Funcţia pe care o deţine partenerul sau angajatul în cadrul firmei; şi 

 Funcţia deţinută de acea persoană în cadrul clientului. 

Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Structurarea responsabilităţilor partenerului sau angajatului pentru a reduce orice 

posibilă influenţă asupra misiunii de audit; sau 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea de audit 

relevantă prestată. 

290.133 Când are loc o încălcare neintenţionată a acestei secţiuni, care se referă la relaţiile 

familiale şi personale, se consideră că independenţa nu este compromisă dacă: 

(a) Firma a stabilit politici şi proceduri care solicită raportarea promptă către firmă a 

oricăror încălcări ce rezultă din schimbări în statutul de angajat al membrilor familiei 

dependente sau rudelor apropiate sau din alte relaţii personale care generează 

ameninţări la adresa independenţei; 

(b) Încălcarea neintenţionată se referă la numirea unui membru al familiei dependente a 

unui membru al echipei de audit în funcţia de director sau într-o altă funcţie de 

conducere în cadrul clientului de audit, sau într-o altă poziţie prin care exercită o 

influenţă semnificativă asupra întocmirii înregistrărilor contabile ale clientului sau a 

situaţiilor financiare asupra cărora firma își va exprima o opinie, iar profesionistul 

relevant este îndepărtat din echipa de audit; şi 

(c) Firma aplică alte măsuri de protecţie necesare pentru a reduce orice ameninţări 

rămase la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

(i) Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea membrului 

echipei de audit; sau 

(ii) Excluderea respectivului profesionist din orice proces decizional important cu 

privire la misiune. 



 

Firma trebuie să determine dacă va discuta aceste aspecte cu persoanele însărcinate cu 

guvernanţa. 

Angajarea la un client de audit 

290.134 Ameninţări de familiaritate şi intimidare pot fi generate dacă un director sau alt membru al 

conducerii clientului de audit, sau un angajat aflat în poziţia de a exercita o influenţă 

importantă asupra întocmirii înregistrărilor contabile sau situaţiilor financiare asupra 

cărora firma va exprima o opinie, a fost membru al echipei de audit sau partener al firmei. 

290.135 Dacă un fost membru al echipei de audit sau un fost partener al firmei s-a alăturat 

clientului de audit, ocupând o asemenea funcţie, și se menţine o relaţie importantă între 

firmă și respectiva persoană, ameninţarea ar fi atât de semnificativă, încât nicio măsură de 

protecţie nu ar putea să o reducă la un nivel acceptabil. Prin urmare, independenţa este 

compromisă dacă un fost membru al echipei de audit sau un fost partener se alătură 

clientului de audit ocupând funcţia de director sau membru al conducerii, sau ca angajat 

într-o poziţie care îi oferă posibilitatea de a exercita o influenţă importantă asupra 

întocmirii înregistrărilor contabile ale clientului sau a situaţiilor financiare asupra cărora 

firma va exprima o opinie, cu excepţia cazurilor în care: 

(a) Persoana respectivă nu are dreptul la niciun beneficiu sau plată din partea firmei, 

decât dacă acestea sunt făcute în conformitate cu aranjamentele fixe predeterminate 

și orice sumă datorată persoanei respective nu este semnificativă pentru firmă; şi 

(b) Persoana respectivă nu continuă să participe sau nu pare să participe la activităţile de 

afaceri sau profesionale ale firmei. 

290.136 Dacă un fost membru al echipei de audit sau un fost partener al firmei s-a alăturat 

clientului de audit într-o asemenea funcţie și nu mai există nicio conexiune relevantă între 

firmă și acea persoană, existenţa și importanţa ameninţărilor de familiaritate sau 

intimidare vor depinde de factori precum: 

 Funcţia ocupată de persoana respectivă în cadrul clientului; 

 Orice implicare pe care persoana respectivă o va avea în echipa de audit; 

 Durata de timp de când persoana respectivă a fost membru al echipei de audit sau 

partener al firmei; şi 

 Funcţia anterioară a persoanei respective în cadrul echipei de audit sau firmei, de 

exemplu, dacă acea persoană a fost responsabilă de menţinerea contactului 

permanent cu conducerea clientului sau cu persoanele însărcinate cu guvernanţa. 

Importanţa oricăror ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina sau reduce ameninţările la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Modificarea planului de audit; 

 Desemnarea unor persoane în cadrul echipei de audit care să aibă suficientă 

experienţă în relaţie cu persoana care s-a alăturat în clientului; sau 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea prestată de fostul 

membru al echipei de audit. 

290.137 Dacă un fost partener al firmei s-a alăturat anterior unei entităţi într-o asemenea funcţie, 

iar ulterior entitatea devine client de audit al firmei, importanţa oricărei ameninţări asupra 

independenţei trebuie evaluată și trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a 

elimina sau reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 

290.138 O ameninţare generată de interesul personal apare atunci când un membru al echipei de 

audit participă la misiunea de audit știind că se va alătura sau s-ar putea să se alăture 

clientului, cândva în viitor. Procedurile și politicile firmei trebuie să le solicite membrilor 

unei echipe de audit să notifice firma atunci când demarează negocieri în vederea angajării 

cu un client. La momentul primirii unor asemenea notificări, trebuie să se evalueze 

importanţa ameninţării și să se aplice măsurile de protecţie necesare pentru eliminarea sau 

reducerea ameninţării la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie 

includ: 



 

 Înlăturarea persoanei din echipa de audit; sau 

 Revizuirea oricăror raţionamente importante realizate de acea persoană pe perioada 

cât a făcut parte din echipă. 

Clienţi de audit care sunt entităţi de interes public 

290.139 Ameninţări de familiaritate şi intimidare sunt generate atunci când un partener principal 

de audit se alătură clientului de audit care este o entitate de interes public, ocupând funcţia 

de: 

(a) Director sau membru al conducerii în cadrul entităţii; sau 

(b) Angajat într-o funcţie din care poate exercita influenţă semnificativă asupra 

întocmirii înregistrărilor contabile ale clientului sau a situaţiilor financiare pe baza 

cărora firma va exprima o opinie. 

 

 

Independenţa va fi considerată compromisă cu excepţia cazului în care, ulterior 

momentului când partenerul încetează să fie partener principal de audit, entitatea de 

interes public emite situaţiile financiare auditate aferente unei perioade de cel puţin 

douăsprezece luni, iar partenerul nu era membru al echipei de audit în ce privește auditul 

acelor situaţii financiare. 

290.140 O ameninţare de intimidare este generată atunci când persoana care a fost Partener Senior 

sau Partener Executiv al firmei (Director executiv sau echivalentul acestuia) se alătură 

unui client de audit care este entitate de interes public în calitate de: 

(a) Angajat într-o funcţie din care poate exercita o influenţă semnificativă asupra 

întocmirii înregistrărilor contabile sau situaţiilor financiare ale entităţii; sau 

(b) Director sau membru al conducerii în cadrul entităţii. 
Independenţa va fi considerată compromisă cu excepţia cazului în care a trecut o perioadă 

de douăsprezece luni de când persoana respectivă a încetat să fie Partener Senior sau 

Partener Executiv al firmei (Director executiv sau echivalentul acestuia). 

290.141 Independenţa nu va fi considerată compromisă dacă, ca rezultat al unei combinări de 

întreprinderi, un fost partener principal de audit sau altă persoană care a fost Partener 

Senior sau Partener Executiv, se află într-o funcţie din cele descrise la alineatele 290.139 

și 290.140 și: 

(a) Funcţia nu a fost acceptată în vederea combinării de întreprinderi; 

(b) Orice beneficii sau plăţi datorate de firmă fostului partener au fost achitate în 

întregime, cu excepţia cazului în care ele au făcut obiectul unor aranjamente fixe 

anterioare și orice sumă datorată partenerului nu este semnificativă pentru firmă; 

(c) Fostul partener nu continuă să participe sau nu pare să participe la afacerile și 

activităţile profesionale ale firmei; şi 

(d) Funcţia ocupată de fostul partener în cadrul clientului de audit este discutată cu 

persoanele însărcinate cu guvernanţa. 

Alocarea temporară de personal 

290.142 Împrumutarea de personal de către o firmă unui client de audit poate genera o ameninţare 

de auto-revizuire. Astfel de asistenţă poate fi acordată, dar numai pentru o perioadă scurtă 

de timp, iar personalul firmei nu trebuie să fie implicat în: 

(a) Furnizarea de servicii de non - asigurare care nu ar fi permise de această secţiune; 

sau 

(b) Asumarea de responsabilităţi de conducere. 

În toate circumstanţele, clientul de audit va fi responsabil de coordonarea și supravegherea 

activităţilor personalului detașat. 

Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Realizarea unei revizuiri suplimentare a activităţii prestate de personalul detașat; 



 

 Să nu i se confere personalului detașat responsabilităţi de audit, pentru nicio funcţie 

sau activitate pe care a îndeplinit-o personalul pe perioada detașării temporare; sau 

 Neincluderea personalului detașat în echipa de audit. 

Servicii recente furnizate clienţilor de audit 

290.143 Ameninţări de interes personal, auto-revizuire sau familiaritate pot fi generate dacă un 

membru al echipei de audit a ocupat recent funcţia de director, membru al conducerii sau 

angajat al clientului de audit. Acesta ar fi cazul, când, de exemplu, un membru al echipei 

de audit are de evaluat elemente ale situaţiilor financiare pentru care a întocmit 

înregistrările contabile când era angajat al clientului. 

290.144 Dacă, pe perioada acoperită de raportul de audit, un membru al echipei de audit a ocupat 

funcţia de director sau membru al conducerii clientului de audit, sau a fost angajat într-o 

funcţie care îi oferea posibilitatea de a exercita o influenţă importantă în întocmirea 

înregistrărilor contabile și situaţiilor financiare ale clientului asupra cărora firma va 

exprima o opinie, ameninţarea generată ar fi atât de semnificativă încât nicio măsură de 

protecţie nu ar putea să o reducă la un nivel acceptabil. În consecinţă, asemenea persoane 

nu trebuie să fie numite în echipa de audit. 

290.145 Ameninţări de interes personal, auto-revizuire sau familiaritate pot fi generate dacă, 

înaintea perioadei acoperite de raportul de audit, un membru al echipei de audit a ocupat 

funcţia de director sau membru al conducerii clientului de audit, sau a fost angajat într-o 

funcţie care îi oferea posibilitatea de a exercita o influenţă importantă în întocmirea 

înregistrărilor contabile și situaţiilor financiare ale clientului asupra cărora echipa va 

exprima o opinie. De exemplu, asemenea ameninţări ar fi create dacă o decizie luată sau o 

activitate prestată de persoana respectivă în perioada precedentă, cât timp era angajat al 

clientului, urmează să fie evaluată în perioada curentă ca parte a misiunii curente de audit. 

Existenţa și importanţa oricăror ameninţări va depinde de factori precum: 

 Poziţia deţinută de persoana respectivă în cadrul clientului; 

 Perioada de timp de când acea persoană a părăsit clientul; şi 

 Rolul profesionistului în echipa de audit. 

Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile  de protecţie 

necesare pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Un exemplu de astfel de 

măsură de protecţie este efectuarea unei revizuiri a activităţii prestate de acea persoană ca 

membru al echipei de audit. 

Ocuparea unei funcţii de director sau membru al conducerii în cadrul clientului de audit 

290.146 Dacă un partener sau un angajat al firmei a fost angajat în funcţia de director sau membru 

al conducerii în cadrul unui client de audit, ameninţările de auto-revizuire şi de interes 

personal generate ar fi atât de semnificative încât nicio măsură de protecţie nu le-ar putea 

reduce la un nivel acceptabil. În consecinţă, niciun partener sau angajat nu trebuie să 

ocupe funcţia de director sau membru al conducerii în cadrul unui client de audit. 

290.147 Funcţia de Secretar al Companiei comportă diferite implicaţii în diferite jurisdicţii. 
Atribuţiile pot varia de la cele administrative, precum gestiunea personalului și păstrarea 

evidenţelor și înregistrărilor companiei, până la atribuţii extrem de diverse, precum 

asigurarea conformităţii companiei cu reglementările în vigoare sau furnizarea de 

consultanţă pe probleme de guvernanţă corporativă. În general, se consideră că această 

funcţie implică o legătură strânsă cu entitatea. 

290.148 Dacă un partener sau angajat al firmei ocupă funcţia de Secretar al Companiei pentru un 

client de audit, sunt generate ameninţări de auto-revizuire și de reprezentare care, în 

general, ar putea fi  atât de semnificative încât nicio măsură de protecţie nu le-ar putea 

reduce la un nivel acceptabil. Contrar alineatului 290.146, când această practică este 

permisă specific prin legea locală, practică sau reglementări profesionale, şi cu condiţia ca 

membrii conducerii să ia toate deciziile relevante, îndatoririle și sarcinile sunt limitate la 

cele de rutină și la cele administrative, precum întocmirea proceselor verbale și a 

rapoartelor statutare. În acele circumstanţe, importanţa oricăror ameninţări trebuie 



 

evaluată și trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina ameninţările 

sau a le reduce la un nivel acceptabil. 

290.149 Efectuarea de servicii administrative de rutină în vederea sprijinirii funcţiei de secretariat 

a unei companii sau furnizarea de consultanţă în legătură cu aspectele administrative de 

secretariat ale companiei nu generează, în general, ameninţări la adresa independenţei, cât 

timp conducerea clientului ia toate deciziile relevante. 

Asocierea de lungă durată a personalului senior cu un client de audit (inclusiv rotaţia 

partenerului) 

Prevederi generale 

290.150 Ameninţări de interes personal și familiaritate sunt generate prin utilizarea aceluiași 

personal senior într-o misiune de audit pe o perioadă lungă de timp. Importanţa 

ameninţărilor va depinde de factori precum: 

 Perioada de timp în care persoana a fost membră a echipei de audit; 

 Rolul acelei persoane în echipa de audit; 

 Structura firmei; 

 Natura misiunii de audit; 

 Măsura în care echipa de conducere a clientului a suferit modificări; şi 

 Măsura în care s-au modificat natura și complexitatea aspectelor referitoare la 

contabilitatea și raportarea clientului. 

Importanţa ameninţărilor trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare 

pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Rotaţia personalului cu experienţă din echipa de audit; 

 Implicarea unui profesionist contabil, care nu a fost un membru al echipei de audit, 

care să revizuiască munca personalului senior; sau 

 Revizuiri interne şi externe, independente şi periodice ale calităţii misiunii. 

Clienţi de audit care sunt entităţi de interes public 

290.151 În ceea ce privește auditul unei entităţi de interes public, o persoană nu trebuie să fie 

partener principal de audit pentru o perioadă mai lungă de șapte ani. După încheierea 

acestei perioade, persoana respectivă nu trebuie să fie membru al echipei de audit sau 

partener principal de audit pentru clientul respectiv timp de doi ani. Pe parcursul acelei 

perioade, persoana respectivă nu trebuie să participe la auditul entităţii, să furnizeze 

servicii de control al calităţii misiunii, să ofere consultanţă echipei misiunii sau clientului 

cu privire la aspecte tehnice sau specifice domeniului de activitate, tranzacţiilor sau 

evenimentelor sau să influenţeze direct, în alt mod, rezultatele misiunii. 

290.152 Contrar alineatului 290.151, este posibil să li se permită partenerilor principali de audit, a 

căror continuitate este esenţială pentru calitatea auditului, în unele cazuri rare, cauzate de 

unele circumstanţe neprevăzute, să mai participe încă un an în echipa de audit, cu condiţia 

ca ameninţarea la adresa independenţei să poată fi eliminată sau redusă la un nivel 

acceptabil prin aplicarea de măsuri de protecţie. De exemplu, un partener principal de 

audit poate rămâne în echipa de audit pentru încă un an suplimentar în circumstanţe în 

care, datorită unor evenimente neprevăzute, nu a fost posibilă rotaţia prevăzută, ca de 

exemplu în cazul îmbolnăvirii grave a partenerul propus al misiunii. 

290.153 Asocierea de lungă durată a altor parteneri cu un client de audit care este o entitate de 

interes public generează ameninţări de familiaritate și de interes personal. Importanţa 

ameninţărilor va depinde de factori precum: 

 Perioada de timp în care fiecare partener a fost asociat cu clientul de audit; 

 Rolul acestei persoane, în echipa de audit, dacă acesta există; şi 

 Natura, frecvenţa, și amploarea interacţiunilor persoanei respective cu membrii 

conducerii clientului sau cu persoanele însărcinate cu guvernanţa. 



 

Importanţa ameninţărilor trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare 

pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Rotaţia partenerului echipei de audit sau, în caz contrar, încheierea asocierii 

partenerului cu clientul de audit; sau 

 Revizuiri interne şi externe, independente şi periodice ale calităţii misiunii. 

290.154 Atunci când un client de audit devine o entitate de interes public, perioada de timp în care 

persoana respectivă a lucrat pentru clientul de audit ca partener principal de audit, înainte 

ca acest client de audit să devină entitate de interes public, trebuie luată în considerare în 

determinarea momentului rotaţiei. Dacă respectiva persoană a lucrat ca partener principal 

de audit pentru clientul de audit pentru o perioadă de cinci ani sau mai puţin, până în 

momentul în care clientul a devenit entitate de interes public, numărul anilor în care 

persoana respectivă poate continua să lucreze ca partener principal al misiunii de audit, 

înainte de rotaţie, este de șapte ani minus numărul anilor în care a lucrat deja ca partener 

principal al misiunii de audit. Dacă persoana respectivă a lucrat pentru clientul de audit în 

calitate de partener principal al misiunii pentru șase ani sau mai mult, care s-au împlinit în 

momentul în care clientul a devenit entitate de interes public, partenerul poate continua să 

lucreze ca partener principal de audit pentru încă maximum doi ani, înainte să se efectueze 

rotaţia misiunii. 

290.155 Când o firmă are doar câţiva angajaţi care deţin cunoştinţele şi experienţa necesară pentru 

a servi drept parteneri principali de audit pentru un client care este o entitate de interes 

public, rotaţia partenerilor principali de audit poate să nu constituie o măsură de protecţie 

adecvată. Dacă o autoritate de reglementare independentă din jurisdicţia relevantă a 

prevăzut scutirea de rotaţie a partenerului în asemenea circumstanţe, o persoană poate 

rămâne partener principal de audit pentru mai mult de șapte ani, în conformitate cu 

reglementarea respectivă, cu condiţia ca autoritatea de reglementare independentă să fi 

specificat măsurile de protecţie alternative care sunt aplicate, precum efectuarea unei 

revizuiri externe, periodice şi independente. 

Furnizarea de servicii de non-asigurare unui client de audit 

290.156 În mod tradiţional, firmele au furnizat clienţilor lor de audit o gamă de servicii de non – 

asigurare, în funcţie de aptitudinile și expertiza lor. Furnizarea de servicii de non - 

asigurare poate, totuşi, genera ameninţări la adresa independenţei firmei sau membrilor 

echipei de audit. Ameninţările generate sunt cel mai adesea de auto-revizuire, interes 

personal și reprezentare. 

290.157 Noile tendinţe în mediul de afaceri, evoluţia pieţelor financiare şi schimbările în domeniul 

tehnologiei informaţiilor fac imposibilă elaborarea unei liste exhaustive care să includă 

toate serviciile de non-asigurare ce pot fi furnizate unui client de audit. Atunci când nu 

sunt incluse în această secţiune îndrumări specifice cu privire la un anumit serviciu de 

non-asigurare, cadrul conceptual trebuie aplicat în evaluarea circumstanţelor specifice. 

290.158 Înainte ca firma să accepte o misiune de furnizarea a unui serviciu de non - asigurare unui 

client de audit, trebuie determinat dacă furnizarea unui astfel de serviciu ar genera o 

ameninţare la adresa independenţei. În evaluarea importanţei oricărei ameninţări generate 

de un anumit serviciu de non-asigurare, trebuie să se ia în considerare orice ameninţare 

despre care echipa de audit are motive să considere că va fi generată prin furnizarea altor 

servicii non-asigurare. Dacă este generată o ameninţare care nu poate fi redusă la un nivel 

acceptabil prin aplicarea măsurilor de protecţie, serviciul respectiv de non-asigurare nu 

trebuie furnizat. 

290.159 Prestarea anumitor servicii de non-asigurare unui client de audit poate genera o ameninţare 

la adresa independenţei care să fie atât de semnificativă încât nicio măsură de protecţie să 

nu o poată elimina sau reduce la un nivel acceptabil. Cu toate acestea, prestarea 

neconformă a unui asemenea serviciu către o entitate afiliată, diviziune sau în ce privește 

un aspect distinct dintr-o situaţie financiară a unui asemenea client se va considera că nu 



 

compromite independenţa dacă eventualele ameninţări au fost reduse la un nivel 

acceptabil prin aranjamentele ca acea entitate afiliată, divizie sau aspect distinct din 

situaţia financiară să fie auditat(ă) de către o altă firmă sau în cazul în care o altă firmă re-

efectuează serviciul de non–asigurare, în măsura necesară pentru a-i permite asumarea 

responsabilităţii pentru acesta. 

290.160 O firmă poate furniza servicii de non-asigurare care, altfel, ar fi restricţionate de către 

prezenta secţiune, următoarelor entităţi afiliate ale clientului de audit: 

(a) O entitate, care nu este un client de audit, care deţine control direct sau indirect 

asupra clientului de audit; 

(b) O entitate, care nu este un client de audit, care deţine un interes financiar direct în 

client, dacă acea entitate are o influenţă importantă asupra clientului şi interesul în 

client este semnificativ pentru acea entitate; sau 

(c) O entitate, care nu este un client de audit, care se află sub control comun cu clientul 

de audit, 

dacă este rezonabilă formularea concluziei că (a) serviciile nu generează o ameninţare de 

auto-revizuire, deoarece rezultatele serviciilor nu vor face subiectul procedurilor de audit 

și (b) orice ameninţări generate prin furnizarea unor asemenea servicii sunt eliminate sau 

reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de protecţie. 

290.161 Serviciile de non-asigurare furnizate unui client de audit nu compromit independenţa 

firmei atunci când clientul devine o entitate de interes public dacă: 

(a) Serviciile de non-asigurare anterioare sunt conforme cu prevederile acestei secţiuni 

care se referă la clienţii de audit care nu sunt entităţi de interes public; 

(b) Serviciile care nu sunt permise de prezenta secţiune pentru clienţii de audit care sunt 

entităţi de interes public sunt încheiate înainte de, sau cât de curând posibil după ce 

clientul devine o entitate de interes public; şi 

(c) Firma aplică măsurile de protecţie necesare pentru a elimina sau reduce la un nivel 

acceptabil orice ameninţare la adresa independenţei generată prin furnizarea 

serviciului respectiv. 

Responsabilităţile conducerii 

290.162 Conducerea unei entităţi întreprinde multe activităţi de administrare a entităţii în interesul 

părţilor interesate ale entităţii. Este imposibil de specificat fiecare activitate care 

reprezintă o responsabilitate a conducerii. Totuşi, responsabilităţile conducerii implică 

îndrumarea și coordonarea unei entităţi, inclusiv luarea deciziilor importante cu privire la 

achiziţia, angajarea și controlul resurselor umane, financiare, fizice și necorporale. 

290.163 Măsura în care o activitate reprezintă o responsabilitate a conducerii depinde de 

circumstanţe și necesită exercitarea raţionamentului. Exemplele de activităţi care ar fi 

considerate, în general, o responsabilitate a conducerii includ: 

 Stabilirea politicilor şi a direcţiei strategice; 

 Coordonarea și asumarea responsabilităţii pentru acţiunile angajaţilor entităţii; 

 Autorizarea tranzacţiilor; 

 Deciziile cu privire la implementarea recomandărilor firmei sau ale altor părţi terţe; 

 Asumarea responsabilităţii pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situaţiilor 

financiare conform cadrului de raportare financiară aplicabil; şi 

 Asumarea responsabilităţii pentru elaborarea, implementarea și menţinerea 

controlului intern. 

290.164 Activităţile de rutină și administrative, sau care implică aspecte neimportante, sunt 

considerate, în general, a nu intra în responsabilitatea conducerii. De exemplu, executarea 

unei tranzacţii nesemnificative care a fost autorizată de către conducere sau monitorizarea 

datelor pentru completarea rapoartelor statutare și consultanţa acordată unui client de audit 

cu privire la acele date, nu intră, în general în responsabilitatea conducerii. Mai mult, 

furnizarea de consultanţă și de recomandări conducerii, pentru ca aceasta să se achite de 

responsabilităţile sale nu reprezintă asumarea unei responsabilităţi a conducerii. 



 

290.165 Dacă o firmă și-ar asuma o responsabilitate a conducerii pentru un client de audit, 

ameninţările generate ar fi atât de importante încât nicio măsură de protecţie nu ar putea 

reducea ameninţările la un nivel acceptabil. De exemplu, stabilirea recomandărilor firmei 

care ar trebui implementate, ar genera ameninţări de auto-revizuirie și interes personal. 

Mai mult, asumarea unei responsabilităţi a conducerii generează o ameninţare de 

familiaritate, deoarece firma devine prea apropiată de viziunea și interesele conducerii. 

Prin urmare, firma nu trebuie să își asume o responsabilitate a conducerii pentru un client 

de audit. 

290.166 Pentru a evita riscul asumării unei responsabilităţi a conducerii atunci când furnizează 

servicii de non-asigurare unui client de audit, firma trebuie să se asigure că un membru al 

conducerii este responsabil de raţionamentele și deciziile semnificative care intră în 

responsabilitatea conducerii, de evaluarea rezultatelor serviciului și de acceptarea 

responsabilităţii pentru acţiunile ce vor fi luate pe baza rezultatelor serviciului. Astfel este 

redus riscul firmei de a exercita, în mod neintenţionat, orice raţionamente sau de a lua 

decizii importante, în numele conducerii. Riscul este redus și mai mult atunci când firma îi 

oferă clientului ocazia de a face raţionamente și de a lua decizii bazate pe o analiză 

obiectivă și transparentă, precum și pe prezentarea aspectelor. 

Întocmirea înregistrărilor contabile și a situaţiilor financiare 

Prevederi generale 

290.167 Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare 

conform cadrului de raportare financiară aplicabil. Aceste responsabilităţi includ: 

 Iniţierea sau modificarea înregistrărilor contabile, sau determinarea clasificărilor pe 

conturi de tranzacţii; şi 

 Întocmirea sau modificarea documentelor sursă sau a datelor iniţiale, în format 

electronic sau în alt format, evidenţiind efectuarea tranzacţiilor (de exemplu, 

comenzi de achiziţie, înregistrarea statelor de plată şi a comenzilor clienţilor). 

290.168 Furnizarea de servicii de contabilitate și de întocmire a registrelor contabile clientului de 

audit, precum întocmirea de situaţii financiare și înregistrări contabile, generează o 

ameninţare de auto-revizuire, în cazul în care firma efectuează ulterior auditul situaţiilor 

financiare. 

290.169 Cu toate acestea, procesul de audit presupune un dialog între firmă şi conducerea 

clientului de audit, care ar putea include: 

 Aplicarea standardelor și politicilor contabile și a prevederilor privind prezentarea 

situaţiilor financiare; 

 Caracterul adecvat al controlului financiar şi contabil şi metodele utilizate pentru 

determinarea valorilor prezentate pentru active şi pasive; sau 

 Propunerea unor înregistrări contabile de ajustare; 

Aceste activităţi sunt considerate a fi o parte normală a desfășurării procesului de audit și, 

în general, nu generează ameninţări la adresa independenţei. 

290.170 În mod similar, clientul poate solicita asistenţă tehnică din partea firmei, pe probleme 

precum realizarea reconcilierii conturilor sau analizarea și acumularea de informaţii în 

vederea raportării conform reglementărilor. În plus, clientul poate solicita asistenţă tehnică 

cu privire la anumite aspecte contabile, precum conversia situaţiilor financiare existente 

de la un cadru de raportare financiară la altul (de exemplu, pentru conformitatea cu 

politicile de contabilitate ale grupului sau trecerea la un cadru de raportare financiară 

diferit, precum Standardele Internaţionale de Raportare Financiară). Asemenea servicii nu 

generează, în general, ameninţări la adresa independenţei, cu condiţia ca firma să nu își 

asume o responsabilitate a conducerii pentru client. 

Clienţi de audit care nu sunt entităţi de interes public 

290.171 Firma poate furniza servicii care au legătură cu întocmirea înregistrărilor contabile și a 

situaţiilor financiare pentru un client de audit care nu este entitate de interes public, atunci 

când serviciile sunt de rutină sau de natură mecanică, atât timp cât orice ameninţare de 



 

auto-revizuire generată este redusă la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de servicii 

includ: 

 Furnizarea de servicii referitoare la statele de plată, pe baza datelor iniţiate de client; 

 Înregistrarea tranzacţiilor pentru care clientul a determinat sau a aprobat clasificarea 

contabilă adecvată; 

 Înscrierea tranzacţiilor codate de către client în registrul jurnal; 

 Înscrierea înregistrărilor aprobate de client în balanţa de verificare; şi 

 Întocmirea de situaţii financiare pe baza informaţiilor din balanţa de verificare. 

În toate cazurile, importanţa oricărei ameninţări generate trebuie evaluată și trebuie 

aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina sau reduce ameninţarea la un 

nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Luarea de măsuri ca aceste servicii să fie efectuate de o persoană care nu face parte 

din echipa de audit; sau 

 Dacă asemenea servicii sunt furnizate de un membru al echipei de audit, utilizarea 

unui partener sau a unui membru senior al personalului cu expertiza necesară, care 

nu face parte din echipa de audit, care să revizuiască activitatea efectuată. 

Clienţi de audit care sunt entităţi de interes public 

290.172 Cu excepţia situaţiilor de urgenţă, o firmă nu trebuie să furnizeze unui client de audit care 

este o entitate de interes public servicii de contabilitate și de menţinere a registrelor 

contabile, inclusiv servicii legate de statele  de plată sau întocmirea situaţiilor financiare 

pe baza cărora firma va exprima o opinie, sau informaţii financiare pe baza cărora se vor 

întocmi situaţii financiare. 

290.173 Contrar alineatului 290.172, o firmă poate furniza servicii de contabilitate și de menţinere 

a registrelor contabile, inclusiv servicii legate de statele de plată și întocmirea situaţiilor 

financiare sau a altor informaţii financiare, de rutină sau de natură automată pentru 

diviziile și entităţile afiliate ale unui client de audit care este o entitate de interes public, 

dacă personalul care furnizează aceste servicii nu implică membri ai echipei de audit și 

dacă: 

(a) Diviziile sau entităţile afiliate pentru care este furnizat serviciul sunt, luate împreună, 

nesemnificative pentru situaţiile financiare pe baza cărora firma va exprima o opinie; 

sau 

(b) Serviciile se referă la aspecte care luate împreună sunt nesemnificative pentru 

situaţiile financiare ale diviziei sau entităţii afiliate. 

Situaţii de urgenţă 

290.174 Serviciile de contabilitate și de menţinere a registrelor, care altminteri nu ar fi permise 

prin această secţiune, pot fi furnizate clienţilor de audit în caz de urgenţă sau în alte 

situaţii excepţionale, în care îi este imposibil clientului de audit să facă alte aranjamente. 

Acesta pot fi cazul când (a) numai firma are resursele și cunoștinţele necesare cu privire la 

procedurile și sistemele clientului pentru a îl asista în întocmirea la timp a înregistrărilor 

contabile și a situaţiilor financiare, și (b) o restricţie asupra capacităţii firmei de a furniza 

serviciile ar avea ca rezultat dificultăţi semnificative pentru client (de exemplu, ar putea 

avea ca rezultat eşecul de a respecta cerinţele de raportare prevăzute de reglementări). În 

astfel de situaţii, trebuie să se îndeplinească următoarele condiţii: 
(a) Cei care furnizează serviciile să nu fie membri ai echipei de audit; 

(b) Serviciile să fie furnizate numai pentru o scurtă perioadă de timp și să nu se 

preconizeze caracterul lor recurent; şi 

(c) Situaţia să fie discutată cu persoanele însărcinate cu guvernanţa. 

Servicii de evaluare 

Prevederi generale 

290.175 O evaluare cuprinde efectuarea de ipoteze cu privire la evoluţiile viitoare, la aplicarea 

metodologiilor și tehnicilor adecvate și la combinarea acestora în vederea calculului unei 



 

anumite valori, sau interval de valori pentru un activ, pentru o datorie sau pentru întreaga 

afacere. 

290.176 Efectuarea de servicii de evaluare pentru un client de audit poate genera o ameninţare de 

auto-revizuire. Existenţa și importanţa ameninţării va depinde de factori precum: 

 Măsura în care evaluarea va avea o influenţă semnificativă asupra situaţiilor 

financiare. 

 Gradul în care clientul este implicat în determinarea și aprobarea metodologiei de 

evaluare și a altor aspecte importante ale raţionamentului. 

 Disponibilitatea metodologiilor şi îndrumărilor profesionale stabilite. 

 Pentru evaluările care implică metodologii standard sau stabilite, gradul de 

subiectivism inerent din cadrul unui element. 

 Credibilitatea și amploarea datelor primare. 

 Nivelul de dependenţă de evenimentele viitoare de natură să poată genera volatilitate 

inerentă în sumele implicate. 

 Amploarea și claritatea prezentării informaţiilor din situaţiile financiare. 

Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina sau reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Implicarea unui profesionist care nu a fost implicat în furnizarea serviciului de 

evaluare, care să revizuiască auditul sau activitatea de evaluare efectuată; sau 

 Efectuarea unor aranjamente astfel încât personalul care a furnizat astfel de servicii 

să nu participe la misiunea de audit. 

290.177 Anumite evaluări nu implică un grad semnificativ de subiectivism. Acesta este cazul când 

ipotezele fundamentale sunt fie stabilite prin lege sau reglementări, fie acceptate la nivel 

larg şi când tehnicile și metodologiile ce urmează a fi folosite sunt bazate pe standarde 

acceptate în mod general sau prescrise prin legi și reglementări. În astfel de circumstanţe, 

este puţin probabil ca rezultatele evaluării efectuate de două sau mai multe părţi să fie 

semnificativ diferite. 

290.178 Dacă unei firme i se solicită să efectueze o evaluare pentru a asista un client de audit în ce 

privește obligaţiile acestuia de raportare fiscală sau în scopuri de planificare fiscală şi 

rezultatele evaluării nu vor avea o influenţă directă asupra situaţiilor financiare, se aplică 

prevederile incluse la alineatul 290.191. 

Clienţi de audit care nu sunt entităţi de interes public 

290.179 În cazul unui client de audit care nu este entitate de interes public, dacă serviciul de 

evaluare are un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare pe baza cărora firma va 

exprima o opinie, iar evaluarea implică un grad important de subiectivism, nicio măsură 

de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea de auto-revizuire la un nivel acceptabil. În 

consecinţă, firma nu trebuie să furnizeze un astfel de serviciu de evaluare unui client de 

audit. 

Clienţi de audit care sunt entităţi de interes public 

290.180 O firmă nu trebuie să furnizeze servicii de evaluare unui client de audit care este entitate 

de interes public dacă evaluările ar avea un efect semnificativ, separat sau cumulat, asupra 

situaţiilor financiare pe baza cărora firma va exprima o opinie. 

Servicii fiscale 

290.181 Serviciile fiscale cuprind o gamă largă de servicii, inclusiv: 

 Întocmirea declaraţiilor de impunere; 

 Calcularea impozitelor pentru întocmirea înregistrărilor contabile; 

 Planificarea fiscală și alte servicii de consultanţă fiscală; şi 

 Asistenţă în soluţionarea disputelor fiscale. 

Deși serviciile fiscale furnizate de o firmă unui client de audit sunt abordate separat în 

fiecare din aceste categorii, în practică, aceste activităţi sunt adesea corelate.  



 

290. 182 Efectuarea anumitor servicii fiscale generează ameninţări de auto-revizuire și de 

reprezentare. Existenţa și importanţa oricăror ameninţări va depinde de factori precum: 

 Sistemul prin intermediul căruia autorităţile fiscale evaluează şi administrează 

impozitul în cauză şi rolul firmei în respectivul proces; 

 Complexitatea regimului fiscal relevant şi nivelul de raţionament necesar în 

aplicarea acestuia; 

 Caracteristicile specifice ale misiunii; şi 

 Nivelul de experienţă fiscală al angajaţilor clientului. 

Întocmirea declaraţiei de impunere 

290.183 Serviciile de întocmire a declaraţiilor de impunere implică asistarea clienţilor cu privire la 

obligaţiile acestora de raportare fiscală prin întocmirea şi completarea informaţiilor, 

inclusiv a sumei datorate ca impozit (de obicei pe baza unor formulare standardizate) ce 

trebuie depuse la autorităţile fiscale relevante. Asemenea servicii includ, de asemenea, 

furnizarea de asistenţă cu privire la tratamentul declaraţiei de impunere pentru 

tranzacţiilor precedente și a exprimării unui răspuns în numele clientului de audit la 

solicitările autorităţilor fiscale cu privire la informaţii și analize suplimentare (inclusiv 

furnizarea de explicaţii şi asistenţă tehnică pentru abordarea care a fost adoptată). 

Serviciile de întocmire a declaraţiilor de impunere sunt bazate, de obicei, pe informaţiile 

istorice și implică, în principal, analiza și prezentarea acelor informaţii istorice în 

conformitate cu legea fiscală în vigoare, inclusiv cu precedentele și practicile stabilite. 

Mai mult, declaraţiile de impunere fac obiectul oricăror revizuiri sau procese de aprobare 

pe care autorităţile fiscale le consideră adecvate. În consecinţă, furnizarea de astfel de 

servicii nu generează, de obicei, ameninţări la adresa independenţei dacă membrii 

conducerii își asumă responsabilitatea pentru declaraţiile de impunere, inclusiv pentru 

orice raţionamente semnificative făcute. 

Calculul impozitelor în scopul întocmirii înregistrărilor contabile 

Clienţi de audit care nu sunt entităţi de interes public 

290.184 Întocmirea calculului datoriilor (sau activelor) fiscale curente sau cu impozitul amânat 

pentru un client de audit în scopul întocmirii înregistrărilor contabile care vor fi ulterior 

auditate de către firmă generează o ameninţare de auto-revizuire. Importanţa ameninţării 

va depinde de: 

(a) Complexitatea reglementării şi legii fiscale relevante și nivelul de raţionament 

necesar pentru aplicarea lor; 

(b) Nivelul de expertiză fiscală al personalului clientului; şi 

(c) Pragul de semnificaţie pentru situaţiile financiare al sumelor aferente. 

Trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina sau reduce ameninţarea la 

un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Utilizarea profesioniştilor care nu sunt membri ai echipei de audit pentru a furniza 

serviciile; 

 Dacă serviciul este efectuat de un membru al echipei de audit, utilizarea unui 

partener sau a unui membru senior al personalului cu experienţă necesară, pentru a 

revizui calculele fiscale; sau 

 Obţinerea de consultanţă cu privire la serviciu din partea unui profesionist fiscal 

extern. 

Clienţi de audit care sunt entităţi de interes public 

290.185 Cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în cazul unui client de audit care este entitate de interes 

public, o firmă nu trebuie să întocmească calculul datoriilor (sau activelor) fiscale curente 

sau cu impozitul amânat cu scopul întocmirii înregistrărilor contabile care sunt 

semnificative pentru situaţiile financiare pe baza cărora firma va exprima o opinie. 

290.186 Întocmirea calculului datoriilor (activelor) fiscale curente sau cu impozitul amânat pentru 

un client de audit în scopul întocmirii înregistrărilor contabile, care altfel nu ar fi permisă 

prin prezenta secţiune, poate fi totuși prestată pentru clienţii de audit în cazuri de urgenţă 



 

sau în alte situaţii excepţionale, când îi este imposibil clientului de audit să facă alte 

aranjamente. Acesta poate fi cazul când (a) numai firma deţine resursele și cunoștinţele 

necesare cu privire la activitatea clientului pentru a asista clientul în întocmirea la timp a 

calculului său privind datoriile (activele) fiscale curente sau cu impozitul amânat, și (b) 

restricţia asupra capacităţii firmei de a furniza aceste servicii ar avea ca rezultat dificultăţi 
semnificative pentru client (de exemplu, ar putea avea ca rezultat încălcarea cerinţelor de 

raportare financiară stabilite prin reglementări). În astfel de situaţii, trebuie să se 

îndeplinească următoarele condiţii: 
(a) Cei care furnizează serviciile să nu fie membri ai echipei de audit; 

(b) Serviciile să fie furnizate numai pentru o scurtă perioadă de timp și să nu existe 

perspectiva ca ele să fie recurente; şi 

(c) Situaţia să fie discutată cu persoanele însărcinate cu guvernanţa. 

Planificarea fiscală și alte servicii de consultanţă fiscală 

290.187 Planificarea fiscală sau alte servicii de consultanţă fiscală cuprind o gamă largă de servicii, 

precum consultanţa oferită clientului cu privire la modul în care să își structureze afacerile 

într-o manieră eficientă din punct de vedere fiscal sau furnizarea de consultanţă cu privire 

la aplicarea noilor reglementări sau legi fiscale. 

290.188 O ameninţare de auto-revizuire poate fi generată atunci când consultanţa va afecta 

aspectele care urmează a fi reflectate în situaţiile financiare. Existenţa și importanţa 

ameninţării va depinde de factori precum: 

 Gradul de subiectivism implicat în determinarea tratamentului adecvat pentru 

consultanţa fiscală aferentă situaţiilor financiare; 

 Măsura în care rezultatele consultanţei fiscale vor avea consecinţe semnificative 

asupra situaţiilor financiare; 

 Măsura în care eficienţa consultanţei fiscale depinde de tratamentul contabil sau de 

prezentarea în situaţiile financiare și dacă există îndoieli privind caracterul adecvat 

al tratamentului contabil sau prezentarea conform cadrului de raportare financiară 

relevant; 

 Nivelul de experienţă fiscală al angajaţilor clientului; 

 Măsura în care consultanţa oferită are la bază o reglementare sau lege fiscală, sau un 

alt precedent sau practică stabilită; şi 

 Măsura în care tratamentul fiscal are la bază o prevedere privată sau a fost prevăzut 

altfel de către autoritatea fiscală înainte de întocmirea situaţiilor financiare. 

De exemplu, furnizarea de servicii de planificare fiscală și de alte servicii de consultanţă 

fiscală, atunci când consultanţa se încadrează în prevederile autorităţilor fiscale sau altor 

precedente, practici stabilite sau are la bază legea fiscală care este probabil să prevaleze, 

nu generează, în general, o ameninţare la adresa independenţei. 

290.189 Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Utilizarea profesioniştilor care nu sunt membri ai echipei de audit pentru a furniza 

serviciile; 

 Implicarea unui profesionist fiscal, care nu a fost implicat în furnizarea serviciului de 

consultanţă fiscală, care să asiste echipa de audit cu privire la acest serviciu și să 

revizuiască tratamentul situaţiilor financiare; 

 Obţinerea de consultanţă cu privire la serviciul respectiv din partea unui profesionist 

fiscal extern; sau 

 Obţinerea aprobării prealabile sau consultanţei din partea autorităţilor fiscale. 

290.190 Atunci când eficienţa serviciilor de consultanţă fiscală depinde de un anumit tratament 

contabil sau de prezentarea în situaţiile financiare și: 



 

(a) Echipa de audit are îndoieli rezonabile cu privire la gradul de adecvare al 

tratamentului contabil aferent sau prezentării conforme cadrului de raportare 

financiară relevant; şi 

(b) Rezultatul sau consecinţele consultanţei fiscale va avea o influenţă semnificativă 

asupra situaţiilor financiare pe baza cărora firma va exprima o opinie; 

Ameninţarea de auto-revizuire ar fi atât de semnificativă încât nicio măsură de protecţie 

nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. În consecinţă, o firmă nu trebuie să 

furnizeze astfel de servicii de consultanţă fiscală unui client de audit. 

290.191 Când furnizează servicii fiscale unui client de audit, unei firme i se poate solicita să 

efectueze o evaluare pentru a asista clientul în ceea ce privește îndeplinirea obligaţiilor 

sale fiscale sau în scopul planificării fiscale. În cazul în care rezultatul acestei evaluări va 

avea un efect direct asupra situaţiilor financiare, sunt aplicabile prevederile incluse la 

alineatele 290.175 – 290.180 cu privire la serviciile de evaluare. În cazul în care evaluarea 

este efectuată numai în scopuri fiscale, iar rezultatul evaluării nu va avea influenţă directă 

asupra situaţiilor financiare (adică situaţiile financiare sunt influenţate numai de 

înregistrările contabile referitoare la impozite), în general nu se generează ameninţări la 

adresa independenţei dacă influenţa asupra situaţiilor financiare este nesemnificativă sau 

dacă evaluarea face subiectul revizuirii externe efectuate de către o autoritate fiscală sau o 

altă autoritate similară. Dacă evaluarea nu face subiectul unei astfel de revizuiri externe, 

iar consecinţele sunt semnificative pentru situaţiile financiare, existenţa și importanţa 

ameninţării generate va depinde de factori precum: 

 Măsura în care metodologia de evaluare se încadrează într-o reglementare sau lege 

fiscală, alt precedent sau practică stabilită și gradul de subiectivism inerent evaluării. 

 Credibilitatea și amploarea datelor primare. 

Importanţa oricărei ameninţări generate trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de 

protecţie necesare pentru a elimina sau reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Utilizarea profesioniştilor care nu sunt membri ai echipei de audit pentru a furniza 

serviciile; 

 Implicarea unui profesionist care să revizuiască activitatea de audit sau rezultatul 

serviciilor fiscale; sau 

 Obţinerea aprobării prealabile sau consultanţei din partea autorităţilor fiscale. 

Asistenţa în soluţionarea disputelor fiscale 

290.192 O ameninţare de reprezentare sau de auto-revizuire poate fi generată atunci când firma 

reprezintă un client de audit în procesul de soluţionare a unei dispute fiscale, odată ce 

autorităţile fiscale au anunţat clientul că au respins argumentele acestuia cu privire la un 

anumit aspect și, fie autoritatea fiscală, fie clientul, înaintează aspectul respectiv către o 

instanţă oficială, de exemplu un tribunal sau o curte judecătorească. Existenţa și 

importanţa ameninţării vor depinde de factori precum: 

 Măsura în care firma a furnizat serviciile de consultanţă care fac obiectul disputei 

fiscale; 

 Măsura în care rezultatul disputei va avea un efect semnificativ asupra situaţiilor 

financiare pe baza cărora firma va exprima o opinie; 

 Măsura în care aspectul se încadrează într-o reglementare sau lege fiscală, alt 

precedent sau practică stabilită; 

 Dacă procedurile judecătoreşti sunt publice; şi 

 Rolul conducerii în soluţionarea disputei. 

Importanţa oricărei ameninţări generate trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de 

protecţie necesare pentru a elimina sau reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Utilizarea profesioniştilor care nu sunt membri ai echipei de audit pentru a furniza 

serviciile; 



 

 Implicarea unui profesionist fiscal, care nu a fost implicat în furnizarea serviciului 

fiscal, care să ofere consultanţă echipei de audit cu privire la serviciile respective şi 

să revizuiască tratamentul aplicat situaţiilor financiare; sau 

 Obţinerea de consultanţă cu privire la serviciu din partea unui profesionist fiscal 

extern. 

290.193 În cazul în care serviciile fiscale implică reprezentarea clientului de audit înaintea unui 

tribunal sau instanţe publice pentru soluţionarea unui aspect fiscal, iar sumele implicate 

sunt semnificative pentru situaţiile financiare pe baza cărora firma va exprima o opinie, 

ameninţarea de reprezentare generată ar fi atât de semnificativă, încât nicio măsură de 

protecţie nu ar putea elimina sau reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Prin urmare, 

firma nu trebuie să presteze acest tip de servicii pentru un client de audit. Ceea ce 

constituie ”un tribunal sau o instanţă publică” trebuie determinat în funcţie de modul în 

care sunt audiate procedurile fiscale în jurisdicţia specifică. 

290.194 Firma nu este scutită, totuşi, de a avea un rol în continuarea furnizării de consultanţă 

pentru clientul de audit (de exemplu, să răspundă la numite solicitări de informaţii, să 

prezinte faptele propriu-zise sau să depună mărturie cu privire la activitatea desfășurată 

sau să asiste clientul în analizarea aspectelor fiscale) în legătură cu aspectele care sunt 

audiate de un tribunal sau o instanţă publică. 

Servicii de audit intern 

Prevederi generale 

290.195 Domeniul de aplicare și obiectivele activităţilor de audit intern sunt foarte variate și 

depind de mărimea și structura entităţii și de cerinţele conducerii și ale persoanelor 

însărcinate cu guvernanţa. Activităţile specifice auditului intern pot include: 

 Monitorizarea controlului intern – revizuirea controalelor, monitorizarea funcţionării 

acestora și recomandări cu privire la îmbunătăţirea acestora; 

 Examinarea informaţiilor financiare și de exploatare – revizuirea mijloacelor 

utilizate pentru identificarea, evaluarea, clasificarea și raportarea informaţiilor 

financiare și de exploatare și interogarea specifică cu privire la aspectele individuale, 

inclusiv testarea detaliată a tranzacţiilor, soldurilor și procedurilor; 

 Revizuirea economiei, eficienţei și eficacităţii activităţilor de exploatare, inclusiv a 

activităţilor ne-financiare ale unei entităţi; şi 

 Revizuirea conformităţii cu legile, reglementările și alte cerinţe externe, precum și 

cu politicile și directivele conducerii și cu alte cerinţe interne. 

290.196 Serviciile de audit intern includ asistarea clientului de audit în efectuarea activităţilor sale 

de audit intern. Furnizarea de servicii de audit intern unui client de audit generează o 

ameninţare de auto-revizuire la adresa independenţei dacă firma utilizează activitatea de 

audit intern în cursul unui audit extern ulterior. Efectuarea unei părţi semnificative din 

activităţile de audit intern ale clientului mărește posibilitatea ca personalul firmei care 

furnizează servicii de audit intern să îşi asume o responsabilitate a conducerii. Dacă 

personalul firmei își asumă o responsabilitate a conducerii când efectuează serviciile de 

audit intern unui client de audit, ameninţarea generată ar fi atât de importantă încât nicio 

măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. În consecinţă, 

personalul unei firme nu trebuie să își asume o responsabilitate a conducerii atunci când 

furnizează servicii de audit intern unui client de audit. 

290.197 Exemplele de servicii de audit intern care implică asumarea de responsabilităţi ale 

conducerii includ: 

(a) Stabilirea politicilor de audit intern sau a direcţiei strategice a activităţilor de audit 

intern; 

(b) Coordonarea și asumarea responsabilităţii pentru acţiunile angajaţilor entităţii; 

(c) Decizia cu privire la implementarea recomandărilor rezultate din activităţile de audit 

intern; 



 

(d) Raportarea, în numele conducerii, a rezultatelor activităţilor de audit intern către 

persoanele însărcinate cu guvernanţa; 

(e) Efectuarea de proceduri care fac parte din controlul intern, precum revizuirea și 

aprobarea modificărilor referitoare la permisiunea de accesare a datelor de către 

angajaţi; 
(f) Asumarea responsabilităţii pentru elaborarea, implementarea și menţinerea 

controlului intern. şi 

(g) Efectuarea de servicii de audit intern prin externalizare, cuprinzând întreaga funcţie 

de audit intern sau o parte însemnată a acesteia, atunci când firma este responsabilă 

de determinarea domeniului de aplicare al activităţii de audit intern și poate fi 

responsabilă pentru unul sau mai multe dintre aspectele specificate la punctele (a) – 

(f). 

290.198 Pentru a evita asumarea unei responsabilităţi a conducerii, firma trebuie să furnizeze doar 

servicii de audit intern unui client de audit numai dacă: 

(a) Clientul desemnează o sursă competentă și adecvată, de preferat din cadrul conducerii 

superioare, care să fie responsabilă permanent de activităţile de audit intern și care 

să își asume responsabilitatea pentru elaborarea, implementarea și menţinerea 

controlului intern; 

(b) Conducerea clientului sau persoanele însărcinate cu guvernanţa revizuiesc, evaluează 

și aprobă domeniul de aplicare, riscul și frecvenţa serviciilor de audit intern; 

(c) Conducerea clientului evaluează gradul de adecvare al serviciilor de audit intern și 

constatările care rezultă din furnizarea acestora; 

(d) Conducerea clientului evaluează și determină care dintre recomandările ce rezultă din 

serviciile de audit intern trebuie implementate și gestionează procesul de 

implementare; şi 

(e) Conducerea clientului raportează către persoanele însărcinate cu guvernanţa 

constatările importante și recomandările rezultate din serviciile de audit intern. 

290.199 Când o firmă utilizează activitatea unei funcţii de audit intern, ISA-urile prevăd efectuarea 

procedurilor de evaluare a gradului de adecvare a activităţii. Când o firmă acceptă o 

misiune pentru furnizarea de servicii de audit intern unui client de audit, iar rezultatele 

acelor servicii vor fi utilizate pentru efectuarea auditului extern, este generată o 

ameninţare de auto-revizuire din cauza existenţei posibilităţii ca echipa de audit să 

utilizeze rezultatele serviciului de audit intern fără a efectua o evaluare adecvată a acelor 

rezultate sau utilizând același nivel de scepticism profesional care ar fi utilizat în cazul în 

care activitatea de audit intern ar fi fost efectuată de persoane care nu sunt membri ai 

firmei. Importanţa ameninţării va depinde de factori precum: 

 Pragul de semnificaţie al sumelor aferente din situaţiile financiare; 

 Riscul de denaturare al declaraţiilor aferente acelor sume din situaţiile financiare; şi 

 Gradul de credibilitate care va fi acordat serviciului de audit intern. 

Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare 

pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Un exemplu de o astfel 

de măsură de protecţie este utilizarea profesioniștilor care nu sunt membri ai echipei de 

audit pentru efectuarea serviciului de audit intern. 

Clienţi de audit care sunt entităţi de interes public 

290.200 În cazul unui client de audit care este o entitate de interes public, o firmă nu trebuie să 

furnizeze servicii de audit intern care să aibă legătură cu: 

(a) O parte semnificativă a controalelor interne efectuate asupra raportării financiare; 

(b) Sistemele de contabilitate financiară care generează informaţii care, luate separat sau 

împreună, sunt semnificative pentru înregistrările contabile sau situaţiile financiare 

ale clientului, pe baza cărora firma va exprima o opinie; sau 

(c) Sume sau prezentări de informaţii care, luate separat sau împreună, sunt 

semnificative pentru situaţiile financiare pe baza cărora firma va exprima o opinie. 



 

Servicii pentru sisteme IT 

Prevederi generale 

290.201 Serviciile referitoare la sistemele de tehnologie a informaţiei (IT) includ elaborarea sau 

implementarea sistemelor de hardware sau software. Sistemele pot conţine date sursă, pot 

face parte din controlul intern efectuat asupra raportării financiare sau pot genera 

informaţii care să afecteze înregistrările contabile sau situaţiile financiare, sau sistemul 

poate să fie independent de înregistrările contabile ale clientului, de controlul intern al 

raportării financiare sau al situaţiilor financiare. Furnizarea de servicii aferente sistemelor 

poate genera o ameninţare de auto-revizuire, în funcţie de natura serviciilor și de sistemele 

IT. 

290.202 Următoarele servicii pentru sistemele IT sunt considerate a nu genera o ameninţare la 

adresa independenţei cât timp personalul firmei nu își asumă o responsabilitate a 

conducerii: 

(a) Elaborarea sau implementarea de sisteme IT care nu sunt legate de controlul intern 

asupra raportării financiare; 

(b) Elaborarea sau implementarea de sisteme IT care nu generează informaţii care 

constituie o parte importantă a înregistrărilor contabile sau a situaţiilor financiare; 

(c) Implementarea programelor ”gata de utilizat” pentru raportarea informaţiilor 

financiare sau contabile, care nu au fost elaborate de către firmă, dacă personalizarea 

necesară acestora pentru a răspunde necesităţilor clientului nu este importantă; şi 

(d) Evaluarea și furnizarea de recomandări cu privire la un sistem proiectat, implementat 

sau operat de către un alt furnizor de servicii sau de către client. 

Clienţi de audit care nu sunt entităţi de interes public 

290.203 Furnizarea de servicii unui client de audit care nu este o entitate de interes public, care 

implică elaborarea sau implementarea sistemelor IT care (a) formează o parte importantă a 

controlului intern asupra raportărilor financiare sau (b) generează informaţii care sunt 

importante pentru înregistrările contabile sau situaţiile financiare ale clientului pe baza 

cărora firma va exprima o opinie, generează o ameninţare de auto-revizuire. 

290.204 Ameninţarea de auto-revizuire este prea importantă  pentru a permite furnizarea de astfel 

de servicii, cu excepţia cazului în care sunt implementate măsuri de protecţie adecvate, 

care asigură următoarele: 

(a) Clientul îşi recunoaşte responsabilitatea pentru stabilirea şi monitorizarea unui 

sistem de controale interne; 

(b) Clientul desemnează un angajat competent, preferabil din cadrul conducerii 

superioare, care să ia toate deciziile de conducere în ceea ce priveşte elaborarea şi 

implementarea sistemului hardware sau software; 

(c) Clientul ia toate deciziile de conducere aferente proceselor de elaborare şi 

implementare; 

(d) Clientul evaluează gradul de adecvare şi rezultatele proiectării şi implementării 

sistemului; şi 

(e) Clientul este responsabil de exploatarea sistemului (hardware sau software) şi de 

datele pe care le utilizează sau generează. 

290.205 În funcţie de gradul de încredere care va fi acordat unor anumite sisteme IT, ca parte a 

auditului, se va determina măsura în care se vor furniza astfel de servicii de non-asigurare 

utilizând numai personal care nu face parte din rândul membrilor echipei de audit și care 

prevede diferite direcţii de raportare în cadrul firmei. Importanţa oricărei ameninţări 

rămase trebuie evaluată și trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina 

sau reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Un exemplu de astfel de măsură de 

protecţie este implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea de audit 

sau de non-asigurare. 



 

Clienţi de audit care sunt entităţi de interes public 

290.206 În cazul unui client de audit care este o entitate de interes public, o firmă nu trebuie să 

furnizeze servicii care implică proiectarea sau implementarea de sisteme IT care (a) 

reprezintă o parte importantă a controlului intern asupra raportării financiare sau (b) 

generează informaţii care sunt importante pentru înregistrările contabile sau situaţiile 

financiare ale clientului pe baza cărora firma va exprima o opinie. 

Servicii de consultanţă în legătură cu litigiile 

290.207 Serviciile de consultanţă în legătură cu litigiile pot include activităţi precum depunerea 

mărturiei ca expert, calculul pagubelor estimate sau al altor sume care ar putea deveni 

sume de încasat sau sume de plătit, în funcţie de rezultatul litigiului sau al altei dispute 

legale, şi asistenţă privind administrarea documentelor şi recuperare. Aceste servicii pot 

genera ameninţări de auto-revizuire sau reprezentare. 

290.208 Dacă firma furnizează servicii de consultanţă în legătură cu litigiile unui client de audit, 

iar aceste servicii implică estimarea daunelor sau a altor sume care afectează situaţiile 

financiare pe baza cărora firma va exprima o opinie, trebuie aplicate prevederile privind 

serviciile de evaluare de la alineatele 290.175 – 290.180. În cazul altor servicii de 

asistenţă în legătură cu litigiile, importanţa oricărei ameninţări generate trebuie evaluată și 

trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina sau reduce ameninţările la 

un nivel acceptabil. 

Servicii juridice 

290.209 În contextul acestei secţiuni, serviciile juridice sunt definite ca fiind orice servicii pentru 

care persoana care le furnizează trebuie, fie să aibă dreptul să pledeze în faţa instanţelor 

din jurisdicţia în care urmează să fie furnizate asemenea servicii, fie să aibă pregătirea 

legală necesară pentru a practica dreptul. Asemenea servicii juridice includ, în funcţie de 

jurisdicţie, o gamă largă şi diversificată de domenii, atât servicii corporative, cât şi 

comerciale destinate clienţilor, precum asistenţă în privinţa contractelor, litigiilor, 

consiliere şi asistenţă privind fuziunile şi achiziţiile şi furnizarea de asistenţă 

departamentelor juridice interne ale clienţilor. Prestarea de servicii juridice unei entităţi 

care este client de audit poate genera ameninţări atât de auto-revizuire, cât şi de 

reprezentare. 

290.210 Serviciile juridice care asistă un client de audit în desfășurarea unei tranzacţii (de 

exemplu, asistenţa în privinţa contractelor, consiliere juridică, diligenţă juridică cuvenită 

şi restructurare) pot genera o ameninţare de auto-revizuire. Existenţa și importanţa 

ameninţării va depinde de factori precum: 

 Natura serviciului; 

 Măsura în care serviciul este furnizat de un membru al echipei de audit; şi 

 Pragul de semnificaţie al oricărui aspect legat de situaţiile financiare ale clientului. 

Importanţa oricărei ameninţări generate trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de 

protecţie necesare pentru a elimina sau reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Utilizarea profesioniştilor care nu sunt membri ai echipei de audit pentru a furniza 

serviciile; sau 

 Implicarea unui profesionist, care nu a fost implicat în furnizarea de servicii juridice, 

care să ofere asistenţă echipei de audit cu privire la serviciul respectiv şi să 

revizuiască orice tratament al situaţiilor financiare. 

290.211 Reprezentarea unui client de audit în rezolvarea unei dispute sau a unui litigiu în 

circumstanţe în care sumele implicate sunt semnificative pentru situaţiile financiare pe 

baza cărora firma va exprima o opinie ar duce la ameninţări de reprezentare şi de auto-

revizuire atât de importante încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea 

la un nivel acceptabil. Prin urmare, firma nu trebuie să presteze acest tip de servicii pentru 

un client de audit. 



 

290.212 Atunci când unei firme i se solicită să acţioneze ca reprezentant pentru un client de audit 

în rezolvarea unei dispute sau a unui litigiu în circumstanţe în care sumele implicate nu 

sunt semnificative pentru situaţiile financiare pe baza cărora firma va exprima o opinie, 

firma trebuie să evalueze importanţa oricăror ameninţări de reprezentare şi de auto-

revizuire generate şi să aplice măsurile de protecţie necesare pentru a elimina ameninţarea 

sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Utilizarea de profesionişti care nu sunt membri ai echipei de audit pentru a furniza 

serviciile; sau 

 Implicarea unui profesionist, care nu a fost implicat în furnizarea de servicii juridice, 

care să ofere asistenţă echipei de audit cu privire la serviciul respectiv şi să 

revizuiască orice tratament al situaţiilor financiare. 

290.213 Numirea unui partener sau a unui angajat al firmei în postul de Consilier General pe 

probleme juridice pentru un client de audit ar genera ameninţări de reprezentare şi de auto-

revizuire atât de importante încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce 

ameninţările la un nivel acceptabil. Poziţia de Consilier General este, în general, o poziţie 

de conducere superioară, cu o mare responsabilitate faţă de aspectele juridice ale unei 

companii şi în consecinţă, niciun membru al firmei nu trebuie să accepte o astfel de 

numire în cadrul unui client de audit. 

Servicii de recrutare 

Prevederi generale 

290.214 Furnizarea de servicii de recrutare unui client de audit poate genera ameninţări de interes 

personal, familiaritate și intimidare. Existenţa și importanţa ameninţării va depinde de 

factori precum: 

 Natura asistenţei solicitate; şi 

 Rolul persoanei ce urmează a fi recrutată. 

Importanţa oricărei ameninţări generate trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de 

protecţie necesare pentru a elimina sau reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. În toate 

cazurile, firma nu trebuie să își asume responsabilităţi de conducere, inclusiv să acţioneze 

ca negociator în numele clientului, iar decizia cu privire la angajare trebuie să îi aparţină 

clientului. 

În general, firma poate furniza astfel de servicii precum revizuirea calificărilor 

profesionale ale unui număr de candidaţi şi furnizarea de recomandări privind 

conformitatea lor cu cerinţele postului. În plus, firma poate intervieva candidaţii și poate 

oferi consultanţă cu privire la competenţele unui candidat pentru posturi de control, 

administrative sau financiar-contabile. 

Clienţi de audit care sunt entităţi de interes public 

290.215 O firmă nu trebuie să furnizeze următoarele servicii de recrutare unui client de audit care 

este o entitate de interes public, în ce privește posturile de director sau membru al 

conducerii entităţii sau de conducere superioară care oferă posibilitatea de a exercita o 

influenţă importantă asupra întocmirii înregistrărilor contabile sau situaţiilor financiare ale 

clientului asupra cărora firma va exprima o opinie: 

 Căutarea sau examinarea unor candidaţi pentru ocuparea unor astfel de posturi; şi 

 Efectuarea verificării referinţelor aferente potenţialilor candidaţi pentru poziţiile 

menţionate. 

Servicii cu privire la finanţele corporative 

290.216 Furnizarea de servicii cu privire la finanţele corporative, precum: 

 Asistarea unui client de audit în elaborarea strategiilor corporative; 

 Identificarea posibilelor obiective care ar trebui atinse de clientul de audit; 

 Furnizarea de recomandări privind tranzacţiile de cedare; 

 Acordarea de asistenţă în tranzacţiile de obţinere de finanţare; şi 

 Oferirea de recomandări de structurare, 



 

pot genera ameninţări de reprezentare şi de auto-revizuire. Importanţa oricărei ameninţări 

trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina 

ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de 

protecţie includ: 

 Utilizarea unor profesionişti care nu sunt membri ai echipei de audit pentru a furniza 

serviciile; sau 

 Utilizarea unui profesionist care nu a fost implicat în furnizarea serviciului cu privire 

la finanţele corporative, care să furnizeze recomandări echipei de audit cu privire la 

serviciul respectiv și care să revizuiască tratamentul contabil și orice tratament al 

unei situaţii financiare. 

290.217 Furnizarea unui serviciu cu privire la finanţele corporative, de exemplu oferirea de 

consultanţă cu privire la structurarea unei tranzacţii financiare corporative sau cu privire 

la anumite aranjamente de finanţare care vor afecta în mod direct sumele care vor fi 

raportate în situaţiile financiare pe baza cărora firma va furniza o opinie poate genera o 

ameninţare de auto-revizuire. Existenţa și importanţa ameninţării va depinde de factori 

precum: 

 Gradul de subiectivism în determinarea tratamentului adecvat pentru rezultatele sau 

consecinţele consultanţei cu privire la finanţele corporative din cadrul situaţiilor 

financiare; 

 Măsura în care rezultatul consultanţei cu privire la finanţele corporative va afecta 

direct sumele înregistrate în situaţiile financiare și măsura în care sumele respective 

sunt semnificative pentru situaţiile financiare; şi 

 Măsura în care gradul de eficienţă al consultanţei cu privire la finanţele corporative 

depinde de un anumit tratament contabil sau de o prezentare de informaţii din cadrul 

situaţiilor financiare și măsura în care există o îndoială cu privire la caracterul 

adecvat al tratamentului contabil utilizat sau al prezentării prevăzute de cadrul de 

raportare financiară relevant. 

Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Utilizarea de profesionişti care nu sunt membri ai echipei de audit pentru a furniza 

serviciile; sau 

 Utilizarea unui profesionist care nu a fost implicat în furnizarea serviciului cu privire 

la finanţele corporative, care să furnizeze consultanţă echipei de audit cu privire la 

serviciul respectiv și care să revizuiască tratamentul contabil și orice tratament 

aplicat în situaţiile financiare. 

290.218 Atunci când eficienţa consultanţei cu privire la finanţele corporative depinde de un 

tratament contabil specific sau de o prezentare specifică din situaţiile financiare şi: 

(a) Echipa de audit are îndoieli rezonabile cu privire la caracterul adecvat al 

tratamentului contabil aferent sau prezentării prevăzute de cadrul de raportare 

financiară relevant; şi 

(b) Rezultatul sau consecinţele consultanţei cu privire la finanţele corporative vor avea 

un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare pe baza cărora firma va exprima o 

opinie. 

Ameninţarea de auto-revizuire ar fi atât de importantă încât nicio măsură de protecţie nu ar 

putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil, aşadar nu trebuie furnizată consultanţă cu 

privire la finanţele corporative. 

290.219 Furnizarea de servicii cu privire la finanţele corporative care implică promovarea, 

comercializarea sau subscrierea acţiunilor unui client de audit ar genera o ameninţare de 

auto-revizuire sau de reprezentare care ar fi atât de importantă încât nicio măsură de 

protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. În consecinţă, o firmă nu 

trebuie să furnizeze astfel de servicii unui client de audit. 



 

 

Onorarii 

Onorarii – valoare relativă 

290.220   Atunci când onorariile totale din partea unui client de audit reprezintă o mare parte din 

onorariile totale ale firmei, dependenţa de acel client şi îngrijorarea privind posibilitatea 

pierderii clientului pot constitui o ameninţare generată de interesul persoanl sau de 

intimidare.| Importanţa ameninţării va depinde de factori precum: 

 Structura operaţională a firmei; 

 Dacă firma este bine stabilită pe piaţă sau nou creată; şi 

 Importanţa cantitativă și/sau calitativă a clientului pentru firmă. 

Importanţa ameninţării trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, dacă este 

necesar, pentru eliminarea ameninţării sau reducerea acesteia la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Reducerea dependenţei faţă de client; 

 Revizuiri externe ale controlului calităţii; sau 

 Consultarea unei părţi terţe, precum o autoritate de reglementare profesională sau un 

profesionist contabil, cu privire la raţionamentele principale de audit. 

290.221 O ameninţare generată de interesul personal sau de intimidare este creată, de asemenea, 

atunci când onorariile generate de un client de audit reprezintă o mare parte din veniturile 

unui partener individual al clientului sau o mare parte din veniturile unui sediu individual 

al firmei. Importanţa ameninţării va depinde de factori precum: 

 Importanţa calitativă și/sau cantitativă a clientului pentru partener sau sediu; şi 

 Măsura în care remuneraţia partenerului, sau a partenerilor sediului, depinde de 

onorariile generate de client. 

Importanţa ameninţării trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, dacă este 

necesar, pentru eliminarea ameninţării sau reducerea acesteia la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Diminuarea dependenţei faţă de clientul de audit; 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea sau să ofere alt 

tip de consultanţă, după cum este necesar; sau 

 Revizuiri interne şi externe, independente şi periodice ale calităţii misiunii. 

 

Clienţi de audit care sunt entităţi de interes public 

290.222 Atunci când un client de audit este o entitate de interes public şi, pentru o perioadă de doi 

ani consecutivi, onorariile totale plătite de client și de entităţile sale afiliate (în funcţie de 

considerentele de la alineatul 290.27) reprezintă mai mult de 15% din totalul onorariilor 

primite de firma care exprimă o opinie asupra situaţiilor financiare ale clientului, firma 

trebuie să le prezinte persoanelor însărcinate cu guvernanţa clientului de audit faptul că 

totalul acestor onorarii reprezintă mai mult de 15% din totalul onorariilor primite de firmă 

și trebuie să discute pe care dintre măsurile de protecţie de mai jos le va aplica pentru a 

reduce ameninţarea la un nivel acceptabil și să aplice măsura de protecţie selectată: 

 Înaintea emiterii opiniei de audit asupra situaţiilor financiare din cel de-al doilea an, 

un profesionist contabil, care nu este membru al firmei care exprimă o opinie asupra 

situaţiilor financiare, efectuează o revizuire a controlului calităţii acelei misiuni sau 

o autoritate de reglementare profesională efectuează o revizuire a acelei misiuni, care 

este echivalentă cu o revizuire a controlului calităţii unei misiuni (”o revizuire 

anterioară emiterii”); sau 

 După ce a fost emisă opinia asupra situaţiilor financiare ale celui de-al doilea an și 

înainte de emiterea opiniei de audit asupra situaţiilor financiare ale celui de-al 

treilea, un profesionist contabil, care nu este membru al firmei care exprimă o opinie 

asupra situaţiilor financiare, sau o autoritate de reglementare profesională, 



 

efectuează o revizuire a auditului din cel de-al doilea an, care este echivalentă cu o 

revizuire a controlului calităţii unei misiunii (”o revizuire ulterioară emiterii”). 

În cazul în care totalul onorariilor depășeşte cu mult 15%, firma trebuie să determine dacă 

importanţa ameninţării este atât de mare încât o revizuire ulterioară emiterii nu ar reduce 

ameninţarea la un nivel acceptabil și, prin urmare, este necesară o revizuire anterioară 

emiterii. În astfel de circumstanţe trebuie efectuată o revizuire anterioară emiterii. 

Din acel moment, când onorariile continuă să depășească 15% în fiecare an, se va recurge 

la prezentarea informaţiilor și discutarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa și 

trebuie aplicată una dintre măsurile de protecţie de mai sus. Dacă onorariile depășesc cu 

mult 15%, firma trebuie să determine dacă importanţa ameninţării este atât de mare încât o 

revizuire ulterioară emiterii nu ar reduce ameninţarea la un nivel acceptabil şi, prin 

urmare, este necesară o revizuire anterioară emiterii. În astfel de circumstanţe trebuie 

efectuată o revizuire anterioară emiterii. 

Onorarii - restante 
290.223 O ameninţare generată de interesul personal poate fi creată dacă onorariile datorate de un 

client de audit rămân neplătite pentru o perioadă lungă de timp, în special dacă o parte 

importantă nu este plătită înainte de emiterea raportului de audit pentru anul următor. În 

general, se aşteaptă ca firma să solicite plata acestor onorarii înainte de emiterea unui 

astfel de raport de audit. Dacă onorariile rămân neplătite după ce raportul a fost emis, 

existenţa și importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată și trebuie aplicate măsuri de 

proteţie, dacă este necesar, pentru a reduce sau elimina ameninţarea la un nivel acceptabil. 

Un exemplu de astfel de măsură de protecţie este implicarea unui profesionist contabil 

suplimentar care nu a luat parte la misiunea de audit şi care să acorde consultanţă sau să 

revizuiască activitatea efectuată. Firma trebuie să determine dacă onorariile restante ar 

putea fi considerate ca fiind echivalentul unui împrumut acordat clientului şi dacă, din 

cauza valorii importante a onorariilor restante, este adecvat ca firma să fie numită din nou 

sau să continue misiunea de audit. 

Onorarii contingente 
290.224 Onorariile contingente sunt calculate potrivit unei baze de calcul prestabilite aferente 

efectului unei tranzacţii sau rezultatului serviciilor efectuate de firmă. În scopul acestei 

secţiuni, un onorariu nu este considerat ca fiind contingent dacă a fost stabilit de către o 

instanţă sau o altă autoritate  publică. 

290.225 Un onorariu contingent încasat direct sau indirect, de exemplu printr-un intermediar, de 

către o firmă pentru o misiune de audit generează o ameninţare de interes personal care 

este atât de importantă încât nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin nicio măsură de 

protecţie. În consecinţă, o firmă nu trebuie să încheie niciun astfel de aranjament privind 

onorariile. 

290.226 Un onorariu contingent încasat direct sau indirect, de exemplu printr-un intermediar, de 

către o firmă pentru un serviciu de non-asigurare furnizat unui client de audit poate 

constitui, de asemenea, o ameninţare generată de interesul personal. Ameninţarea generată 

ar fi atât de importantă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la 

un nivel acceptabil dacă: 

(a) Onorariul este încasat de firma care exprimă opinia asupra situaţiilor financiare și 

onorariul este semnificativ sau se aşteaptă că va fi semnificativ pentru acea firmă; 

(b) Onorariul este încasat de o firmă din cadrul unei reţele care participă la o parte 

importantă a auditului şi onorariul este semnificativ sau se aşteaptă că va fi 

semnificativ pentru acea firmă; sau 

(c) Rezultatul serviciului de non-asigurare şi, prin urmare, valoarea onorariului, depinde 

de un raţionament viitor sau curent referitor la auditul unei valori semnificative din 

situaţiile financiare. 

Prin urmare, astfel de aranjamente nu trebuie acceptate. 



 

290.227 În cazul altor aranjamente privind onorariile contingente încasate de o firmă pentru un 

serviciu de non - asigurare furnizat unui client de audit, existenţa și importanţa oricăror 

ameninţări va depinde de factori precum: 

 Tipul posibilelor valori ale onorariilor; 

 Măsura în care o autoritate adecvată determină rezultatul aspectului în funcţie de 

care va fi determinat onorariul contingent; 

 Natura serviciului; şi 

 Efectul evenimentului sau al tranzacţiei asupra situaţiilor financiare. 

Importanţa oricăror ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, 

când este necesar, pentru a elimina sau reduce ameninţările la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea de audit 

relevantă sau să ofere alt tip de consultanţă, după caz; sau 

 Utilizarea de profesioniști care nu sunt membri ai echipei de audit pentru a efectua 

serviciul de non - asigurare. 

Politici de recompensare şi evaluare 

290.228 O ameninţare generată de interesul personal este creată când un membru al echipei de 

audit este evaluat sau recompensat pentru vânzarea de servicii de non – asigurare acelui 

client de audit. Importanţa ameninţării va depinde de: 

 Procentul din recompensarea persoanei sau din evaluarea performanţei care are la 

bază vânzarea acestor servicii; 

 Rolul acelei persoane în echipa de audit; şi 

 Măsura în care deciziile de promovare sunt influenţate de vânzarea acestor servicii. 

Importanţa ameninţării trebuie evaluată și, dacă nivelul ameninţării nu este acceptabil, 

firma trebuie fie să revizuiască planul de recompensare sau procesul de evaluare pentru 

acea persoană, fie să aplice măsuri de protecţie pentru a elimina sau reduce ameninţarea la 

un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Înlăturarea acestor membri din echipa de audit; sau 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea acelui membru al 

echipei de audit. 

290.229 Un partener principal de audit nu trebuie să fie evaluat sau recompensat pe baza succesului 

vânzării serviciilor de non - asigurare către clientul de audit al partenerului. Această 

măsură nu îşi propune să interzică aranjamentele obişnuite de împărţire a profitului între 

partenerii unei firme. 

Cadouri şi ospitalitate 

290.230 Acceptarea de cadouri sau ospitalitate din partea unui client de audit poate crea ameninţări 

generate de interesul personal şi de familiaritate. Dacă o firmă sau un membru al echipei 

de audit acceptă cadouri sau ospitalitate, cu excepţia cazului în care valoarea lor este 

neînsemnată şi irelevantă, ameninţările create ar fi atât de importante încât nu există 

măsuri de protecţie care ar putea reduce ameninţările la un nivel acceptabil. În consecinţă, 

o firmă sau un membru al echipei de audit nu trebuie să accepte astfel de cadouri sau 

ospitalitate. 

Litigii în curs sau iminente 

290.231 Atunci când au loc, sau este posibil să aibă loc, litigii între firmă sau un membru al echipei 

de audit şi clientul de audit, pot apărea ameninţări generate de interesul personal şi de 

intimidare. Relaţia dintre conducerea clientului şi membrii echipei de audit trebuie să fie 

caracterizată prin sinceritate completă şi transparenţă totală privind toate aspectele 

activităţilor de afaceri ale unui client. Când firma şi conducerea clientului ocupă poziţii 

adverse în cadrul litigiului în curs sau iminent, afectând disponibilitatea conducerii de a 

face prezentări complete, sunt create ameninţări generate de interesul personal și de 

intimidare. Importanţa ameninţărilor generate va depinde de factori precum: 

 Pragul de semnificaţie al litigiului; şi 



 

 Măsura în care litigiul are legătură cu o misiune de audit anterioară. 

Importanţa ameninţărilor trebuie evaluată și trebuie aplicate măsuri de protecţie, când este 

necesar, pentru a elimina sau reduce ameninţările la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Dacă litigiul implică un membru al echipei de audit, înlăturarea acelui membru din 

echipa de audit; sau 

 Implicarea unui profesionist care să revizuiască activitatea efectuată. 

Dacă aceste măsuri de protecţie nu reduc ameninţările la un nivel acceptabil, singura 

acţiune adecvată este retragerea din misiunea de audit sau refuzarea acesteia. 

Alineatele 290.232 - 290.499 sunt necompletate intenţionat. 

 

 

Rapoarte care conţin o restricţie cu privire la utilizare şi distribuire 

Introducere 

290.500 Cerinţele privind independenţa din Secţiunea 290 se aplică tuturor misiunilor de audit. Cu 

toate acestea, în anumite situaţii care implică misiuni de audit al căror raport include o 

restricţie cu privire la utilizare și distribuţie și când sunt îndeplinite condiţiile descrise la 

alineatele 290.501 – 290.502, cerinţele cu privire la independenţă din această secţiune pot 

fi modificate potrivit alineatelor 291.505 – 291.514. Aceste alineate sunt aplicabile numai 

unei misiuni de audit al situaţiilor financiare cu scop special (a) care îşi propune să 

furnizeze o concluzie pozitivă sau negativă potrivit căreia situaţiile financiare sunt 

întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare 

financiară aplicabil, inclusiv, în cazul unui cadru general de prezentare fidelă, că situaţiile 

financiare oferă o imagine corectă şi fidelă sau sunt prezentate fidel, sub toate aspectele 

semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil, și (b) 

atunci când raportul de audit include o restricţie cu privire la utilizare și distribuţie. Nu 

sunt permise modificări în cazul unui audit al situaţiilor financiare prevăzut prin lege sau 

reglementări. 

290.501 Sunt premise modificări ale cerinţelor Secţiunii 290 dacă utilizatorii vizaţi ai raportului 

(a) au cunoștinţă de scopul și limitările aferente raportului, și (b) sunt de acord, în mod 

explicit, cu aplicarea cerinţelor modificate cu privire la independenţă. Utilizatorii vizaţi 

pot cunoaşte scopul şi limitările raportului fie prin participarea lor directă, fie indirectă 

prin intermediul reprezentantului lor care are autoritatea de a acţiona în numele 

utilizatorilor vizaţi, în stabilirea naturii și domeniului de aplicare al misiunii. O asemenea 

participare crește capacitatea firmei de a comunica cu utilizatorii vizaţi despre aspectele 

referitoare la independenţă, inclusiv despre circumstanţele care sunt relevante pentru 

evaluarea ameninţărilor la adresa independenţei și despre măsurile de protecţie aplicabile, 

necesare pentru a elimina sau reduce ameninţările la un nivel acceptabil, și despre 

obţinerea acordului acestora cu privire la cerinţele modificate de independenţă care 

urmează a fi aplicate. 

290.502 Firma trebuie să comunice (de exemplu, printr-o scrisoare de misiune) cu utilizatorii vizaţi 
despre cerinţele de independenţă care urmează a fi aplicate referitor la efectuarea misiunii 

de audit. Atunci când utilizatorii vizaţi sunt o clasă de utilizatori (de exemplu, creditori ai 

unui aranjament de împrumut sindicalizat) care nu sunt identificabili după nume, în mod 

specific, la momentul în care sunt stabiliţi termenii misiunii, acestor utilizatori trebuie să li 

se aducă la cunoştinţă ulterior cerinţele de independenţă convenite cu reprezentantul lor 

(de exemplu, cu reprezentantul care pune la dispoziţia tuturor utilizatorilor scrisoarea de 

misiune). 

290.503 Dacă firma emite, de asemenea, un raport de audit care nu include o restricţie a utilizării şi 

distribuţiei pentru acelaşi client, prevederile alineatelor 290.500 – 290.514 nu modifică 

cerinţa de a aplica prevederile alineatelor 290.1 – 290.332 în acea misiune de audit. 



 

290.504 Modificările cerinţelor Secţiunii 290 care sunt permise în circumstanţele prevăzute mai 

sus sunt descrise la alineatele 290.505 – 290.514. În toate celelalte situaţii se solicită 

conformitatea cu prevederile Secţiunii 290. 

Entităţi de interes public 

290.505 Când sunt îndeplinite condiţiile stabilite la alineatele 290.500 – 290.502, nu este necesară 

aplicarea cerinţelor suplimentare din alineatele 290.100 – 290.232, care se aplică 

misiunilor de audit ale entităţile de interes public. 

Entităţi afiliate 

290.506 Când sunt îndeplinite condiţiile stabilite la alineatele 290.500 - 290.502, referinţele la 

clientul de audit nu includ entităţile sale afiliate. Totuşi, când echipa de audit cunoaşte sau 

are motive să creadă că o relaţie sau o circumstanţă care implică o entitate afiliată a 

clientului este relevantă pentru evaluarea independenţei firmei faţă de client, echipa de 

audit trebuie să includă acea entitate afiliată în identificarea și evaluarea ameninţărilor la 

adresa independenţei și să aplice măsurile de protecţie necesare. 

Reţele și firme din cadrul unei reţele 

290.507 Când sunt îndeplinite condiţiile stabilite la alineatele 290.500 – 290.502, referinţele la 

firmă nu includ firmele din cadrul unei reţele. Totuşi, când firma cunoaşte sau are motive 

să creadă că sunt generate ameninţări în urma oricăror interese sau relaţii cu o firmă din 

cadrul unei reţele, acestea trebuie incluse în evaluarea ameninţărilor la adresa 

independenţei. 

Interese financiare, împrumuturi și garanţii, relaţii apropiate de afaceri și relaţii de familie şi 

personale 

290.508 Când sunt îndeplinite condiţiile stabilite la alineatele  290.500 – 290.502, prevederile 

relevante stabilite la alineatele 290.102 – 290.145 se aplică doar membrilor echipei 

misiunii, familiei dependente şi rudelor apropiate ale acestora. 

290.509 Mai mult, trebuie să se determine măsura în care ameninţările la adresa independenţei sunt 

generate de interese și relaţii, aşa cum se descrie în alineatele 290.102 – 290.145, între 

clientul de audit și următorii membri ai echipei de audit: 

(a)   Cei care oferă consultanţă cu privire la aspectele, tranzacţiile sau evenimentele 

tehnice sau specifice sectorului de activitate; şi 

(b)   Cei care asigură controlul calităţii misiunii, inclusiv cei care efectuează revizuirea 

controlului calităţii misiunii. 

Trebuie efectuată o evaluare a importanţei oricăror ameninţări, despre care echipa de audit 

are motive să creadă că sunt generate de interesele și relaţiile dintre clientul de audit și 

alte persoane din cadrul firmei, care pot influenţa direct rezultatul misiunii de audit, 

inclusiv cele care au recomandat recompensarea, sau care supervizează direct, 

coordonează sau supraveghează în alt mod partenerul misiunii de audit în legătură cu 

efectuarea misiunii de audit (inclusiv toţi cei de la toate nivelurile superioare succesive ale 

partenerului misiunii, până la persoana care ocupă funcţia de Partener Senior sau Partener 

Executiv al firmei (Director executiv sau alt echivalent)). 

290.510 De asemenea, trebuie efectuată o evaluare a importanţei oricăror ameninţări despre care 

echipa misiunii are motive să creadă că sunt generate de interese financiare deţinute de 

persoane în clientul de audit, aşa cum este descris la alineatele 290.108 – 290.111 și 

290.113 -  290.115. 

290.511 Când nivelul unei ameninţări la adresa independenţei nu este acceptabil, trebuie aplicate 

măsuri de protecţie pentru a elimina ameninţarea sau o reduce la un nivel acceptabil. 

290.512 În aplicarea prevederilor prevăzute la alineatele 290.106 - 290.115 cu privire la interesele 

firmei, dacă firma are un interes financiar semnificativ, fie direct sau indirect, în clientul 

de audit, ameninţarea generată de interesul personal ar fi atât de importantă încât nicio 

măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. În consecinţă, 

firma nu trebuie să deţină un asemenea interes financiar. 



 

Angajarea la un client de audit 

290.513 Trebuie efectuată o evaluare a importanţei oricăror ameninţări aferente oricăror relaţii de 

muncă, aşa cum sunt descrise la alineatele 290.134 - 290.138. Când există o ameninţare al 

cărei nivel nu este acceptabil, trebuie aplicate măsuri de protecţie pentru a elimina 

ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de măsuri de protecţie care 

pot fi adecvate le includ pe cele prevăzute la alineatul 290.136. 

Furnizarea de servicii de non - asigurare 

290.514 Dacă firma efectuează o misiune pentru un client de audit în vederea emiterii unui raport 

ale cărui distribuţie și utilizare sunt restricţionate și furnizează un serviciu de non - 

asigurare clientului de audit, trebuie respectate prevederile alineatelor 290.156 – 290.232, 

cu referire la alineatele 290.504 - 290.507. 

 

 

 

SECŢIUNEA 291
*
 

INDEPENDENŢĂ -  ALTE MISIUNI DE ASIGURARE 

 

Structura secţiunii 

291.1      Această secţiune abordează cerinţele cu privire la independenţa misiunilor de asigurare, 

care nu sunt misiuni de audit sau revizuire. Cerinţele cu privire la independenţa misiunilor 

de audit şi revizuire sunt abordate în Secţiunea 290. Dacă clientul de asigurare este, de 

asemenea, client de audit sau de revizuire, cerinţele din Secţiunea 290 se aplică şi firmei, 

firmelor din cadrul unei reţele și membrilor echipei de audit sau de revizuire. În anumite 

circumstanţe care implică misiuni de asigurare în care raportul de asigurare include o 

restricţie cu privire la utilizare şi distribuţie şi când sunt îndeplinite anumite condiţii, 

cerinţele de independenţă din această secţiune pot fi modificate, aşa cum prevăd alineatele 

291.21 - 291.27. 

291.2      Misiunile de asigurare sunt menite să crească gradul de încredere al utilizatorilor vizaţi cu 

privire la rezultatul evaluării sau măsurării unui subiect specific conform unor criterii. 

Cadrul General Internaţional pentru Misiunile de Asigurare (Cadrul General de Asigurare) 

emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare descrie elementele 

și obiectivele unei misiuni de asigurare și identifică misiunile cărora li se aplică 

Standardele Internaţionale privind Misiunile de Asigurare (ISAE). Pentru o descriere a 

elementelor și obiectivelor unei misiuni de asigurare, a se vedea Cadrul General de 

Asigurare. 

291.3      Conformitatea cu principiul fundamental al obiectivităţii necesită independenţa faţă de 

clienţii de asigurare. În cazul misiunilor de asigurare, este în interesul public, și prin 

urmare, impus de către prezentul Cod Etic, ca membrii echipelor de asigurare și firmele să 

fie independente faţă de clienţii de asigurare și să fie evaluate orice ameninţări despre care 

firma are motive să creadă că sunt generate prin intermediul intereselor sau relaţiilor unei 

firme din cadrul unei reţele. Mai mult, când echipa de asigurare cunoaşte sau are motive 

să creadă că o relaţie sau o circumstanţă care implică o entitate afiliată a clientului de 

asigurare este relevantă pentru evaluarea independenţei firmei faţă de client, echipa de 

asigurare trebuie să includă acea entitate afiliată când identifică și evaluează ameninţările 

la adresa independenţei și când aplică măsurile de protecţie adecvate. 

O abordare a cadrului conceptual al independenţei 

291.4      Obiectivul acestei secţiuni este de a asista firmele și membrii echipelor de asigurare în 

aplicarea abordării cadrului conceptual prezentat mai jos, în vederea atingerii și menţinerii 

independenţei. 

                                                 
*
 Amendamentele la această secţiune aferente modificările aduse Codului în abordarea unei încălcări a unei cerinţe a 

Codului vor intra în vigoare la 1 aprilie 2014. A se vedea pagina 169. 



 

291.5      Independenţa cuprinde: 

(a) Independenţa de raţiune 

Starea de spirit care permite exprimarea unei concluzii fără a fi afectat de influenţe 

care compromit raţionamentul profesional, permiţându-i astfel unei persoane să 

acţioneze cu integritate şi să îşi exercite obiectivitatea şi scepticismul profesional. 

(b) Independenţa de acţiune 

Evitarea faptelor şi a situaţiilor care sunt atât de importante încât o parte terţă 

rezonabilă şi informată, care, analizând toate faptele şi circumstanţele specifice, ar 

putea ajunge la concluzia că integritatea, obiectivitatea sau scepticismul profesional 

ale unei firme sau ale unui membru al echipei de asigurare au fost compromise. 

291.6      Abordarea cadrului conceptual trebuie aplicată de profesioniștii contabili pentru: 

(a) Identificarea ameninţărilor la adresa independenţei; 

(b) Evaluarea importanţei ameninţărilor identificate; şi 

(c) Aplicarea măsurilor de protecţie, atunci când este necesar, pentru a elimina 

ameninţările sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. 

Când profesionistul contabil apreciază că nu sunt disponibile sau nu pot fi aplicate măsuri 

de protecţie adecvate pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil, 

profesionistul contabil trebuie să elimine circumstanţele sau relaţiile care generează 

ameninţările sau să refuze ori să înceteze misiunea de asigurare. 

Un profesionist contabil trebuie să utilizeze raţionamentul profesional în aplicarea acestui 

cadru conceptual. 

291.7      Multe circumstanţe diferite sau combinaţii de circumstanţe pot fi relevante în evaluarea 

ameninţărilor la adresa independenţei. Este imposibil de definit fiecare situaţie care 

generează ameninţări la adresa independenţei şi de specificat acţiunile corespunzătoare. 

Prin urmare, prezentul Cod stabilește un cadru conceptual care le solicită firmelor și 

membrilor echipelor de asigurare să identifice, să evalueze și să abordeze ameninţările la 

adresa independenţei. Abordarea cadrului conceptual sprijină liber profesioniștii contabili 

să se conformeze cerinţelor etice din prezentul Cod. Aceasta cuprinde multe variaţii ale 

circumstanţelor care generează ameninţări la adresa independenţei și care pot împiedica 

un profesionist contabil să concluzioneze că o situaţie este permisă dacă ea nu este 

interzisă, în mod specific. 

291.8      Alineatele 291.100 și cele următoare descriu modul în care trebuie aplicată abordarea 

cadrului conceptual privind independenţa. Aceste alineate nu abordează toate 

circumstanţele și relaţiile care generează sau pot genera ameninţări la adresa 

independenţei. 

291.9      Când se decide dacă ar trebui acceptată sau continuată o misiune, sau dacă o anumită 

persoană poate fi membru al echipei de asigurare, o firmă trebuie să identifice și să 

evalueze ameninţările la adresa independenţei. Dacă nivelul ameninţărilor nu este 

acceptabil și decizia se referă la dacă trebuie acceptată sau inclusă o anumită persoană în 

echipa de asigurare, firma trebuie să determine dacă sunt disponibile măsuri de protecţie 

pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. Când decizia se referă 

la oportunitatea continuării unei misiuni, firma trebuie să determine dacă vreuna dintre 

măsurile de protecţie existente va continua să fie eficientă pentru a elimina ameninţările 

sau a le reduce la un nivel acceptabil, sau dacă alte măsuri de protecţie vor trebui aplicate 

sau dacă misiunea trebuie încetată. Oricând este adusă la cunoştinţa firmei o nouă 

informaţie cu privire la o ameninţare, pe parcursul misiunii, firma trebuie să evalueze 

importanţa ameninţării în conformitate cu abordarea cadrului conceptual. 

291.10 Pe parcursul acestei secţiuni se face referire la importanţa ameninţărilor la adresa 

independenţei. În evaluarea importanţei unei ameninţări, trebuie să se fie luaţi în 

considerare atât factorii calitativi, cât și cei cantitativi. 

291.11 În majoritatea cazurilor, această secţiune nu prescrie responsabilitatea specifică a 

persoanelor din cadrul firmei cu privire la acţiunile referitoare la independenţă, deoarece 



 

responsabilitatea poate varia în funcţie de dimensiunea, structura și organizarea unei 

firme. Standardele Internaţionale privind Controlul Calităţii prevăd ca firma să stabilească 

politici și proceduri menite să îi confere asigurarea rezonabilă că independenţa este 

menţinută, atunci când este impusă prin standarde etice relevante. 

Misiuni de asigurare 

291.12 După cum este explicat mai în detaliu în Cadrul General de Asigurare, într-o misiune de 

asigurare liber profesionistul contabil exprimă o concluzie menită să crească gradul de 

încredere al utilizatorilor vizaţi (alţii decât părţile responsabile) cu privire la rezultatul 

evaluării sau măsurării unui subiect specific conform unor criterii. 

291.13 Rezultatul evaluării sau măsurării unui subiect specific este o informaţie care rezultă din 

aplicarea criteriilor asupra subiectului specific. Termenul de „informaţie specifică” este 

utilizat pentru rezultatul evaluării sau măsurării unui subiect specific. De exemplu, Cadrul 

General prevede că o afirmaţie cu privire la eficacitatea controlului intern (informaţia 

specifică) rezultă în urma aplicării cadrului general în evaluarea eficacităţii controlului 

intern, precum criteriile COSO
1
 sau CoCo

2
 (criteriile) asupra procesului de control intern 

(subiectul specific). 

291.14 Misiunile de asigurare pot fi pe bază de afirmaţii sau pe bază de raportare directă. În 

oricare dintre aceste cazuri ele implică trei părţi distincte: un liber profesionist contabil, o 

parte responsabilă şi utilizatori vizaţi. 

291.15 Într-o misiune de asigurare pe bază de afirmaţii, evaluarea sau cuantificarea subiectului 

specific este efectuată de către partea responsabilă, iar informaţia specifică este sub forma 

unei afirmaţii făcute de partea responsabilă și pusă la dispoziţia utilizatorilor vizaţi. 
291.16 Într-o misiune de asigurare pe bază de raportare directă, liber profesionistul contabil fie 

efectuează evaluarea sau măsurarea subiectului specific direct, fie obţine o declaraţie de la 

partea responsabilă care a efectuat evaluarea sau măsurarea, care nu este disponibilă 

utilizatorilor vizaţi. Informaţia specifică este furnizată utilizatorilor vizaţi în raportul de 

asigurare. 

Misiuni de asigurare pe bază de afirmaţii 
291.17 Într-o misiune de asigurare pe bază de afirmaţii, membrii echipei de asigurare și firma 

trebuie să fie independenţi faţă de clientul de asigurare (partea responsabilă de informaţia 

specifică și care poate fi responsabilă de subiectul specific). Aceste cerinţe de 

independenţă interzic anumite tipuri de relaţii între membrii echipei de asigurare și (a) 

directori sau membri ai conducerii, şi (b) persoane din cadrul firmei client, în poziţia de a 

exercita o influenţă importantă asupra informaţiilor specifice. De asemenea, trebuie 

determinat dacă sunt generate ameninţări la adresa independenţei prin existenţa unor 

relaţii cu persoane din cadrul firmei client, în poziţia de a exercita o influenţă importantă 

asupra subiectului specific al misiunii. Trebuie evaluată importanţa oricăror ameninţări 

despre care firma are motive să creadă că sunt generate de interesele şi relaţiile firmei din 

cadrul unei reţele
3
. 

În majoritatea misiunilor de asigurare pe bază de afirmaţii, partea responsabilă răspunde atât de 

informaţiile specifice, cât şi de subiectul specific. Totuşi, în cazul anumitor misiuni, se poate ca 

partea responsabilă să nu răspundă de subiectul specific. De exemplu, când un liber profesionist 

 

291.18 contabil este angajat să efectueze o misiune de asigurare cu privire la un raport întocmit de 

un consultant de mediu, referitor la practicile de dezvoltare durabilă ale unei companii, ce 

urmează a fi distribuit utilizatorilor vizaţi, consultantul de mediu este partea responsabilă 

                                                 
1
 „Controlul intern- Cadrul General Integrat” Comitetul Organizaţiilor de Sponsorizare a Comisiei Treadway 

2
 „Îndrumări de Evaluare a Controlului- Principiile CoCo” Criteriile Consiliului de Control, Institutul Contabililor 

Autorizaţi din Canada 
3
 A se vedea alineatele 290,13 – 290,24 pentru îndrumări referitoare la ceea ce presupune o firmă din cadrul unei 

reţele. 



 

pentru informaţia specifică dar compania este responsabilă pentru subiectul specific 

(practicile de dezvoltare durabilă). 

291.19 În cadrul misiunilor de asigurare pe bază de afirmaţii în care partea responsabilă răspunde 

de informaţiile specifice, dar nu şi de subiectul specific, membrii misiunii de asigurare şi 

firma trebuie să fie independenţi faţă de partea responsabilă de informaţiile specifice 

(clientul de asigurare). Mai mult, trebuie evaluate orice ameninţări despre care firma are 

motive să creadă că sunt generate de interesele și relaţiile dintre un membru al echipei de 

asigurare, firma, o firmă din cadrul reţelei și partea responsabilă de subiectul specific. 

Misiuni de asigurare pe bază de raportare directă 

291.20 Într-o misiune de asigurare pe bază de raportare directă, membrii echipei de asigurare şi 

firma trebuie să fie independenţi faţă de clientul de asigurare (partea responsabilă de 

subiectul specific). Trebuie evaluate, de asemenea, orice ameninţări despre care firma are 

motive să creadă că sunt generate de interesele sau relaţiile firmei din cadrul unei reţele. 

Rapoarte care conţin o restricţie cu privire la utilizare şi distribuire 

291.21 În anumite circumstanţe în care raportul de asigurare include o restricţie cu privire la 

utilizare și distribuţie și când cerinţele din acest alineat şi de la alineatul 291.22 sunt 

îndeplinite, cerinţele cu privire la independenţă din această secţiune pot fi modificate. 

Modificările cerinţelor din Secţiunea 291 sunt permise dacă utilizatorii vizaţi ai raportului 

(a) au cunoștinţă despre scopul, informaţiile specifice și limitările prevăzute de raport și 

(b) sunt de acord, în mod explicit, cu aplicarea cerinţelor modificate cu privire la 

independenţă. Cunoașterea scopului, a informaţiilor specifice și a limitărilor prevăzute de 

raport se poate realiza de către utilizatorii vizaţi prin participarea lor, fie directă, fie 

indirectă, prin intermediul reprezentantului lor care are autoritatea de a acţiona în numele 

utilizatorilor vizaţi, în procesul de stabilire a naturii și domeniului de aplicare al misiunii. 

O asemenea participare crește capacitatea firmei de a comunica cu utilizatorii vizaţi 
despre aspectele referitoare la independenţă, inclusiv despre circumstanţele care sunt 

relevante pentru evaluarea ameninţărilor la adresa independenţei și despre măsurile de 

protecţie aplicabile, necesare pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel 

acceptabil, și despre obţinerea acordului acestora cu privire la cerinţele modificate de 

independenţă care urmează a fi aplicate. 

291.22 Firma trebuie să comunice (de exemplu, într-o scrisoare de misiune) cu utilizatorii vizaţi 
despre cerinţele de independenţă care urmează a fi aplicate, ca parte a prevederilor 

misiunii de asigurare. Când utilizatorii vizaţi sunt o clasă de utilizatori (de exemplu, 

creditori ai unui aranjament de împrumut sindicalizat) care nu sunt identificabili, în mod 

specific, după nume la momentul în care sunt stabiliţi termenii misiunii, acestor utilizatori 

trebuie să li se aducă la cunoştinţă ulterior cerinţele de independenţă convenite cu 

reprezentantul lor (de exemplu, cu reprezentantul care pune la dispoziţia tuturor 

utilizatorilor scrisoarea de misiune). 

291.23 Dacă firma emite, de asemenea, un raport de asigurare care nu include o restricţie cu 

privire la utilizare și distribuţie pentru același client, prevederile alineatelor 291.25 -

291.27 nu modifică cerinţa de aplicare a prevederilor de la alineatele 291.1 – 291.159 în 

acea misiune de asigurare. Dacă firma emite, de asemenea, un raport de audit, fie că acesta 

include sau nu o restricţie cu privire la utilizare și distribuţie, pentru același client, 

prevederile Secţiunii 290 trebuie să se aplice acelei misiuni de audit. 

291.24 Modificările cerinţelor Secţiunii 291, care sunt permise în circumstanţele prevăzute mai 

sus, sunt descrise la alineatele 291.25 – 291.27. În toate celelalte situaţii se solicită 

conformitatea cu prevederile Secţiunii 291. 

291.25 Când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatele 291.21 și 291.22, prevederile 

relevante prevăzute la alineatele 291.104 – 291.134 se aplică tuturor membrilor echipei 

misiunii, familiei dependente şi rudelor apropiate ale acestora. Mai mult, trebuie să se 

determine dacă interesele și relaţiile dintre clientul de asigurare și următorii alţi membri ai 

echipei de asigurare generează ameninţări la adresa independenţei: 



 

(a) Cei care furnizează consultanţă cu privire la aspectele, tranzacţiile sau evenimentele 

tehnice sau specifice sectorului de activitate; şi 

(b) Cei care asigură controlul calităţii misiunii, inclusiv cei care efectuează revizuirea 

controlului calităţii misiunii. 

Făcând referire la prevederile din alineatele 291.104 – 291.134, trebuie efectuată, de 

asemenea, o evaluare a oricăror ameninţări despre care echipa misiunii are motive să 

creadă că sunt generate de interesele și relaţiile dintre clientul de asigurare și alte persoane 

din cadrul firmei, care pot influenţa direct rezultatul misiunii de asigurare, inclusiv cele 

care au recomandat recompensarea, sau care supervizează direct, coordonează sau 

supraveghează în alt mod partenerul misiunii de asigurare în legătură cu efectuarea 

misiunii de asigurare. 

291.26 Chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatele 291.21 – 291.22, dacă firma 

ar avea un interes financiar semnificativ, fie direct sau indirect, în clientul de asigurare, 

ameninţarea generată de interesul personal ar fi atât de importantă încât nicio măsură de 

protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. În consecinţă, firma nu 

trebuie să deţină un asemenea interes financiar. Mai mult, firma trebuie să se conformeze 

celorlalte prevederi aplicabile din această secţiune, descrise la alineatele 291.113 – 

291.159. 

291.27 De asemenea, trebuie efectuată o evaluare a oricăror ameninţări despre care firma are 

motive să creadă cu sunt generate de interesele și relaţiile unei firme din cadrul unei 

reţele. 

Părţi responsabile multiple 

291.28 În anumite misiuni de asigurare, fie că sunt pe bază de afirmaţii sau pe bază de raportare 

directă, ar putea exista mai multe părţi responsabile. Pentru a determina dacă este necesară 

aplicarea prevederilor din această secţiune fiecărei părţi responsabile din aceste misiuni, 

firma ar putea analiza dacă interesul sau relaţia dintre firmă sau un membru al echipei de 

asigurare şi o anumită parte responsabilă ar putea genera o ameninţare la adresa 

independenţei care să nu fie neînsemnată şi irelevantă în contextul informaţiilor specifice. 

Aceasta va ţine cont de factori precum: 

 Pragul de semnificaţie al informaţiei specifice (sau al subiectului specific) de care 

răspunde partea responsabilă respectivă; şi 

 Gradul de interes public asociat misiunii. 

Dacă firma determină că ameninţarea la adresa independenţei generată de astfel de 

interese sau relaţii cu o anumită parte responsabilă ar fi neînsemnată şi irelevantă, se poate 

să nu fie necesară aplicarea tuturor prevederilor acestei secţiuni acelei părţi responsabile. 

Documentaţia 

291.29 Documentaţia furnizează probe ale raţionamentelor aplicate de profesionistul contabil în 

formularea concluziilor cu privire la conformitatea cu cerinţele de independenţă. Absenţa 

documentaţiei nu determină dacă o firmă a luat în considerare un anumit aspect, nici dacă 

aceasta este independentă. 

Profesionistul contabil trebuie să documenteze concluziile cu privire la conformitatea cu 

cerinţele de independenţă și conţinutul oricăror discuţii relevante care sprijină acele 

concluzii. În consecinţă: 

(a)    Când sunt necesare măsuri de protecţie pentru a reduce o ameninţare la un nivel 

acceptabil, profesionistul contabil trebuie să documenteze natura ameninţării și 

măsurile de protecţie în vigoare sau aplicate care reduc ameninţarea la un nivel 

acceptabil; şi 

(b)    Când o ameninţare a necesitat o analiză semnificativă pentru a determina dacă sunt 

necesare măsuri de protecţie şi profesionistul contabil a concluzionat că nu, deoarece 

nivelul ameninţării era deja acceptabil, profesionistul contabil trebuie să 

documenteze natura ameninţării și argumentul pe care şi-a bazat concluzia. 



 

Durata misiunii 

291.30 Independenţa faţă de clientul de asigurare este necesară atât pe perioada misiunii cât și pe 

perioada acoperită de informaţiile specifice. Durata misiunii începe atunci când echipa de 

asigurare începe să presteze servicii de asigurare în contextul unei misiuni specifice. 

Durata misiunii se încheie când raportul de asigurare este emis. Când misiunea este de 

natură recurentă, aceasta se încheie la ultima dată dintre notificarea, de către oricare dintre 

părţi, a încetării relaţiei profesionale sau data emiterii raportului de asigurare final. 

291.31 Când o entitate devine un client de asigurare în timpul sau ulterior perioadei acoperite de 

informaţiile specifice asupra cărora firma va exprima o concluzie, firma trebuie să 

determine dacă sunt generate ameninţări la adresa independenţei de către: 

(a) Relaţiile financiare sau de afaceri cu clientul de asigurare în timpul sau ulterior 

perioadei acoperite de informaţiile specifice, dar înainte de acceptarea misiunii de 

asigurare; sau 

(b) Serviciile anterioare furnizate clientului de asigurare. 

291.32 Dacă un serviciu de non - asigurare i-a fost furnizat clientului de asigurare în timpul sau 

ulterior perioadei acoperite de informaţiile specifice, dar înainte ca echipa de asigurare să 

înceapă furnizarea serviciilor de asigurare şi serviciul nu ar fi permis în timpul perioadei 

misiunii de asigurare, firma trebuie să evalueze orice ameninţare la adresa independenţei 

generată de serviciul respectiv. Dacă nivelul oricărei ameninţări nu este acceptabil, 

misiunea de asigurare trebuie să fie acceptată doar dacă sunt aplicate măsuri de protecţie 

pentru a elimina orice ameninţări sau a le reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Neincluderea angajaţilor care au furnizat serviciul de non-asigurare ca membri ai 

echipei de asigurare; 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activităţile de asigurare şi 

non - asigurare, după caz; sau 

 Contractarea unei alte firme care să evalueze rezultatele serviciilor de non - asigurare 

sau implicarea unei alte firme care să repete serviciul de non-asigurare, în măsura 

necesară, pentru a îi permite să îşi asume responsabilitatea pentru acel serviciu. 

Totuşi, dacă serviciul de non - asigurare nu a fost încheiat și nu poate fi încheiat sau 

finalizat înainte de începerea serviciilor profesionale aferente misiunii de asigurare, firma 

trebuie să accepte misiunea de asigurare doar dacă este convinsă că: 

(a) Serviciul de non - asigurare va fi încheiat într-o perioadă scurtă de timp; sau 

(b) Clientul are aranjamente în vigoare pentru a transfera serviciul unui alt furnizor de 

servicii, într-o perioadă scurtă de timp. 

Pe perioada furnizării serviciului, trebuie aplicate măsuri de protecţie, dacă este cazul. Mai 

mult, aceste aspecte trebuie discutate cu persoanele însărcinate cu guvernanţa. 

 

Alte considerente 

291.33 Pot exista situaţii în care această secţiune este încălcată în mod neintenţionat. Dacă apare 

o asemenea încălcare neintenţionată, se va considera, în general, că independenţa nu este 

compromisă cu condiţia ca firma să aibă în vigoare politici și proceduri adecvate de 

control al calităţii, echivalente cu cele prevăzute de Standardele Internaţionale privind 

Controlul Calităţii (ISQC), pentru menţinerea independenţei și, odată descoperită, 

încălcarea să fie corectată prompt și să fie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a 

elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Firma trebuie să determine dacă 

va discuta aceste aspecte cu persoanele însărcinate cu guvernanţa. 

Alineatele 291.34 - 291.99 sunt necompletate intenţionat. 

 

Aplicarea abordării cadrului conceptual al independenţei 

291.100 Alineatele 291.104 – 291.159 descriu circumstanţele și relaţiile specifice care generează 

sau pot genera ameninţări la adresa independenţei. Alineatele descriu ameninţările 



 

posibile și tipurile de măsuri de protecţie care pot fi adecvate pentru a elimina 

ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil și identifică anumite situaţii în care 

nicio măsură de protecţie nu poate reduce ameninţările la un nivel acceptabil. Alineatele 

nu descriu în totalitate circumstanţele și relaţiile care generează sau pot genera o 

ameninţare la adresa independenţei. Firma și membrii echipei de asigurare trebuie să 

evalueze implicaţiile unor circumstanţe şi relaţii asemănătoare, dar diferite, și să 

determine dacă pot fi aplicate măsuri de protecţie, inclusiv măsurile de protecţie de la 

alineatele 200.11 – 200.14, după caz, pentru a elimina ameninţările la adresa 

independenţei sau a le reduce la un nivel acceptabil. 

291.101 Alineatele explică modul în care abordarea cadrului conceptual se aplică misiunilor de 

asigurare și trebuie citite în paralel cu alineatul 291.28 care explică faptul că, în 

majoritatea misiunilor de asigurare, există o singură parte responsabilă și acea parte 

responsabilă este clientul de asigurare. Totuşi, în anumite misiuni de asigurare există două 

sau mai multe părţi responsabile. În asemenea circumstanţe, trebuie să fie evaluate orice 

ameninţări despre care firma are motive să creadă că sunt generate de interesele și relaţiile 

dintre un membru al echipei de asigurare, firmă, o firmă din cadrul unei reţele și partea 

responsabilă de subiectul specific. În cazul rapoartelor de asigurare care includ o restricţie 

cu privire la utilizare și distribuţie, alineatele vor fi citite în contextul alineatelor 291.21 – 

291.27. 

291.102 Interpretarea 01/2005 furnizează îndrumări suplimentare cu privire la aplicarea cerinţelor 

de independenţă cuprinse în această secţiune în misiunile de asigurare. 

291.103 Alineatele 291.104 – 291.120 conţin referinţe la pragul de semnificaţie al unui interes 

financiar, împrumut, sau garanţie, sau importanţa unei relaţii de afaceri. În scopul 

determinării dacă un asemenea interes este semnificativ pentru o persoană, poate fi luată în 

considerare averea netă combinată a persoanei și a membrilor familiei dependente a 

acestuia. 

Interese financiare 

291.104 Deţinerea unui interes financiar într-un client de asigurare poate genera o ameninţare de 

interes personal. Existenţa și importanţa oricărei ameninţări generate depinde de: 

(a) Rolul persoanei care deţine interesul financiar, 

(b) Măsura în care interesul financiar este direct sau indirect, şi 

(c) Pragul de semnificaţie al interesului financiar. 

291.105 Interesele financiare pot fi deţinute printr-un intermediar (de exemplu, un vehicul de 

investiţii colective, o proprietate imobiliară sau un trust). Determinarea măsurii în care 

astfel de interese financiare sunt directe sau indirecte va depinde de măsura în care 

proprietarul beneficiar deţine controlul asupra vehiculului de investiţii sau are capacitatea 

de a influenţa deciziile sale de investiţii. Atunci când există controlul asupra vehiculului 

de investiţii sau capacitatea de a influenţa deciziile de investiţii, prezentul Cod definește 

interesul financiar ca fiind un interes financiar direct. În mod contrar, când proprietarul 

beneficiar al interesului financiar nu deţine controlul asupra vehiculului de investiţii și nu 

are nici capacitatea de a influenţa deciziile sale de investiţii, prezentul Cod definește acel 

interes financiar ca fiind un interes financiar indirect. 

291.106 Dacă un membru al echipei de asigurare, un membru al familiei dependente a acestuia sau 

firma deţine un interes financiar direct sau un interes financiar indirect semnificativ în 

clientul de asigurare, ameninţarea generată de interesul personal ar fi atât de importantă 

încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Prin 

urmare, niciunul dintre următorii nu trebuie să deţină un interes financiar direct sau un 

interes financiar indirect semnificativ în client: un membru al echipei de asigurare; un 

membru al familiei dependente a acestuia; sau firma. 

291.107 Când un membru al echipei de asigurare are o rudă apropiată despre care membrul echipei 

de asigurare știe că deţine un interes financiar direct sau un interes financiar indirect 



 

semnificativ în clientul de asigurare, este generată o ameninţare de interes personal. 

Importanţa ameninţării va depinde de factori precum: 

 Natura relaţiei dintre membrul echipei de asigurare și ruda apropiată; şi 

 Pragul de semnificaţie al interesului financiar deţinut de ruda apropiată. 

Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Cedarea de către ruda apropiată, cât mai curând posibil, a tuturor intereselor 

financiare sau cedarea unei părţi suficiente dintr-un interes financiar indirect, astfel 

încât interesul rămas să nu mai fie semnificativ; 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea efectuată de 

membrul echipei de asigurare; sau 

 Înlăturarea persoanei din echipa de asigurare. 

291.108 Dacă un membru al echipei de asigurare, un membru al familiei dependente a acestuia sau 

o firmă deţine un interes financiar direct sau un interes financiar indirect semnificativ într-

o entitate care deţine un interes de control în clientul de asigurare şi clientul este 

semnificativ pentru entitate, ameninţarea generată de interesul personal ar fi atât de 

importantă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel 

acceptabil. Prin urmare, niciunul dintre următorii, nu trebuie să deţină un astfel de interes 

financiar: un membru al echipei de asigurare; un membru al familiei dependente a 

acestuia; și firma. 

291.109 Deţinerea unui interes financiar direct sau a unui interes financiar indirect semnificativ de 

către firmă sau de către un membru al echipei de asigurare sau de către un membru al 

familiei dependente a acestuia într-un client de asigurare, ca administrator, generează o 

ameninţare de interes personal. Un asemenea interes nu trebuie deţinut, cu excepţia 

cazului în care: 

(a)    Nici administratorul, nici un membru al familiei dependente a acestuia, nici firma 

nu sunt beneficiari ai trustului; 

(b)    Interesul în clientul de asigurare, deţinut de către trust, nu este semnificativ 

pentru trust; 

(c)    Trustul nu are capacitatea de a exercita o influenţă semnificativăasupra clientului 

de asigurare; şi 

(d)   Administratorul, un membru al familiei dependente a acestuia sau firma nu pot 

influenţa, în mod semnificativ, nicio decizie de investiţii care implică un interes 

financiar în clientul de asigurare. 

291.110 Membrii echipei de asigurare trebuie să determine dacă este generată o ameninţare de 

interes personal prin existenţa oricăror interese financiare în clientul de asigurare, deţinute 

de alte persoane, inclusiv de către: 

 Partenerii şi angajaţii profesioniști ai firmei, alţii decât cei la care s-a făcut referire 

mai sus, sau membrii familiei dependente a acestora; şi 

 Persoanele care au o relaţie personală apropiată cu un membru al echipei de 

asigurare. 

Dacă aceste interese generează o ameninţare de interes personal va depinde de factori 

precum: 

 Structura organizaţională, operaţională şi de raportare a firmei; şi 

 Natura relaţiei dintre persoana respectivă şi membrul echipei de asigurare. 

Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina sau reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Înlăturarea membrului care are relaţii personale, din cadrul echipei de asigurare; 

 Excluderea membrului echipei de asigurare din orice proces decizional important cu 

privire la misiunea de asigurare; sau 



 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea membrului 

echipei de asigurare. 

291.111 Dacă o firmă, un membru al echipei de asigurare sau un membru al familiei dependente a 

unei persoane primește un interes financiar direct sau un interes financiar indirect 

semnificativ în clientul de asigurare, de exemplu, sub forma unei moşteniri, unui cadou 

sau ca rezultat al unei fuziuni, iar deţinerea unui astfel de interes nu ar fi permisă conform 

acestei secţiuni, atunci: 

(a)    Dacă interesul este primit de către firmă, trebuie să se renunţe  imediat la 

interesul financiar sau la o parte suficientă dintr-un interes financiar indirect, 

astfel încât interesul rămas să nu mai fie semnificativ; sau 

(b)    Dacă interesul este primit de un membru al echipei de asigurare sau de un 

membru al familiei dependente a acelei persoane, trebuie să se renunţe imediat la 

interesul financiar sau la o parte suficientă din interesul financiar indirect, astfel 

încât interesul rămas să nu mai fie semnificativ. 

291.112 Atunci când are loc o încălcare neintenţionată a acestei secţiuni, cu privire la un interes 

financiar într-un client de asigurare, aceasta se consideră că nu compromite independenţa, 

dacă: 

(a)   Firma a stabilit politici şi proceduri care prevăd notificarea promptă a firmei cu 

privire la orice încălcări rezultate în urma achiziţiei, moștenirii sau a unui alt tip 

de dobândire a unui interes financiar în clientul de asigurare; 

(b)     Acţiunile prevăzute la alineatul 291.111 (a) – (b) sunt abordate după caz; şi 

(c)     Firma aplică alte măsuri de protecţie, după caz, pentru a reduce orice ameninţare 

rămasă la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea efectuată 

de membrul echipei de asigurare; sau 

 Excluderea persoanei din orice proces decizional important referitor la 

misiunea de asigurare. 

Firma trebuie să determine dacă va discuta aceste aspecte cu persoanele însărcinate cu 

guvernanţa. 

Împrumuturi și garanţii 
291.113 Un împrumut, sau o garanţie pentru un împrumut, acordat(ă) unui membru al echipei de 

asigurare, sau unui membru al familiei dependente a acelei persoane, sau firmei de către 

un client de asigurare care este o bancă sau o instituţie similară poate genera o ameninţare 

la adresa independenţei. Dacă împrumutul sau garanţia nu sunt realizate în termenii unor 

proceduri, cerinţe şi condiţii normale de împrumut, ar fi generată o ameninţare de interes 

personal care ar fi atât de importantă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce 

ameninţarea la un nivel acceptabil. În consecinţă, niciun membru al echipei de asigurare, 

niciun membru al familiei sale dependente, nici firma nu trebuie să accepte un asemenea 

împrumut sau garanţie. 

291.114 Dacă este acordat un împrumut unei firme de către clientul de asigurare, care este o bancă 

sau o instituţie similară, în termenii unor proceduri, cerinţe şi condiţii normale de 

împrumut și acordarea acestui împrumut este semnificativă pentru clientul de asigurare 

sau pentru firma care primeşte împrumutul, poate fi posibilă aplicarea măsurilor de 

protecţie pentru reducerea ameninţării de interes personal la un nivel acceptabil. Un 

exemplu de astfel de măsură de protecţie este implicarea unui profesionist contabil dintr-o 

firmă din cadrul unei reţele în revizuirea activităţii, cu condiţia ca acesta să nu fie nici 

implicat în misiunea de asigurare, nici să nu fi primit împrumutul. 

291.115 Un împrumut sau o garanţie pentru un împrumut acordat(ă) de un client de asigurare care 

este o bancă sau o instituţie similară, unui membru al echipei de asigurare sau unui 

membru al familiei dependente a acestuia nu generează o ameninţare la adresa 

independenţei dacă împrumutul sau garanţia este acordat(ă) în termenii unor proceduri, 

cerinţe şi condiţii cerinţe normale de împrumut. Exemplele de astfel de împrumuturi 



 

includ ipotecile imobiliare, descoperirile de cont, creditele pentru autoturisme şi soldurile 

cărţilor de credit. 

291.116 Dacă firma sau un membru al echipei de asigurare, sau un membru al familiei dependente 

a acestuia acceptă un împrumut de la, sau are un credit acordat de, un client de asigurare 

care nu este bancă sau o instituţie similară, ameninţarea generată de interesul personal ar 

fi atât de importantă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un 

nivel acceptabil, cu excepţia cazului în care împrumutul sau garanţia ar avea o valoare 

nesemnificativă atât pentru firmă, cât și pentru membrul echipei de asigurare sau membrul 

familiei dependente a acestuia, și client. 

291.117 În mod similar, dacă firma sau un membru al echipei de asigurare sau un membru al 

familiei dependente a acestuia acordă sau garantează un împrumut către un client de 

asigurare, ameninţarea generată de interesul personal ar fi atât de importantă încât nicio 

măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil, cu excepţia 

cazului în care împrumutul sau garanţia sunt nesemnificative atât pentru firmă, sau pentru 

membrul echipei de asigurare sau membrul familiei dependente a acestuia, și client. 

291.118 Dacă o firmă sau un membru al echipei de asigurare sau un membru al familiei 

dependente a acestuia deţine depozite sau conturi de brokeraj la un client de asigurare, 

care este o bancă, un broker sau o instituţie similară, nu este generată o ameninţare la 

adresa independenţei dacă depozitul sau contul este deţinut în condiţii comerciale normale. 

Relaţii de afaceri 

291.119 O relaţie de afaceri apropiată între o firmă, sau un membru al echipei de asigurare, sau un 

membru al familiei dependente a acestuia şi clientul de asigurare sau conducerea acestuia, 

apare în urma unei relaţii comerciale sau a unor interese financiare comune și poate duce 

la ameninţări generate de interesul personal şi intimidare. Exemplele de astfel de relaţii 
includ: 

 Deţinerea unui interes financiar într-o asociere în participaţie fie cu un client de 

asigurare, fie cu un proprietar care deţine controlul, un director sau membru al 

conducerii, sau altă persoană care exercită activităţi superioare de conducere pentru 

acel client. 

 Aranjamente în vederea combinării unuia sau mai multor servicii sau produse ale 

firmei cu unul sau mai multe servicii sau produse ale clientului şi în vederea 

comercializării pachetului cu referire la ambele părţi. 

 Aranjamente privind distribuţia sau comercializarea pe baza cărora firma distribuie 

sau comercializează produsele sau serviciile clientului, sau clientul distribuie sau 

comercializează produsele sau serviciile firmei. 

Cu excepţia cazului în care orice interes financiar este nesemnificativ şi relaţia de afaceri 

este neimportantă pentru firmă şi pentru client şi conducerea sa, ameninţarea generată ar fi 

atât de importantă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un 

nivel acceptabil. Prin urmare, cu excepţia cazului în care interesul financiar este  

nesemnificativ şi relaţia de afaceri este neimportantă, nu trebuie iniţiată o astfel de relaţie 

de afaceri, sau această relaţie trebuie redusă la un nivel neimportant sau încheiată. 

În cazul unui membru al echipei de asigurare, persoana respectivă trebuie înlăturată din 

echipa de asigurare, cu excepţia cazului în care interesul financiar este nesemnificativ şi 

relaţia este neimportantă pentru acel membru. 

Dacă relaţia de afaceri implică un membru al familiei dependente a unei persoane din 

echipa de asigurare şi clientul de asigurare sau conducerea sa, trebuie evaluată importanţa 

oricărei ameninţări și trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina 

ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. 

291.120 Achiziţia de bunuri și servicii de la un client de asigurare de către firmă, sau un membru al 

echipei de asigurare sau un membru al familiei dependente a acestuia nu generează, în 

mod normal, o ameninţare la adresa independenţei dacă tranzacţia este desfăşurată în 

cursul normal al activităţii sau în condiţii de piaţă obiective. Totuşi, aceste tranzacţii pot fi 



 

de așa natură și amploare încât să genereze o ameninţare de interes personal. Importanţa 

oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare 

pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Eliminarea sau reducerea amplorii tranzacţiei; sau 

 Înlăturarea persoanei din echipa de asigurare. 

Relaţii familiale şi personale 

291.121 Relaţiile familiale şi personale dintre un membru al echipei de asigurare şi un director sau 

membru al conducerii sau anumiţi angajaţi (în funcţie de rolul acestora) ai clientului de 

asigurare, pot crea ameninţări generate de interesul personal, familiaritate sau intimidare. 

Existenţa și importanţa oricăror ameninţări va depinde de un număr de factori, inclusiv de 

responsabilităţile persoanei respective din echipa de asigurare, de rolul rudei sau al altei 

persoane în cadrul clientului şi de gradul de apropiere al relaţiei. 

291.122 Când un membru al familiei dependente a unei persoane din echipa de asigurare este: 

(a)     Director sau membru al conducerii în cadrul clientului de asigurare, sau 

(b)    Angajat al clientului de asigurare, în poziţia de a exercita o influenţă importantă 

asupra informaţiilor specifice misiunii de asigurare, 

sau a fost într-o astfel de poziţie în timpul oricărei perioade acoperite de misiune sau de 

informaţiile specifice, ameninţările la adresa independenţei pot fi reduse la un nivel 

acceptabil numai prin înlăturarea persoanei respective din echipa de asigurare. Gradul de 

apropiere a relaţiei este de asemenea natură încât nicio altă măsură de protecţie nu ar putea 

reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. În consecinţă, nicio persoană care are o 

asemenea relaţie nu trebuie să fie membru al echipei de asigurare. 

291.123 Sunt generate ameninţări la adresa independenţei când un membru al familiei dependente 

a unei persoane din echipa de asigurare este angajată într-un poziţie din care poate exercita 

o influenţă importantă asupra informaţiilor specifice misiunii. Importanţa ameninţărilor va 

depinde de factori precum: 

 Poziţia deţinută de membrul familiei dependente; şi 

 Rolul profesionistului în cadrul echipei de asigurare. 

Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Înlăturarea persoanei respective din echipa de asigurare; sau 

 Structurarea responsabilităţilor echipei de asigurare astfel încât profesionistul 

respectiv să nu se ocupe de probleme care intră în responsabilitatea membrului 

familiei sale dependente. 

291.124 Sunt generate ameninţări la adresa independenţei când un membru al familiei dependente 

al unei persoane din echipa de asigurare este: 

 Director sau membru al conducerii în cadrul clientului de asigurare; sau 

 Angajat într-o poziţie din care exercită o influenţă importantă asupra informaţiilor 

specifice misiunii de asigurare. 

Importanţa ameninţărilor va depinde de factori precum: 

 Natura relaţiei dintre membrul echipei de asigurare și membrul familiei dependente 

acestuia; 

 Poziţia deţinută de ruda apropiată; şi 

 Rolul profesionistului în cadrul echipei de asigurare. 

Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Înlăturarea persoanei respective din echipa de asigurare; sau 



 

 Structurarea responsabilităţilor echipei de asigurare astfel încât profesionistul 

respectiv să nu se ocupe de probleme care intră în responsabilitatea rudei sale 

apropiate. 

291.125 Sunt generate ameninţări la adresa independenţei când un membru al echipei de asigurare 

are o relaţie apropiată cu o persoană care nu este membru al familiei sale dependente sau 

al rudelor apropiate, dar care este director sau membru al conducerii sau este angajat într-o 

poziţie din care exercită o influenţă importantă asupra informaţiilor specifice misiunii de 

asigurare. Un membru al echipei de asigurare care are o asemenea relaţie trebuie să 

consulte politicile şi procedurile firmei în acest sens. Importanţa ameninţărilor va depinde 

de factori precum: 

 Natura relaţiei dintre persoana respectivă şi membrul echipei de asigurare; 

 Poziţia pe care o deţine persoana respectivă în cadrul clientului; şi 

 Rolul profesionistului în cadrul echipei de asigurare. 

Importanţa ameninţărilor trebuie evaluată și trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Înlăturarea profesionistului din echipa de asigurare; sau 

 Structurarea responsabilităţilor echipei de asigurare astfel încât profesionistul să nu 

se ocupe de probleme care intră în responsabilitatea persoanei cu care profesionistul 

are o relaţie apropiată. 

291.126 Ameninţările de interes personal, familiaritate sau intimidare pot fi generate de o relaţie 

personală sau de familie între (a) un partener sau angajat al firmei care nu este un membru 

al echipei de asigurare şi (b) un director sau membru al conducerii clientului de asigurare 

sau un angajat în poziţia de a exercita o influenţă importantă asupra informaţiilor specifice 

misiunii de asigurare. Existenţa și importanţa oricărei ameninţări va depinde de factori 

precum: 

 Natura relaţiei dintre partenerul sau angajatul firmei și directorul sau membrul 

conducerii sau angajatul clientului; 

 Interacţiunea dintre partenerul sau angajatul firmei cu echipa de asigurare; 

 Poziţia pe care o deţine partenerul sau angajatul în cadrul firmei; şi 

 Rolul acelei persoane în cadrul companiei client. 

Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de 

astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Structurarea responsabilităţilor partenerului sau ale angajatului pentru a reduce orice 

eventuală influenţă asupra misiunii de asigurare; sau 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea relevantă de 

asigurare efectuată. 

291.127 Când apare o încălcare neintenţionată a acestei secţiuni, care se referă la relaţiile familiale 

şi personale, se consideră că aceasta nu afectează independenţa dacă: 

(a)     Firma a stabilit politici şi proceduri care prevăd notificarea promptă a firmei cu 

privire la orice încălcări ce rezultă din modificările statutului de angajat al 

membrilor familiei dependente sau rudelor apropiate ale acestora sau alte relaţii 

personale care generează ameninţări la adresa independenţei; 

(b)    Încălcarea neintenţionată are legătură cu un membru al familiei dependente a unei 

persoane din echipa de asigurare care este numit director sau membru al conducerii 

în cadrul clientului de asigurare sau se află în poziţia de a exercita o influenţă 

importantă asupra informaţiilor specifice misiunii de asigurare, şi profesionistul 

respectiv este înlăturat din echipa de asigurare; şi 

(c)    Firma aplică alte măsuri de protecţie, atunci când este necesar, pentru a reduce orice 

ameninţare rămase la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie 

includ: 



 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea membrului 

echipei de asigurare; sau 

 Excluderea profesionistului respectiv din orice proces decizional important 

aferent misiunii. 

Firma trebuie să determine dacă va discuta aceste aspecte cu persoanele însărcinate cu 

guvernanţa. 

Angajarea la un client de asigurare 

291.128 Ameninţările de familiaritate sau intimidare pot fi generate dacă un director sau membru 

al conducerii clientului de asigurare, sau un angajat aflat în poziţia de a exercita o 

influenţă importantă asupra informaţiilor specifice misiunii de asigurare, a fost un membru 

al echipei de asigurare sau partener al firmei. 

291.129 Dacă un fost membru al echipei de asigurare sau un fost partener al firmei  s-a alăturat 

clientului de asigurare ocupând o asemenea poziţie, existenţa și importanţa oricăror 

ameninţări generate de familiaritate sau intimidare va depinde de factori precum: 

 Poziţia pe care a ocupat-o persoana respectivă în cadrul clientului; 

 Orice implicare viitoare a acelei persoane în echipa de asigurare; 

 Durata de timp de când persoana respectivă a fost membru al echipei de asigurare 

sau partener al firmei; şi 

 Poziţia anterioară a persoanei respective în cadrul echipei de asigurare sau firmei, de 

exemplu, dacă acea persoană a fost responsabilă de menţinerea contactului 

permanent cu membrii conducerii clientului sau cu persoanele însărcinate cu 

guvernanţa. 

În toate cazurile, persoana respectivă nu trebuie să mai continue să participe în activităţile 

de afaceri sau profesionale ale firmei. 

Importanţa oricăror ameninţări generate trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de 

protecţie necesare pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Întreprinderea unor aranjamente astfel încât persoana respectivă să nu aibă dreptul la 

niciun fel de beneficii sau onorarii din partea firmei, cu excepţia celor prevăzute în 

aranjamentele fixe prestabilite. 

 Întreprinderea unor aranjamente astfel încât orice sumă datorată persoanei respective 

să nu fie semnificativă pentru firmă; 

 Modificarea planului misiunii de asigurare; 

 Desemnarea unor persoane în echipa de asigurare, care să deţină suficiente 

informaţii în ce privește persoana care s-a alăturat clientului; sau 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea fostului membru 

al echipei de asigurare. 

291.130 Dacă un fost partener al firmei s-a alăturat anterior unei entităţi, ocupând o asemenea 

poziţie, iar ulterior respectiva entitate devine un client de asigurare al firmei, trebuie 

evaluată importanţa oricăror ameninţări la adresa independenţei și trebuie aplicate 

măsurile de protecţie necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel 

acceptabil. 

291.131 O ameninţare de interes personal este generată când un membru al echipei de asigurare 

participă la misiunea de asigurare cunoscând că se va alătura sau există posibilitatea de a 

se alătura firmei client la un anumit moment din viitor. Procedurile și politicile firmei 

trebuie să prevadă că membrii unei echipe de asigurare vor notifica firma când demarează 

negocieri în vederea angajării la firma client. La primirea unor asemenea notificări, trebuie 

evaluată importanţa ameninţării și trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a 

elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri 

de protecţie includ: 

 Înlăturarea persoanei respective din echipa de asigurare; sau 



 

 O revizuire a oricăror raţionamente semnificative ale acelei persoane pe perioada în 

care a făcut parte din echipă. 

 

Servicii recente furnizate unui client de asigurare 

291.132 Ameninţări de interes personal, de auto-revizuire sau familiaritate pot fi generate dacă un 

membru al echipei de asigurare a ocupat recent funcţia de director, membru al conducerii 

sau angajat la clientul de asigurare. Acesta ar fi cazul când, de exemplu, un membru al 

echipei de asigurare trebuie să evalueze elemente ale informaţiilor specifice pe care 

membrul echipei de asigurare le-a întocmit când era angajat la client. 

291.133 Dacă, pe perioada acoperită de raportul de asigurare, un membru al echipei de asigurare a 

ocupat funcţia de director sau membru al conducerii clientului de asigurare, sau de angajat 

într-un poziţie din care putea exercita o influenţă importantă asupra informaţiilor specifice 

misiunii de asigurare, ameninţarea generată ar fi atât de importantă încât nicio măsură de 

protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. În consecinţă, asemenea 

persoane nu trebuie să fie desemnate în echipa de asigurare. 

291.134 Ameninţări generate de interes personal, de auto-revizuire sau familiaritate pot fi generate 

dacă, înaintea perioadei acoperite de raportul de asigurare, un membru al echipei de 

asigurare a ocupat funcţia de director, membru al conducerii clientului de asigurare sau de 

angajat într-o poziţie din care exercita o influenţă importantă asupra informaţiilor 

specifice misiunii de asigurare. De exemplu, asemenea ameninţări ar fi generate dacă o 

decizie luată sau o activitate prestată de persoana respectivă în perioada precedentă, cât 

timp era angajat al clientului, urmează să fie evaluată în perioada curentă, ca parte a 

misiunii curente de asigurare. Existenţa și importanţa oricăror ameninţări vor depinde de 

factori precum: 

 Poziţia deţinută de persoana respectivă în cadrul clientului; 

 Perioada de timp de când acea persoană a părăsit clientul; şi 

 Rolul profesionistului în echipa de asigurare. 

Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, 

după caz, pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Un exemplu de asemenea 

măsură de protecţie este efectuarea unei revizuiri a activităţii prestate de acea persoană ca 

membru al echipei de asigurare. 

Ocuparea unei funcţii de director sau membru al conducerii în cadrul unui client de 

asigurare 

291.135 Dacă un partener sau angajat al firmei ocupă funcţia de director sau membru al conducerii 

în cadrul unui client de asigurare, ameninţările generate de auto-revizuire şi de interesul 

personal ar fi atât de importante încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce 

ameninţările la un nivel acceptabil. În consecinţă, niciun partener sau angajat nu trebuie să 

ocupe funcţia de director sau membru al conducerii în cadrul unui client de asigurare. 

291.136 Postul de Secretar al Companiei comportă diferite implicaţii în diferite jurisdicţii. 
Atribuţiile pot varia de la cele administrative, precum coordonarea personalului și 

păstrarea evidenţelor și înregistrărilor companiei, până la atribuţii diverse, precum 

asigurarea conformităţii companiei cu reglementările sau furnizarea de consultanţă pe 

probleme de guvernanţă corporativă. În general, se consideră că această funcţie implică o 

legătură strânsă cu entitatea. 

291.137 Dacă un partener sau angajat al firmei ocupă funcţia de Secretar al Companiei pentru un 

client de asigurare, sunt generate ameninţări de auto-revizuire și de reprezentare care, în 

general, ar fi atât de importante încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce 

ameninţările la un nivel acceptabil. Contrar alineatului 291.135, când această practică este 

permisă explicit de legislaţia, practicile sau reglementările profesionale locale şi cu 

condiţia ca toate deciziile relevante să fie luate de conducere, atribuţiile și activităţile 

trebuie să fie limitate la cele de rutină și de natură administrativă, precum întocmirea 

proceselor-verbale și păstrarea declaraţiilor statutare. În acele circumstanţe, importanţa 



 

oricăror ameninţări trebuie evaluată și trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. 

291.138 Efectuarea de servicii administrative de rutină în vederea sprijinirii funcţiei de secretariat 

a unei companii sau furnizarea de consultanţă în legătură cu aspectele administrative de 

secretariat ale companiei nu generează în general, ameninţări la adresa independenţei, cât 

timp conducerea clientului ia toate deciziile relevante. 

Asocierea de lungă durată a personalului senior cu un client de asigurare  

291.139 Ameninţările de interes personal și familiaritate sunt generate prin utilizarea aceluiași 

personal senior într-o misiune de asigurare, pentru o lungă perioadă de timp. Importanţa 

ameninţărilor va depinde de factori precum: 

 Perioada de timp în care persoana respectivă a fost membru al echipei de asigurare; 

 Rolul persoanei în echipa de asigurare; 

 Structura firmei; 

 Natura misiunii de asigurare; 

 Dacă echipa de conducere a clientului a suferit modificări; şi 

 Dacă natura sau complexitatea informaţiilor specifice au suferit modificări. 

Importanţa ameninţărilor trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Rotaţia personalului senior în cadrul echipei de asigurare; 

 Implicarea unui profesionist contabil care nu a fost un membru al echipei de 

asigurare, pentru a revizui munca efectuată de personalul senior; sau 

 Revizuiri interne şi externe, independente şi periodice ale calităţii misiunii. 

 

Furnizarea de servicii de non-asigurare unui client de asigurare 

291.140 În mod tradiţional, firmele au furnizat clienţilor lor de asigurare o gamă de servicii de non-

asigurare, în funcţie de abilităţile şi expertiza lor. Furnizarea de servicii de non-asigurare 

poate, totuşi, genera ameninţări la adresa independenţei firmei sau membrilor echipei de 

asigurare. Ameninţările generate sunt cel mai adesea de auto-revizuire, interes personal și 

reprezentare. 

291.141 Atunci când nu sunt incluse în această secţiune îndrumări specifice cu privire la un anumit 

serviciu de non-asigurare, abordarea cadrului conceptual trebuie aplicată în evaluarea 

circumstanţelor specifice. 

291.142 Înainte ca firma să accepte o misiune de furnizare a unui serviciu de non-asigurare unui 

client de asigurare, trebuie determinat dacă furnizarea unui astfel de serviciu ar genera o 

ameninţare la adresa independenţei. În evaluarea importanţei oricărei ameninţări generate 

de furnizarea unui anumit serviciu de non-asigurare, trebuie luată în considerare orice 

ameninţare despre care echipa de asigurare are motive să creadă că este generată prin 

furnizarea altor servicii conexe de non-asigurare. Dacă este generată o ameninţare care nu 

poate fi redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de protecţie, serviciul de 

non-asigurare nu trebuie să fie furnizat. 

Responsabilităţile conducerii 

291.143 Conducerea unei entităţi întreprinde multe activităţi de administrare a entităţii în interesul 

părţilor interesate ale entităţii. Este imposibil de specificat fiecare activitate care 

reprezintă o responsabilitate a conducerii. Totuşi, responsabilităţile conducerii implică 

îndrumarea și coordonarea unei entităţi, inclusiv luarea deciziilor importante cu privire la 

achiziţia, angajarea și controlul resurselor umane, financiare, fizice și necorporale. 

291.144 Dacă o activitate reprezintă o responsabilitate a conducerii depinde de circumstanţe și 

necesită exercitarea raţionamentului. Exemplele de activităţi care ar fi considerate, în 

general, o responsabilitate a conducerii includ: 

 Stabilirea politicilor şi a direcţiei strategice; 

 Coordonarea și asumarea responsabilităţii pentru acţiunile angajaţilor entităţii; 



 

 Autorizarea tranzacţiilor; 

 Decizia cu privire la implementarea recomandărilor firmei sau ale altor părţi terţe; şi 

 Asumarea responsabilităţii pentru elaborarea, implementarea și menţinerea 

controlului intern. 

291.145 Activităţile de rutină și administrative, sau care implică aspecte neimportante, sunt 

considerate, în general, a nu intra în responsabilităţile conducerii. De exemplu, executarea 

unei tranzacţii neimportante care a fost autorizată de conducere sau monitorizarea datelor 

pentru completarea declaraţiilor statutare și consultanţa acordată unui client de asigurare 

cu privire la acele date nu intră, în general, în responsabilităţile conducerii. Mai mult, 

furnizarea de consultanţă și de recomandări conducerii, pentru ca aceasta să se achite de 

responsabilităţile sale nu reprezintă asumarea unei responsabilităţi a conducerii. 

291.146 Asumarea unei responsabilităţi a conducerii pentru un client de asigurare poate genera 

ameninţări la adresa independenţei. Dacă o firmă și-ar asuma o responsabilitate a 

conducerii ca parte a serviciului de asigurare, ameninţările generate ar fi atât de 

importante încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţările la un nivel 

acceptabil. În consecinţă, în furnizarea de servicii de asigurare unui client de asigurare, o 

firmă nu trebuie să își asume o responsabilitate a conducerii, ca parte a serviciului de 

asigurare. Dacă firma își asumă o responsabilitate a conducerii ca parte a oricăror alte 

servicii furnizate clientului de asigurare, aceasta trebuie să se asigure că responsabilitatea 

nu este legată de subiectul specific și de informaţiile specifice unei misiuni de asigurare 

furnizate de firmă. 

291.147 Pentru a evita riscul asumării unei responsabilităţi a conducerii legată de subiectul specific 

sau de informaţiile specifice unei misiuni de asigurare, firma trebuie să fie convinsă că un 

membru al conducerii este responsabil de raţionamentele și deciziile importante care intră 

în responsabilitatea conducerii, de evaluarea rezultatelor serviciului și de asumarea 

răspunderii pentru acţiunile ce vor fi efectuate în urma rezultatelor serviciului. Astfel este 

redus riscul firmei de a exercita, în mod neintenţionat, orice raţionamente sau de a lua 

decizii semnificative, în numele conducerii. Riscul este redus și mai mult când firma îi 

oferă clientului ocazia de a exercita raţionamente și de a lua decizii pe baza unei analize 

obiective și transparente și a prezentării faptelor. 

Alte considerente 

291.148 Ameninţări la adresa independenţei pot fi generate când o firmă furnizează un serviciu de 

non-asigurare legat de informaţiile specifice unei misiuni de asigurare. În asemenea cazuri 

trebuie evaluată importanţa implicării firmei în informaţiile specifice misiunii și trebuie 

determinat dacă eventualele ameninţări generate de auto-revizuire, care nu se află la un 

nivel acceptabil, pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de protecţie. 

291.149 O ameninţare de auto-revizuire poate fi generată dacă firma este implicată în întocmirea 

informaţiilor specifice care reprezintă ulterior subiectul specific al unei misiuni de 

asigurare. De exemplu, o ameninţare de auto-revizuire ar fi generată dacă firma ar elabora 

și ar întocmi informaţii financiare prognozate, iar ulterior ar furniza o asigurare asupra 

acestor informaţii. În consecinţă, firma trebuie să evalueze importanţa oricărei ameninţări 

de auto-revizuire generate prin furnizarea unor astfel de servicii și trebuie să aplice măsuri 

de protecţie, după caz, pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. 

291.150 Când o firmă efectuează o evaluare care face parte din informaţiile specifice unei misiuni 

de asigurare, firma trebuie să evalueze importanţa oricărei ameninţări de auto-revizuire și 

trebuie să aplice măsuri de protecţie, după caz, pentru a elimina ameninţarea sau a o 

reduce la un nivel acceptabil. 

Onorarii 

Onorarii – valoare relativă 

291.151 Când onorariile totale de la un client de asigurare reprezintă o mare parte din onorariile 

totale ale firmei care exprimă concluzia, dependenţa de acel client şi preocuparea privind 



 

pierderea clientului generează o ameninţare de interes personal sau intimidare. Importanţa 

ameninţării va depinde de factori precum: 

 Structura operaţională a firmei; 

 Dacă firma este bine stabilită pe piaţă sau nou înfiinţată; şi 

 Importanţa cantitativă și/sau calitativă a clientului pentru firmă. 

Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ:  

●           Reducerea dependenţei faţă de client; 

 Revizuiri externe ale controlului calităţii; sau 

 Consultarea unei părţi terţe, precum o autoritate de reglementare profesională sau un 

profesionist contabil, cu privire la raţionamentele-cheie ale asigurării. 

291.152 O ameninţare de interes personal sau intimidare este, de asemenea, generată când 

onorariile primite de la un client de asigurare reprezintă o mare parte din veniturile primite 

de la clienţii unui partener individual. Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi trebuie 

aplicate măsuri de protecţie, după caz, pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un 

nivel acceptabil. Un exemplu de astfel de măsură de protecţie este implicarea unui 

profesionist contabil suplimentar, care nu a fost membru al echipei de asigurare, pentru a 

revizui activitatea depusă sau a oferi un alt tip de consultanţă, după caz.  

Onorarii - restante 

291.153 O ameninţare de interes propriu poate fi generată dacă onorariile restante ale unui client de 

asigurare rămân neplătite pentru o lungă perioadă de timp, în special dacă un procent 

important al acestora nu este plătit înainte de emiterea raportului de asigurare, dacă există, 

pentru perioada următoare. În general, se aşteaptă ca firma să solicite plata unor astfel de 

onorarii înainte de emiterea unui astfel de raport. Dacă onorariile rămân neplătite după ce 

raportul a fost emis, existenţa și importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată și trebuie 

aplicate măsuri de protecţie, după caz, pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un 

nivel acceptabil. Un exemplu de asemenea măsură de protecţie este implicarea unui alt 

profesionist contabil, care nu a luat parte la misiunea de asigurare, pentru a acorda 

consultanţă sau a revizui activitatea efectuată. Firma trebuie să determine dacă onorariile 

restante ar putea fi privite ca echivalentul unui împrumut acordat clientului şi dacă, din 

cauza importanţei onorariilor restante, este cazul ca firma să fie re-desemnată sau să 

continue misiunea de asigurare. 

Onorarii contingente 

291.154 Onorariile contingente sunt calculate în funcţie de o bază prestabilită aferentă rezultatului 

unei tranzacţii sau rezultatului serviciilor efectuate de firmă. În scopul acestei secţiuni, 

onorariile nu sunt privite ca fiind contingente dacă au fost stabilite de către o instanţă sau 

altă autoritate publică. 

291.155 Un onorariu contingent încasat direct sau indirect, de exemplu printr-un intermediar, de 

către o firmă pentru o misiune de asigurare generează o ameninţare de interes personal 

care este atât de importantă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea 

la un nivel acceptabil. Prin urmare, o firmă nu trebuie să încheie niciun astfel de 

aranjament privind onorariile. 

291.156 Un onorariu contingent încasat direct sau indirect, de exemplu printr-un intermediar, de 

către o firmă pentru un serviciu de non-asigurare furnizat unui client de asigurare poate 

genera, de asemenea, o ameninţare de interes personal. Dacă rezultatul serviciului de non-

asigurare și prin urmare, valoarea onorariului, depind de raţionamentul curent sau viitor 

legat de un aspect care este semnificativ pentru informaţiile specifice ale misiunii de 

asigurare, nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 

Prin urmare, astfel de aranjamente nu trebuie acceptate. 



 

291.157 Pentru alte aranjamente cu privire la onorariile contingente încasate de către o firmă 

pentru un serviciu de non-asigurare de la un client de asigurare, existenţa și importanţa 

oricăror ameninţări va depinde de factori precum: 

 Tipul posibilelor valori ale onorariilor; 

 Măsura în care o autoritate adecvată determină rezultatul aspectului în funcţie de 

care va fi determinat onorariul contingent; 

 Natura serviciului; şi 

 Efectul evenimentului sau al tranzacţiei asupra informaţiilor specifice. 

Importanţa oricăror ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, 

după caz, pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. Exemplele 

de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Implicarea unui profesionist contabil care să revizuiască activitatea de asigurare 

relevantă sau să ofere un alt tip de consultanţă, după caz; sau 

 Utilizarea de profesioniști care nu sunt membri ai echipei de asigurare pentru a 

efectua serviciul de non-asigurare. 

Cadouri şi ospitalitate 

291.158 Acceptarea de cadouri sau ospitalitate din partea unui client de asigurare poate genera 

ameninţări de interes personal şi familiaritate. Dacă o firmă sau un membru al echipei de 

asigurare acceptă daruri sau ospitalitate, cu excepţia cazului în care valoarea lor este 

neînsemnată şi irelevantă, ameninţările generate ar fi atât de importante încât nicio măsură 

de protecţie nu ar putea reduce ameninţările la un nivel acceptabil. În consecinţă, o firmă 

sau un membru al echipei de asigurare nu trebuie să accepte astfel de cadouri sau 

ospitalitate. 

Litigii în curs sau iminente 

291.159 Când au loc sau sunt şanse să aibă loc litigii între firmă sau un membru al echipei de 

asigurare şi clientul de asigurare, sunt generate ameninţări de interes personal sau 

intimidare. Relaţia dintre conducerea clientului şi membrii echipei de asigurare trebuie să 

fie caracterizată de sinceritate completă şi transparenţă totală în toate aspectele 

operaţiunilor de afaceri ale unui client. Când firma şi conducerea clientului ocupă poziţii 

adverse în cadrul unui litigiu în curs sau iminent, afectând intenţia conducerii de a face 

prezentări complete, sunt generate ameninţări de interes personal și de intimidare. 

Importanţa ameninţărilor generate va depinde de factori precum: 

 Importanţa litigiului; şi 

 Măsura în care litigiul are legătură cu o misiune de asigurare anterioară. 

Importanţa ameninţărilor trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, 

pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de 

măsuri de protecţie includ: 

 Dacă litigiul implică un membru al echipei de asigurare, înlăturarea acelei persoane 

din echipa de asigurare; sau 

 Implicarea unui profesionist care să revizuiască activitatea efectuată. 

Dacă astfel de măsuri de protecţie nu reduc ameninţările la un nivel acceptabil, singura 

acţiune adecvată este retragerea din misiunea de asigurare sau refuzarea acesteia. 

 

 

 

Interpretarea 2005-01 (revizuită în iulie 2009 în vederea conformităţii cu modificările care 

decurg din proiectul IESBA de îmbunătăţire şi clarificare a Codului) 

Aplicarea Secţiunii 291 misiunilor de asigurare care nu sunt misiuni de audit ale situaţiilor 

financiare 

Această interpretare oferă îndrumări cu privire la aplicarea cerinţelor de independenţă cuprinse în 

Secţiunea 291 misiunilor de asigurare care nu sunt misiuni de audit ale situaţiilor financiare. 



 

Această interpretare se concentrează asupra aspectelor privind aplicarea, specifice misiunilor de 

asigurare care nu sunt misiuni de audit al situaţiilor financiare. Există alte aspecte notate în 

Secţiunea 291 care sunt relevante pentru luarea în considerare a cerinţelor de independenţă pentru 

toate misiunile de asigurare. De exemplu, alineatul 291.3 prevede că trebuie evaluate toate 

ameninţările despre care firma are motive să creadă că sunt generate de interesele și relaţiile unei 

firme din cadrul unei reţele. Acesta prevede, de asemenea, că atunci când echipa de asigurare are 

motive să creadă că o entitate afiliată unui asemenea client de asigurare este relevantă pentru 

evaluarea independenţei firmei faţă de client, echipa de asigurare trebuie să includă entitatea 

afiliată în procesul de evaluare a ameninţărilor la adresa independenţei și trebuie să aplice măsuri 

de protecţie, după caz. Aceste aspecte nu sunt abordate în mod expres în această interpretare. 

Aşa cum se explică în Cadrul General Internaţional pentru Misiunile de Asigurare emis de 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit și Asigurare, în cadrul unei misiuni de 

asigurare, liber profesionistul contabil exprimă o concluzie menită să întărească gradul de 

încredere al utilizatorilor vizaţi, alţii decât părţile responsabile, cu privire la rezultatul evaluării 

sau măsurării unui subiect specific în funcţie de anumite criterii. 

Misiuni de asigurare pe bază de afirmaţii 
Într-o misiune de asigurare pe bază de afirmaţii, evaluarea sau măsurarea subiectului specific este 

efectuată de către partea responsabilă şi informaţia specifică este sub forma unei afirmaţii făcute 

de partea responsabilă, pusă la dispoziţia utilizatorilor vizaţi. 
Într-o misiune de asigurare pe bază de afirmaţii, este solicitată independenţa părţii responsabile, 

care este responsabilă de informaţiile specifice și poate fi responsabilă de subiectul specific. 

În acele misiuni de asigurare pe bază de afirmaţii, în care partea responsabilă este responsabilă de 

informaţiile specifice dar nu și de subiectul specific, este necesară independenţa părţii 
responsabile. Mai mult, trebuie evaluate orice ameninţări despre care firma are motive să creadă 

că sunt generate de interesele și relaţiile dintre un membru al echipei de asigurare, firma, o firmă 

din cadrul reţelei și partea responsabilă de subiectul specific. 

Misiuni de asigurare pe bază de raportare directă 

Într-o misiune de asigurare pe bază de raportare directă, liber profesionistul contabil fie 

efectuează direct evaluarea sau măsurarea subiectului specific, fie obţine o declaraţie de la partea 

responsabilă care a efectuat evaluarea sau măsurarea, care nu este disponibilă utilizatorilor vizaţi. 
Informaţiile specific le sunt furnizate utilizatorilor vizaţi în raportul de asigurare. 

Într-o misiune de asigurare pe bază de raportare directă, este necesară independenţa părţii 
responsabile, care este responsabilă de subiectul specific. 

Părţi responsabile multiple 

Atât în cadrul misiunilor de asigurare pe bază de afirmaţii, cât și în cadrul misiunilor de asigurare 

pe bază de raportare directă, pot exista mai multe părţi responsabile. De exemplu, i se poate cere 

unui liber profesionist contabil să ofere asigurare asupra statisticilor lunare de tiraj ale mai multor 

ziare cu proprietari independenţi. Misiunea poate fi o misiune de asigurare pe bază de afirmaţii în 

care fiecare ziar îşi măsoară tirajul şi statisticile sunt prezentate într-o afirmaţie pusă la dispoziţia 

utilizatorilor vizaţi. Pe de altă parte, misiunea ar putea fi o misiune de asigurare pe bază de 

raportare directă în care nu există nicio afirmaţie şi se poate să existe sau nu o declaraţie scrisă din 

partea ziarelor. 

În asemenea misiuni, când se determină dacă este necesară aplicarea prevederilor Secţiunii 291 

pentru fiecare parte responsabilă, firma poate lua în considerare dacă un interes sau o relaţie între 

firmă, sau un membru al echipei de asigurare, și o anumită parte responsabilă ar genera o 

ameninţare la adresa independenţei care să nu fie neînsemnată şi irelevantă în contextul 

informaţiilor specifice. Această determinare va lua în considerare: 

(a) Pragul de semnificaţie al informaţiilor specifice (sau al subiectului specific) pentru care este 

răspunzătoare partea responsabilă specifică; şi 

(b) Gradul de interes public care este asociat misiunii. 



 

Dacă firma determină că ameninţarea la adresa independenţei generată de orice asemenea relaţii 
cu o anumită parte responsabilă ar fi neînsemnată și irelevantă, s-ar putea să nu fie necesară 

aplicarea tuturor prevederilor acestei secţiuni părţii responsabile respective. 

Exemplu 

Următorul exemplu a fost elaborat pentru a demonstra aplicarea Secţiunii 291. Se presupune că 

clientul nu este și client de audit al situaţiilor financiare al firmei sau al firmei din cadrul unei 

reţele. 

O firmă este contractată pentru a furniza asigurare asupra rezervelor totale certe de petrol deţinute 

de 10 companii independente. Fiecare companie a derulat studii geografice și tehnice pentru a își 

determina propriile rezerve (subiectul specific). Sunt stabilite criterii pentru a determina când o 

rezervă poate fi considerată ca fiind certă, fapt pe care liber profesionistul contabil îl determină a 

fi un criteriu adecvat pentru misiune. 

Rezervele certe pentru fiecare companie la 31 decembrie 20X0 au fost următoarele: 

 Rezerve certe de 

petrol – mii de barili 

Compania 1 5.200 

Compania 2 725 

Compania 3 3.260 

Compania 4 15.000 

Compania 5 6.700 

Compania 6 39.126 

Compania 7 345 

Compania 8 175 

Compania 9 24.135 

Compania 10 9.635 

Total 104.301 

Misiunea ar putea fi structurată în mai multe feluri: 

Misiune pe bază de afirmaţii 

A1    Fiecare companie îşi măsoară rezervele şi furnizează o afirmaţie către firmă şi utilizatorii 

vizaţi. 

A2   O entitate, alta decât companiile, măsoară rezervele şi furnizează o  afirmaţie către firmă 

şi către utilizatorii vizaţi. 

Misiune pe bază de raportare directă 

D1    Fiecare companie măsoară rezervele şi îi furnizează firmei o declaraţie scrisă prin care 

îşi măsoară rezervele pe baza unor criterii prestabilite de măsurare a rezervelor certe. 

Declaraţia nu este pusă la dispoziţia utilizatorilor vizaţi. 

D2      Firma măsoară direct rezervele unora dintre companii. 

Aplicarea abordării 

A1   Fiecare companie îşi măsoară rezervele şi furnizează o afirmaţie către firmă şi către 

utilizatorii vizaţi. 

Există mai multe părţi responsabile în această misiune (Companiile 1-10). Când se determină 

dacă este necesară aplicarea prevederilor de independenţă tuturor companiilor, firma poate lua în 

considerare dacă un interes sau o relaţie cu o anumită companie ar genera o ameninţare la adresa 

independenţei care să nu fie la un nivel acceptabil. Aceasta va lua în considerare factori precum: 

 Pragul de semnificaţie al rezervelor certe ale companiei în relaţie cu rezervele totale asupra 

cărora trebuie să se facă raportarea; şi 

 Gradul de interes public asociat misiunii (alineatul 291.28). 

De exemplu, Compania 8 contabilizează 0,17% din rezervele totale, prin urmare o relaţie sau un 

interes de afaceri cu Compania 8 ar genera o ameninţare mai mică decât o relaţie similară cu 

Compania 6, care contabilizează aproximativ 37,5% din rezerve. 



 

După determinarea acelor companii cărora li se aplică cerinţele de independenţă, se solicită ca 

echipa de asigurare şi firma să fie independente faţă de acele părţi responsabile care ar putea fi 

considerate a reprezenta clientul de asigurare (alineatul 291.28). 

A2   O entitate, alta decât companiile, măsoară rezervele şi furnizează o  afirmaţie către firmă 

şi utilizatorii vizaţi. 

Firma trebuie să fie independentă faţă de entitatea care măsoară rezervele şi care furnizează o 

afirmaţie firmei şi utilizatorilor vizaţi (alineatul 291.19). Acea entitate nu este responsabilă de 

subiectul specific şi astfel trebuie evaluate orice ameninţări despre care firma are motive să creadă 

să sunt generate de interese/ relaţii cu partea responsabilă de informaţiile specifice (alineatul 

291.19). Există mai multe părţi responsabile pentru subiectul specific în această misiune 

(Companiile 1-10). Aşa cum s-a discutat în exemplul A1 de mai sus, firma poate lua în 

considerare dacă un interes sau o relaţie cu o anumită companie ar genera o ameninţare la adresa 

independenţei care să nu fie la un nivel acceptabil. 

D1    Fiecare companie îi furnizează firmei o declaraţie prin care îşi măsoară rezervele pe baza 

criteriilor prestabilite de măsurare a rezervelor certe. Declaraţia nu este pusă la 

dispoziţia utilizatorilor vizaţi. 

Există mai multe părţi responsabile în această misiune (Companiile 1-10). Când se determină 

dacă este necesară aplicarea prevederilor de independenţă tuturor companiilor, firma poate lua în 

considerare dacă un interes sau o relaţie cu o anumită companie ar genera o ameninţare la adresa 

independenţei care să nu fie la un nivel acceptabil. Aceasta va lua în considerare factori precum: 

 Pragul de semnificaţie al rezervelor certe ale companiei în relaţie cu rezervele totale asupra 

cărora trebuie să se facă raportarea; şi 

 Gradul de interes public asociat misiunii (alineatul 291.28). 

De exemplu, Compania 8 contabilizează 0,17% din rezerve, prin urmare o relaţie sau un interes de 

afaceri cu Compania 8 ar genera o ameninţare mai mică decât o relaţie similară cu Compania 6, 

care contabilizează aproximativ 37,5% din rezerve. 

După determinarea acelor companii cărora li se aplică cerinţele de independenţă, se solicită ca 

echipa de asigurare şi firma să fie independente faţă de acele părţi responsabile care ar putea fi 

considerate a reprezenta clientul de asigurare (alineatul 291.28). 

D2      Firma măsoară direct rezervele unora dintre companii. 

Aplicarea este aceeaşi ca în exemplul D1. 

 

 

 

 

 

 

PARTEA C: PROFESIONIŞTII CONTABILI ANGAJAŢI 

SECŢIUNEA 300 

Introducere 

300.1  Această Parte a Codului descrie modul în care se aplică Cadrul Conceptul din Partea A, în 

anumite situaţii, profesioniștilor contabili angajaţi. Această Parte nu descrie toate 

circumstanţele şi relaţiile care pot fi întâlnite de un profesionist contabil angajat, care 

generează sau pot genera ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. 

Prin urmare, profesionistul contabil angajat este încurajat să fie vigilent în astfel de 

circumstanţe şi relaţii. 

300.2  Investitorii, creditorii, angajatorii şi alte sectoare ale comunităţii de afaceri, precum şi 

administraţiile şi publicul larg, toţi se pot baza pe activitatea profesioniștilor contabili 

angajaţi. Profesioniştii contabili angajaţi pot fi responsabili individual sau în comun de 

întocmirea şi raportarea informaţiilor financiare şi de altă natură, pe care se pot baza atât 

organizaţiile angajatoare, cât şi părţile terţe. Ei pot fi responsabili, de asemenea, de 

furnizarea unei gestiuni financiare eficiente şi a unei consilieri competente cu privire la 

diferite aspecte de afaceri. 



 

300.3  Un profesionist contabil angajat poate fi un angajat salariat, un partener, director (executiv 

sau non-executiv), un proprietar administrator, un voluntar sau o persoană care lucrează 

pentru una sau mai multe organizaţii angajatoare. Forma legală a relaţiei cu organizaţia 

angajatoare, dacă există, nu afectează responsabilităţile etice care le revin profesioniştilor 

contabili angajaţi. 

300.4  Un profesionist contabil angajat are o responsabilitate de a promova scopurile legitime ale 

organizaţiei sale angajatoare. Acest Cod nu încearcă să împiedice un profesionist contabil 

angajat de la îndeplinirea corespunzătoare a acestei responsabilităţi, dar abordează 

circumstanţele în care conformitatea cu principiile fundamentale poate fi compromisă. 

300.5  Un profesionist contabil angajat poate deţine o poziţie superioară într-o organizaţie. Cu cât 

nivelul poziţiei este mai înalt, cu atât va fi mai mare capacitatea şi posibilitatea de a 

influenţa evenimentele, practicile şi atitudinile. Prin urmare, de la un profesionist contabil 

angajat se aşteaptă să încurajeze, într-o organizaţie angajatoare, o cultură bazată pe etică 

care să sublinieze importanţa pe care conducerea superioară o acordă conduitei etice. 

300.6 Un profesionist contabil angajat nu trebuie să se angajeze în mod conștient în nicio 

afacere, ocupaţie sau activitate care lezează sau poate leza integritatea, obiectivitatea sau 

buna reputaţie a profesiei și ca rezultat, ar fi incompatibilă cu principiile fundamentale. 

300.7  Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi ameninţată de o mare varietate de 

circumstanţe și relaţii. Ameninţările se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele 

categorii: 

(a) De interes personal; 

(b) De auto-revizuire; 

(c) De reprezentare; 

(d) De familiaritate; şi 

(e) De intimidare. 

Aceste ameninţări sunt discutate mai pe larg în Partea A a prezentului Cod. 

300.8  Exemplele de circumstanţe care pot genera ameninţări de interes personal pentru un 

profesionist contabil angajat includ: 

 Deţinerea unui interes financiar în, sau primirea unui împrumut sau a unei garanţii 
de la organizaţia angajatoare. 

 Participarea la aranjamente de compensare prin stimulente, oferite de organizaţia 

angajatoare. 

 Utilizarea personală necorespunzătoare a activelor corporative. 

 Îngrijorări cu privire la protecţia muncii. 

 Presiunea comercială din exteriorul organizaţiei angajatoare. 

300.9 Un exemplu de circumstanţă care generează o ameninţare de auto-revizuire pentru un 

profesionist contabil angajat este determinarea tratamentului contabil adecvat pentru o 

combinare de întreprinderi, după efectuarea studiului de fezabilitate care a stat la baza 

deciziei de achiziţie. 

300.10 În promovarea scopurilor legitime şi a obiectivelor organizaţiilor lor angajatoare, 

profesioniştii contabili angajaţi pot invoca poziţia organizaţiei, cu condiţia ca orice 

declaraţii efectuate să nu fie nici false, nici să nu inducă în eroare. Astfel de acţiuni nu ar 

crea, în general, o ameninţare generată de reprezentare. 

300.11 Exemplele de circumstanţe care pot genera ameninţări de familiaritate pentru un 

profesionist contabil includ: 

 Răspunderea pentru raportarea financiară a organizaţiei angajatoare când un membru 

al familiei dependente sau o rudă apropiată angajat(ă) de entitate ia decizii care 

afectează raportarea financiară a entităţii. 
 Asocierea de lungă durată cu contacte de afaceri care influenţează deciziile de 

afaceri. 

 Acceptarea unui cadou sau a unui tratament preferenţial, dacă valoarea acestora nu 

este neînsemnată şi irelevantă. 



 

300.12 Exemplele de circumstanţe care pot genera ameninţări de intimidare pentru un profesionist 

contabil includ: 

 Ameninţarea cu concedierea sau cu înlocuirea profesionistului contabil angajat sau a 

unui membru al familiei dependente sau a unei rude apropiate, ca urmare a unui 

dezacord cu privire la aplicarea unui principiu contabil sau a modului în care 

informaţiile financiare urmează să fie raportate. 

 O personalitate dominantă care încearcă să influenţeze procesul decizional, de 

exemplu, cu privire la acordarea de contracte sau aplicarea unui principiu contabil. 

300.13 Măsurile de protecţie care pot elimina sau reduce ameninţările la un nivel acceptabil se 

încadrează în două mari categorii: 

(a)     Măsuri de protecţie stabilite de profesie, legislaţie sau reglementare; şi 

(b)     Măsuri de protecţie aferente mediului de activitate. 

Exemplele de măsuri de protecţie stabilite de profesie, legislaţie sau reglementare sunt 

detaliate la alineatul 100.14 din Partea A a prezentului Cod. 

300.14 Măsurile de protecţie aferente mediului de activitate includ: 

 Sisteme de supraveghere corporativă sau alte structuri de supraveghere ale 

organizaţiei angajatoare. 

 Programele de etică şi conduită ale organizaţiei angajatoare. 

 Procedurile de recrutare din cadrul organizaţiei angajatoare care accentuează 

importanţa angajării unui personal deosebit de competent. 

 Controale interne puternice. 

 Procese disciplinare corespunzătoare. 

 O conducere care subliniază importanţa conduitei etice şi are pretenţii că angajaţii 

vor acţiona în mod etic. 

 Politici şi proceduri de implementare şi monitorizare a calităţii performanţei 

angajaţilor. 

 Comunicarea în timp util a politicilor şi procedurilor organizaţiei angajatoare, 

inclusiv a oricăror modificări aduse acestora, tuturor angajaţilor şi instruirea şi 

educarea adecvată cu privire la aceste politici şi proceduri. 

 Politici şi proceduri de împuternicire şi încurajare a angajaţilor de a informa 

nivelurile superioare din cadrul organizaţiei angajatoare asupra oricăror aspecte etice 

care îi privesc, fără teamă de represalii. 

 Consultarea cu un alt profesionist contabil adecvat. 

300.15 În circumstanţele în care un profesionist contabil angajat crede că alte persoane din cadrul 

organizaţiei angajatoare vor continua o conduită sau o acţiune lipsită de etică, 

profesionistul contabil angajat poate avea în vedere obţinerea unei consilieri juridice. În 

aceste situaţii extreme, când orice măsuri de protecţie disponibile au fost epuizate şi nu 

există posibilitatea de a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil, un profesionist contabil 

angajat poate concluziona că este adecvat să demisioneze din cadrul organizaţiei 

angajatoare. 

  

SECŢIUNEA 310
*
 

Conflicte potenţiale 

310.1  Un profesionist contabil angajat trebuie să se conformeze principiilor fundamentale. Pot 

exista, totuşi, situaţii în care responsabilităţile unui profesionist contabil faţă de o 

organizaţie angajatoare intră în conflict cu obligaţiile profesionale de a se conforma 

principiilor fundamentale. Se aşteaptă ca un profesionist contabil angajat să încurajeze 

obiectivele legitime şi etice stabilite de angajator şi regulile şi procedurile concepute în 

sprijinul acestor obiective. Cu toate acestea, atunci când o relaţie sau circumstanţă 

generează o ameninţare la adresa conformităţii cu principiile fundamentale, un 

                                                 
*
 Amendamentele la această secţiune aferente modificărilor Codului în abordarea conflictelor de interese vor intra în 

vigoare la 1 iulie 2014. A se vedea pagina 176. 



 

profesionist contabil angajat trebuie să aplice abordarea cadrului conceptual descrisă în 

Secţiunea 100 pentru a determina un răspuns la acea ameninţare. 

310.2  Ca o consecinţă a responsabilităţilor faţă de o organizaţie angajatoare, un profesionist 

contabil angajat se poate afla sub presiunea de a acţiona sau de a se comporta într-un mod 

care ar putea genera ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. Astfel 

de presiuni pot fi explicite sau implicite; ele pot fi exercitate de către un supervizor, 

manager, director sau o altă persoană din cadrul organizaţiei angajatoare. Un profesionist 

contabil angajat se poate confrunta cu presiuni legate de: 

 Derularea de acţiuni care contravin legii sau reglementărilor. 

 Derularea de acţiuni care contravin standardelor tehnice sau profesionale. 

 Facilitarea strategiilor lipsite de etică şi ilegale ale conducerii, privind gestionarea 

veniturilor. 

 Minţirea sau inducerea în eroare intenţionată (inclusiv inducerea în eroare prin 

păstrarea tăcerii) a altor persoane, în special: 

o A auditorilor organizaţiei angajatoare; sau 

o A autorităţilor de reglementare. 

 Emiterea, sau alt tip de asociere cu, un raport financiar sau ne-financiar care prezintă 

în mod semnificativ eronat faptele, inclusiv declaraţiile referitoare la, de exemplu: 

o Situaţiile financiare; 

o Respectarea regimului fiscal; 

o Respectarea legislaţiei; sau 

o Rapoartele solicitate de autorităţile de reglementare a valorilor mobiliare. 

310.3  Importanţa oricăror ameninţări generate de astfel de presiuni, precum ameninţările de 

intimidare, trebuie evaluate şi trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, pentru a 

elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri 

de protecţie includ: 

 Obţinerea de consiliere, după caz, de la organizaţia angajatoare, un consilier 

profesionist independent sau un organism profesional relevant. 

 Utilizarea unui proces formal de soluţionare a disputelor, în cadrul organizaţiei 

angajatoare. 

 Solicitarea de consiliere juridică. 

 

 

SECŢIUNEA 320
*
 

Întocmirea şi raportarea informaţiilor 

320.1  Profesioniștii contabili angajaţi sunt deseori implicaţi în întocmirea şi raportarea 

informaţiilor care, fie pot fi făcute publice, fie pot fi utilizate de către alte persoane din 

interiorul sau exteriorul organizaţiei angajatoare. Aceste informaţii pot include informaţii 

financiare sau administrative, de exemplu, previziuni şi bugete, situaţii financiare, discuţii 

cu membrii conducerii şi analize, şi scrisoarea de declaraţie a conducerii furnizată 

auditorilor în cadrul unui audit al situaţiilor financiare ale entităţii. Un profesionist 

contabil angajat trebuie să întocmească sau să prezinte aceste informaţii în mod corect, 

just şi în conformitate cu standardele profesionale relevante astfel încât informaţiile să fie 

înţelese în contextul lor. 

320.2  Un profesionist contabil angajat care are responsabilitatea de a întocmi sau aproba situaţii 

financiare cu scop general pentru o organizaţie angajatoare trebuie să fie convins că acele 

situaţii financiare sunt prezentate în conformitate cu standardele de raportare financiară 

aplicabile. 

320.3  Un profesionist contabil angajat trebuie să parcurgă niște etape rezonabile pentru a 

menţine informaţiile pentru care este responsabil astfel încât acestea: 
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(a)     Să descrie clar natura reală a tranzacţiilor de afaceri, a activelor sau a datoriilor; 

(b)    Să clasifice şi să înregistreze informaţiile în timp util şi în mod corespunzător; şi 

(c)    Să reprezinte faptele corect şi complet, sub toate aspectele semnificative. 

320.4  Ameninţările la adresa conformităţii cu principiile fundamentale, de exemplu ameninţările 

generate de interesul personal sau intimidare la adresa obiectivităţii sau a competenţei 

profesionale şi atenţiei cuvenite, pot apărea atunci când un profesionist contabil angajat 

este presat (fie din exterior, fie prin posibilitatea unui câştig personal) să se asocieze unor 

informaţii eronate sau unor informaţii eronate generate de acţiunile altora. 

320.5  Importanţa acestor ameninţări va depinde de factori precum sursa presiunilor şi gradul în 

care informaţiile sunt, sau pot fi, eronate. Importanţa ameninţărilor trebuie să fie evaluată 

şi trebuie aplicate măsuri de protecţie necesare pentru a elimina ameninţările sau a le 

reduce la un nivel acceptabil. Aceste măsuri de protecţie includ consultarea cu superiorii 

din cadrul organizaţiei angajatoare, comitetul de audit sau persoanele însărcinate cu 

guvernanţa organizaţiei, sau cu un organism profesional relevant. 

320.6  Când nu este posibilă reducerea ameninţării la un nivel acceptabil, un profesionist contabil 

angajat trebuie să refuze să fie sau să rămână asociat cu informaţii pe care le consideră a 

induce în eroare. Un profesionist contabil angajat poate să fie asociat, în necunoştinţă de 

cauză, cu informaţii care induc în eroare. Când devine conştient de acest lucru, 

profesionistul contabil angajat trebuie să ia măsuri pentru a nu mai fi asociat cu acele 

informaţii. În determinarea necesităţii de a raporta acest incident, profesionistul contabil 

angajat poate lua în considerare consilierea juridică. Mai mult, profesionistul contabil 

angajat poate lua în considerare posibilitatea de a demisiona. 

 

SECŢIUNEA 330 

Deţinerea de expertiză suficientă în realizarea acţiunilor 

330.1  Principiul fundamental al competenţei profesionale şi al atenţiei cuvenite solicită ca un 

profesionist contabil angajat să se implice doar în sarcini semnificative pentru care deţine, 

sau poate obţine, suficientă pregătire de specialitate sau suficientă expertiză. Un 

profesionist contabil angajat trebuie să nu inducă în eroare, în mod intenţionat, un 

angajator cu privire la nivelul de expertiză şi experienţă deţinut, nici nu trebuie să omită să 

facă apel la consilierea de specialitate corespunzătoare şi la asistenţă, atunci când este 

cazul. 

330.2  Circumstanţele care generează o ameninţare la adresa capacităţii unui profesionist contabil 

angajat de a își îndeplini îndatoririle cu suficientă competenţă profesională şi atenţie 

cuvenită, includ: 

 Timp insuficient pentru realizarea şi finalizarea corectă a sarcinilor relevante. 

 Informaţii incomplete, restricţionate sau uneori necorespunzătoare, pentru 

îndeplinirea corectă a sarcinilor. 

 Experienţă, pregătire şi/ sau educaţie insuficientă. 

 Resurse necorespunzătoare pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor. 

330.3  Importanţa ameninţării va depinde de factori precum amploarea cu care profesionistul 

contabil angajat colaborează cu ceilalţi, vechimea relativă în muncă şi nivelul de 

supervizare şi revizuire aplicat activităţii. Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi 

trebuie aplicate măsuri de protecţie, după caz, pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce 

la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Obţinerea de consiliere sau pregătire suplimentară. 

 Asigurarea că există suficient timp disponibil pentru îndeplinirea sarcinilor 

relevante. 

 Obţinerea de asistenţă de la persoane care au experienţa necesară. 

 Consultarea, dacă este cazul, cu: 

o Superiori din cadrul organizaţiei angajatoare; 

o Experţi independenţi; sau 

o Un organism profesional relevant. 



 

330.4 Când ameninţările nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, profesioniştii 

contabili angajaţi trebuie să determine dacă vor refuza să îndeplinească sarcinile 

respective. Dacă profesionistul contabil angajat determină că refuzul este adecvat, 

motivele acţiunii sale trebuie să fie clar comunicate. 

 

 

SECŢIUNEA 340
*
 

Interese financiare 

340.1   Profesioniștii contabili angajaţi pot avea interese financiare sau pot fi la curent cu 

interesele financiare ale membrilor familiei dependente sau rudelor apropiate care ar 

putea, în anumite circumstanţe, să genereze ameninţări la adresa conformităţii cu 

principiile fundamentale. De exemplu, ameninţările generate de interesul personal la 

adresa obiectivităţii sau confidenţialităţii pot fi cauzate de existenţa unui motiv sau a unei 

ocazii de a manipula informaţii sensibile referitoare la preţ în vederea câştigării unor 

beneficii financiare. Exemplele de circumstanţe care pot genera ameninţări de interes 

personal includ situaţiile în care un profesionist contabil angajat sau un membru al familiei 

dependente sau o rudă apropiată a acestuia: 

 Deţine un interes financiar direct sau indirect în organizaţia angajatoare şi valoarea 

acestui interes ar putea fi direct afectată de deciziile luate de profesionistul contabil 

angajat; 

 Este eligibil(ă) pentru o primă în funcţie de profit şi valoarea acelei prime ar putea fi 

direct afectată de deciziile profesionistului contabil angajat; 

 Deţine, direct sau indirect, opţiuni pe acţiuni în organizaţia angajatoare, a căror 

valoare ar putea fi direct afectată de deciziile profesionistului contabil angajat; 

 Deţine, direct sau indirect, opţiuni pe acţiuni în organizaţia angajatoare care sunt, sau 

vor fi în curând, eligibile pentru conversie; sau 

 Se poate califica pentru opţiuni pe acţiuni în organizaţia angajatoare sau pentru 

prime în funcţie de performanţă dacă sunt atinse anumite obiective. 

340.2      Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată și trebuie aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. În evaluarea 

importanţei oricărei ameninţări şi a determinării, după caz, a măsurilor de protecţie 

adecvate care trebuie aplicate pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel 

acceptabil, un profesionist contabil angajat trebuie să evalueze natura interesului financiar. 

Aceasta include evaluarea importanţei interesului financiar şi determinarea dacă acesta 

este direct sau indirect. Ceea ce constituie un interes semnificativ sau de valoare într-o 

organizaţie va depinde de la persoană la persoană, în funcţie de circumstanţele personale. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Politici şi proceduri ale unui comitet independent de conducere, care să determine 

nivelul sau forma remuneraţiei conducerii superioare. 

 Prezentarea informaţiilor cu privire la toate interesele relevante şi la orice planuri de 

tranzacţionare a acţiunilor relevante către persoanele însărcinate cu guvernanţa 

organizaţiei angajatoare, conform oricăror politici interne. 

 Consultarea, atunci când este cazul, cu superiorii din cadrul organizaţiei angajatoare. 

 Consultarea, atunci când este cazul, cu persoanele însărcinate cu guvernanţa 

organizaţiei angajatoare sau cu organisme profesionale relevante. 

 Proceduri de audit intern şi extern. 

 Educaţie la zi cu privire la aspectele etice, restricţiile legale şi alte reglementări 

aferente unei posibile folosiri neloiale a informaţiilor interne. 

340.3  Un profesionist contabil angajat nu trebuie nici să manipuleze informaţiile, nici să 

utilizeze informaţii confidenţiale pentru câştigul personal. 

                                                 
*
 Amendamentele la această secţiune aferente modificărilor Codului în abordarea conflictelor de interese vor intra în 

vigoare la 1 iulie 2014. A se vedea pagina 176. 



 

 

 

SECŢIUNEA 350 

Stimulente 

Primirea de oferte 

350.1  Unui profesionist contabil angajat sau unui membru al familiei sale dependente sau unei 

rude apropiate i se poate oferi un stimulent. Stimulentele pot lua forme diferite, incluzând 

cadouri, ospitalitate, tratamente preferenţiale şi solicitarea necorespunzătoare de relaţii de 

prietenie şi loialitate. 

350.2 Ofertele de stimulente pot genera ameninţări la adresa conformităţii cu principiile 

fundamentale. Când unui profesionist contabil angajat sau unui membru al familiei sale 

dependente sau unei rude apropiate i se oferă un stimulent, situaţia trebuie evaluată. 

Ameninţările de interes personal la adresa obiectivităţii sau confidenţialităţii apar atunci 

când un stimulent este oferit în încercarea de a influenţa pe nedrept acţiuni sau decizii, de 

a încuraja un comportament ilegal sau incorect sau de a obţine informaţii confidenţiale. 

Ameninţările de intimidare la adresa obiectivităţii sau confidenţialităţii apar dacă un astfel 

de stimulent este acceptat şi este urmat de ameninţări de a face publică ofertă respectivă şi 

de a aduce prejudicii fie reputaţiei profesionistului contabil angajat, fie reputaţiei 

membrului familiei sale dependente sau rudei apropiate. 

350.3     Existenţa și importanţa oricăror ameninţări vor depinde de natura, valoarea şi intenţia din 

spatele ofertei. Dacă o parte terţă rezonabilă şi informată, analizând toate faptele şi 

circumstanţele specifice, ar considera stimulentul nesemnificativ, fără intenţia de a 

încuraja un comportament lipsit de etică, atunci un profesionist contabil angajat poate 

concluziona că oferta se înscrie în cursul normal al activităţii, fără a reprezenta o 

ameninţare la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. 

350.4  Importanţa oricăror ameninţări trebuie evaluată și trebuie  aplicate măsurile de protecţie 

necesare pentru a elimina ameninţările sau a le reduce la un nivel acceptabil. Când 

ameninţările nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea unor 

măsuri de protecţie, un profesionist contabil angajat nu trebuie să accepte stimulentul. 

Cum ameninţările reale sau aparente la adresa conformităţii cu principiile fundamentale nu 

sunt generate doar de acceptarea unui stimulent, ci şi uneori, prin simplul fapt că o ofertă a 

fost făcută în acest sens, trebuie adoptate măsuri de protecţie suplimentare. Un 

profesionist contabil angajat trebuie să evalueze orice ameninţări generate de astfel de 

oferte şi trebuie să determine dacă trebuie întreprinse una sau mai multe din acţiunile 

următoare: 

(a)     Când au fost făcute astfel de oferte, informarea imediată a nivelurilor superioare de 

conducere sau a persoanelor însărcinate cu guvernanţa din cadrul organizaţiei 

angajatoare; 

(b)     Informarea părţilor terţe cu privire la ofertă - de exemplu, un organism profesional 

sau angajatorul persoanei care a făcut oferta; un profesionist contabil angajat poate, 

totuşi, să facă apel la consiliere juridică înainte de a trece la această etapă; şi 

(c)     Notificarea imediată a membrilor familiei sale dependente sau a rudelor apropiate 

cu privire la ameninţările relevante şi la măsurile de protecţie ce trebuie luate, dacă 

aceştia ocupă poziţii ce ar putea permite oferirea de stimulente, de exemplu ca 

urmare a situaţiei lor profesionale; şi 

(d)     Informarea nivelurilor superioare de conducere sau a persoanelor însărcinate cu 

guvernanţa organizaţiei angajatoare când membrii familiei dependente sau rudele 

apropiate sunt angajaţi de către concurenţă sau de posibilii furnizori ai acelei 

organizaţii. 

Înaintarea de oferte 

350.5  Un profesionist contabil angajat se poate afla într-o situaţie în care se aşteaptă de la el sau 

se fac presiuni asupra lui, în vederea oferirii de stimulente pentru a influenţa raţionamentul 



 

sau procesul decizional al unei persoane sau al unei organizaţii, sau pentru obţinerea de 

informaţii confidenţiale. 

350.6  Astfel de presiuni pot veni din interiorul organizaţiei angajatoare, de exemplu, din partea 

unui coleg sau a unui superior. Ele pot proveni, de asemenea, de la o persoană sau o 

organizaţie din exterior, care sugerează acţiuni sau decizii de afaceri ce ar fi avantajoase 

pentru organizaţia angajatoare, influenţând probabil activitatea profesionistului contabil 

angajat, în mod necorespunzător. 

350.7  Un profesionist contabil angajat nu trebuie să ofere niciun stimulent pentru a influenţa în 

mod necorespunzător raţionamentul profesional al unei părţi terţe. 

350.8   Când presiunea de a oferi un stimulent lipsit de etică provine din cadrul organizaţiei 

angajatoare, profesionistul contabil angajat trebuie să urmeze principiile şi îndrumările cu 

privire la soluţionarea conflictelor etice prevăzute în Partea A a acestui Cod. 

 



 

DEFINIŢII 

În acest Cod Etic al Profesioniştilor Contabili, următoarele expresii au atribuite 

următoarele înţelesuri: 

Client de asigurare Partea responsabilă care reprezintă persoana (sau persoanele) care: 

(a) Într-o misiune pe bază de raportare directă, este responsabilă de 

subiectul specific; sau 

(b) Într-o misiune pe bază de afirmaţii, este responsabilă de 

informaţiile specifice și poate fi responsabilă de subiectul specific. 

Client de audit O entitate pentru care o firmă realizează o misiune de audit. Când 

clientul este o entitate cotată, clientul de audit va include întotdeauna 

entităţile sale afiliate. Când clientul de audit nu este o entitate cotată, 

clientul de audit include acele entităţi afiliate asupra cărora clientul 

deţine un control direct sau indirect. 

Client de revizuire O entitate pentru care firma efectuează o misiune de revizuire. 

Contabil existent Un liber profesionist contabil care este numit în prezent pentru 

efectuarea unei misiuni de audit sau care prestează servicii contabile, 

fiscale, de consultanţă sau alte servicii profesionale similare pentru un 

client. 

Director sau membru al 

conducerii 
Persoanele însărcinate cu guvernanţa unei entităţi, sau care acţionează în 

virtutea unei capacităţi echivalente, indiferent de titlul lor, care pot varia 

în funcţie de jurisdicţie. 

Echipa de asigurare (a)     Toţi membrii echipei misiunii care participă la misiunea de 

asigurare; 

(b)    Toate celelalte persoane dintr-o firmă care pot influenţa direct 

rezultatul unei misiuni de asigurare, inclusiv: 

(i) Persoanele care recomandă recompensarea, sau care 

supervizează direct, gestionează sau supraveghează în alt 

mod partenerul misiunii de asigurare, în legătură cu 

performanţa misiunii de asigurare; 

(ii) Persoanele care oferă consultanţă cu privire la aspectele 

tehnice sau specifice sectorului de activitate, tranzacţiile 

sau evenimentele aferente misiunii de asigurare; şi 

(iii)Persoanele care efectuează controlul calităţii misiunii de 

asigurare, inclusiv cele care efectuează revizuirea 

controlului calităţii misiunii de asigurare. 

Echipa de audit (a)     Toţi membrii echipei misiunii care efectuează misiunea de audit; 

(b)   Toate persoanele din cadrul unei firme care pot influenţa direct 

rezultatul misiunii de audit, inclusiv: 

(i) Persoanele care recomandă recompensarea, sau care 

supervizează direct, gestionează sau supraveghează în alt 

mod partenerul misiunii, în legătură cu performanţa misiunii 

de audit, inclusiv cele din toate nivelurile superioare 

succesive partenerului misiunii până la persoana care este 

Partener Senior sau Executiv al firmei (Director executiv sau 

altă poziţie echivalentă); 

(ii) Persoanele care oferă consultanţă cu privire la aspectele 

tehnice sau specifice sectorului de activitate, tranzacţiile sau 

evenimentele aferente misiunii; şi 

(iii) Persoanele care efectuează controlul calităţii misiunii, 



 

inclusiv cele care efectuează revizuirea controlului calităţii 

misiunii; şi 

(c)    Toate persoanele care fac parte dintr-o firmă din cadrul unei reţele 

şi care pot influenţa direct rezultatul misiunii de audit. 

Echipa de revizuire (a)     Toţi membrii echipei misiunii care efectuează misiunea de 

revizuire; şi 

(b)   Toate celelalte persoane dintr-o firmă care pot influenţa direct 

rezultatul misiunii de revizuire, inclusiv: 

(i) Persoanele care recomandă recompensarea, sau care 

supervizează direct, gestionează sau supraveghează în alt 

mod partenerul misiunii, cu privire la performanţa misiunii 

de revizuire, inclusiv toţi cei din nivelurile superioare 

succesive partenerului misiunii, prin intermediul persoanei 

care este Partener Senior sau Executiv al firmei (Director 

executiv sau echivalent); 

(ii) Persoanele care oferă consultanţă cu privire la aspectele 

tehnice sau specifice sectorului de activitate, la tranzacţiile 

sau evenimentele misiunii; şi 

(iii)Persoanele care furnizează controlul calităţii aferent 

misiunii, inclusiv cei care efectuează revizuirea controlului 

calităţii aferente misiunii; şi 

(c)    Toate persoanele care fac parte dintr-o firmă din cadrul unei reţele 

care pot influenţa direct rezultatul misiunii de revizuire. 

Echipa misiunii* Toţi partenerii și personalul care efectuează misiunea, şi orice persoane 

contractate de firmă sau de o firmă din cadrul unei reţele care efectuează 

proceduri de asigurare aferente misiunii. Aceasta exclude experţii externi 

contractaţi de firmă sau de către o firmă din cadrul unei reţele. 

Entitate afiliată O entitate care are oricare dintre următoarele relaţii cu clientul: 

(a)     O entitate care deţine un control direct sau indirect asupra 

clientului dacă acesta este semnificativ pentru acea entitate; 

(b)     O entitate care deţine un interes financiar direct în client, dacă 

acea entitate are o influenţă importantă asupra clientului şi interesul în 

client este semnificativ pentru acea entitate; 

(c)     O entitate asupra căreia clientul deţine control direct sau indirect; 

(d)    O entitate în care clientul, sau o entitate afiliată clientului conform 

punctului (c) de mai sus, deţine un interes financiar direct care îi conferă 

o influenţă importantă asupra acelei entităţi şi interesul este semnificativ 

pentru client și entitatea sa afiliată de la punctul (c); şi 

(e)     O entitate care se află sub control comun alături de client (o 

"entitate soră") dacă entitatea soră și clientul sunt amândoi semnificativi 

pentru entitatea care controlează atât clientul cât și entitatea soră. 

Entitate cotată O entitate ale cărei acţiuni, obligaţiuni sau instrumente de debit sunt 

cotate sau listate la o bursă de valori recunoscută sau sunt tranzacţionate 

potrivit reglementărilor unei burse recunoscute sau ale unui alt organism 

echivalent. 

Entitate de interes public (a) O entitate cotată; şi 

(b) O entitate: 

                                                 
*
 O modificare a acestei definiţii va intra în vigoare pentru auditurile situaţiilor financiare pentru perioadele 

care se încheie la sau ulterior datei de 15 decembrie 2014. A se vedea pagina 192. 



 

(i) Definită prin reglementări sau legislaţie drept o entitate de 

interes public; sau 

(ii) Al cărei audit trebuie desfăşurat, aşa cum prevăd 

reglementările sau legislaţia, în conformitate cu aceleaşi 

cerinţe de independenţă care se aplică auditului entităţilor 

cotate. Asemenea reglementări pot fi promulgate de orice 

autoritate de reglementare relevantă, inclusiv o autoritate de 

reglementare a auditului. 

Expert extern O persoană (care nu este partener sau membru al personalului 

profesionist, inclusiv al personalului temporar, al firmei sau al unei firme 

din cadrul unei reţele) sau o organizaţie care deţine aptitudini, 

cunoștinţe și experienţă într-un domeniu, altul decât contabilitatea sau 

auditul, a cărei activitate în acel domeniu este utilizată pentru a oferi 

asistenţă profesionistului contabil în obţinerea de probe de audit 

suficiente și adecvate. 

Familie dependentă Soţul/soţia (sau echivalente ale acestora) sau un dependent. 

Firmă (a) Un practician individual, parteneriat sau corporaţie de profesionişti 

contabili; 

(b) O entitate care deţine controlul asupra acestor părţi, în virtutea 

dreptului de proprietate, conducere sau prin alte mijloace; şi 

(c) O entitate care se află sub controlul acestor părţi, în virtutea 

dreptului de proprietate, conducere sau prin alte mijloace. 

Firmă din cadrul unei reţele O firmă sau o entitate care aparţine unei reţele. 

Independenţă Independenţa este: 

(a)    Independenţa de raţiune - starea de spirit care permite exprimarea 

unei concluzii fără a fi afectat de influenţe care compromit 

raţionamentul profesional, permiţându-i astfel unei persoane să 

acţioneze cu integritate şi să îşi exercite obiectivitatea şi scepticismul 

profesional. 

(b) Independenţa de acţiune – evitarea faptelor şi a circumstanţelor 

care sunt atât de importante încât o parte terţă rezonabilă şi informată, 

care, analizând toate faptele şi circumstanţele specifice, ar putea ajunge 

la concluzia că integritatea, obiectivitatea sau scepticismul profesional al 

unei firme sau al unui membru al echipei de audit sau de asigurare au 

fost compromise. 

Informaţii financiare istorice Informaţii exprimate în termeni financiari în legătură cu o anumită 

entitate, derivate în principal din sistemul contabil al entităţii, cu privire 

la evenimente economice care au avut loc în perioade precedente sau în 

legătură cu condiţii sau circumstanţe economice la anumite momente 

din trecut. 

Interes financiar Un interes într-un capital propriu sau altă valoare mobiliară, obligaţiune, 

împrumut sau alt instrument de datorie al unei entităţi, inclusiv drepturi 

sau obligaţii de achiziţionare a unui astfel de interes și derivate ale sale 

aferente acestui interes. 

Interes financiar direct Un interes financiar: 

(a) Deţinut direct de către şi sub controlul unei persoane sau al unei 

entităţi (inclusiv interesele financiare gestionate benevol de alte 

persoane); sau 



 

(b) Deţinut ca beneficiu printr-un vehicul de investiţii colective, o 

proprietate imobiliară, un trust sau alt intermediar, care este 

controlat(ă) de acea persoană sau entitate, sau care are capacitatea 

de a influenţa deciziile de investiţii. 

Interes financiar indirect Un interes financiar deţinut ca beneficiu printr-un vehicul colectiv de 

investiţii, proprietate imobiliară, trust sau alt intermediar, asupra căruia 

persoana sau entitatea nu deţine niciun control sau capacitate de a 

influenţa deciziile de investiţii. 

Liber profesionist contabil Un profesionist contabil, indiferent de clasificarea funcţională (de 

exemplu, audit, fiscalitate sau consultanţă) dintr-o firmă care furnizează 

servicii profesionale. Acest termen este folosit şi pentru o firmă de liber 

profesionişti contabili. 

Misiune de asigurare O misiune în care un liber profesionist contabil exprimă o concluzie 

menită să întărească gradul de încredere al utilizatorilor vizaţi, alţii decât 

partea responsabilă, cu privire la rezultatul evaluării sau măsurării unui 

subiect specific pe baza unor criterii. 

(Pentru îndrumări cu privire la misiunile de asigurare, a se vedea Cadrul 

General Internaţional pentru Misiunile de Asigurare emis de către 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare, care 

descrie elementele şi obiectivele unei misiuni de asigurare şi identifică 

misiunile cărora li se aplică Standardele Internaţionale de Audit (ISA), 

Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Revizuire (ISRE) și 

Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Asigurare (ISAE). 

Misiune de audit O misiune de asigurare rezonabilă în care un liber profesionist contabil 

exprimă o opinie cu privire la măsura în care situaţiile financiare sunt 

întocmite, sub toate aspectele semnificative (sau oferă o imagine corectă 

şi fidelă sau sunt prezentate corect, sub toate aspectele semnificative), în 

conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil, precum o 

misiune efectuată în conformitate cu Standardele Internaţionale de 

Audit. Aceasta include un Audit Statutar, care reprezintă un audit 

prevăzut prin legislaţie sau alte reglementări. 

Misiune de revizuire O misiune de asigurare, efectuată în conformitate cu Standardele 

Internaţionale privind Misiunile de Revizuire sau alte prevederi similare, 

în cadrul căreia un liber profesionist contabil exprimă o concluzie dacă, 

pe baza procedurilor care nu furnizează toate probele care ar fi necesare 

unui audit, a luat la cunoştinţă de orice care l-ar determina pe contabil să 

creadă că situaţiile financiare nu sunt întocmite, sub toate aspectele 

semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare 

financiară aplicabil. 

Nivel acceptabil Un nivel la care o parte terţă rezonabilă și informată ar putea 

concluziona, analizând toate faptele și circumstanţele specifice 

disponibile profesionistului contabil la acel moment, că nu este 

compromisă conformitatea cu principiile fundamentale. 

Onorariu contingent Un onorariu calculat pe o bază predeterminată cu privire la rezultatul 

unei tranzacţii sau la efectul serviciilor furnizate de către firmă. Un 

onorariu care este stabilit de către o instanţă sau o altă autoritate publică 

nu este un onorariu contingent. 

Partenerul misiunii Partenerul sau altă persoană din cadrul firmei care este responsabil(ă) de 



 

misiune şi de efectuarea acesteia şi de raportul care este emis în numele 

firmei şi care, atunci când este necesar, deţine autoritatea adecvată din 

partea unui organism profesional, legal sau de reglementare. 

Partenerul principal de 

audit 

Partenerul de misiune, persoana responsabilă de revizuirea controlului 

calităţii misiunii și alţi parteneri de audit, dacă există, din echipa 

misiunii, care iau decizii cheie sau aplică raţionamente cheie cu privire la 

aspectele importante în legătură cu auditul situaţiilor financiare asupra 

cărora firma va exprima o opinie. În funcţie de circumstanţe și de rolul 

acestor persoane în cadrul auditului, termenul ”alţi parteneri de audit” 

poate include, de exemplu, partenerii de audit responsabili de filialele 

sau diviziile importante. 

Persoane însărcinate 

cu guvernanţa 

Persoanele cu responsabilitatea de a supraveghea strategia entităţii şi 

obligaţiile legate de răspunderea entităţii. Aceasta include supravegherea 

procesului de raportare financiară. 

Profesionist contabil O persoană care este membru al unui organism membru IFAC. 

Profesionist contabil 

angajat 

Un profesionist contabil angajat sau contractat într-o poziţie executivă 

sau non-executivă în domenii de activitate precum comerţ, industrie, 

servicii, sectorul public, învăţământ, un sector non-profit, organisme de 

reglementare sau profesionale, sau un profesionist contabil contractat de 

astfel de entităţi. 

Publicitate Comunicarea către public a unor informaţii referitoare la serviciile sau 

aptitudinile profesionale oferite de liber profesioniştii contabili, în 

vederea obţinerii de activităţi profesionale. 

Reţea O structură mai mare: 

(a)      Care are drept obiectiv cooperarea; şi 

(b)     Care are drept obiectiv clar participarea în comun la profit sau la 

costuri sau deţine în comun proprietatea, controlul sau conducerea, 

sau are politici şi proceduri comune de control al calităţii, o 

strategie de afaceri comună, sau utilizează în comun un nume de 

marcă sau o parte semnificativă din resursele profesionale. 

Revizuirea controlului 

calităţii misiunii 

Un proces instituit pentru a furniza o evaluare obiectivă, la sau înainte de 

emiterea raportului, cu privire la raţionamentele semnificative efectuate 

de echipa misiunii şi la concluziile la care aceasta a ajuns în formularea 

raportului. 

Rudă apropiată Un părinte, copil sau frate/ soră care nu este membru al familiei 

dependente. 

Sediu Un sub-grup distinct, organizat fie pe criterii geografice, fie pe criterii de 

practică. 



 

Situaţii financiare O reprezentare structurată a informaţiilor financiare istorice, inclusiv 

notele legate de acestea, care intenţionează să comunice resursele 

economice ale unei entităţi sau obligaţiile la un moment din timp sau 

schimbări ale acestora, pe o perioadă de timp, în conformitate cu un 

cadru general de raportare financiară. Notele aferente conţin, în mod 

obişnuit, un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii 

explicative. Termenul se poate referi la un set complet de situaţii 
financiare, dar se poate referi, de asemenea, la o componentă a situaţiilor 

financiare, de exemplu un bilanţ sau o declaraţie a veniturilor și 

cheltuielilor, și la notele explicative aferente. 

Situaţii financiare 

asupra cărora firma va 

exprima o opinie 

În cazul unei singure entităţi, situaţiile financiare ale acelei entităţi. În 

cazul situaţiilor financiare consolidate, numite şi situaţii financiare ale 

grupului, situaţiile financiare consolidate. 

Situaţii financiare cu 

scop special 

Situaţii financiare întocmite în conformitate cu un cadru general de 

raportare financiară menite să întrunească nevoile de informaţii 

financiare ale utilizatorilor specifici. 

 

Data intrării în vigoare 
Cu excepţia prevederilor subliniate mai jos, prezentul Cod este în vigoare de la 1 ianuarie 

2011. 

Entităţi de interes public 

1.  Secţiunea 290 a Codului cuprinde prevederi de independenţă suplimentare pentru 

un client de audit sau revizuire care este o entitate de interes public. Prevederile 

suplimentare, care sunt aplicabile datorită introducerii noii definiţii a unei entităţi de 

interes public şi a îndrumării de la alineatul 290.26 din ediţia iulie 2009 a Codului, 

sunt în vigoare de la 1 ianuarie 2012. 

Rotaţia partenerului 

2.  Pentru un partener care face obiectul prevederilor cu privire la rotaţie de la alineatul 

290.151 deoarece acesta se încadrează în definiţia noului termen "partener principal 

de audit" introdus în ediţia Codului din iulie 2009, şi partenerul nu este nici 

partenerul misiunii, nici persoana responsabilă de revizuirea controlului calităţii 
misiunii, prevederile cu privire la rotaţie sunt aplicabile pentru misiunile de audit 

sau revizuire ale situaţiilor financiare ale anilor cu începere de la sau ulterior datei 

de 15 decembrie 2011. De exemplu, în cazul unui client de audit la un sfârșit de an 

calendaristic, un partener principal de audit, care nu este nici partenerul misiunii, 

nici persoana responsabilă de revizuirea controlului calităţii misiunii, care a fost 

partener principal de audit pentru o perioadă de şapte ani sau mai mult (mai precis, 

auditurile din 2003 – 2010), ar fi necesară rotaţia după încă un an ca partener 

principal de audit (mai precis, după încheierea auditului din 2011). 

3.    Pentru un partener al misiunii sau o persoană responsabilă de revizuirea controlului 

calităţii misiunii, care imediat înainte de a-și asuma oricare dintre aceste roluri, a 

fost partener principal de audit pentru client, și care, la începutul primului an fiscal 

de la sau după 15 decembrie 2010, a fost partener al misiunii sau persoană 

responsabilă cu revizuirea controlului calităţii misiunii pentru şase ani sau mai 

puţin, prevederile cu privire la rotaţie sunt aplicabile pentru misiunile de audit sau 

revizuire a situaţiilor financiare pentru anii cu începere de la sau ulterior datei de 15 

decembrie 2011. De exemplu, în cazul unui client de audit la un sfârşit de an 

calendaristic, un partener care a fost partener principal de audit al clientului timp de 

patru ani (mai precis, pentru auditurile din 2002–2005) şi ulterior partener al 

misiunii pentru cinci (mai precis, pentru auditurile din 2006–2010) ar fi necesară 



 

rotaţia după încă un an ca partener al misiunii (mai precis, după încheierea auditului 

din 2011). 

Onorarii – valoare relativă 

4. Alineatul 290.222 prevede ca, în ceea ce priveşte un client de audit sau de revizuire 

care este o entitate de interes public, când onorariile totale de la acel client şi 

entităţile sale afiliate (sub rezerva considerentelor de la alineatul 290.27) pentru doi 

ani consecutiv reprezintă peste 15% din onorariile totale ale firmei care exprimă 

opinia asupra situaţiilor financiare, trebuie efectuată o revizuire anterioară sau 

ulterioară emiterii (aşa cum se descrie la alineatul 290.222) auditului aferent celui 

de-al doilea an. Această cerinţă este în vigoare pentru misiunile de audit sau 

revizuire a situaţiilor financiare aferente anilor care încep la sau ulterior datei de 15 

decembrie 2010. De exemplu, în cazul unui client de audit la un sfârşit de an 

calendaristic, dacă onorariile totale primite de la client depăşesc pragul de 15% 

pentru 2011 şi 2012, revizuirea anterioară sau ulterioară emiterii ar fi aplicată în 

raport cu auditul situaţiilor financiare ale anului 2012. 

Politici de recompensare şi evaluare 

5.  Alineatul 290.229 prevede că un partener principal de audit nu trebuie să fie evaluat 

sau recompensat pe baza succesului său în vânzarea de servicii de non-asigurare 

clientului său de audit. Această cerinţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2012. Un 

partener principal de audit poate, totuşi, să fie recompensat după 1 ianuarie 2012 pe 

baza unei evaluări a succesului acestuia în vânzarea de servicii de non-asigurare 

clientului de audit, dacă evaluarea este efectuată înainte de 1 ianuarie 2012. 

 

 



 



 

MODIFICĂRI ADUSE Codului—ÎNCĂLCAREA unei prevederi A Codului 

 

 

SECŢIUNEA 100 

Alineatul 100.10 va fi eliminat şi înlocuit cu următorul: 

100.10 Secţiunile 290 şi 291 conţin prevederi cu care un profesionist contabil trebuie să se 

conformeze dacă identifică o încălcare a unei prevederi din Cod cu privire la 

independenţă. Dacă un profesionist contabil identifică a încălcare a oricărei alte 

prevederi din prezentul Cod, profesionistul contabil trebuie să evalueze importanţă 

încălcării şi impactul acesteia asupra capacităţii sale de a se conforma principiilor 

fundamentale. Contabilul trebuie să întreprindă orice acţiuni posibile, în cel mai scurt 

timp, pentru a aborda satisfăcător consecinţele încălcării. Contabilul trebuie să 

determine dacă raportează încălcarea, de exemplu către cei care se poate să fi fost 

afectaţi, către un organism membru sau autoritate de reglementare sau supraveghere 

relevantă. 

SECŢIUNEA 290 

Alineatul 290.39 şi titlul său vor fi eliminate şi înlocuite cu următorul titlu şi cu alineatele 290.39-

290.49. 

Încălcarea unei prevederi a acestei Secţiuni 

290.39 O încălcare a unei prevederi a acestei Secţiuni poate avea loc contrar faptului că firma 

dispune de politici şi proceduri menite să îi furnizeze asigurarea rezonabilă cu privire la 

păstrarea independenţei. O consecinţă a unei încălcări poate fi necesitatea rezilierii 

misiunii de audit. 

290.40 Când firma concluzionează că a avut loc o încălcare, aceasta trebuie să încheie, să 

suspende sau să elimine interesul sau relaţia care a cauzat încălcarea şi să abordeze 

consecinţele încălcării. 

290.41 Când este identificată o încălcare, firma trebuie să analizeze dacă există cerinţe legale 

sau de reglementare aplicabile ca urmare a încălcării şi dacă da, trebuie să se 

conformeze acestor cerinţe. Firma trebuie să ia în considerare raportarea încălcării către 

un organism membru sau o autoritate de reglementare sau supraveghere relevantă, dacă 

această raportare este o practică comună sau este prevăzută în acea jurisdicţie. 

290.42 Când este identificată o încălcare, firma trebuie, în conformitate cu politicile şi 

procedurile sale, să comunice prompt încălcarea către partenerul misiunii, persoanele 

responsabile de politicile şi procedurile referitoare la independenţă, alţi angajaţi 

relevanţi din cadrul firmei şi, după caz, din cadrul reţelei, şi către cei supuşi cerinţelor 

referitoare la independenţă care trebuie să întreprindă acţiuni corespunzătoare. Firma 

trebuie să evalueze importanţa acelei încălcări şi impactul său asupra obiectivităţii şi 

capacităţii firmei de a emite un raport de audit. Importanţa încălcării va depinde de 

factori precum: 

 Natura şi durata încălcării; 

 Numărul şi natura oricăror încălcări anterioare cu privire la misiunea de audit în 

curs; 

 Dacă un membru al echipei de audit a avut cunoştinţă de interesul sau relaţia care 

a reprezentat cauza încălcării; 

 Dacă persoana care a cauzat încălcarea este un membru al echipei de audit sau o 

altă persoană care face obiectul cerinţelor de independenţă; 

 Dacă încălcarea se referă la un membru al echipei de audit, rolul acelei persoane; 

 Dacă încălcarea a fost cauzată de furnizarea unui serviciu profesional, impactul 

acelui serviciu, dacă a existat, asupra evidenţelor contabile sau valorilor 

înregistrate în situaţiile financiare asupra cărora firma va exprima o opinie; şi 

 Amploarea ameninţărilor de interes personal, reprezentare, intimidare sau de altă 

natură generate de încălcare. 



 

290.43  În funcţie de importanţa încălcării, poate fi necesară rezilierea misiunii de audit sau 

poate fi posibilă întreprinderea de acţiuni care să abordeze satisfăcător consecinţele 

încălcării. Firma trebuie să determine dacă aceste acţiuni pot fi întreprinse şi corespund 

circumstanţelor. În acest proces, firma trebuie să îşi exercite raţionamentul profesional şi 

să ţină cont dacă o parte terţă rezonabilă şi informată, analizând importanţă încălcării, 

acţiunile care urmează a fi întreprinse şi toate faptele şi circumstanţele specifice 

disponibile profesionistului contabil la acel moment, ar putea concluziona că 

obiectivitatea firmei ar fi compromisă şi prin urmare, firma nu poate emite un raport de 

audit. 

290.44 Exemplele de acţiuni pe care firma le poate lua în considerare includ: 

 Înlăturarea persoanei respective din echipa de audit; 

 Efectuarea unei revizuiri suplimentare a activităţii de audit afectate sau repetarea 

acelei activităţi, în măsura în care este necesar, în ambele cazuri utilizând un 

personal diferit; 

 Recomandarea ca clientul de audit să contracteze altă firmă care să revizuiască sau 

să repete activitatea de audit afectată, în măsura în care este necesar; şi 

 Când încălcarea se referă la un serviciu de non-asigurare care afectează evidenţele 

contabile sau o valoare care este înregistrată în situaţiile financiare, contractarea 

unei alte firme care să  evalueze rezultatele serviciului de non-asigurare sau 

implicarea unei alte firme care să repete serviciul de non-asigurare în măsura în 

care este necesar, pentru a îi permite să îşi asume responsabilitatea pentru acel 

serviciu. 

290.45 Dacă firma determină că nu pot fi întreprinse acţiuni care să abordeze satisfăcător 

consecinţele încălcării, aceasta trebuie să informeze persoanele însărcinate cu 

guvernanţa cât de curând posibil şi să întreprindă paşii necesari în vederea rezilierii 

misiunii de audit în conformitate cu orice cerinţe legale sau de reglementare aplicabile, 

referitoare la rezilierea misiunii de audit. Când rezilierea nu este permisă prin lege sau 

reglementări, firma trebuie să se conformeze oricăror cerinţe referitoare la raportare şi 

prezentare. 

290.46 Dacă firma determină că pot fi întreprinse acţiuni care abordează satisfăcător 

consecinţele încălcării, aceasta trebuie să discute despre încălcare şi acţiunile pe care le-

a întreprins sau pe care propune să le întreprindă cu persoanele însărcinate cu 

guvernanţa. Firma trebuie să discute încălcarea şi acţiunile aferente cât de curând 

posibil, dacă persoanele însărcinate cu guvernanţa nu au specificat o altă perioadă pentru 

raportarea încălcărilor mai puţin importante. Aspectele care urmează a fi discutate 

trebuie să includă: 

 Importanţa încălcării, inclusiv natura şi durata acesteia; 

 Cum a avut loc încălcarea şi cum a fost identificată; 

 Acţiunile întreprinse sau propuse a fi întreprinse şi argumentele pentru care firma 

crede că acestea vor aborda satisfăcător consecinţele încălcării şi îi vor permite să 

emită un raport de audit; 

 Concluzia că, în ceea ce priveşte raţionamentul profesional al firmei, nu a fost 

compromisă obiectivitatea şi argumentele acestei concluzii; şi 

 Orice paşi întreprinşi de firmă sau pe care firma îşi propune să îi întreprindă pentru 

a evita riscul apariţiei unor încălcări ulterioare. 

290.47 Firma trebuie să comunice în scris cu persoanele însărcinate cu guvernanţa toate 

aspectele discutate, în conformitate cu alineatul 290.46, şi să obţină acordul persoanelor 

însărcinate cu guvernanţa că pot fi, sau au fost, întreprinse acţiuni care abordează 

satisfăcător consecinţele încălcării. Comunicarea trebuie să includă o descriere a 

politicilor şi procedurilor firmei referitoare la încălcare, menite să îi furnizeze asigurarea 

rezonabilă că este păstrată independenţa şi că orice paşi pe care firma i-a întreprins, sau 

îşi propune să îi întreprindă, vor reduce sau evita riscul apariţiei unor încălcări 

ulterioare. Dacă persoanele însărcinate cu guvernanţa nu sunt de părere că acţiunile 



 

abordează satisfăcător consecinţele încălcării, firma trebuie să întreprindă paşii necesari 

în vederea rezilierii misiunii de audit, când aceasta este permisă prin lege sau 

reglementări, în conformitate cu orice cerinţe legale sau de reglementare aplicabile, 

referitoare la rezilierea misiunii de audit. Când rezilierea nu este permisă prin lege sau 

reglementări, firma trebuie să se conformeze oricăror cerinţe referitoare la raportare şi 

prezentare. 

290.48 Dacă încălcarea a avut loc înainte de emiterea raportului de audit anterior, firma trebuie 

să se conformeze acestei secţiuni în evaluarea importanţei încălcării şi a impactului său 

asupra obiectivităţii firmei şi capacităţii sale de a emite un raport de audit pentru 

perioada în curs. Firma trebuie să ia în considerare, de asemenea, impactul încălcării, 

dacă există, asupra obiectivităţii firmei în raport cu orice rapoarte de audit emise anterior 

şi posibilitatea retragerii acestor rapoarte de audit, şi să discute acest aspect cu 

persoanele însărcinate cu guvernanţa. 

290.49 Firma trebuie să documenteze încălcarea, acţiunile întreprinse, principalele decizii luate 

şi toate aspectele discutate cu persoanele însărcinate cu guvernanţa şi orice discuţii 

purtate cu un organism membru sau autoritate de reglementare sau de supraveghere 

relevantă. Când firma continuă misiunea de audit, aspectele care urmează a fi 

documentate trebuie să includă, de asemenea, concluzia că, potrivit raţionamentului 

profesional al firmei, nu a fost compromisă obiectivitatea şi argumentele pentru care 

acţiunile întreprinse au abordat satisfăcător consecinţele încălcării, astfel încât firma ar 

putea emite un raport de audit. 

 

Următoarele alineate vor fi eliminate din Cod: 

 290.117 

 290.133 

 290.159 

 

SECŢIUNEA 291 

Alineatul 291.33 şi titlul său vor fi eliminate şi înlocuite cu următorul titlu şi cu alineatele 291.33-

37. 

Încălcarea unei prevederi a acestei Secţiuni 

291.33 Când este identificată a încălcare a unei prevederi din această secţiune, firma trebuie să 

rezilieze, să suspende sau să elimine interesul sau relaţia care a cauzat încălcarea şi să 

evalueze importanţa acelei încălcări şi impactul său asupra obiectivităţii firmei şi a 

capacităţii sale de a emite un raport de asigurare. Firma trebuie să determine dacă pot fi 

întreprinse acţiuni care să abordeze satisfăcător consecinţele încălcării. În acest proces, 

firma trebuie să îşi exercite raţionamentul profesional şi să ţină cont dacă o parte terţă 

rezonabilă şi informată, analizând importanţă încălcării, acţiunile care urmează a fi 

întreprinse şi toate faptele şi circumstanţele specifice disponibile profesionistului 

contabil la acel moment, ar putea concluziona că obiectivitatea firmei ar fi compromisă 

şi prin urmare, firma nu poate emite un raport de asigurare. 

291.34 Dacă firma determină că nu pot fi întreprinse acţiuni care să abordeze satisfăcător 

consecinţele încălcării, aceasta trebuie să informeze partea care a contractat firma sau 

persoanele însărcinate cu guvernanţa, după caz, cât de curând posibil şi să întreprindă 

paşii necesari în vederea rezilierii misiunii de asigurare în conformitate cu orice cerinţe 

legale sau de reglementare aplicabile, referitoare la rezilierea misiunii de asigurare. 

291.35 Dacă firma determină că pot fi întreprinse acţiuni care să abordeze satisfăcător 

consecinţele încălcării, aceasta trebuie să discute despre încălcare şi acţiunile pe care le-

a întreprins sau pe care propune să le întreprindă cu partea care a contractat firma sau cu 

persoanele însărcinate cu guvernanţa, după caz. Firma trebuie să discute în timp util 

încălcarea şi acţiunile propuse, ţinând cont de circumstanţele misiunii şi de încălcare. 

291.36 Dacă partea care a contractat firma sau persoanele însărcinate cu guvernanţa, după caz, 

nu sunt de părere că acţiunile abordează satisfăcător consecinţele încălcării, firmă 



 

trebuie să parcurgă paşii necesari în vederea rezilierii misiunii de asigurare, în 

conformitate cu orice cerinţe aplicabile legale sau de reglementare, referitoare la 

rezilierea misiunii de asigurare. 

291.37 Firma trebuie să documenteze încălcarea, acţiunile întreprinse, deciziile cheie luate şi 

toate aspectele discutate cu partea care a contractat firma sau persoanele însărcinate cu 

guvernanţa. Când firma continuă misiunea de asigurare, aspectele care urmează a fi 

documentate trebuie să includă, de asemenea, concluzia că, potrivit raţionamentului 

profesional al firmei, nu a fost compromisă obiectivitatea şi argumentele pentru care 

acţiunile întreprinse au abordat satisfăcător consecinţele încălcării, astfel încât firma ar 

putea emite un raport de asigurare. 

Următoarele alineate vor fi eliminate din Cod: 

 291.112 

 291.127 

 

Data intrării în vigoare 

Modificările vor fi în vigoare cu începere de la 1 aprilie 2014; este permisă adoptarea anterior 

acestei date. 



MODIFICĂRI ADUSE CODULUI – CONFLICTE DE INTERESE 

Secţiunea 100 

Alineatele 100.17-100.18 şi titlurile lor vor fi inserate înaintea titlului Soluţionarea conflictelor 

etice şi alineatele existente 100.17-100.22 vor fi renumerotate ca alineatele 100.19-100.24. 

Conflicte de interese 

100.17 Un profesionist contabil se poate confrunta cu un conflict de interese când 

desfăşoară o activitate profesională.
1
 Un conflict de interese generează o ameninţare 

la adresa obiectivităţii şi poate genera ameninţări la adresa altor principii 

fundamentale. Aceste ameninţări pot fi generate când: 

 Profesionistul contabil desfăşoară o activitate profesională referitoare la un 

anumit aspect pentru două sau mai multe părţi, ale căror interese sunt în 

conflict în raport cu aspectul respectiv; sau 

 Interesele profesionistului contabil în raport cu un anumit aspect şi interesele 

unei părţi pentru care profesionistul contabil desfăşoară o activitate 

profesională referitoare la acel aspect sunt în conflict. 

100.18 Părţile B şi C ale prezentului Cod discută conflictele de interese cu care se confruntă 

liber profesioniştii contabili şi respectiv profesioniştii contabili angajaţi. 

Secţiunea 220 existentă va fi eliminată şi înlocuită cu următoarea Secţiune: 

 

Secţiunea 220 

Conflicte de interese 

220.1  Un liber profesionist contabil se poate confrunta cu un conflict de interese când 

desfăşoară un serviciu profesional.
2
 Un conflict de interese generează o ameninţare 

la adresa obiectivităţii şi poate genera ameninţări la adresa altor principii 

fundamentale. Aceste ameninţări pot fi generate când: 

 Profesionistul contabil furnizează un serviciu profesional cu privire la un 

anumit aspect pentru doi sau mai mulţi clienţi, ale căror interese sunt în 

conflict în raport cu acel aspect; sau 

 Interesele profesionistului contabil în raport cu un anumit aspect şi interesele 

clientului pentru care profesionistul contabil furnizează un serviciu profesional 

referitor la acel aspect sunt în conflict. 

Un profesionist contabil nu trebuie să permită ca un conflict de interese să 

compromită raţionamentul profesional sau de afaceri. 

Când serviciul profesional este un serviciu de asigurare, conformitatea cu principiul 

fundamental al obiectivităţii prevede, de asemenea, menţinerea independenţei faţă de 

clienţii de asigurare, în conformitate cu Secţiunile 290 sau 291, după caz. 

220.2             Exemplele de situaţii în care pot apărea conflicte de interese includ: 

 Furnizarea unui serviciu de consultanţă pe marginea unei tranzacţii unui client 

care doreşte să câştige un client de audit al firmei, când firma a obţinut 

informaţii confidenţiale pe parcursul auditului, care pot fi relevante pentru 

tranzacţie. 

 Consilierea a doi clienţi în acelaşi timp, care sunt în competiţie în vederea 

obţinerii aceleiaşi companii, când consilierea poate fi relevantă pentru poziţiile 

concurente ale părţilor. 

 Furnizarea de servicii atât unui vânzător cât şi unui cumpărător, în relaţie cu 

aceeaşi tranzacţie. 

                                                 
1           

Noua definiţie: Activitate profesională: O activitate care necesită cunoştinţe contabile sau aptitudini conexe 

ale unui profesionist contabil, inclusiv de contabilitate, audit, fiscalitate, consultanţă managerială şi financiară. 
2             

Definiţia revizuită: Servicii profesionale: Activităţi profesionale furnizate clienţilor. 



 

 Întocmirea de evaluări ale activelor pentru două părţi care se situează în poziţii 

adverse în raport cu activele. 

 Reprezentarea a doi clienţi cu privire la acelaşi aspect, clienţi care se află într-o 

dispută juridică, precum în cazul unor acţiuni de divorţ sau de desfacere a unui 

parteneriat. 

 Furnizarea unui raport de asigurare pentru un licenţiator cu privire la 

redevenţele datorate conform unui contract de licenţă, când se oferă consiliere, 

în acelaşi timp, concesionarului, cu privire la corectitudinea sumelor de plată. 

 Consilierea unui client în vederea investirii într-o afacere în care, de exemplu, 

soţul/soţia liber profesionistului contabil are un interes financiar. 

 Furnizarea de consiliere strategică unui client cu privire la poziţia sa de 

concurenţă, în timp ce este deţinut(ă) o asociere în participaţie sau un interes 

similar alături de un concurent important al clientului. 

 Consilierea unui client în vederea achiziţiei unei afaceri pe care firma este, de 

asemenea, interesată să o achiziţioneze. 

 Consilierea unui client în vederea achiziţiei unui produs sau serviciu, în timp 

ce este deţinut(ă) o redevenţă sau un contract de comision cu unul dintre 

vânzătorii acelui produs sau serviciu. 

220.3 În identificarea şi evaluarea intereselor şi relaţiilor care ar putea genera un conflict 

de interese şi în implementarea măsurilor de protecţie, după caz, în vederea 

eliminării sau reducerii oricărei ameninţări la adresa conformităţii cu principiile 

fundamentale la un nivel acceptabil, un liber profesionist contabil trebuie să îşi 

exercite raţionamentul profesional şi să ţină cont dacă o parte terţă rezonabilă şi 

informată, analizând toate faptele şi circumstanţele specifice disponibile 

profesionistului contabil la acel moment, ar putea concluziona că nu este 

compromisă conformitatea cu principiile fundamentale. 

220.4 În abordarea conflictelor de interese, inclusiv în efectuarea de prezentări sau 

împărtăşirea de informaţii în cadrul firmei sau al reţelei şi în căutarea de îndrumări 

din partea părţilor terţe, liber profesionistul contabil trebuie să rămână vigilent la 

principiul fundamental al confidenţialităţii. 

220.5 Dacă nivelul unei ameninţări generate de un conflict de interese nu este acceptabil, 

liber profesionistul contabil trebuie să aplice măsuri de protecţie în vederea 

eliminării ameninţării sau reducerii acesteia la un nivel acceptabil. Dacă măsurile de 

protecţie nu pot reduce ameninţarea la un nivel acceptabil, profesionistul contabil 

trebuie să refuze să efectueze sau să întrerupă serviciile profesionale, care ar avea 

drept rezultat un conflict de interese; sau trebuie să încheie relaţiile respective sau să 

cedeze interesele respective, în vederea eliminării ameninţării sau reducerii acesteia 

la un  nivel acceptabil. 

220.6 Înainte de acceptarea unei relaţii, unei misiuni, sau unei relaţii de afaceri cu un client 

nou, un liber profesionist contabil trebuie să parcurgă etapele rezonabile în vederea 

identificării circumstanţelor care ar putea genera un conflict de interese, inclusiv în 

vederea identificării: 

 Naturii intereselor şi relaţiilor relevante dintre părţile implicate; şi 

 Naturii serviciului şi implicării sa pentru părţile relevante. 

Natura serviciilor şi a intereselor şi relaţiilor relevante se poate modifica pe 

parcursul misiunii. Acest lucru este valabil în special când unui profesionist contabil 

i se cere să desfăşoare o misiune într-o situaţie care poate deveni conflictuală, chiar 

dacă se poate ca părţile care contractează profesionistul contabil să nu fie iniţial 

implicate într-o dispută. Profesionistul contabil trebuie să rămână vigilent la astfel 



 

de modificări, în scopul identificării circumstanţelor care ar putea genera un conflict 

de interese. 

220.7 În scopul identificării intereselor şi relaţiilor care ar putea genera un conflict de 

interese, deţinerea unui proces eficient de identificare a conflictelor îl ajută pe liber 

profesionistul contabil în identificarea conflictelor de interese actuale sau potenţiale, 

înainte de a determina dacă trebuie să accepte o misiune şi pe parcursul unei misiuni. 

Aceasta include aspectele identificate de părţile externe, de exemplu clienţii sau 

posibilii clienţi. Cu cât este identificat mai devreme un conflict de interese actual sau 

potenţial, cu atât este mai mare probabilitatea ca profesionistul contabil să poată 

aplica măsuri de protecţie, după caz, pentru a elimina ameninţarea la adresa 

obiectivităţii şi orice ameninţare la adresa conformităţii cu alte principii 

fundamentale sau a o reduce la un nivel acceptabil. Procesul de identificare a 

conflictelor de interese actuale sau potenţiale va depinde de factori precum: 

 Natura serviciilor profesionale furnizate. 

 Dimensiunea firmei. 

 Dimensiunea şi natura bazei de clienţi. 

 Structura firmei, de exemplu, numărul şi amplasarea geografică a sediilor. 

220.8 Dacă firma face parte dintr-o reţea, identificarea conflictelor trebuie să includă orice 

conflicte de interese despre care liber profesionistul contabil are motive să creadă că 

pot exista sau pot fi generate de interesele sau relaţiile unei firme din cadrul unei 

reţele. Etapele rezonabile în vederea identificării acestor interese şi relaţii care 

implică o firmă din cadrul unei reţele vor depinde de factori precum natura 

serviciilor profesionale furnizate, clienţii deserviţi de reţea şi amplasarea geografică 

a tuturor părţilor relevante. 

220.9 Dacă este identificat un conflict de interese, liber profesionistul contabil trebuie să 

evalueze: 

 Importanţa intereselor sau a relaţiilor relevante; şi 

 Importanţa ameninţărilor generate prin furnizarea unui serviciu sau unor 

servicii profesional(e). În general, cu cât este mai directă legătura dintre 

serviciul profesional şi aspectul pe marginea cărora interesele părţilor sunt în 

conflict, cu atât va fi mai importantă ameninţarea la adresa obiectivităţii şi a 

conformităţii cu alte principii fundamentale. 

Liber profesionistul contabil trebuie să aplice măsuri de protecţie, după caz, pentru a elimina 

ameninţările la adresa conformităţii cu principiile fundamentale generate de 

conflictul de interese sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. Exemplele de 

măsuri de protecţie includ: 

 Implementarea mecanismelor de prevenire a prezentării neautorizate de 

informaţii confidenţiale când sunt furnizate servicii profesionale referitoare la 

un anumit aspect pentru doi sau mai mulţi clienţi ale căror interese, pe 

marginea acelui aspect, sunt în conflict. Aceasta ar putea include: 

○ Utilizarea de echipe separate ale misiunii, care dispun de politici şi 

proceduri clare privind păstrarea confidenţialităţii. 

○ Crearea unor domenii separate de practică pentru funcţiile distincte din 

cadrul firmei, care pot acţiona ca o barieră în calea divulgării de 

informaţii confidenţiale despre client de la un domeniu de practică la 

altul, în cadrul unei firme. 

○ Implementarea de politici şi proceduri care să limiteze accesul la 

dosarele clienţilor, utilizarea acordurilor de confidenţialitate semnate de 

angajaţii si partenerii firmei şi/sau diferenţierea fizică şi electronică a 

informaţiilor confidenţiale. 



 

 Revizuirea periodică a aplicării măsurilor de protecţie de către o persoană care 

ocupă o poziţie senioară, care nu este implicată în misiunea sau misiunile 

clientului. 

 Implicarea unui profesionist contabil care nu se ocupă de furnizarea serviciului 

altminteri afectat de conflict, care să revizuiască activitatea efectuată, pentru a 

evalua dacă raţionamentele şi concluziile cheie sunt adecvate. 

 Consultarea cu părţi terţe, precum un organism profesional, un consilier juridic 

sau un alt profesionist contabil. 

220.11 Mai mult, este necesar, în general, să li se prezinte natura conflictului de interese şi a 

măsurilor de protecţie aferente, dacă există, clienţilor afectaţi de conflict şi, când 

sunt prevăzute măsuri de protecţie pentru a reduce ameninţarea la un nivel 

acceptabil, să se obţină consimţământul acestora privind furnizarea serviciilor 

profesionale de către liber profesionistul contabil. 

Prezentarea informaţiilor şi consimţământul pot lua diferite forme, de exemplu: 

 Informarea generală a clienţilor cu privire la circumstanţele în care 

profesionistul contabil, respectând practica comercială obişnuită, nu furnizează 

servicii doar pentru un singur client (de exemplu, în cazul unui anumit serviciu 

dintr-un anumit sector al pieţei), astfel încât clientul să furnizeze în consecinţă, 

un consimţământ general. Această informare ar putea, de exemplu, să fie 

cuprinsă în termenii şi condiţiile standard aferente misiunii, întocmite de către 

profesionistul contabil. 

 Informarea specifică a clienţilor afectaţi cu privire la circumstanţele unui 

anumit conflict, inclusiv o prezentare detaliată a situaţiei şi o explicare amplă a 

oricăror măsuri de protecţie planificate şi riscuri implicate, suficiente pentru a 

îi permite clientului să ia o decizie informată privind aspectul şi să îşi ofere, 

consimţământul explicit, în consecinţă. 

 În anumite circumstanţe, consimţământul poate fi implicat de comportamentul 

clientului, când profesionistul contabil are suficiente probe pentru a 

concluziona că respectivii clienţi cunosc circumstanţele de la început şi au 

acceptat conflictul de interese dacă nu emit obiecţii privind existenţa acestuia. 

Profesionistul contabil trebuie să determine dacă natura şi importanţa conflictului de 

interese prevăd necesitatea prezentării specifice a informaţiilor şi consimţământul 

explicit. În acest scop, profesionistul contabil trebuie să îşi exercite raţionamentul 

profesional când apreciază rezultatul evaluării circumstanţelor care generează un 

conflict de interese, inclusiv părţile care pot fi afectate, natura aspectelor care pot 

apărea şi posibilitatea ca un anumit aspect să decurgă într-un mod neaşteptat.   

220.12 Când un liber profesionist contabil a solicit consimţământul explicit din partea unui 

client şi acel consimţământ i-a fost refuzat, profesionistul contabil trebuie să refuze 

să efectueze sau să întrerupă serviciile profesionale care ar avea drept rezultat un 

conflict de interese; sau trebuie să încheie relaţiile relevante sau să cedeze interesele 

sale relevante sau să elimine ameninţarea sau să o reducă la un nivel acceptabil, 

astfel încât să poată obţine consimţământul, după ce a aplicat orice măsuri de 

protecţie suplimentare, dacă este cazul. 

220.13 Când informarea este verbală sau consimţământul este acordat verbal sau este 

implicit, liber profesionistul contabil este încurajat să documenteze natura 

circumstanţelor care dau naştere conflictului de interese, măsurile de protecţie 

aplicate pentru a reduce ameninţările la un nivel acceptabil şi consimţământul 

obţinut. 



 

220.14 În anumite circumstanţe, efectuarea unor informări specifice în scopul obţinerii unui 

consimţământ explicit ar avea drept rezultat o încălcare a confidenţialităţii. 

Exemplele de astfel de circumstanţe includ: 

 Efectuarea unui serviciu referitor la o tranzacţie pentru un client, în legătură cu 

o preluare ostilă a unui alt client al firmei. 

 Efectuarea unei investigaţii juridice pentru un client, în legătură cu o acţiune 

frauduloasă suspectată, când firma deţine informaţii confidenţiale obţinute în 

urma efectuării unui serviciu profesional pentru un al alt client care ar putea fi 

implicat în fraudă. 

Firma nu trebuie să accepte sau să continue o misiune în astfel de circumstanţe, cu 

excepţia cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

 Firma nu acţionează ca reprezentant al unui client, când acest lucru presupune 

ca firma să asume o poziţie adversă împotriva unui alt client, cu privire la 

acelaşi aspect; 

 Sunt implementate mecanisme specifice care să prevină divulgarea de 

informaţii confidenţiale între echipele misiunii care deservesc doi clienţi; şi 

 Firma este convinsă că o parte terţă rezonabilă şi informată, analizând toate 

faptele şi circumstanţele specifice disponibile liber profesionistului contabil la 

acel moment, ar putea concluziona că firma poate accepta sau continua 

misiunea, deoarece o restricţie aferentă capacităţii firmei de a furniza serviciul 

ar genera un rezultat contrar disproporţionat pentru clienţi sau alte părţi terţe 

relevante. 

Profesionistul contabil trebuie să documenteze natura circumstanţelor, inclusiv rolul pe 

care profesionistul contabil urmează să îl asume, mecanismele specifice în vigoare 

pentru a preveni divulgarea informaţiilor între echipele misiunii care deservesc doi 

clienţi şi argumentul pentru care concluzia este adecvată în vederea acceptării misiunii.  

Secţiunea 310 existentă va fi eliminată şi înlocuită cu următoarea Secţiune: 

Secţiunea 310 

Conflicte de interese 

310.1 Un profesionist contabil angajat se poate confrunta cu un conflict de interese atunci 

când desfăşoară o activitate profesională. Un conflict de interese generează o 

ameninţare la adresa obiectivităţii şi poate genera ameninţări la adresa altor principii 

fundamentale. Aceste ameninţări pot fi generate când:  

 Profesionistul contabil desfăşoară o activitate profesională referitoare la un 

anumit aspect pentru două sau mai multe părţi ale căror interese sunt în 

conflict, în raport cu aspectul respectiv; sau 

 Interesele profesionistului contabil în raport cu un anumit aspect și interesele 

unei părţi pentru care profesionistul contabil desfășoară o activitate 

profesională referitoare la acel aspect sunt în conflict. 

O parte poate include o organizaţie angajatoare, un vânzător, un client, un creditor, 

un acţionar sau o altă parte. 

 

Un profesionist contabil nu trebuie să permită ca un conflict de interese să 

compromită raţionamentul profesional sau de afaceri. 

310.2             Exemplele de situaţii în care pot apărea conflicte de interese includ: 

 Deţinerea unei poziţii în conducerea sau guvernanţa a două organizaţii 

angajatoare şi obţinerea de informaţii confidenţiale de la una dintre ele, care ar 

putea fi utilizate de profesionistul contabil în avantajul sau dezavantajul 

celeilalte organizaţii angajatoare. 



 

 Desfăşurarea unei activităţi profesionale pentru fiecare dintre cele două părţi 

ale unui parteneriat care îl contractează pe profesionistul contabil pentru a le 

oferi asistenţă în dizolvarea parteneriatului lor. 

 Întocmirea de informaţii financiare pentru anumiţi membri ai conducerii 

entităţii care îl contractează pe profesionistul contabil şi care caută să preia 

participarea conducerii la companie. 

 Deţinerea răspunderii pentru selectarea unui vânzător pentru organizaţia 

angajatoare a contabilului, când un membru al familiei dependente a 

profesionistului contabil ar putea avea beneficii financiare de pe urma 

tranzacţiei. 

 Deţinerea unui rol în guvernanţa unei organizaţii angajatoare care aprobă 

anumite investiţii pentru companie, când una dintre aceste investiţii va creşte 

valoarea portofoliului de investiţii personale ale profesionistului contabil sau 

ale unui membru al familiei sale dependente. 

310.3 În identificarea şi evaluarea intereselor şi relaţiilor care ar putea genera un conflict 

de interese şi în implementarea de măsuri de protecţie, după caz, pentru a elimina 

sau reduce orice ameninţare la adresa conformităţii cu principiile fundamentale la un 

nivel acceptabil, un profesionist contabil angajat trebuie să îşi exercite raţionamentul 

profesional şi să fie vigilent la toate interesele şi relaţiile despre care o parte terţă 

rezonabilă şi informată, analizând toate faptele şi circumstanţele specifice 

disponibile profesionistului contabil la acel moment, ar putea concluziona că ar 

compromite conformitatea cu principiile fundamentale. 

310.4 În abordarea unui conflict de interese, un profesionist contabil angajat este încurajat 

să obţină îndrumări din partea organizaţiei angajatoare sau a altor părţi, precum un 

organism profesional, un consilier juridic sau un alt profesionist contabil. Când 

informează sau împărtăşeşte informaţii organizaţiei angajatoare şi caută să obţină 

îndrumări de la părţi terţe, profesionistul contabil trebuie să rămână vigilent la 

principiul fundamental al confidenţialităţii. 

310.5 Dacă nivelul ameninţării generate de un conflict de interese nu este acceptabil, 

profesionistul contabil angajat trebuie să aplice măsuri de protecţie în vederea 

eliminării ameninţării sau reducerii acesteia la un nivel acceptabil. Dacă măsurile de 

protecţie nu pot reduce ameninţarea la un nivel acceptabil, profesionistul contabil 

trebuie să refuze să efectueze sau să întrerupă activitatea profesională care ar avea 

drept rezultat un conflict de interese; sau trebuie să încheie relaţiile respective sau să 

cedeze interesele respective, în vederea eliminării ameninţării sau reducerii acesteia 

la un  nivel acceptabil. 

310.6 În vederea identificării dacă un conflict de interese există sau poate fi generat, un 

profesionist contabil angajat trebuie să parcurgă etapele rezonabile pentru a 

determina: 

 Natura intereselor şi relaţiilor relevante dintre părţile implicate; şi 

 Natura activităţii şi implicarea sa pentru părţile relevante. 

Natura activităţilor şi a intereselor şi relaţiilor relevante poate suporta modificări în 

timp. Profesionistul contabil trebuie să rămână vigilent la astfel de modificări, în 

scopul identificării circumstanţelor care ar putea genera un conflict de interese. 

310.7 Dacă este identificat un conflict de interese, profesionistul contabil angajat trebuie să 

evalueze: 

 Importanţa intereselor sau a relaţiilor relevante; şi 

 Importanţa ameninţărilor generate prin furnizarea uneia sau unor activităţi 

profesionale. În general, cu cât este mai directă legătura dintre activitatea 

profesională şi aspectul pe marginea cărora interesele părţilor sunt în conflict, 



 

cu atât va fi mai importantă ameninţarea la adresa obiectivităţii şi a 

conformităţii cu alte principii fundamentale. 

310.8 Profesionistul contabil angajat trebuie să aplice măsuri de protecţie, după caz, pentru 

a elimina ameninţările la adresa conformităţii cu principiile fundamentale generate 

de conflictul de interese sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. În funcţie de 

circumstanţele care generează conflictul de interese, poate fi adecvată aplicarea 

uneia sau mai multora dintre următoarele măsuri de protecţie: 

 Reorganizarea sau separarea anumitor responsabilităţi şi sarcini. 

 Obţinerea unei supravegheri corespunzătoare, de exemplu, desfăşurarea de 

acţiuni sub supravegherea unui director executiv sau non-executiv. 

 Retragerea din procesul decizional aferent aspectului care a dat naştere 

conflictului de interese. 

 Consultarea părţilor terţe, precum un organism profesional, un consilier juridic 

sau un alt profesionist contabil. 

310.9 Mai mult, este necesar, în general, să li se prezinte părţilor relevante natura 

conflictului, inclusiv celor din nivelurile adecvate din cadrul organizaţiei angajatoare 

şi, când sunt prevăzute măsuri de protecţie pentru a reduce ameninţarea la un nivel 

acceptabil, să se obţină consimţământul acestora privind furnizarea serviciilor 

profesionale de către profesionistul contabil angajat care desfăşoară activitatea 

profesională. În anumite circumstanţe, consimţământul poate fi implicat de către 

comportamentul unei părţi, când profesionistul contabil are suficiente probe pentru a 

concluziona că părţile cunosc circumstanţele de la început şi au acceptat conflictul 

de interese dacă nu emit obiecţii privind existenţa acestuia. 

310.10 Când informarea este verbală sau consimţământul este acordat verbal sau este 

implicit, profesionistul contabil angajat este încurajat să documenteze natura 

circumstanţelor care dau naştere conflictului de interese, măsurile de protecţie 

aplicate pentru a reduce ameninţările la un nivel acceptabil şi consimţământul 

obţinut. 

310.11 Un profesionist contabil angajat se poate confrunta cu alte ameninţări la adresa 

conformităţii cu principiile fundamentale. Aceasta se poate întâmpla, de exemplu, 

când se întocmesc informaţii privind raportarea financiară ca urmare a unei presiuni 

nedorite din partea altor persoane din cadrul organizaţiei angajatoare sau a relaţiilor 

financiare, de afaceri sau personale pe care membrii familiei dependente ale 

profesionistului contabil le au cu organizaţia angajatoare. Îndrumări privind 

gestionarea acestor ameninţări sunt cuprinse în Secţiunile 320 - 340 ale Codului. 

 

Secţiunea 320 

Întocmirea şi raportarea informaţiilor 

320.1  Profesioniștii contabili angajaţi sunt deseori implicaţi în întocmirea şi raportarea 

informaţiilor care, fie pot fi făcute publice, fie pot fi utilizate de către alte persoane 

din interiorul sau exteriorul organizaţiei angajatoare. Aceste informaţii pot include 

informaţii financiare sau administrative, de exemplu, previziuni şi bugete, situaţii 

financiare, discuţii cu membrii conducerii şi analize, şi scrisoarea de declaraţie a 

conducerii furnizată auditorilor în cadrul unui audit al situaţiilor financiare ale 

entităţii. Un profesionist contabil angajat trebuie să întocmească sau să prezinte 

aceste informaţii în mod corect, just şi în conformitate cu standardele profesionale 

relevante, astfel încât informaţiile să fie înţelese în contextul lor. 

320.2  Un profesionist contabil angajat care are responsabilitatea de a întocmi sau aproba 

situaţii financiare cu scop general pentru o organizaţie angajatoare trebuie să fie 



 

convins că acele situaţii financiare sunt prezentate în conformitate cu standardele de 

raportare financiară aplicabile. 

320.3  Un profesionist contabil angajat trebuie să parcurgă niște etape rezonabile pentru a 

menţine informaţiile pentru care este responsabil astfel încât acestea: 

(a) Să descrie clar natura reală a tranzacţiilor de afaceri, a activelor sau a 

datoriilor; 

(b) Să clasifice şi să înregistreze informaţiile în timp util şi în mod corespunzător; 

şi 

(c) Să reprezinte faptele corect şi complet, sub toate aspectele semnificative. 

Alineatul 320.4 existent va fi eliminat şi înlocuit cu următorul alineat 320.4. 

320.4  Ameninţările la adresa conformităţii cu principiile fundamentale, de exemplu 

ameninţările generate de interesul personal sau intimidare la adresa integrităţii, 

obiectivităţii sau competenţei profesionale şi atenţiei cuvenite, pot apărea atunci 

când un profesionist contabil angajat este presat (fie din exterior, fie prin 

posibilitatea unui câştig personal) să întocmească sau să raporteze informaţii eronate 

sau să se asocieze unor informaţii eronate generate de acţiunile altora. 

Alineatul 320.5 astfel modificat va cuprinde alineatele 320.5 şi 320.6. 

320.5  Importanţa acestor ameninţări va depinde de factori precum sursa presiunilor şi 

cultura corporativă din cadrul organizaţiei angajatoare. Profesionistul contabil 

angajat trebuie să fie vigilent în ceea ce priveşte principiul integrităţii, care impune o 

obligaţie tuturor profesioniştilor contabili de a fi direcţi şi oneşti în toate relaţiile 

profesionale şi de afaceri. Când ameninţările sunt provocate de aranjamentele 

privind recompensarea şi stimulentele, îndrumările din secţiunea 340 sunt relevante. 

320.6  Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile de 

protecţie necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel 

acceptabil. Aceste măsuri de protecţie includ consultarea cu superiorii din cadrul 

organizaţiei angajatoare, comitetul de audit sau persoanele însărcinate cu guvernanţa 

organizaţiei, sau cu un organism profesional relevant. 

Alineatul 320.6 astfel modificat va deveni alineatul 320.7. 

320.7   Când nu este posibilă reducerea ameninţării la un nivel acceptabil, un profesionist 

contabil angajat trebuie să refuze să fie sau să rămână asociat cu informaţii pe care le 

consideră a induce în eroare. Un profesionist contabil angajat poate să fie asociat, în 

necunoştinţă de cauză, cu informaţii care induc în eroare. Când devine conştient de 

acest lucru, profesionistul contabil angajat trebuie să ia măsuri pentru a nu mai fi 

asociat cu acele informaţii. În determinarea necesităţii de a raporta aceste 

circumstanţe în exteriorul organizaţiei, profesionistul contabil angajat poate lua în 

considerare consilierea juridică. Mai mult, profesionistul contabil poate lua în 

considerare oportunitatea de a demisiona. 

Secţiunea 340 

Interesele financiare, recompensarea şi stimulentele aferente raportării financiare şi 

procesului decizional 

Alineatul 340.1 va fi eliminat şi înlocuit cu următorul alineat 340.1. 

340.1     Profesioniștii contabili angajaţi pot deţine interese financiare, inclusiv generate de 

aranjamentele privind recompensarea sau stimulentele, sau pot fi la curent cu 

interesele financiare ale membrilor familiei dependente sau rudelor apropiate care ar 

putea, în anumite circumstanţe, să genereze ameninţări la adresa conformităţii cu 

principiile fundamentale. De exemplu, ameninţările generate de interesul personal la 

adresa obiectivităţii sau confidenţialităţii pot fi generate de existenţa unui motiv sau 

a unei ocazii de a manipula informaţii sensibile referitoare la preţ în vederea 

câştigării unor beneficii financiare. Exemplele de circumstanţe care pot genera 



 

ameninţări de interes personal includ situaţiile în care un profesionist contabil 

angajat sau un membru al familiei dependente sau o rudă apropiată a acestuia: 

 Deţine un interes financiar direct sau indirect în organizaţia angajatoare şi 

valoarea acestui interes ar putea fi direct afectată de deciziile luate de 

profesionistul contabil angajat. 

 Este eligibil(ă) pentru o primă în funcţie de profit şi valoarea acelei prime ar 

putea fi direct afectată de deciziile profesionistului contabil angajat. 

 Deţine, direct sau indirect, drepturi amânate la prime în acţiuni sau opţiuni pe 

acţiuni în organizaţia angajatoare, a căror valoare ar putea fi direct afectată de 

deciziile profesionistului contabil angajat. 

 Participă într-un alt mod la aranjamentele privind recompensarea care oferă 

stimulente pentru atingerea obiectivelor de performanţă sau pentru sprijinirea 

eforturilor de maximizare a valorii acţiunilor organizaţiei angajatoare, de 

exemplu, prin participarea la planuri de stimulente pe termen lung, care sunt 

legate de îndeplinirea anumitor condiţii de performanţă. 

Alineatul 340.2 existent astfel modificat va deveni alineatul 340.4. Alineatul 340.3 va fi 

eliminat. Alineatele 340.2 şi 340.3 existente vor fi înlocuite de următoarele alineate 340.2-

340.3: 

340.2 Ameninţările de interes personal generate de aranjamentele privind recompensarea 

sau stimulentele pot fi ulterior combinate cu presiunea exercitată de superiorii sau 

colegii din organizaţia angajatoare care participă la aceleaşi aranjamente. De 

exemplu, aceste aranjamente le permit deseori participanţilor să primească acţiuni în 

organizaţia angajatoare, la costuri reduse sau gratuit pentru angajaţi, dacă sunt 

îndeplinite anumite criterii de performanţă. În unele cazuri, valoarea acţiunilor 

primite poate fi semnificativ mai mare decât baza salarială a profesionistului 

contabil angajat.   

340.3 Un profesionist contabil angajat nu trebuie să manipuleze informaţii sau să utilizeze 

informaţii confidenţiale pentru câştigul personal sau pentru câştigurile financiare ale 

altor părţi. Cu cât este mai înaltă poziţia pe care o deţine profesionistul contabil 

angajat, cu atât este mai mare capacitatea şi oportunitatea de a influenţa raportarea 

financiară şi procesul decizional, precum şi presiunea care poate fi exercitată de 

superiori şi colegi privind manipularea informaţiilor. În astfel de situaţii, 

profesionistul contabil angajat trebuie să fie deosebit de vigilent în ceea ce priveşte 

principiul integrităţii, care impune o obligaţie pentru toţi profesioniştii contabili de a 

fi direcţi şi oneşti în toate relaţiile profesionale şi de afaceri. 

340.4 Importanţa oricărei ameninţări generate de interesele financiare trebuie evaluată şi 

trebuie aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o 

reduce la un nivel acceptabil. În evaluarea importanţei oricărei ameninţări şi a 

determinării, după caz, a măsurilor de protecţie adecvate care trebuie aplicate, un 

profesionist contabil angajat trebuie să evalueze natura interesului. Aceasta include 

evaluarea importanţei interesului. Ceea ce constituie un interes important va depinde 

de circumstanţele personale. Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: 

 Politici şi proceduri ale unui comitet independent de conducere, care să 

determine nivelul sau forma remuneraţiei conducerii superioare. 

 Prezentarea informaţiilor cu privire la toate interesele relevante şi la orice 

planuri de utilizare a drepturilor sau de tranzacţionare a acţiunilor relevante 

către persoanele însărcinate cu guvernanţa organizaţiei angajatoare, conform 

oricăror politici interne. 

 Consultarea, atunci când este cazul, cu superiorii din cadrul organizaţiei 

angajatoare. 



 

 Consultarea, atunci când este cazul, cu persoanele însărcinate cu guvernanţa 

organizaţiei angajatoare sau cu organisme profesionale relevante. 

 Proceduri de audit intern şi extern. 

 Educaţie la zi cu privire la aspectele etice şi la restricţiile legale şi alte 

reglementări aferente unei posibile folosiri neloiale a informaţiilor interne. 

Data intrării în vigoare 

Modificările vor fi în vigoare cu începere de la 1 iulie 2014; este permisă adoptarea anterior 

acestei date.  

 

  

Modificări aduse codului – definiţia           „echipei misiunii” 

 

Definiţii 

Următoarea definiţie revizuită a termenului “echipa misiunii” va înlocui definiţia existentă a 

aceluiaşi termen din secţiunea de Definiţii a Codului: 

Echipa misiunii - Toţi partenerii și personalul care efectuează misiunea, şi orice persoane 

contractate de firmă sau de o firmă din cadrul unei reţele care efectuează proceduri de asigurare 

aferente misiunii. Aceasta exclude experţii externi contractaţi de firmă sau de către o firmă din 

cadrul unei reţele. 

Termenul “echipa misiunii” exclude, de asemenea, persoanele din cadrul funcţiei de audit intern 

a clientului care furnizează o asigurare directă asupra unei misiuni de audit când auditorul 

extern se conformează cerinţelor ISA 610 (Revizuit în 2013), Utilizarea activităţii auditorilor 

interni.
1
 

Data intrării în vigoare 

Definiţia revizuită a echipei misiunii este în vigoare pentru auditurile situaţiilor financiare 

pentru perioadele care se încheie la sau ulterior datei de 15 decembrie 2014. Este permisă 

adoptarea anterior acestei date. 

 

  

                                                 
1
   ISA 610 (Revizuit în 2013) stabileşte limitele utilizării asistenţei directe. Standardul recunoaşte, de asemenea, că 

auditorului extern i se poate interzice, prin lege sau reglementări, să obţină asistenţă directă din partea auditorilor 

interni. Prin urmare, utilizarea asistenţei directe este limitată la situaţiile în care este permisă. 



 

Glosar de termeni
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(Iunie 2012) 

A aprecia - A identifica şi analiza aspectele relevante, inclusiv dacă este necesar, efectuarea 

procedurilor suplimentare pentru a ajunge la o anumită concluzie cu privire la o problemă. 

„Aprecierea”, prin convenţie, este utilizată doar în legătură cu o serie de aspecte, inclusiv probele, 

rezultatele procedurilor şi eficienţa răspunsului conducerii la riscuri. (a se vedea, de asemenea, A 

evalua) 

 

Activităţi de control - Acele politici şi proceduri care ajută la asigurarea îndeplinirii directivelor 

date de conducere. Activităţile de control sunt una dintre componentele controlului intern.  

 

*Afirmaţii - Declaraţii ale conducerii, explicite sau sub altă formă, care sunt incluse în  situaţiile 

financiare, aşa cum sunt utilizate de către auditor, pentru a lua în considerare diferitele tipuri de 

posibile denaturări ale informaţiilor care pot apărea. 

 

* Alte informaţii - Informaţii financiare şi ne-financiare, (altele decât situaţiile financiare şi 

raportul auditorului cu privire la acestea) care sunt incluse, prin lege, reglementări sau cutumă, 

într-un document care conţine situaţiile financiare auditate, şi raportul auditorului cu privire la 

acestea.  

 

*† Angajaţi - Profesioniştii, alţii decât partenerii, inclusiv orice experţi angajaţi de firmă. 

 

*Anomalie - O denaturare sau deviaţie care se poate demonstra că nu este reprezentativă pentru 

denaturările sau deviaţiile aferente unei populaţii. 

 

*†Asigurare - (a se vedea Asigurare rezonabilă) 

 

*†Asigurare rezonabilă (în contextul misiunilor de audit şi de control al calităţii) - Un nivel de 

asigurare ridicat, dar nu absolut. 

 

Asociere - (a se vedea Asocierea auditorului cu informaţiile financiare) 

 

Asocierea auditorului cu informaţiile financiare - Un auditor este asociat cu informaţiile 

financiare atunci când auditorul anexează un raport la acele informaţii sau consimte ca numele 

auditorului să fie folosit într-o relaţie profesională. 

 

Aspecte privind mediul înconjurător - 

(a) Iniţiativele menite să prevină, reducă sau să remedieze pagubele cauzate mediului 

înconjurător, sau care tratează conservarea resurselor regenerabile şi neregenerabile (astfel 

de iniţiative pot fi prevăzute de legislaţia sau reglementările privind protecţia mediului 

înconjurător, sau prin contract, sau pot fi întreprinse în mod voluntar); 

(b) Consecinţele încălcării legislaţiei şi reglementărilor privind mediul înconjurător; 

(c) Consecinţele pagubelor de mediu provocate altora sau resurselor naturale; şi 

                                                 
*
 Semnifică termenii definiţi în ISA-uri 

†
 Semnifică termenii definiţi în ISQC 1 

7
  În cazul misiunilor aferente sectorului public, termenii din acest glosar trebuie interpretaţi ca făcând referire la echivalentele lor din 

sectorul public. 

Acolo unde termenii de contabilitate nu au fost definiţi în prevederile Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare, se 

recomandă consultarea Glosarului de termeni publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. 



 

(d) Consecinţele răspunderii pentru fapta altuia, prevăzute prin lege (de exemplu răspunderea 

pentru pagubele provocate de proprietarii anteriori). 

 

*Auditor - Termenul „auditor” este folosit pentru a face referire la persoana sau persoanele care 

efectuează auditul, de obicei partenerul de misiune sau alţi membri ai echipei misiunii, sau, în 

funcţie de situaţie, firma. Acolo unde un ISA intenţionează, în mod expres, ca o dispoziţie sau 

responsabilitate să fie îndeplinită de către partenerul de misiune sau alţi membri ai echipei 

misiunii, termenul „partener de misiune” va fi folosit în defavoarea celui de „auditor”. 

„Partenerul de misiune” şi „firma” trebuie citiţi în sensul în care se referă la echivalentele lor 

din sectorul public, acolo unde este relevant. 

 

* Auditor cu experienţă - O persoană fizică  (din interiorul sau din afara firmei) care are 

experienţă practică de audit şi o înţelegere rezonabilă a: 

(a) Proceselor de audit; 

(b) ISA-urilor şi dispoziţiilor legale şi de reglementare aplicabile;  

(c) Mediului de afaceri în care operează entitatea; şi 

(d) Aspectelor privind auditul şi raportarea financiară, relevante pentru domeniul de activitate 

al entităţii.  

*Auditori interni - Acele persoane care desfăşoară activităţi specifice funcţiei de audit intern. 

Auditorii interni pot face parte dintr-un departament de audit intern sau dintr-o funcţie 

echivalentă.  

*Auditorul componentei - Un auditor care, la cererea echipei misiunii la nivelul grupului, 

efectuează activităţi cu privire la informaţiile financiare corespunzătoare unei componente 

pentru auditul grupului. 

*Auditorul entităţii utilizatoare de servicii - Un auditor care auditează şi raportează cu privire la 

situaţiile financiare ale unei entităţi utilizatoare de servicii.  

*Auditorul organizaţiei prestatoare de servicii - Un auditor care, la solicitarea organizaţiei 

prestatoare de servicii, furnizează un raport de asigurare cu privire la controalele unei 

organizaţii prestatoare de servicii.  

* Auditor precedent - Auditorul dintr-o firmă de audit diferită, care a auditat situaţiile financiare 

ale unei entităţi în perioada precedentă şi care a fost înlocuit de auditorul curent. 

*Auditul grupului - Auditul situaţiilor financiare ale grupului. 

*Cadru de raportare cu scop general - Un cadru general de raportare financiară elaborat pentru 

a satisface nevoile comune de informaţii financiare ale unei game largi de utilizatori. Cadrul 

general de raportare financiară poate fi un cadru general de prezentare fidelă sau un cadru 

general de conformitate.  

Termenul „cadru de prezentare fidelă” este utilizat pentru a face referire la un cadru general de 

raportare financiară care prevede conformitatea cu cerinţele cadrului general şi: 

(a) Confirmă, în mod explicit sau implicit, faptul că, pentru a se realiza prezentarea fidelă a 

situaţiilor financiare, poate fi necesar ca membrii conducerii să furnizeze prezentări mai ample 

decât cele solicitate, de regulă, de către cadrul general; sau 

(b) Confirmă, în mod explicit, faptul că poate fi necesar pentru conducere să se abată de la o 

cerinţă a cadrului general pentru a se obţine o prezentare fidelă a situaţiilor financiare. Se 

estimează că astfel de abateri vor fi necesare doar în circumstanţe extrem de rare. 

Termenul „cadru general de conformitate” este utilizat pentru a face referire la un cadru general de 

raportare financiară care prevede conformitatea cu cerinţele cadrului general, dar care nu conţine 

confirmările de la literele (a) şi (b) de mai sus.
8
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*Cadru de raportare cu scop special - Un cadru de raportare financiară conceput pentru a 

îndeplini nevoile de informaţii financiare ale unor utilizatori specifici. Cadrul de raportare 

financiară poate fi un cadru de prezentare fidelă sau un cadru de conformitate.
9
 

 

* Cadru general de conformitate  - (a se vedea Cadrul general de raportare financiară 

aplicabil şi Cadru de raportare cu scop general) 

 

* Cadru general de prezentare fidelă - (a se vedea Cadru general de raportare financiară 

aplicabil şi Cadru de raportare cu scop general) 

 

*Cadru general de raportare financiară aplicabil - Cadrul general de raportare financiară adoptat 

de conducere şi, acolo unde este cazul, de către persoanele însărcinate cu guvernanţa în 

întocmirea situaţiilor financiare, care este acceptabil prin prisma naturii entităţii şi a obiectivelor 

situaţiilor financiare sau care este impus de lege sau reglementări. 

Termenul „cadru general de prezentare fidelă” este folosit pentru a face referire la un cadru 

general de raportare financiară care impune respectarea cerinţelor cadrului general şi:  

(a) Recunoaşte în mod explicit sau implicit faptul că, pentru a obţine o prezentare corectă a 

situaţiilor financiare, ar putea fi necesar ca membrii conducerii să ofere prezentări care să 

le depăşească pe cele solicitate în mod special de către cadrul general de raportare; sau 

(b) Recunoaşte în mod explicit faptul că ar putea fi necesar pentru conducere să se abată de la 

o dispoziţie a cadrului general pentru a obţine o prezentare corectă a situaţiilor financiare. 

Asemenea abateri se aşteaptă a fi necesare doar în situaţii extrem de rare. 

Termenul „cadru general de conformitate” este utilizat pentru a face referire la un cadru general 

de raportare financiară, care necesită respectarea conformităţii cu cerinţele cadrului general, dar 

nu conţine recunoaşterea de la (a) şi (b) de mai sus. 

 

*Caracterul suficient (al probelor de audit) - Măsura cantităţii probelor de audit. Cantitatea 

probelor de audit necesare este afectată de evaluarea de către auditor a riscurilor de denaturare 

semnificativă şi, de asemenea, de calitatea acestor probe de audit. 

 

*†Cerinţe etice relevante - Cerinţele etice sub incidenţa cărora intră echipa misiunii şi inspectorul 

controlului calităţii misiunii, care în mod normal cuprind Părţile A şi B din Codul Etic al 

profesioniştilor contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru 

Contabili (Codul IESBA) şi cerinţele naţionale care sunt mai restrictive. 

*Cifre corespondente - Informaţii comparative în cadrul cărora sumele şi celelalte prezentări 

pentru perioada precedentă sunt incluse ca o parte integrantă a situaţiilor financiare pentru 

perioada curentă şi se intenţionează a fi citite doar în legătură cu sumele şi celelalte prezentări 

legate de perioada curentă (numite „cifrele perioadei curente”). Gradul de detaliu prezentat în 

sumele şi prezentările corespondente este dictat în principal de relevanţa lor faţă de cifrele 

perioadei curente. 

* Componentă - O entitate sau activitate de afaceri pentru care conducerea grupului sau a 

componentei întocmeşte informaţii financiare care trebuie incluse în situaţiile financiare ale 

grupului. 

 

*Componentă semnificativă - O componentă identificată de către echipa misiunii la nivelul 

grupului (i) care are o semnificaţie financiară individuală pentru grup, sau (ii) care, datorită 

naturii sale sau a circumstanţelor specifice, este probabil să includă riscuri importante ale unor 

denaturări semnificative ale situaţiilor financiare ale grupului. 
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* Condiţii preliminare pentru un audit - Folosirea de către conducere a unui cadru de raportare 

financiară acceptabil în întocmirea situaţiilor financiare şi acceptul conducerii şi, acolo unde 

este cazul, a persoanelor însărcinate cu guvernanţa cu privire la premisa
10 

 pe baza căreia este 

efectuat un audit. 

 

* Conducere - Persoana(ele) cu responsabilităţi executive pentru conducerea operaţiunilor 

entităţii. Pentru anumite entităţi din anumite jurisdicţii, conducerea include unele sau toate 

persoanele însărcinate cu guvernanţa, ca de exemplu, membrii executivi ai unui consiliu de 

guvernanţă sau un proprietar-manager.  

 

*Conducerea componentei - Conducerea responsabila de întocmirea informaţiilor financiare ale 

unei componente. 

*Conducerea grupului - Conducerea responsabilă pentru întocmirea situaţiilor financiare ale 

grupului. 

* Confirmare externă - Probă de audit obţinută sub formă de răspuns scris, adresat direct 

auditorului de către o terţă parte (partea care confirmă), în format imprimat, electronic, sau în 

alt format. 

 

Controale ale accesului - Proceduri concepute să restricţioneze accesul la echipamentele 

terminale, programele şi datele online. Controalele accesului constau în „autentificarea 

utilizatorului” şi „autorizarea utilizatorului”. „Autentificarea utilizatorului” are, în general, 

scopul de a identifica un utilizator prin intermediul numelui de utilizator unic, a parolelor, 

cardurilor de acces sau datelor biometrice. „Autorizarea utilizatorului” constă în reguli de acces 

pentru a determina resursele informatice la care poate avea acces fiecare utilizator. Mai precis, 

astfel de proceduri sunt concepute pentru a preveni sau detecta: 

(a) Accesul neautorizat la echipamentele, programele şi datele online; 

(b) Intrările tranzacţiilor neautorizate;  

(c) Modificările neautorizate ale fişierelor; 

(d) Folosirea programelor informatice de către personal neautorizat; şi 

(e) Folosirea programelor informatice care nu au fost autorizate.  

 

Controale ale aplicaţiilor în sistemele informatice - Proceduri manuale sau automate care 

operează, în general, la nivelul procesului de afaceri. Controalele aplicaţiilor pot avea rol de 

prevenire sau detectare, în natura lor şi sunt concepute în vederea asigurării integrităţii 

înregistrărilor contabile. În consecinţă, controalele aplicaţiilor se referă la procedurile folosite 

pentru demararea, înregistrarea, procesarea şi raportarea tranzacţiilor sau a altor date financiare. 

 

*Controale complementare ale entităţii utilizatoare de servicii - Controalele pe care organizaţia 

prestatoare de servicii presupune, în conceperea serviciilor sale, că vor fi implementate de către 

entităţile utilizatoare şi, dacă este necesar pentru atingerea obiectivelor controalelor, vor fi 

identificate în descrierea sistemului său.  

 

Controale generale ale sistemelor informatice - Politici şi proceduri referitoare la numeroase 

aplicaţii, care sprijină funcţionarea eficientă a controalelor aplicaţiilor, contribuind la asigurarea 

funcţionării continue a sistemelor informatice. Controalele generale ale sistemelor informatice 

includ, în general, controalele aferente centrelor de date şi operaţiunilor din reţea; achiziţia 

sistemelor software, înlocuirea şi mentenanţa; securitatea accesului; şi achiziţia sistemului de 

aplicaţii, dezvoltarea şi mentenanţa acestuia. 
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* Controale la nivelul grupului - Controale concepute, implementate şi menţinute de con-

ducerea grupului asupra raportării financiare a grupului. 

 

*Control intern - Procesul conceput, implementat şi menţinut de către persoanele însărcinate cu 

guvernanţa, conducere şi alte categorii de personal cu scopul de a furniza o asigurare rezonabilă 

privind îndeplinirea obiectivelor unei entităţi cu privire la credibilitatea raportării financiare, 

eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor şi conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile. 

Termenul de „controale” face referire la orice aspecte ale uneia sau mai multor componente ale 

controlului intern. 

 

Criterii - Punctele de referinţă folosite pentru a evalua sau măsura un subiect specific inclusiv, 

acolo unde este relevant, punctele de referinţă pentru prezentare şi descriere. Criteriile pot fi 

oficiale sau mai puţin oficiale. Pentru acelaşi subiect specific pot exista criterii diferite. Sunt 

necesare criterii adecvate pentru fiecare evaluare sau măsurare rezonabilă uniformă a unui 

subiect specific în contextul raţionamentului profesional. 

 

Criterii adecvate - Prezintă următoarele caracteristici: 

(a) Relevanţă: criteriile relevante contribuie la formularea concluziilor care   ajută 

utilizatorii cărora le sunt adresate, în luarea deciziilor. 

(b) Exhaustivitate: criteriile sunt suficient de complete atunci când nu sunt omişi 

factorii relevanţi care ar putea afecta concluziile în contextul misiunii respective. 

Criteriile complete includ, acolo unde este relevant, puncte de referinţă pentru 

prezentare şi publicare. 

(c) Credibilitate: criteriile credibile permit evaluarea sau măsurarea uniformă şi 

rezonabilă a unui subiect specific inclusiv, acolo unde este relevant, prezentarea şi 

publicarea, atunci când sunt folosite în împrejurări asemănătoare de către 

practicieni cu calificări asemănătoare. 

(d) Neutralitate: criteriile neutre contribuie la formularea unor concluzii care nu sunt 

afectate de prejudecăţi.  

(e) Inteligibilitate: criteriile inteligibile contribuie la formularea concluziilor care sunt 

clare, exhaustive şi care nu fac obiectul unor interpretări semnificativ diferite. 

*Criterii aplicate (în contextul ISA 810
11

) - Criteriile aplicate de conducere în întocmirea 

situaţiilor financiare simplificate. 

 

*Data aprobării situaţiilor financiare  - Data la care toate situaţiile care conţin situaţii 

financiare, inclusiv notele aferente, au fost întocmite şi cei care au autoritatea necesară au 

declarat că îşi asumă responsabilitatea pentru acele situaţii financiare. 

 

*Data la care sunt publicate situaţiile financiare - Data la care raportul auditorului şi situaţiile 

financiare auditate sunt puse la dispoziţia terţilor. 

 

†Data raportului (în legătură cu controlul de calitate) - Data aleasă de practician pentru a data 

raportul. 

 

*Data raportului auditorului - Data la care auditorul datează raportul cu privire la situaţiile 

financiare, în conformitate cu ISA 700.
12

  

                                                 
11 ISA 810, Misiuni de raportare cu privire la situaţiile financiare simplificate  
12  ISA 700, Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare 



 

* Data situaţiilor financiare - Data încheierii celei mai recente perioade acoperite de situaţiile 

financiare. 

 

* Declaraţie scrisă - O afirmaţie scrisă a conducerii, furnizată auditorului pentru a confirma 

anumite aspecte sau pentru a fundamenta alte probe de audit. În acest context, declaraţiile scrise 

nu includ situaţiile financiare, afirmaţiile din acestea, sau înregistrările şi evidenţele însoţitoare. 

 

*Deficienţă în controlul intern - Aceasta există atunci când:  

(a) Un control este elaborat, implementat sau operat astfel încât nu poate preveni, sau detecta şi 

corecta denaturările situaţiilor financiare la momentul oportun; şi 

(b) Lipseşte un control necesar pentru a preveni, sau detecta şi corecta, denaturările din 

situaţiile financiare la momentul oportun.   

 

*Deficienţă semnificativă în controlul intern - O deficienţă sau combinaţie între deficienţele 

controlului intern care, potrivit raţionamentului profesional al auditorului, este suficient de 

importantă pentru a atrage atenţia persoanelor însărcinate cu guvernanţa. 

 

*Denaturare - O diferenţă între suma, clasificarea, prezentarea sau descrierea unui element 

raportat în situaţiile financiare şi suma, clasificarea, prezentarea, sau descrierea care este 

prevăzută pentru ca elementul să fie în conformitate cu un cadru general de raportare financiară 

aplicabil. Denaturările pot apărea ca urmare a erorii sau fraudei.  

Atunci când auditorul exprimă o opinie cu privire la măsura în care situaţiile financiare oferă o 

imagine corectă şi fidelă sau sunt prezentate fidel, sub toate aspectele semnificative, 

denaturările includ, de asemenea, şi acele ajustări ale sumelor, clasificărilor, prezentărilor sau 

descrierilor care, în opinia auditorului, sunt necesare pentru ca situaţiile financiare să ofere o 

imagine corectă şi fidelă, sau să fie prezentate fidel, sub toate aspectele semnificative.  

 

*Denaturare tolerabilă  - O valoare monetară stabilită de către auditor cu privire la care acesta 

încearcă să obţină un nivel adecvat al asigurării că valoarea monetară stabilită de el nu este 

depăşită de denaturarea reală din cadrul populaţiei.  

 

* Denaturări necorectate - Denaturări pe care auditorul le-a cumulat pe parcursul auditului şi 

care nu au fost corectate. 

 

*Denaturarea unui fapt - Alte informaţii, ce nu au legătură cu aspectele care apar în situaţiile 

financiare auditate, care sunt incorect declarate sau prezentate. O denaturare 

semnificativă a faptelor poate submina credibilitatea documentului care conţine situaţiile financiare 

auditate. 

 

Deturnare de active - Implică furtul activelor unei entităţi şi este deseori comisă de angajaţi, în 

limita unor sume relativ mici şi nesemnificative. Cu toate acestea, poate implica, de asemenea, 

conducerea care este, de obicei, mai capabilă de a distinge sau ascunde deturnările de active, 

astfel încât să fie dificil de detectat. 

 

*Documentaţia de audit - Înregistrarea procedurilor de audit efectuate, a probelor de audit 

relevante, precum şi a concluziilor la care a ajuns auditorul (se utilizează uneori şi termenii 

„documente de lucru” sau „foi de lucru”). 

 



 

† Documentaţia misiunii - Înregistrarea activităţii efectuate, a rezultatelor obţinute şi a 

concluziilor la care a ajuns practicianul (uneori se mai utilizează şi termeni precum „foi de 

lucru” sau „documente de lucru”). 

 

*Dosar de audit - Unul sau mai multe dosare sau alte medii de stocare, în format fizic sau 

electronic, ce conţin înregistrările care alcătuiesc documentaţia de audit pentru o anumită misiune. 

 

*† Echipa misiunii - Toţi partenerii şi personalul care efectuează misiunea, şi orice persoane 

contractate de firmă sau de o firmă din cadrul unei reţele care efectuează proceduri aferente 

misiunii. Aceasta exclude experţii externi contractaţi de firmă sau de o firmă din cadrul unei 

reţele.
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* Echipa misiunii la nivelul grupului - Partenerii, inclusiv partenerul misiunii la nivelul 

grupului, şi angajaţii care stabilesc strategia generală de audit la nivelul grupului, comunică cu 

auditorii componentelor, desfăşoară activităţi în procesul de consolidare şi evaluează concluziile 

extrase din probele de audit ca bază de formare a unei opinii asupra situaţiilor financiare ale 

grupului. 

 

*Element - (a se vedea Element al unei situaţii financiare). 

 

*Element al unei situaţii financiare (în contextul ISA 805
14

) - Un element, cont sau aspect al 

unei situaţii financiare. 

 

*† Entitate cotată - O entitate ale cărei acţiuni, obligaţiuni sau instrumente de debit sunt cotate 

sau listate la o bursă de valori recunoscută sau sunt tranzacţionate potrivit reglementărilor unei 

burse recunoscute sau ale unui alt organism echivalent. 

 

Entitate mică - O entitate care întruneşte, de obicei, caracteristici calitative precum: 

(a) Drepturile de proprietate şi conducerea sunt concentrate la un număr mic de persoane 

(adesea o singură persoană- fie o persoană fizică sau o altă companie care deţine entitatea, 

cu condiţia ca proprietarul să prezinte caracteristicile calitative relevante); şi 

(b) Una sau mai multe dintre următoarele: 

(i) Tranzacţii directe sau simple; 

(ii) Înregistrări contabile simple;  

(iii) Puţine linii de activitate şi puţine produse în acele linii de activitate;  

(iv) Puţine controale interne;  

(v) Puţine niveluri ale conducerii care sunt responsabile de o mare varietate a 

controalelor; sau 

(vi) Puţini angajaţi, mulţi acumulând o serie largă de sarcini. 

Aceste caracteristici calitative nu sunt exhaustive, ele nu se aplică exclusiv entităţilor mici 

şi entităţile mici nu trebuie să prezinte toate aceste caracteristici. 

 

*Entitate utilizatoare de servicii - O entitate care utilizează o organizaţie prestatoare de servicii 

şi ale cărei situaţii financiare sunt auditate. 

 

Eroare - O greşeală neintenţionată în situaţiile financiare, inclusiv omiterea unei valori sau 

neprezentarea acesteia. 

                                                 
13 ISA 620, Utilizarea activităţii unui expert din partea auditorului, punctul 6 litera (a), defineşte termenul de „expert din partea auditorului.”  
14 ISA 805, Considerente speciale —audituri ale componentelor individuale ale siuaţiilor financiare şi ale elementelor specifice, ale 

conturilor sau aspectelor unei situaţii financiare  



 

 

*Estimarea conducerii - Valoarea selectată de conducere pentru recunoaştere sau prezentare în 

situaţiile financiare drept o estimare contabilă. 

 

*Estimare contabilă - O aproximare a unei valori monetare în absenţa unei modalităţi precise de 

evaluare. Acest termen se utilizează pentru o valoare evaluată la valoarea justă în condiţii de 

incertitudine a estimării, precum şi pentru alte valori care necesită estimare. Acolo unde ISA 

540
15

 tratează numai estimările contabile ce implică evaluarea la valoarea justă, se utilizează 

termenul de „estimări contabile la valoarea justă”.  

 

*Estimarea sau intervalul de estimare al auditorului - Valoarea sau, respectiv, intervalul de valori, 

derivată/e din probele de audit, care va/vor fi utilizată/e în aprecierea estimării conducerii.  

*Eşantionare - (a se vedea Eşantionarea în audit)  

 

*Eşantionarea în audit (eşantionare) - Aplicarea procedurilor de audit pentru mai puţin de 100% 

din elementele din cadrul unei populaţii cu relevanţă pentru audit, astfel încât toate unităţile de 

eşantionare să aibă posibilitatea de a fi selectate, cu scopul de a furniza auditorului o bază rezonabilă 

în funcţie de care să formuleze concluzii cu privire la întreaga populaţie. 

 

*Eşantionare statistică - O abordare a eşantionării care are următoarele caracteristici: 

(a) Selectarea aleatorie a elementelor eşantionului; şi 

(b) Utilizarea teoriei probabilităţii pentru a evalua rezultatele eşantionului, inclusiv evaluarea 

riscului de eşantionare. 

O abordare a eşantionării care nu prezintă caracteristicile (a) şi (b) este considerată o 

eşantionare nestatistică. 

 

A evalua - A analiza riscurile identificate de denaturare semnificativă, pentru a decide cu privire 

la dimensiunea acestora. „Evaluarea”, prin convenţie, este utilizată numai în legătură cu 

riscurile. (a se vedea, de asemenea A aprecia) 

 

*Evenimente ulterioare - Evenimente care au loc între data situaţiilor financiare şi data raportului 

auditorului, şi faptele de care auditorul ia cunoştinţă după data raportului auditorului. 

 

* Excepţie  - Un răspuns care indică o diferenţă între informaţiile a căror confirmare a fost 

solicitată, sau conţinute în evidenţa entităţii, şi informaţiile furnizate de partea care confirmă. 

 

*Expert - (a se vedea Expert din partea auditorului şi Expert din partea conducerii) 

 

* Expert din partea auditorului – O persoană sau o organizaţie care deţine expertiză într-un 

domeniu, altul decât contabilitatea sau auditul, a căror activitate este utilizată de auditor în 

vederea asistării auditorului în obţinerea de probe de audit suficiente şi adecvate. Un expert din 

partea auditorului poate fi fie un expert intern din partea auditorului (care este partener
16

 sau 

face parte din personal, inclusiv din personalul temporar, de la firma auditorului sau de la o 

firmă din cadrul reţelei), fie un expert extern din partea auditorului. 

 

                                                 
15

  ISA 540, Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a estimărilor contabile la valoarea justă şi a prezentărilor aferente  

16  Termenii de „partener” şi „firmă” trebuie citiţi în sensul în care se referă la echivalentele lor din sectorul public, acolo unde este relevant. 



 

* Expert din partea conducerii - O persoană sau o organizaţie care deţine experienţă într-un 

domeniu, altul decât contabilitatea sau auditul, a căror activitate în acel domeniu este utilizată 

de entitate pentru a asista entitatea în întocmirea situaţiilor financiare. 

 

*Expertiză - Abilităţi, cunoştinţe şi experienţă într-un anumit domeniu. 

 

* Factori de risc de fraudă - Evenimente sau condiţii care indică o incitare sau o presiune de a 

comite fraudă sau care oferă oportunitatea de a comite fraudă. 

*†Firmă - Un practician individual, parteneriat sau corporaţie sau altă entitate formată din 

profesionişti contabili. 

 

*†Firmă de audit - (a se vedea Firmă) 

 

*†Firmă din cadrul unei reţele - O firmă sau o entitate care aparţine unei reţele. 

 

*Fraudă - Un act intenţionat comis de unul sau mai mulţi indivizi din cadrul conducerii, 

persoanelor însărcinate cu guvernanţa, angajaţilor sau unor terţe părţi, ce implică utilizarea 

înşelăciunii pentru a obţine un avantaj injust sau ilegal. 

 

*Funcţia de audit intern - O activitate de evaluare instituită de entitate sau furnizată acesteia 

sub forma unui serviciu. Funcţiile sale includ, printre altele, examinarea, evaluarea şi 

monitorizarea adecvării şi eficacităţii controlului intern. 

 

*Grad de adecvare (a probelor de audit) - Măsura calităţii probelor de audit; respectiv relevanţa şi 

credibilitatea lor în oferirea unui suport pentru concluziile pe care se bazează opinia auditorului. 

 

*Grup - Toate componentele ale căror informaţii financiare sunt incluse în situaţiile financiare 

ale grupului. Un grup are totdeauna mai mult de o singură componentă. 

 

*Guvernanţa - Descrie rolul persoanei(lor) sau organizaţiei(ilor) cu responsabilitatea de a 

supravegherea direcţia strategică a unei entităţi şi obligaţiile referitoare la răspunderea entităţii. 

 

Guvernanţa corporativă - (a se vedea Guvernanţa) 

 

Incertitudine - Un aspect al cărui rezultat depinde de acţiunile sau evenimentele viitoare care nu 

se află sub controlul direct al entităţii, dar care pot afecta situaţiile financiare. 

 

*Incertitudinea estimării - Susceptibilitatea ca într-o estimare contabilă şi în prezentările 

aferente de informaţii să existe o lipsă inerentă de precizie, în ceea ce priveşte evaluarea. 

 

* Inconsecvenţă - Alte informaţii care contrazic informaţiile cuprinse în situaţiile financiare 

auditate. O inconsecvenţă semnificativă poate pune la îndoială concluziile auditului care au 

rezultat din probele de audit obţinute anterior şi, posibil, referitoare la baza privind opinia 

auditorului asupra situaţiilor financiare.  

 

Independenţa
17

 - Cuprinde: 

                                                 
17  Potrivit definiţiei din Codul Etic al profesioniştilor contabili emis de IESBA  



 

(a) Independenţa în gândire  - Atitudinea care permite emiterea unei opinii neafectate de 

influenţe care compromit raţionamentul profesional, permiţând unei persoane să acţioneze cu 

integritate, să îşi exercite obiectivitatea şi scepticismul profesional. 

(b) Independenţa în aparenţă  - Evitarea faptelor şi împrejurărilor care sunt atât de semnificative, 

încât o terţă parte rezonabilă şi informată, care dispune de toate informaţiile relevante, inclusiv 

privind orice măsură de protecţie aplicată, ar ajunge în mod rezonabil la concluzia că au fost 

compromise integritatea, obiectivitatea sau scepticismul profesional ale firmei sau ale unui 

membru al echipei misiunii. 

 

Informaţie specifică - Rezultatul unei evaluări sau măsurări a unui subiect. Informaţia specifică 

este cea pe marginea căreia practicianul adună suficiente probe de audit adecvate, pentru a avea 

o bază rezonabilă de exprimare a unei concluzii într-un raport de asigurare.  

 

* Informaţii comparative - Sumele şi prezentările incluse în situaţiile financiare în legătură cu 

una sau mai multe perioade precedente, în conformitate cu cadrul general de raportare 

financiară aplicabil. 

 

* Informaţii financiare istorice - Informaţii exprimate în termeni financiari în legătură cu o 

anumită entitate, derivate în principal din sistemul contabil al entităţii, cu privire la evenimente 

economice care au avut loc în perioade precedente sau în legătură cu condiţii sau circumstanţe 

economice la anumite momente din trecut. 

 

Informaţii financiare prognozate - Informaţii financiare care se bazează pe prezumţii în legătură 

cu evenimentele care pot avea loc în viitor şi posibilele acţiuni ale entităţii. Informaţiile 

financiare previzionate pot fi sub forma unor previziuni, proiecţii sau o combinaţie între acestea. 

(a se vedea Previziune şi Proiecţie) 

 

Informaţii sau situaţii financiare interimare - Informaţiile financiare, (care pot fi mai reduse 

decât un set complet de situaţii financiare, aşa cum sunt definite mai sus) emise la date 

interimare (de obicei semestrial sau trimestrial), referitoare la o perioadă financiară. 

 

Informaţii suplimentare - Informaţii care sunt prezentate împreună cu situaţiile financiare, dar  care 

nu sunt cerute de către cadrul general de raportare financiară aplicabil folosit la întocmirea situaţiilor 

financiare, prezentate de obicei fie ca anexe suplimentare, fie ca note adiţionale.  

 

Inspecţie (ca procedură de audit) - Examinarea înregistrărilor sau a documentelor, indiferent dacă 

sunt interne sau externe, pe suport hârtie, în format electronic sau în alt format, sau examinarea 

fizică a unui activ. 

 

*† Inspecţie (în legătură cu controlul calităţii) - În relaţie cu misiunile finalizate, procedurile 

instituite pentru a oferi probe ale conformităţii echipelor de misiune cu politicile şi procedurile 

de control al calităţii, aparţinând firmei. 

 

*† Inspectorul controlului calităţii misiunii - Un partener, o altă persoană din cadrul firmei, o 

persoană externă cu o calificare adecvată sau o echipă formată din astfel de persoane, dintre 

care niciuna nu face parte din echipa misiunii, cu experienţă suficientă şi adecvată şi cu 

autoritatea de a evalua obiectiv raţionamentele semnificative efectuate de echipa misiunii şi 

concluziile la care aceasta a ajuns în formularea raportului. 

 

*Intervalul de estimare al auditorului - (a se vedea Estimarea auditorului)  



 

 

Intervievare - Intervievarea constă în căutarea, în cadrul entităţii sau în afara acesteia, de 

informaţii financiare şi nefinanciare, de la persoane în cunoştinţă de cauză. 

 

A investiga - A cerceta unele aspecte generate de alte proceduri aplicate în soluţionarea lor. 

 

*Înregistrări contabile - Înregistrările contabile iniţiale şi documentele justificative, precum 

verificări şi înregistrări ale transferurilor electronice de fonduri; facturi; contracte; registrul jurnal 

şi jurnale adiacente; înregistrările în jurnal şi alte ajustări ale situaţiilor financiare care nu sunt 

reflectate în înregistrările în jurnal; şi înregistrări precum documentele de lucru şi foile de calcul 

care justifică alocările costurilor, calculele, reconcilierile şi prezentările. 

*Lipsa confirmării - Lipsa de răspuns, sau răspunsul parţial al părţii care trimite confirmarea la 

o solicitare de confirmare pozitivă, sau o solicitare de confirmare care s-a întors fără să fi ajuns 

la destinatar. 

 

Mediu de control - Include funcţiile de guvernanţă şi conducere, precum şi atitudinile, 

conştientizarea şi acţiunile persoanelor însărcinate cu guvernanţa şi conducerea entităţii cu 

privire la controlul intern al entităţii şi la importanţa acestuia pentru entitate. Mediul de control 

este o componentă a controlului intern. 

 

Mediul informatic - Politicile şi procedurile pe care entitatea le implementează şi infrastructura 

informatică (echipamente, sisteme de operare etc.) şi programele de aplicaţii utilizate de aceasta 

pentru susţinerea operaţiilor întreprinderii şi realizarea strategiilor de afaceri. 

 

Misiune de asigurare - O misiune în care un practician exprimă o concluzie cu scopul de a întări 

gradul de încredere al utilizatorilor cărora le este destinat, alţii decât partea responsabilă, în 

legătură cu rezultatul evaluării sau măsurării unui subiect specific, în raport cu anumite criterii. 

Rezultatul evaluării sau măsurării unui subiect specific este reprezentat de informaţiile care 

rezultă din aplicarea criteriilor (a se vedea, de asemenea, Informaţii specifice). Potrivit Cadrului 

General Internaţional pentru Misiunile de Asigurare, există două tipuri de Misiuni de Asigurare 

pe care un practician le poate efectua: o misiune de asigurare rezonabilă şi o misiune de 

asigurare limitată. 

 

Misiune de asigurare rezonabilă - Obiectivul unei misiuni de asigurare rezonabilă constă în 

reducerea riscului unei misiuni de asigurare la un nivel acceptabil de scăzut, în circumstanţele 

misiunii
18

, ca bază pentru o formă pozitivă de exprimare a concluziei practicianului. 

Misiune de asigurare limitată - Obiectivul unei misiuni de asigurare limitată constă în 

reducerea riscului unei misiuni de asigurare, la un nivel acceptabil în circumstanţele 

misiunii, dar în condiţiile în care acel risc este mai mare decât în cazul unei misiuni de 

asigurare rezonabilă, ca bază pentru o formă negativă de exprimare a concluziei 

practicianului. 

 

*Misiune de audit iniţială - O misiune în care fie: 

(a) Situaţiile financiare ale perioadei anterioare nu au fost auditate; fie 

(b) Situaţiile financiare ale perioadei anterioare au fost auditate de un auditor precedent. 

Misiune de asigurare limitată - (a se vedea Misiune de asigurare) 

                                                 
18  Circumstanţele misiunii includ termenii misiunii, inclusiv dacă aceasta este o misiune de asigurare rezonabilă sau o misiune de asigurare 

limitată, caracteristicile informaţiilor specific, criteriile care vor fi folosite, nevoile utilizatorilor vizaţi, caracteristicile relevante ale părţii 

responsabile şi ale mediului acesteia, şi alte aspect, de exemplu evenimente, tranzacţii, condiţii şi practici, care pot avea un efect 

semnificativ asupra misiunii. 



 

Misiune de asigurare rezonabilă - (a se vedea Misiune de asigurare) 

 

Misiune de compilare - O misiune în care experienţa contabilă, spre deosebire de experienţa de 

audit, este folosită pentru a colecta, clasifica şi sintetiza informaţiile financiare. 

 

Misiune de revizuire - Obiectivul unei misiuni de revizuire este de a-i permite unui auditor să 

stabilească dacă, pe baza procedurilor care nu oferă toate probele necesare unui audit, orice 

atrage atenţia auditorului îl poate determina pe acesta să considere că situaţiile financiare nu 

sunt întocmite, sub toate  aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de 

raportare financiară aplicabil. 

 

Misiune pe baza procedurilor convenite - O misiune prin care un auditor se angajează să 

efectueze acele proceduri de natura unui audit, asupra cărora auditorul a convenit împreună cu 

entitatea şi orice altă terţă parte interesată şi raportează asupra constatărilor efective. 

Destinatarii raportului îşi formează propriile lor concluzii pe baza raportului auditorului. 

Raportul este adresat exclusiv acelor părţi care au convenit asupra procedurilor care urmează să 

fie efectuate, deoarece alte persoane, care nu cunosc motivele pentru care au fost aplicate 

procedurile, ar putea interpreta în mod eronat rezultatele. 

 

*†Monitorizare (în legătură cu controlul calităţii) - Un proces care implică o analiză şi o 

evaluare permanentă a sistemului de control al calităţii aparţinând firmei, inclusiv o inspecţie 

periodică a unei selecţii de misiuni finalizate, menite să furnizeze firmei o asigurare rezonabilă 

că sistemul său de control al calităţii funcţionează eficient. 

Monitorizarea controalelor - Un proces de evaluare a eficacităţii modului de funcţionare a 

controlului intern de-a lungul timpului. Aceasta include evaluarea periodică a proiectării şi 

funcţionării controalelor şi adoptarea măsurilor de remediere necesare la schimbarea unor 

circumstanţe. Monitorizarea controalelor este o componentă a controlului intern. 

* Neconformitate (în contextul ISA 250
19

) - Acte omise sau comise de către entitate, fie 

intenţionat, fie neintenţionat, care sunt contrare legilor sau reglementărilor care prevalează. 

Astfel de acte includ tranzacţiile încheiate de entitate sau în numele entităţii sau în locul 

acesteia, de către persoanele însărcinate cu guvernanţa, conducere sau angajaţi. 

Neconformitatea nu include greşelile personale (care nu se referă la activităţile de afaceri ale 

entităţii) ale persoanelor însărcinate cu guvernanţa, conducerii sau angajaţilor entităţii. 

 

Observare - Constă în a urmări un proces sau o procedură care este efectuată de către alţii, de 

exemplu, observarea de către auditor a numărării stocurilor de către personalul entităţii sau în 

realizarea activităţilor de control.  

 

* Omniprezent  - Un termen utilizat, în contextul denaturărilor, pentru a descrie efectele 

denaturărilor asupra situaţiilor financiare sau posibilele efecte ale denaturărilor asupra situaţiilor 

financiare, acolo unde este cazul, care nu au fost detectate din cauza incapacităţii de a obţine 

probe de audit suficiente şi adecvate. Efectele omniprezente asupra situaţiilor financiare sunt 

cele care, în raţionamentul auditorului:  

(a) Nu sunt limitate la elemente, conturi sau aspecte specifice din situaţiile financiare;  

(b) În cazul în care există această limitare, reprezintă sau ar putea reprezenta o proporţie 

substanţială din situaţiile financiare; sau 

(c) În relaţie cu prezentările, sunt fundamentale pentru înţelegerea situaţiilor financiare de 

către utilizatori. 

                                                 
19  ISA 250, Luarea în considerare a legii şi a reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare 



 

* Opinie de audit - (a se vedea Opinie modificată şi Opinie nemodificată) 

 

*Opinie de audit la nivelul grupului - Opinia de audit asupra situaţiilor financiare ale grupului. 

 

* Opinie modificată - O opinie cu rezerve, o opinie contrară sau imposibilitatea exprimării unei 

opinii. 

* Opinie nemodificată - Opinia exprimată de auditor atunci când acesta ajunge la concluzia că 

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

general de raportare financiară aplicabil.
20

 

*Organizaţie prestatoare de servicii - O organizaţie terţă (sau un segment al unei organizaţii 

terţe) care furnizează servicii entităţilor utilizatoare, ce fac parte din sistemele de informaţii ale 

acelor entităţi, relevante pentru raportarea financiară.  

 

*Organizaţie subcontractoare de servicii - O organizaţie prestatoare de servicii, utilizată de altă 

organizaţie prestatoare de servicii în furnizarea unora dintre serviciile prestate entităţilor 

utilizatoare, care sunt parte a sistemelor de informaţii ale acelor entităţi utilizatoare, relevante 

pentru raportarea financiară. 

 

* Paragraf de observaţii - Un paragraf inclus în raportul auditorului care face referire la un 

aspect prezentat sau descris, în mod adecvat, în situaţiile financiare care, potrivit 

raţionamentului auditorului, este atât de important încât este fundamental pentru înţelegerea de 

către utilizatori a situaţiilor financiare. 

* Paragraf explicativ - Un paragraf inclus în raportul auditorului care face referire la un aspect, 

altul decât cele prezentate sau descrise în situaţiile financiare, care, potrivit raţionamentului 

auditorului, este relevant pentru înţelegerea de către utilizatori a auditului, a responsabilităţilor 

auditorului sau a raportului auditorului. 

 

* Parte afiliată - O parte care este fie: 

(a) O parte afiliată aşa cum este definită în cadrul general de raportare financiară aplicabil; 

sau 

(b) Acolo unde cadrul general de raportare financiară aplicabil nu instituie cerinţe privind 

părţile afiliate sau instituie cerinţe minimale:  

(i) O persoană sau o altă entitate care deţine controlul sau o influenţă semnificativă, 

direct sau indirect, prin unul sau mai mulţi intermediari, asupra entităţii raportoare; 

(ii) O altă entitate asupra căreia entitatea raportoare deţine control sau o influenţă 

semnificativă, direct sau indirect, prin unul sau mai mulţi intermediari; sau  

(iii) O altă entitate care se află sub control comun cu entitatea care raportează, având:  

a. Proprietari comuni care controlează; 

b. Proprietari cu grade de rudenie apropiate; sau 

c. Conducere cheie comună. 

Cu toate acestea, entităţile care se află sub controlul comun al statului (de ex.: 

guvernele locale, regionale sau naţionale) nu sunt considerate afiliate, cu excepţia 

cazului în care acestea se angajează în tranzacţii semnificative sau împart între ele 

resurse, într-o măsură semnificativă. 

 

Parte responsabilă - Persoana (sau persoanele) care: 

(a) Într-o misiune de raportare directă răspunde pentru obiectul specific; sau 

                                                 
20  ISA 700, punctele 35–36, tratează frazele utilizate pentru a exprima prezenta opinie în cazul unui cadru general de prezentare fidelă şi, 

respectiv, în cazul unui cadru general de conformitate. 



 

(b) Într-o misiune bazată pe afirmaţii, răspunde pentru o informaţie legată de subiectul în 

cauză (afirmaţia) şi poate fi responsabilă pentru acesta. 

(c)  

Partea responsabilă poate fi sau nu partea care îl angajează pe practician (partea angajatoare). 

*†Partener - Orice persoană cu autoritatea de a angaja firma cu privire la efectuarea unei 

misiuni de servicii profesionale. 

 

*† Partener de misiune
21

 - Partenerul sau o altă persoană din cadrul firmei care este 

responsabilă de misiune şi de efectuarea acesteia şi de raportul care este emis în numele firmei, 

şi care, atunci când se impune, are autoritatea adecvată oferită de un organism profesional, legal 

sau de reglementare. 

 

*Partenerul de misiune la nivelul grupului - Partenerul sau altă persoană din cadrul firmei, 

responsabilă pentru misiunea de audit la nivelul grupului şi efectuarea acesteia, precum şi 

pentru raportul auditorului asupra situaţiilor financiare ale grupului, emis în numele firmei. În 

cazul în care auditorii în parteneriat desfăşoară auditul grupului, partenerii echipelor mixte şi 

echipele lor de misiune constituie, în mod colectiv, partenerul de misiune la nivelul grupului şi 

echipa misiunii la nivelul grupului.  

 

*Părtinirea conducerii - O lipsă de neutralitate din partea conducerii, în întocmirea 

informaţiilor. 

*†Persoană externă cu o calificare adecvată - O persoană din afara firmei având competenţa şi 

capacitatea de a acţiona ca partener de misiune, de exemplu, un partener al unei alte firme, sau 

un angajat (cu experienţa adecvată) fie al unui organism profesional contabil ai cărui membri 

pot efectua audituri şi revizuiri ale informaţiilor financiare istorice sau alte misiuni de asigurare 

sau servicii conexe, fie al unei organizaţii care oferă servicii relevante de control al calităţii. 

 

*Persoane însărcinate cu guvernanţa - Persoana(ele) sau organizaţia(iile) (de exemplu, un 

administrator) cu responsabilitatea de a supraveghea strategia entităţii şi obligaţiile legate de 

răspunderea entităţii. Aceasta include supravegherea procesului de raportare financiară. Pentru 

unele entităţi din cadrul anumitor jurisdicţii, în rândul persoanelor însărcinate cu guvernanţa pot 

fi incluşi membri ai personalului de conducere, de exemplu, membri executivi ai unui consiliu 

de guvernanţă al unei entităţi din sectorul public sau privat, sau un proprietar-manager.
22

 

 

*†Personal - Partenerii şi angajaţii. 

 

* Populaţie - Întregul set de date din care este selectat un eşantion şi pe marginea căruia 

auditorul doreşte să îşi formuleze concluziile. 

Practician - Un profesionist contabil în practica publică. 

 

*Pragul de semnificaţie al componentei - Pragul de semnificaţie al componentei determinat de 

echipa misiunii la nivelul grupului. 

 

*Prag de semnificaţie funcţional - Suma sau sumele stabilite de auditor la un nivel mai scăzut 

decât pragul de semnificaţie pentru situaţiile financiare ca întreg, pentru a reduce la un nivel 

adecvat de scăzut probabilitatea ca denaturările necorectate sau nedetectate totale să depăşească 

                                                 
21 Termenii „partener de misiune,” „partener,” şi „firmă” trebuie citiţi în sensul în care se referă la echivalentele lor din sectorul public, acolo 

unde este relevant. 

22 Pentru o discuţie referitoare la diversitatea structurilor de guvernanţă, a se vedea punctele A1–A8 din ISA 260, Comunicarea cu 

persoanele însărcinate cu guvernanţa.  



 

pragul de semnificaţie pentru situaţiile financiare ca întreg. Dacă este cazul, pragul de 

semnificaţie funcţional se va referi şi la suma sau sumele stabilite de auditor la un nivel mai 

scăzut decât pragul sau pragurile de semnificaţie pentru anumite clase de tranzacţii, solduri de 

conturi sau prezentări. 

 

*Premisă, legată de responsabilităţile conducerii şi, acolo unde este cazul, a persoanelor 

însărcinate cu guvernanţa, pe baza cărora este efectuat auditul - Faptul că membrii conducerii 

şi acolo unde este cazul, persoanele însărcinate cu guvernanţa au recunoscut şi înţeleg faptul că 

au următoarele responsabilităţi care sunt fundamentale pentru efectuarea unui audit în 

conformitate cu ISA-urile. Şi anume, responsabilitatea: 

(a) Pentru întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu cadrul general de raportare 

financiară aplicabil, incluzând, acolo unde este cazul, prezentarea lor fidelă;  

(b) Pentru acel control intern pe care conducerea şi, după caz, persoanele însărcinate cu 

guvernanţa îl consideră necesar pentru a permite întocmirea unor situaţii financiare care să 

fie lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare; şi  

(c) De a îi oferi auditorului: 

(i) Acces la toate informaţiile pe care conducerea  şi, acolo unde este cazul,  persoanele 

însărcinate cu guvernanţa, le consideră relevante pentru întocmirea situaţiilor 

financiare, cum ar fi înregistrări, documentaţie şi alte aspecte; 

(ii) Informaţii suplimentare pe care auditorul le-ar putea solicita conducerii, şi, acolo unde 

este cazul, persoanelor însărcinate cu guvernanţa, în scopul auditului; şi 

(iii) Acces nerestricţionat la persoanele din cadrul entităţii de la care auditorul consideră 

necesar să obţină probe de audit. 

În cazul unui cadru general de prezentare fidelă, punctul (a) de mai sus poate fi reformulat ca 

„pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu cadrul general 

de raportare financiară,” sau „pentru întocmirea situaţiilor financiare care oferă o imagine 

corectă şi fidelă în conformitate cu cadrul general de raportare financiară.”  

„Premisa, legată de responsabilităţile conducerii şi, acolo unde este cazul, a persoanelor 

însărcinate cu guvernanţa, pe baza cărora este efectuat auditul” poate fi, de asemenea, 

reformulată drept “premisa.” 

 

Previziune - Informaţii financiare previzionate, întocmite pe baza ipotezelor legate de 

evenimentele viitoare, despre care conducerea se aşteaptă că vor avea loc şi acţiunile pe care 

conducerea estimează că le va întreprinde la data întocmirii informaţiilor (prezumţiile cu cele 

mai bune estimări). 

 

*Probe de audit - Informaţiile utilizate de auditor pentru emiterea de concluzii pe care se 

bazează opinia auditorului. Probele de audit includ atât informaţiile cuprinse în înregistrările 

contabile pe care se bazează situaţiile financiare, cât şi alte informaţii. (a se vedea Caracterul 

suficient al probelor de audit şi Gradul de adecvare al probelor de audit.) 

 

*Procedură de fond - O procedură de audit concepută pentru a detecta denaturările 

semnificative la nivelul afirmaţiilor. Procedurile de fond cuprind: 

(a) Teste de detaliu (ale claselor de tranzacţii, soldurilor conturilor şi prezentărilor); şi 

(b) Proceduri analitice de fond. 

(c)  

*Proceduri analitice - Evaluări ale informaţiilor financiare prin analizarea relaţiilor plauzibile 

dintre datele financiare şi ne-financiare. Procedurile analitice cuprind, de asemenea, acele 

investigaţii considerate necesare cu privire la fluctuaţiile sau relaţiile care sunt discordante în 



 

comparaţie cu alte informaţii relevante sau care diferă cu o sumă semnificativă faţă de valorile 

preconizate. 

 

* Proceduri de evaluare a riscului - Procedurile de audit efectuate pentru a obţine o înţelegere a 

entităţii şi a mediului său, inclusiv a controlului intern al entităţii, pentru a identifica şi evalua 

riscurile de denaturare semnificativă, datorate fie fraudei, fie erorii, la nivelul situaţiilor 

financiare şi al afirmaţiilor. 

 

Proceduri de revizuire - Procedurile considerate necesare pentru atingerea obiectivului unei 

misiuni de revizuire, în primul rând intervievările personalului entităţii şi procedurile analitice 

aplicate datelor financiare. 

 

Procesul de evaluare a riscului entităţii - O componentă a controlului intern care reprezintă 

procesul din cadrul entităţii pentru identificarea riscurilor de afaceri relevante pentru obiectivele 

de raportare financiară şi pentru luarea de decizii privind acţiunile întreprinse pentru 

contracararea acestor riscuri, precum şi rezultatele acestora. 

 

Profesionist contabil
 23

 - O persoană care este membru al unui organism membru IFAC. 

 

Profesionist contabil în practica publică
 24

 - Un profesionist contabil, indiferent de clasificarea 

funcţională (spre exemplu audit, fiscalitate, consultanţă) dintr-o firmă care furnizează servicii 

profesionale. Acest termen este folosit şi atunci când se referă la o firmă de profesionişti 

contabili în practica publică. 

Proiecţie - Informaţii financiare prognozate întocmite pe baza: 

(a) Prezumţiilor ipotetice pe marginea evenimentelor viitoare şi ale acţiunilor conducerii care 

nu se aşteaptă, neapărat, că vor avea loc, de exemplu situaţiile în care unele entităţi sunt în 

faza de început sau intenţionează să aducă schimbări majore în natura activităţii; sau 

(b) Unei combinaţii între cele mai bune estimări şi prezumţiile ipotetice. 

 

Raport anual - Un document emis de o entitate, de obicei anual, care include situaţiile sale 

financiare, împreună cu raportul auditorului asupra acestora. 

 

*Raport cu privire la descrierea şi conceperea controalelor la nivelul unei organizaţii 

prestatoare de servicii (denumit în ISA 402
25

 raport de tipul 1) - Un raport care cuprinde: 

(a) O descriere, întocmită de conducere, a organizaţiei prestatoare de servicii, a sistemului 

organizaţiei, obiectivelor de control şi controalelor aferente care au fost concepute şi 

implementate la o data specificată; şi 

(b) Un raport emis de auditorul organizaţiei prestatoare de servicii, cu scopul furnizării unei 

asigurări rezonabile, care cuprinde opinia acestui auditor cu privire la descrierea sistemului 

organizaţiei prestatoare de servicii, obiectivele controlului şi controalele aferente şi gradul 

de adecvare al conceperii controalelor, în vederea atingerii obiectivelor de control 

specificate. 

* Raport cu privire la descrierea, conceperea şi eficienţa operaţională a controalelor la nivelul 

unei organizaţii prestatoare de servicii (denumit în ISA 402 raport de tipul 2) - Un raport care 

cuprinde: 

                                                 
23  Potrivit definiţiei din Codul Etic al profesioniştilor contabili emis de IESBA 

24
  Potrivit definiţiei din Codul Etic al profesioniştilor contabili emis de IESBA 

25  ISA 402, Considerente de audit aferente unei entităţi care utilizează o organizaţie prestatoare de servicii 



 

(a) O descriere, întocmită de conducere, a organizaţiei prestatoare de servicii, a sistemului 

organizaţiei, obiectivelor de control şi controalelor aferente, conceperii şi implementării 

acestora la o dată specificată sau pe parcursul unei perioade specificate şi, în unele cazuri, a 

eficienţei lor operaţionale pe parcursul unei perioade specificate; şi 

(b) Un raport emis de auditorul organizaţiei prestatoare de servicii, cu scopul furnizării unei 

asigurări rezonabile, care cuprinde: 

(i) Opinia auditorului organizaţiei prestatoare de servicii cu privire la descrierea 

sistemului organizaţiei prestatoare de servicii, obiectivele controlului şi controalele 

aferente, gradul de adecvare al conceperii controalelor în vederea atingerii obiectivelor 

de control specificate şi a eficienţei operaţionale a controalelor; şi 

(ii) O descriere a testelor desfăşurate de auditorul organizaţiei prestatoare de servicii 

asupra controalelor şi rezultatele acestora. 

 

Raport privind mediul înconjurător - Un raport, separat de situaţiile financiare, în care o entitate 

oferă unei terţe părţi informaţii calitative privind angajamentul entităţii în ceea ce priveşte aspectele 

de mediu care au legătură cu întreprinderea, politicile sale şi obiectivele în acest domeniu, realizările 

sale în administrarea relaţiilor dintre procesele de afaceri şi riscul de mediu şi informaţii cantitative 

asupra performanţei sale în domeniul mediului.  

 

Raportare financiară frauduloasă - Implică denaturări intenţionate, inclusiv omiteri de valori 

sau prezentări de informaţii în situaţiile financiare, pentru a induce în eroare utilizatorii 

situaţiilor financiare. 

*Rata tolerabilă a deviaţiei - O rată a deviaţiei de la procedurile de control intern prescrise, 

stabilită de către auditor, cu privire la care acesta încearcă să obţină un nivel adecvat al 

asigurării că rata deviaţiei stabilită de el nu este depăşită de rata reală a deviaţiei din cadrul 

populaţiei. 

 

* Raţionamentul profesional - Aplicarea pregătirii relevante, a cunoştinţelor şi a experienţei în 

contextul respectiv de audit, contabilitate şi standarde etice, pentru a lua decizii în cunoştinţă de 

cauză în legătură cu procedura adecvată în contextul circumstanţelor misiunii de audit. 

 

Recalculare - Constă în verificarea acurateţei matematice a documentelor sau înregistrărilor. 

 

Reefectuare - Efectuarea independentă de către auditor a procedurilor sau controalelor care au 

fost efectuate iniţial ca parte a controalelor interne ale entităţii. 

 

*†Reţea - O structură mai mare: 

(a) Care are drept obiectiv cooperarea, şi 

(b) Care are drept obiectiv clar participarea în comun la profit sau la costuri sau deţine în 

comun proprietatea, controlul sau conducerea, sau are politici şi proceduri comune de 

control al calităţii, o strategie de afaceri comună, sau utilizează în comun un nume de 

marcă sau o parte semnificativă din resursele profesionale. 

Revizuire (în relaţie cu controlul calităţii) - Aprecierea calităţii activităţii efectuate şi concluziile 

la care au ajuns alte persoane. 

*† Revizuirea controlului calităţii misiunii - Un proces instituit pentru a furniza o evaluare 

obiectivă, la sau înainte de data raportului, cu privire la raţionamentele semnificative efectuate 

de echipa misiunii şi a concluziilor la care aceasta a ajuns în formularea raportului. Procesul de 

revizuire a controlului calităţii misiunii se referă doar la auditurile situaţiilor financiare ale 

entităţilor cotate, şi la acele alte misiuni, dacă există, pentru care firma a stabilit că este necesară 

o revizuire a controlului calităţii misiunii. 



 

 

*Riscul afacerii - Un risc rezultat în urma condiţiilor, evenimentelor, circumstanţelor, acţiunilor sau 

inacţiunilor semnificative care ar putea afecta negativ capacitatea unei entităţi de a îşi îndeplini 

obiectivele şi de a îşi executa strategiile, sau în urma stabilirii unor obiective şi strategii neadecvate. 

 

*Risc de audit - Riscul ca auditorul să exprime o opinie de audit necorespunzătoare, atunci când 

situaţiile financiare sunt denaturate semnificativ.  Riscul de audit este o funcţie a riscurilor de 

denaturare semnificativă şi a riscului de detectare.  

 

*Risc de control - (a se vedea Risc de denaturare semnificativă) 

 

* Risc de denaturare semnificativă - Riscul ca situaţiile financiare să fie denaturate semnificativ 

înainte de auditare. Acesta constă în două componente, descrise după cum urmează, la nivelul 

afirmaţiilor: 

(a) Riscul inerent - Susceptibilitatea unei afirmaţii cu privire la o clasă de tranzacţii, sold al 

contului sau prezentare de a fi denaturată semnificativ, fie individual, fie cumulat cu alte 

denaturări, înainte de a lua în considerare orice controale legate de acestea.  

(b) Riscul de control - Riscul ca o denaturare care ar putea să apară la nivelul unei afirmaţii cu 

privire la o clasă de tranzacţii, sold al contului sau prezentare care ar putea fi 

semnificativă, fie individual, fie cumulat cu alte denaturări, să nu poată fi prevenită sau 

detectată şi corectată la timp de către controlul intern al entităţii. 

 

* Riscul de eşantionare - Riscul ca, în baza unui eşantion, concluzia auditorului să fie diferită de 

concluzia la care s-ar fi ajuns dacă întreaga populaţie ar fi fost supusă aceleiaşi proceduri de audit. 

Riscul de eşantionare poate duce la două tipuri de concluzii eronate: 

(a) În cazul unui test al controalelor, concluzia potrivit căreia controalele sunt mai eficiente 

decât sunt ele în realitate, sau în cazul testelor de detaliu, concluzia că nu există o 

denaturare semnificativă, când există de fapt. Auditorul este preocupat, în primul rând, de 

acest tip de concluzie eronată, deoarece aceasta afectează eficacitatea auditului şi există o 

probabilitate mai mare de a conduce la o opinie de audit neadecvată. 

(b) În cazul unei test al controalelor, concluzia potrivit căreia controalele sunt mai puţin 

eficiente decât sunt ele în realitate, sau în cazul unui test de detaliu, concluzia că există o 

denaturare semnificativă, când nu există de fapt. Acest tip de concluzie eronată afectează 

eficienţa auditului, căci de obicei conduce la o muncă suplimentară pentru a se stabili dacă 

sunt incorecte concluziile iniţiale. 

 

Risc de mediu - În anumite împrejurări, factorii relevanţi pentru evaluarea riscului inerent 

pentru dezvoltarea planului general de audit pot include riscul unor denaturări semnificative în 

situaţiile financiare, care se datorează unor aspecte de mediu. 

 

*Risc de nedetectare - Riscul că procedurile efectuate de auditor pentru a reduce riscul de audit la 

un nivel acceptabil de scăzut, nu vor fi în măsură să detecteze o denaturare care există şi care ar 

putea fi semnificativă, fie individual sau cumulat, împreună cu alte denaturări. 

*Riscul de neeşantionare - Riscul ca auditorul să ajungă la o concluzie eronată din orice motiv 

independent de riscul de eşantionare. 

 

*Risc inerent - (a se vedea Risc de denaturare semnificativă) 

 

Riscul misiunii de asigurare - Riscul ca practicianul să exprime o concluzie care nu este 

adecvată atunci când informaţiile specifice sunt eronate în mod semnificativ. 



 

 

*Risc semnificativ - Un risc de denaturare semnificativă identificat şi evaluat care, potrivit 

raţionamentului auditorului, impune o atenţie specială în cursul auditului. 

 

* Rezultatul unei estimări contabile - Valoarea monetară efectivă ce rezultă din realizarea 

tranzacţiei(ilor), evenimentului(elor) sau situaţiei(ilor) tratate de estimarea contabilă. 

 

* Scepticismul profesional - O atitudine care include o gândire rezervată, fiind atent la condiţii 

care ar putea indica o posibilă denaturare datorată fraudei sau erorii şi o evaluare critică a 

probelor de audit. 

 

Scrisoarea de misiune - Termenii scrişi ai unei misiuni, sub forma unei scrisori. 

 

Sectorul public - Guvernele naţionale, guvernele regionale (de exemplu cele la nivel de stat, 

provincie sau teritoriale), administraţiile locale (de exemplu la nivel de oraş, municipiu) şi entităţile 

guvernamentale aferente (de exemplu agenţii, consilii, comisii şi întreprinderi). 

 

Semnificaţie - Importanţa relativă a unui aspect, privită dintr-un anumit context. Semnificaţia 

unui aspect este evaluată de practician în baza raţionamentului profesional în contextul dat. 

Aceasta ar putea include, spre exemplu, o perspectivă rezonabilă în ceea ce priveşte modificarea 

sau influenţarea deciziilor utilizatorilor cărora li se adresează raportul întocmit de practician; 

sau, ca un alt exemplu, acolo unde contextul se referă la un raţionament privind raportarea sau 

neraportarea de către cei însărcinaţi cu guvernanţa a unui anumit aspect, indiferent dacă 

aspectul respectiv ar fi considerat de către aceştia ca fiind important în relaţie cu obligaţiile lor. 

Semnificaţia poate fi considerată în contextul unor factori cantitativi şi calitativi, cum ar fi 

magnitudinea relativă, natura şi efectul asupra unui obiect specific şi interesul exprimat al 

utilizatorilor ori al altor beneficiari. 

 

Servicii conexe - Cuprind proceduri convenite în comun şi compilaţii. 

 

*Sistemul organizaţiei prestatoare de servicii - Politicile şi procedurile elaborate, implementate 

şi menţinute de către organizaţia prestatoare de servicii, în vederea furnizării entităţilor 

utilizatoare a serviciilor acoperite de raportul auditorului organizaţiei prestatoare de servicii.  

 

* Situaţii financiare - O reprezentare structurată a informaţiilor financiare istorice, inclusiv 

notele legate de acestea, care intenţionează să comunice resursele sau obligaţiile economice ale 

unei entităţi la un anumit moment din timp sau schimbări ale acestora, pe o perioadă de timp, în 

conformitate cu un cadru general de raportare financiară. Notele explicative conţin, în mod 

obişnuit, un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative. Termenul 

„situaţii financiare” se referă, în mod obişnuit, la un set complet de situaţii financiare aşa cum 

se stabileşte prin cerinţele cadrului general de raportare financiară aplicabil, dar se poate referi 

şi la o singură situaţie financiară. 

 

* Situaţiile financiare ale grupului - Situaţii financiare care cuprind informaţii financiare pentru 

mai mult de o componentă.  Termenul „situaţii financiare ale grupului” se referă, de asemenea, 

la situaţiile financiare combinate care reunesc informaţiile financiare întocmite de componentele 

care nu au o entitate-mamă dar se află sub control comun. 

 



 

* Situaţii financiare auditate (în contextul ISA 810) - Situaţiile financiare
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 auditate de către 

auditor în conformitate cu ISA-urile şi din care derivă situaţiile financiare simplificate. 

 

* Situaţii financiare comparative - Informaţii comparative în care sumele si celelalte prezentări 

pentru perioada precedentă sunt incluse pentru a fi comparate cu situaţiile financiare ale 

perioadei curente dar, dacă sunt auditate, sunt menţionate în opinia auditorului. Gradul de 

detaliu al informaţiei incluse în acele situaţii financiare comparative este comparabil cu cel al 

situaţiilor financiare pentru perioada curentă. 

 

*Situaţii financiare cu scop general - Situaţii financiare întocmite în conformitate cu un cadru 

de raportare cu scop general. 

 

* Situaţii financiare cu scop special - Situaţii financiare întocmite în conformitate cu un cadru 

de raportare cu scop special. 

 

*Situaţii financiare simplificate (în contextul ISA 810) - Informaţii financiare istorice care sunt 

derivate din situaţiile financiare, dar conţin mai puţine detalii decât situaţiile financiare, 

continuând să ofere o reprezentare structurată şi consecventă cu cea furnizată de situaţiile 

financiare, cu privire la resursele economice ale entităţii sau obligaţiile 

acesteia la un moment din timp sau modificările lor pe o perioadă de timp.
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 Diferitele jurisdicţii 

pot utiliza o terminologie diferită pentru a descrie aceste informaţii financiare istorice. 

 

Sistem informaţional relevant pentru raportarea financiară - O componentă a controlului intern 

care include sistemul de raportare financiară şi constă în procedurile şi înregistrările stabilite 

pentru a iniţia, înregistra, procesa şi raporta tranzacţiile entităţii (precum şi evenimentele şi 

condiţiile) pentru a menţine responsabilitatea pentru activele, datoriile şi capitalurile proprii 

aferente. 

 

* Solduri iniţiale - Acele solduri ale conturilor care există la începutul perioadei. Soldurile 

iniţiale se bazează pe soldurile de închidere ale perioadei precedente şi reflectă efectele 

tranzacţiilor şi evenimentelor perioadei precedente şi ale politicilor contabile aplicate în 

perioada precedentă. Soldurile iniţiale includ, de asemenea, aspecte care necesită a fi prezentate, 

care au existat la începutul perioadei, precum contingenţele şi angajamentele. 

 

*Solicitare de confirmare negativă - O solicitare ca partea care confirmă să îi răspundă direct 

auditorului, doar dacă această nu este de acord cu informaţiile furnizate în solicitare. 

 

*Solicitare de confirmare pozitivă - O solicitare ca partea care confirmă să îi răspundă direct 

auditorului, indicând dacă este de acord sau nu cu informaţiile prezentate în solicitare, sau 

furnizând informaţiile solicitate. 

 

*Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. 

 

* Standarde profesionale - Standardele Internaţionale de Audit (ISA-urile) şi cerinţele etice 

relevante. 

                                                 
26  ISA 200, Obiective generale ale auditorului independent şi desfăşurarea unui audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de 

Audit, punctul 13 litera (f), defineşte termenul de „situaţii financiare.” 
27  ISA 200, punctul 13 litera (f) 



 

† Standarde profesionale (în contextul ISQC 1
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) - Standardele de misiune ale IAASB, aşa cum 

sunt definite în Prefaţa la Standardele Internaţionale privind Controlul Calităţii, Auditul, 

Asigurarea, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe şi cerinţele etice relevante. 

Strategia generală de audit - Stabileşte aria de aplicabilitate, programarea şi direcţia unui audit 

şi ajută la elaborarea unui plan de audit mai detaliat. 

 

* Stratificare - Procesul de divizare a populaţiei în subpopulaţii, fiecare dintre acestea fiind un 

grup de unităţi de eşantionare care prezintă caracteristici similare (deseori valoarea monetară). 

Subiectul unei revizuiri - Procedurile de revizuire considerate necesare în circumstanţele 

atingerii obiectivului revizuirii. 

 

Tehnici de audit asistate de calculator - Aplicaţii ale procedurilor de audit care folosesc 

calculatorul ca un instrument de audit (cunoscute şi sub denumirea de CAAT). 

Test - Aplicarea procedurilor asupra unor elemente sau asupra tuturor elementelor unei 

populaţii. 

 

* Teste ale controalelor - O procedură de audit concepută pentru a evalua eficacitatea 

operaţională a controalelor de a preveni, sau detecta şi corecta denaturările semnificative la 

nivelul afirmaţiilor. 

Test de parcurgere - Implică urmărirea câtorva tranzacţii pe parcursul sistemului de raportare 

financiară. 

 

*Tranzacţie desfăşurată în condiţii obiective - O tranzacţie desfăşurată potrivit unor astfel de 

termeni şi condiţii, între un cumpărător voluntar şi un vânzător voluntar, între care nu există 

niciun fel de legătură şi care acţionează independent unul faţă de celălalt, urmărindu-şi propriile 

interese. 

 

*Unitate de eşantionare - Elementele individuale care constituie o populaţie. 

Utilizatori vizaţi - Persoana, persoanele sau clasele de persoane pentru care practicianul 

întocmeşte raportul de asigurare. Partea responsabilă poate fi unul dintre utilizatorii vizaţi, dar 

nu şi singurul. 
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     ISQC 1, Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de 

asigurare şi servicii conexe 
 



 

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 (REVIZUIT) 

 

IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE  

DENATURARE SEMNIFICATIVĂ PRIN 

ÎNŢELEGEREA ENTITĂŢII ŞI A MEDIULUI SĂU  

(În vigoare pentru auditurile situaţiilor financiare pentru perioadele 

care se încheie cu începere de la sau ulterior datei de 15 decembrie 2013) 

 

 

 

Introducere 

Domeniul de aplicare al prezentului ISA 

1. Prezentul Standard Internaţional de Audit (ISA) tratează responsabilitatea auditorului de 

a identifica şi evalua riscurile de denaturare semnificativă din situaţiile financiare prin 

înţelegerea entităţii şi a mediului său, inclusiv a controlului intern al entităţii. 

Data intrării in vigoare 

2. Prezentul ISA se aplică pentru auditurile situaţiilor financiare pentru perioadele care se 

încheie la sau ulterior datei de 15 decembrie 2013. 

 

Obiectiv 

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 afirmaţiilor, 

prin înţelegerea entităţii şi a mediului său, inclusiv a controlului intern al entităţii, furnizând, 

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

semnificativă evaluate. 

Definiţii 

4. În contextul ISA-urilor, următorii termeni au semnificaţiile atribuite mai jos: 

(a) Afirmaţii - Declaraţii ale conducerii, explicite sau sub altă formă, care sunt incluse în 

situaţiile financiare, aşa cum sunt utilizate de către auditor pentru a lua în considerare 

diferitele tipuri de posibile denaturări ale informaţiilor care pot apărea. 

(b) Riscul afacerii - Un risc rezultat în urma condiţiilor, evenimentelor, circumstanţelor, 

acţiunilor sau inacţiunilor semnificative care ar putea afecta negativ capacitatea unei 

entităţi de a îşi îndeplini obiectivele şi de a îşi executa strategiile sau în urma stabilirii 

unor obiective şi strategii neadecvate. 

(c) Controlul intern – Procesul conceput, implementat şi menţinut de către persoanele 

însărcinate cu guvernanţa, conducere şi alte categorii de personal cu scopul de a 

furniza o asigurare rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor unei entităţi cu privire 

la credibilitatea raportării financiare, eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor şi 

conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile. Termenul de „controale” face 

referire la orice aspecte ale uneia sau mai multor componente ale controlului intern. 

(d) Proceduri de evaluare a riscului – Procedurile de audit efectuate pentru a obţine o 

înţelegere a entităţii şi a mediului său, inclusiv a controlului intern al entităţii, pentru 

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

erorii, la nivelul situaţiilor financiare şi al afirmaţiilor. 

(e) Risc semnificativ – Un risc de denaturare semnificativă identificat şi evaluat care, 

potrivit raţionamentului auditorului, cere o atenţie specială în cursul auditului. 

Cerinţe 

Proceduri de evaluare a riscului şi activităţi conexe 



 

5. Auditorul trebuie să efectueze proceduri de evaluare a riscului pentru a furniza o bază de 

identificare şi evaluare a riscurilor de denaturare semnificativă la nivelul situaţiilor financiare şi 

al afirmaţiilor. Procedurile de evaluare a riscului, prin ele însele, nu oferă, totuşi, suficiente 

probe de audit adecvate pe care să se bazeze opinia de audit. (a se vedea punctele A1-A5) 

6. Procedurile de evaluare a riscului trebuie să includă următoarele: 

(a) Intervievări ale conducerii, ale persoanelor adecvate din cadrul funcţiei de audit 

intern (dacă această funcţie există) şi ale altor categorii de personal din cadrul 

entităţii, care potrivit raţionamentului auditorului pot deţine informaţii care pot ajuta 

la identificarea riscurilor de denaturare semnificativă datorate fraudei sau erorii. (a se 

vedea punctele A6-A13) 

(b) Proceduri analitice. (a se vedea punctele A14-A17) 

(c) Observare şi inspecţie. (a se vedea punctul A18) 

7. Auditorul trebui să analizeze dacă informaţiile obţinute în urma acceptării de către 

auditor a clientului sau continuării relaţiei cu clientul sunt relevante pentru identificarea 

riscurilor de denaturare semnificativă. 

8. Dacă partenerul de misiune a derulat alte misiuni pentru entitate, partenerul de misiune 

trebuie să ia în considerare măsura în care informaţiile obţinute sunt relevante pentru 

identificarea riscurilor de denaturare semnificativă. 

9. Atunci când auditorul intenţionează să utilizeze informaţiile obţinute din experienţa 

anterioară a auditorului referitoare la entitate şi în urma procedurilor de audit efectuate în cadrul 

auditurilor anterioare, auditorul trebuie să determine dacă modificările care au survenit de la 

auditul anterior pot afecta relevanţa acestuia în raport cu auditul curent. (a se vedea punctele A19-

A20) 

10. Partenerul de misiune şi alţi membri principali ai echipei misiunii trebuie să discute 

posibilitatea denaturării semnificative a situaţiilor financiare ale entităţii şi aplicarea cadrului de 

raportare financiară aplicabil faptelor şi circumstanţelor entităţii. Partenerul de misiune trebuie 

să determine ce aspecte urmează a fi comunicate membrilor echipei misiunii care nu iau parte la 

discuţie. (a se vedea punctele A21-A23) 

Înţelegerea prevăzută a entităţii şi a mediului său, inclusiv a controlului intern al entităţii 

Entitatea şi mediul său 

11. Auditorul trebuie să înţeleagă următoarelor aspecte: 

(a) Sectorul de activitate, de reglementare si alţi factori externi relevanţi inclusiv cadrul 

general de raportare financiară aplicabil. (a se vedea punctele A24-A29) 

(b) Natura entităţii, inclusiv: 

(i) operaţiunile sale; 

(ii) structurile sale de proprietate şi guvernanţă; 

(iii) tipurile de investiţii pe care entitatea le face şi pe care plănuieşte să le facă, 

inclusiv investiţiile în entităţi cu scop special; şi 

(iv) modul în care entitatea este structurată şi finanţată  

pentru a îi permite auditorului să înţeleagă clasele de tranzacţii, solduri ale 

conturilor şi prezentări aşteptate în situaţiile financiare. (a se vedea punctele A30-

A34) 

(c) Selectarea şi aplicarea politicilor contabile de către entitate, inclusiv motivele 

modificării acestora. Auditorul trebuie să evalueze măsura în care politicile contabile 

ale entităţii sunt adecvate activităţii sale şi consecvente cadrului de raportare 

financiară aplicabil şi politicilor contabile utilizate în sectorul de activitate relevant. 

(a se vedea punctul A35) 

(d) Obiectivele şi strategiile entităţii şi acele riscuri ale afacerii aferente acestora care pot 

avea drept rezultat riscuri de denaturare semnificativă. (a se vedea punctele A36-

A42) 



 

(e) Evaluarea si revizuirea performanţei financiare a entităţii. (a se vedea punctele A43-

A48) 

 

Controlul intern al entităţii 

12. Auditorul trebuie să înţeleagă controlului intern relevant pentru audit. Deşi este probabil 

ca majoritatea controalelor relevante pentru audit să fie aferente raportării financiare, nu toate 

controalele care sunt aferente raportării financiare sunt relevante pentru audit. Măsura în care un 

control, individual sau în combinaţie cu altele, este relevant pentru audit depinde de 

raţionamentul profesional al auditorului. (a se vedea punctele A49-A72) 

 

Natura şi amploarea înţelegerii controalelor relevante  

13. Atunci când se obţine o înţelegere a controalelor care sunt relevante pentru audit, auditorul 

trebuie să evalueze conceperea acestor controale şi să determine măsura în care acestea au fost 

implementate, prin efectuarea de proceduri suplimentare intervievării personalului entităţii. (a se 

vedea punctele A73-A75) 

 

Componente ale controlului intern 

Mediul de control 

14. Auditorul trebuie să  înţeleagă mediul de control. Ca parte a obţinerii acestei înţelegeri, 

auditorul trebuie să evalueze măsura în care: 

(a) Conducerea, cu supravegherea persoanelor însărcinate cu guvernanţa, a creat şi 

menţinut o cultură bazată pe onestitate şi conduită etică; şi 

(b) Punctele forte ale elementelor mediului de control asigură o bază adecvată pentru 

celelalte componente ale controlului intern, şi măsura în care aceste alte componente 

nu sunt subminate de deficienţele mediului de control. (a se vedea punctele A76-

A86) 

 

Procesul de evaluare a riscului entităţii 

15. Auditorul trebuie să înţeleagă măsura în care entitatea dispune de un proces pentru: 

(a) Identificarea riscurilor afacerii relevante pentru obiectivele de raportare financiară; 

(b) Estimarea semnificaţiei riscurilor; 

(c) Evaluarea probabilităţii apariţiei acestora; şi 

(d) Decizia cu privire la acţiunile de abordare a acestor riscuri. (a se vedea punctul A87) 

16. Dacă entitatea a stabilit un astfel de proces (denumit în continuare „procesul de evaluare 

a riscului entităţii”), auditorul trebuie să înţeleagă a acestuia şi a rezultatelor aferente. Dacă 

auditorul identifică riscuri de denaturare semnificativă pe care conducerea nu a reuşit să le 

identifice, auditorul trebuie să evalueze dacă a existat un risc adiacent care estimează că ar fi 

fost identificat prin procesul de evaluare a riscului entităţii. Dacă există un astfel de risc, 

auditorul trebuie să înţeleagă motivul pentru care procesul respectiv nu a dus la identificarea 

riscului şi trebuie să evalueze măsura în care procesul este adecvat circumstanţelor sale sau să 

determine dacă există o deficienţă semnificativă a controlului intern în ceea ce priveşte procesul 

de evaluare a riscului entităţii. 

17. Dacă entitatea nu a stabilit un astfel de proces sau dispune de un proces ad-hoc, 

auditorul trebuie să discute cu membrii conducerii măsura în care riscurile afacerii relevante 

pentru obiectivele de raportare financiară au fost identificate şi modul în care au fost abordate. 

Auditorul trebuie să evalueze măsura în care absenţa unui proces de evaluare a riscului 

documentat este adecvat circumstanţelor, sau să determine măsura în care aceasta reprezintă o 

deficienţă semnificativă a controlului intern. (a se vedea punctul A88) 

 

Sistemul informaţional, inclusiv procesele de afaceri aferente, relevante pentru raportarea 



 

financiară şi comunicare 

18. Auditorul trebuie să înţeleagă sistemul informaţional, inclusiv procesele de afaceri 

aferente, relevante pentru raportarea financiară, inclusiv următoarele aspecte: 

(a) Clasele de tranzacţii din operaţiunile entităţii care sunt semnificative pentru situaţiile 

financiare; 

(b) Procedurile, atât din cadrul sistemelor de tehnologie a informaţiei (IT), cât şi a 

sistemelor manuale, prin care aceste tranzacţii sunt iniţiate, înregistrate, procesate, 

corectate după caz, transpuse în registrul Cartea mare şi raportate în situaţiile 

financiare; 

(c) Înregistrările contabile aferente, informaţiile justificative şi conturile specifice din 

situaţiile financiare care sunt utilizate pentru a iniţia, înregistra, procesa şi raporta 

tranzacţiile; aceasta include corectarea informaţiilor incorecte şi modul în care 

informaţiile sunt transferate în registrul Cartea mare. Înregistrările pot fi, fie 

manuale, fie în format electronic; 

(d) Modul în care sistemul informaţional captează evenimentele şi condiţiile, altele decât 

tranzacţiile, care sunt semnificative pentru situaţiile financiare; 

(e) Procesului de raportare financiară utilizat pentru întocmirea situaţiilor financiare ale 

entităţii, inclusiv a estimărilor contabile şi prezentărilor semnificative; şi 

(f) Controalelor aferente intrărilor din registru, inclusiv intrărilor non-standard, folosite 

la înregistrarea tranzacţiilor şi ajustărilor nerecurente, neobişnuite. (a se vedea 

punctele A89-A93) 

19. Auditorul trebuie să înţeleagă modul în care entitatea comunică rolurile şi 

responsabilităţile de raportare financiară şi aspectele semnificative privind raportarea financiară, 

inclusiv: (a se vedea punctele A94-A95) 

(a) A comunicărilor dintre conducere şi persoanele însărcinate cu guvernanţa; şi 

(b) A comunicărilor externe, precum cele cu autorităţile de reglementare.  

Activităţile de control relevante pentru audit 

20. Auditorul trebuie să înţeleagă activităţile de control relevante pentru audit, acestea fiind 

cele pe care auditorul le consideră necesar a fi înţelese în vederea evaluării riscurilor de 

denaturare semnificativă la nivelul afirmaţiilor şi conceperii unor proceduri de audit ulterioare 

ca răspuns la riscurile evaluate. Un audit nu cere o înţelegere a tuturor activităţilor de control 

aferente fiecărei clase semnificative de tranzacţii, solduri ale conturilor şi prezentări în situaţiile 

financiare sau fiecărei afirmaţii relevante pentru acestea. (a se vedea punctele A96-A102) 

21. În înţelegerea activităţilor de control ale entităţii, auditorul trebuie să înţeleagă modul în 

care entitatea a răspuns la riscurile aferente sectorului informatic. (a se vedea punctele A103-

A105) 

Monitorizarea controalelor 

22. Auditorul trebuie să înţeleagă activităţile principale pe care entitatea le utilizează pentru 

a monitoriza controlul intern relevant pentru raportarea financiară, inclusiv pe cele aferente 

acelor activităţi de control relevante pentru audit, precum şi modul în care entitatea iniţiază 

acţiuni de remediere a deficienţelor din cadrul controalelor sale. (a se vedea punctele A106-

A108) 

 



 

23. Dacă entitatea are o funcţie de audit intern,
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 auditorul trebuie să înţeleagă natura 

responsabilităţilor funcţiei de audit intern, statutul său organizaţional şi activităţile desfăşurate 

sau care urmează a fi desfăşurate. (a se vedea punctele A109-A116) 

24. Auditorul trebuie să înţeleagă sursele de informaţii utilizate în activităţile de monitorizare 

ale entităţii şi a bazei în funcţie de care conducerea consideră informaţiile suficient de credibile în 

acest scop. (a se vedea punctul A117) 

Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă  

25. Auditorul trebuie să identifice şi să evalueze riscurile de denaturare semnificativă: 

(a) la nivelul situaţiilor financiare; şi (a se vedea punctele A118-A121) 

(b) la nivelul afirmaţiilor pentru clasele de tranzacţii, solduri ale conturilor şi prezentări 

(a se vedea punctele A122-A126)  

 pentru a asigura o bază pentru conceperea şi desfăşurarea procedurilor de audit 

ulterioare. 

26. În acest scop, auditorul trebuie: 

(a) Să identifice riscurile de-a lungul procesului de înţelegere a entităţii şi a mediului 

său, inclusiv a controalelor relevante care se referă la riscuri şi prin luarea în 

considerare a claselor de tranzacţii, solduri ale conturilor, şi prezentărilor din 

situaţiile financiare; (a se vedea punctele A127-A128) 

(b) Să evalueze riscurile identificate şi măsura în care acestea se referă mai degrabă la 

situaţiile financiare ca întreg şi pot afecta numeroase afirmaţii; 

(c) Să coreleze riscurile identificate cu ceea ce ar putea funcţiona greşit la nivelul 

afirmaţiilor, ţinând cont de controalele relevante pe care auditorul intenţionează să le 

testeze; şi (a se vedea punctele A129-A131) 

(d) Să ia în considerare probabilitatea denaturării, inclusiv posibilitatea unor multiple 

denaturări, şi măsura în care dimensiunea eventualei denaturări ar putea avea drept 

rezultat o denaturare semnificativă. 

Riscuri care impun considerente speciale de audit 

27. Ca parte a evaluării riscului după cum este descris la punctul 25, auditorul trebuie să 

determine măsura în care oricare dintre riscurile identificate, reprezintă, potrivit raţionamentului 

auditorului, riscuri semnificative. În exercitarea acestui raţionament, auditorul trebuie să 

excludă efectele controalelor identificate aferente riscului. 

28. În exercitarea raţionamentului prin care unele riscuri sunt considerate riscuri 

semnificative, auditorul trebuie să ia în considerare cel puţin următoarele: 

(a) Măsura în care riscul este un risc de fraudă; 

(b) Măsura în care riscul este legat de aspecte recente semnificative economice, 

contabile sau de altă natură şi, deci, necesită o atenţie specială; 

(c) Complexitatea tranzacţiilor; 

(d) Măsura în care riscul implică tranzacţii semnificative cu părţile afiliate; 

(e) Gradul de subiectivitate în evaluarea informaţiilor financiare aferente riscului, în 

special acele evaluări care implică o gamă largă de incertitudini de evaluare; şi 

(f) Măsura în care riscul implică tranzacţii semnificative care sunt în afara activităţii 

normale a entităţii, sau care par a fi neobişnuite, din alte privinţe. (a se vedea 

punctele A132-A136) 

29. Dacă auditorul a determinat că există un risc semnificativ, auditorul trebuie să înţeleagă  

controalele entităţii, inclusiv activităţile de control, relevante pentru acel risc. (a se vedea 

punctele A137-A139) 

 

Riscuri pentru care numai procedurile de fond nu asigură suficiente probe de audit adecvate  

                                                 
29 ISA 610 (Revizuit), Utilizarea activităţii auditorilor interni, punctul 14 defineşte termenul „funcţia de audit intern” în contextul ISA-urilor.  



 

30. Cu privire la anumite riscuri, auditorul poate considera că nu este posibilă sau realizabilă 

obţinerea de suficiente probe de audit adecvate numai în urma procedurilor de fond. Astfel de 

riscuri pot fi aferente înregistrării inexacte sau incomplete a claselor obişnuite şi semnificative 

de tranzacţii sau solduri ale conturilor, ale căror caracteristici permit adesea procesarea foarte 

automatizată cu intervenţie manuală redusă sau fără intervenţie manuală. În astfel de cazuri, 

controalele entităţii asupra acestor riscuri sunt relevante pentru audit şi auditorul trebuie să le 

înţeleagă. (a se vedea punctele A140-A142) 

 

Modificarea evaluării riscului 

31. Evaluarea de către auditor a riscurilor de denaturare semnificativă la nivelul afirmaţiilor se 

poate modifica pe parcursul auditului, pe măsură ce se obţin probe suplimentare de audit. În cazurile 

în care auditorul obţine probe de audit prin derularea unor proceduri de audit  suplimentare sau dacă 

se obţin informaţii noi, oricare dintre acestea ar fi în contradicţie cu probele de audit pe care 

auditorul îşi bazează iniţial evaluarea, auditorul trebuie să verifice evaluarea şi să modifice, în 

consecinţă, procedurile de audit ulterioare. (a se vedea punctul A143) 

Documentaţia 

32. Auditorul trebuie să includă în documentaţia de audit:
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(a) Discuţia din cadrul echipei misiunii, aşa cum prevede punctul 10, şi deciziile 

semnificative care au fost luate; 

(b) Elementele principale ale înţelegerii obţinute cu privire la fiecare dintre aspectele 

entităţii şi ale mediului său specificate la punctul 11 şi ale fiecărei componente a 

controlului intern specificate la punctele 14- 24; sursele de informaţii de pe urma 

cărora a fost obţinută această înţelegere; şi procedurile de evaluare a riscului 

efectuate; 

(c) Riscurile identificate şi evaluate de denaturare semnificativă la nivelul situaţiilor 

financiare şi la nivelul afirmaţiilor, aşa cum prevede punctul 25; şi 

(d) Riscurile identificate şi controalele aferente cu privire la care auditorul a obţinut o 

înţelegere, ca rezultat al cerinţelor de la punctele 27-30. (a se vedea punctele A144-

A147) 

 

*** 

 

Aplicare şi alte materiale explicative 

Proceduri de evaluare a riscului şi activităţi conexe (a se vedea punctul 5) 

A1. Înţelegerea entităţii şi a mediului său, inclusiv a controlului intern al entităţii (denumită 

în cele ce urmează „înţelegerea entităţii”), este un proces dinamic continuu de colectare, 

actualizare şi analiză a informaţiilor pe parcursul auditului. Înţelegerea stabileşte un cadru de 

referinţă în cadrul căruia auditorul planifică auditul şi îşi exercită raţionamentul profesional pe 

parcursul auditului, de exemplu, atunci când: 

 Evaluează riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare; 

 Determină pragul de semnificaţie în conformitate cu ISA 320
31

; 

 Analizează caracterul adecvat al selectării şi aplicării politicilor contabile, precum şi 

gradul de adecvare al prezentărilor din situaţiile financiare; 

 Identifică domeniile în care poate fi necesară o atenţie specială acordată auditului, de 

exemplu, tranzacţiile cu părţi afiliate, gradul de adecvare al utilizării de către 

conducere a prezumţiei de continuitate a activităţii, sau luarea în considerare a 

scopului comercial al tranzacţiilor; 

                                                 
30 ISA 230, Documentaţia de audit, punctele 8-11 şi punctul A6 
31 ISA 320, Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit 



 

 Elaborează aşteptările de utilizat atunci când se efectuează proceduri analitice; 

 Răspunde la riscurile evaluate de denaturare semnificativă, inclusiv atunci când 

concepe şi derulează proceduri ulterioare de audit pentru a obţine suficiente probe de 

audit adecvate; şi 

 Evaluează gradul de suficienţă şi adecvare al probelor de audit obţinute, precum 

gradul de adecvare al prezumţiilor şi al declaraţiilor verbale şi scrise ale conducerii. 

A2.  Informaţiile obţinute prin efectuarea de proceduri de evaluare a riscului şi activităţi conexe 

pot fi utilizate de către auditor drept probe de audit pentru a susţine evaluările riscurilor de 

denaturare semnificativă. În plus, auditorul poate obţine probe de audit referitoare la clasele de 

tranzacţii, solduri ale conturilor, sau prezentări şi afirmaţii conexe privind eficienţa operaţională a 

controalelor, chiar dacă astfel de proceduri nu au fost planificate în mod special ca proceduri de 

fond sau teste ale controalelor. Auditorul poate alege, de asemenea, să efectueze proceduri de fond 

sau teste ale controalelor simultan cu procedurile de evaluare a riscurilor, pentru că este eficient să 

acţioneze astfel. 

A3.  Auditorul foloseşte raţionamentul profesional pentru a determina amploarea înţelegerii 

necesare. Principala atenţie a auditorului se referă la măsura în care înţelegerea care a fost 

obţinută este suficientă pentru a îndeplini obiectivul declarat în prezentul ISA. Nivelul de 

înţelegere generală care este prevăzut de către auditor este inferior celui deţinut de conducere în 

gestionarea entităţii. 

A4.  Riscurile care urmează a fi evaluate le includ atât pe cele cauzate de eroare, cât şi pe cele 

cauzate de fraudă, şi ambele sunt acoperite de prezentul ISA. Totuşi,  frauda este atât de 

importantă încât cerinţe şi îndrumări suplimentare sunt incluse în ISA 240 în raport cu procedurile 

de evaluare a riscului şi activităţile conexe pentru a se obţine informaţii care sunt utilizate în 

identificarea riscurilor de denaturare semnificativă cauzate de fraudă.
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A5.  Deşi auditorului i se impune să efectueze toate procedurile de evaluare a riscului 

descrise la punctul 6 pe parcursul obţinerii înţelegerii necesare a entităţii (a se vedea punctele 

11-24), auditorului nu i se impune să le efectueze pe toate pentru fiecare aspect al înţelegerii. 

Alte proceduri pot fi efectuate atunci când informaţiile care urmează a fi obţinute în urma 

acestora pot fi utile în identificarea riscurilor de denaturare semnificativă. Exemple de astfel de 

proceduri includ: 

 Revizuirea informaţiilor obţinute din surse externe precum ziarele comerciale şi 

economice; rapoarte ale analiştilor, băncilor, sau agenţiilor de rating; sau publicaţii 

de reglementare sau financiare. 

 Intervievări ale consilierului juridic extern al entităţii sau ale experţilor evaluatori pe 

care entitatea i-a utilizat. 

 

Intervievarea conducerii, a funcţiei de audit intern  şi ale altor categorii de personal din cadrul 

entităţii [a se vedea punctul 6 litera (a)] 

A6.  Majoritatea informaţiilor obţinute în urma intervievărilor de către auditor sunt obţinute 

de la conducere şi de la persoanele responsabile cu raportarea financiară. Informaţii pot fi 

obţinute de către auditor şi prin intervievarea funcţiei de audit intern, dacă entitatea are o astfel 

de funcţie, precum şi a altor persoane din cadrul entităţii. 

 A7. Auditorul poate, de asemenea, obţine informaţii, sau o perspectivă diferită pentru 

identificarea riscurilor de denaturare semnificativă, prin intervievări ale altor categorii de 

personal din cadrul entităţii şi ale altor angajaţi cu niveluri de autoritate diferite. De exemplu: 

 Intervievările direcţionate către persoanele însărcinate cu guvernanţa îl pot ajuta pe 

auditor să înţeleagă mediul în care sunt întocmite situaţiile financiare. ISA 260
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32 ISA 240, Responsabilităţile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor financiare, punctele 12-24 
33 ISA 260, Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa, punctul 4 litera (b) 



 

identifică importanţa unei comunicări bi-direcţionale eficiente în a-l asista pe auditor 

să obţină informaţii în acest sens de la persoanele însărcinate cu guvernanţa. 

 Intervievările angajaţilor implicaţi în iniţierea, procesarea sau înregistrarea tranzacţiilor 

complexe sau neobişnuite îl pot ajuta pe auditor să evalueze gradul de adecvare al 

selectării şi aplicării anumitor politici contabile. 

 Intervievările direcţionate către consilierul juridic intern pot furniza informaţii despre 

aspecte precum litigiile, conformitatea cu legile şi reglementările, cunoştinţe despre 

fraudă sau frauda suspectată care afectează entitatea, garanţii, obligaţii post-vânzare, 

acorduri (precum asocierile în participaţie) cu parteneri de afaceri şi semnificaţia 

termenilor contractuali. 

 Intervievările direcţionate către personalul de marketing şi vânzări pot furniza 

informaţii privind modificările strategiilor de marketing ale entităţii, tendinţelor 

comerciale sau acordurilor contractuale cu clienţii săi. 

 Intervievările direcţionate către funcţia de gestionare a riscului (sau către cei care 

realizează astfel de roluri) pot furniza informaţii cu privire la riscurile operaţionale şi 

de reglementare care ar putea influenţa raportarea financiară. 

 Intervievările direcţionate către personalul responsabil de sistemul informaţional pot 

furniza informaţii privind modificările sistemului, deficienţe ale sistemului sau de 

control sau alte informaţii privind riscurile aferente sistemului.  

 

A8. Deoarece înţelegerea entităţii şi a mediului său este un proces continuu, dinamic, 

intervievările realizate de auditor pot avea loc pe întreaga durată a misiunii de audit. 

 

Intervievarea funcţiei de audit intern 

 

A9. Dacă o entitate are o funcţie de audit intern, intervievarea persoanelor din cadrul respectivei 

funcţii poate furniza informaţii utile pentru auditor în demersul de înţelegere a entităţii şi 

de identificare şi evaluare a riscurilor de denaturări semnificative la nivelul situaţiilor 

financiare şi al afirmaţiilor. În cursul activităţii sale, este posibil ca funcţia de audit intern 

să fi obţinut informaţii cu privire la operaţiunile unei entităţi şi la riscurile de afaceri ale 

acesteia şi este posibil să existe constatări pe baza acestei activităţi, cum ar fi deficienţe 

identificate ale controlului sau riscuri, care ar putea reprezenta o contribuţie valoroasă 

pentru înţelegerea de către auditor a entităţii, pentru evaluarea riscului de către auditor şi 

pentru alte aspecte ale auditului. Prin urmare, intervievările auditorului sunt realizate 

indiferent dacă auditorul preconizează că va utiliza sau nu activitatea funcţiei de audit 

intern pentru a modifica natura sau plasarea în timp, sau pentru a reduce amploarea 

procedurilor de audit ce urmează a fi realizate.
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 Intervievările de o relevanţă deosebită pot 

fi cele referitoare la aspectele pe care funcţia de audit intern le-a adus în atenţia celor 

însărcinaţi cu guvernanţa şi rezultatele procesului funcţiei de evaluare a riscului. 

  

A10. Dacă, pe baza răspunsurilor la intervievările auditorului, pare că există constatări care ar 

putea fi relevante pentru raportarea financiară şi auditul entităţii, auditorul poate considera 

adecvat să citească rapoartele aferente realizate de funcţia de audit intern. Exemple ale 

rapoartelor funcţiei de audit intern care ar putea fi relevante includ documentele de 

strategie şi planificare ale funcţiei şi rapoartele care au fost întocmite pentru conducere sau 

pentru persoanele însărcinate cu guvernanţa şi care descriu constatările din examinările 

funcţiei de audit intern.  

                                                 
34 Prevederile relevante sunt incluse în ISA 610 (Revizuit) 



 

A11. Mai mult, în conformitate cu ISA 240
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, dacă funcţia de audit intern oferă auditorului 

informaţii privind orice fraudă reală, suspectată sau presupusă, auditorul ţine cont de aceste 

informaţii în identificarea riscului de denaturare semnificativă datorată fraudei. 

A12. Persoanele adecvate din cadrul funcţiei de audit intern care răspund intervievărilor sunt 

acelea care, în opinia auditorului, deţin cunoştinţe, experienţă şi autoritate corespunzătoare, 

cum ar fi directorul de audit intern sau, în funcţie de circumstanţe, alt personal al funcţiei. 

Auditorul poate, de asemenea, considera adecvat să aibă întâlniri periodice cu aceste 

persoane.  

 

Considerente specifice entităţilor din sectorul public (a se vedea punctul 6 litera (a)) 

 

A13. Auditorii entităţilor din sectorul public au adesea responsabilităţi suplimentare în ceea ce 

priveşte controlul intern şi respectarea legilor şi reglementărilor aplicabile. Intervievarea 

persoanelor adecvate din cadrul funcţiei de audit intern poate ajuta auditorul în 

identificarea riscului de neconformitate semnificativă cu legile şi reglementările aplicabile 

şi a riscului existenţei deficienţelor în cadrul controlului intern asupra raportării financiare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Proceduri analitice [a se vedea punctul 6 litera (b)] 

A14.  Procedurile analitice efectuate drept proceduri de evaluare a riscului pot identifica aspecte 

ale entităţii cu care auditorul nu era la curent şi pot ajuta la evaluarea riscurilor de denaturare 

semnificativă pentru a furniza o bază pentru conceperea şi implementarea de răspunsuri la 

riscurile evaluate. Procedurile analitice efectuate drept proceduri de evaluare a riscului pot include 

atât informaţiile financiare, cât şi nefinanciare, de exemplu, raportul dintre vânzări şi suprafaţa 

spaţiului de vânzare sau volumul bunurilor vândute.  

A15.  Procedurile analitice pot ajuta la identificarea existenţei tranzacţiilor sau evenimentelor 

neobişnuite, şi valorilor, ponderilor şi tendinţelor care ar putea indica aspecte cu implicaţii 

semnificative pentru audit. Relaţiile neobişnuite sau neaşteptate care sunt identificate pot ajuta 

auditorul în identificarea riscurilor de denaturare semnificativă, în special a riscurilor de 

denaturare semnificativă cauzate de fraudă. 

A16.  Totuşi, atunci când astfel de proceduri analitice utilizează date agregate la un nivel superior 

(aceasta poate fi situaţia procedurilor analitice efectuate drept proceduri de evaluare a riscului), 

rezultatele acestor proceduri analitice furnizează doar un punct de reper general iniţial despre 

măsura în care poate exista o denaturare semnificativă. În consecinţă, în astfel de cazuri, luarea în 

considerare a altor informaţii care au fost colectate în timpul identificării riscurilor de denaturare 

semnificativă împreună cu rezultatele acestor proceduri analitice pot ajuta auditorul în înţelegerea 

şi evaluarea rezultatelor procedurilor analitice. 

 

Considerente specifice entităţilor mici 

A17. Este posibil ca unele entităţi mici să nu dispună de informaţii financiare interimare sau 

lunare care să poată fi utilizate în scopul procedurilor analitice. În aceste circumstanţe, cu toate 

că auditorul poate efectua proceduri analitice limitate în scopul planificării auditului sau poate 

obţine unele informaţii prin intervievare, auditorul poate fi nevoit să planifice efectuarea de 

proceduri analitice pentru a identifica şi evalua riscurile de denaturare semnificativă atunci când 

o variantă primară a situaţiilor financiare ale entităţii este disponibilă. 

 

Observare şi inspecţie [a se vedea punctul 6 litera (c)] 

                                                 
35 ISA 240, punctul 19 



 

A18.  Observarea şi inspecţia pot susţine intervievările conducerii şi ale altor părţi şi pot 

furniza, de asemenea, informaţii despre entitate şi mediul său. Exemple de astfel de proceduri 

includ observarea sau inspecţia următoarelor: 

 Operaţiunilor entităţii. 

 Documentelor (precum planurile şi strategiile de afaceri), evidenţelor şi manualelor 

de control intern. 

 Rapoartelor întocmite de conducere (precum rapoartele trimestriale ale conducerii şi 

situaţiile financiare interimare) şi de persoanele însărcinate cu guvernanţa (precum 

procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de directori). 

 Sediului şi facilităţilor de producţie ale entităţii. 

Informaţii obţinute în perioadele anterioare (a se vedea punctul 9) 

A19.  Experienţa anterioară a auditorului cu privire la entitate şi la procedurile de audit 

efectuate în cadrul auditurilor anterioare pot furniza auditorului informaţii despre aspecte 

precum: 

 Denaturări anterioare şi măsura în care acestea au fost corectate la timp. 

 Natura entităţii şi a mediului său, şi a controlului intern al entităţii (inclusiv 

deficienţele din controlul intern). 

 Schimbări semnificative prin care entitatea sau operaţiunile sale se poate să fi trecută 

de la perioada financiară anterioară, care îl pot ajuta pe auditor să înţeleagă suficient 

entitatea pentru identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă. 

A20.  Auditorului i se impune să determine măsura în care informaţiile obţinute în perioadele 

anterioare rămân relevante, dacă auditorul intenţionează să utilizeze acele informaţii în scopul 

auditului curent. Aceasta deoarece modificările din mediul de control, de exemplu, pot afecta 

relevanţa informaţiilor obţinute în anul precedent. Pentru a determina măsura în care au avut loc 

modificări care pot afecta relevanţa acestor informaţii, auditorul poate derula intervievări şi 

poate efectua alte proceduri de audit adecvate, precum testele de parcurgere a sistemelor 

relevante. 

 

Discuţia din cadrul echipei misiunii (a se vedea punctul 10) 

A21.  Discuţia din cadrul echipei misiunii cu privire la susceptibilitatea ca situaţiile financiare 

ale entităţii să conţină denaturări semnificative:  

 Oferă o oportunitate pentru ca membrii mai experimentaţi ai echipei misiunii, 

inclusiv partenerul de misiune, să îşi împărtăşească opiniile în baza cunoştinţelor lor 

despre entitate. 

 Permite membrilor echipei misiunii să facă schimb de informaţii privind riscurile 

afacerii la care este supusă entitatea şi privind modul în care, şi cazurile când, 

situaţiile financiare pot fi susceptibile de denaturare semnificativă cauzată de fraudă 

sau eroare. 

 Ajută membrii echipei misiunii să obţină o mai bună înţelegere a potenţialului de 

denaturare semnificativă a situaţiilor financiare în domenii specifice atribuite 

acestora, şi să înţeleagă modul în care rezultatele procedurilor de audit pe care le 

efectuează pot afecta alte aspecte ale auditului inclusiv deciziile privind natura, 

plasarea în timp sau amploarea procedurilor de audit ulterioare. 

 Furnizează, pentru membrii echipei misiunii, o bază de comunicare şi schimb de noi 

informaţii obţinute pe parcursul auditului care pot afecta evaluarea riscurilor de 

denaturare semnificativă sau procedurile de audit efectuate pentru a aborda aceste 

riscuri. 

ISA 240 furnizează cerinţe şi îndrumări suplimentare în legătură cu discuţia echipei 



 

misiunii cu privire la riscurile de fraudă.
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A22. Nu este întotdeauna necesar sau practic pentru o discuţie să includă toţi membrii într-o 

sigură sesiune (ca, de exemplu, într-un audit efectuat în mai multe locaţii), şi nici nu este necesar 

ca toţi membrii echipei misiunii să fie informaţi în legătură cu toate deciziile care se iau în cadrul 

discuţiei. Partenerul de misiune poate discuta aspecte cu membrii principali ai echipei misiunii 

inclusiv, dacă se consideră potrivit, cu specialiştii şi cu persoanele responsabile cu auditul 

componentelor, în timp ce deleagă discuţia cu alte părţi, ţinând cont de amploarea comunicării 

considerată necesară în cadrul echipei misiunii. Un plan de comunicare, convenit cu partenerul de 

misiune, poate fi util. 

 

Considerente specifice entităţilor mici 

A23. Multe audituri mici sunt desfăşurate integral de către partenerul de misiune (care poate fi 

un practician individual). În astfel de situaţii, partenerul de misiune este cel care, derulând 

personal planificarea auditului, ar fi responsabil pentru luarea în considerare a posibilităţii ca 

situaţiile financiare ale entităţii să conţină denaturări semnificative cauzate de fraudă sau eroare. 

Înţelegerea prevăzută a entităţii şi a mediului său, inclusiv a controlului intern al entităţii 

Entitatea şi mediul său 

Factori aferenţi domeniului de activitate, factori de reglementare şi alţi factori externi [a se 

vedea punctul 11 litera (a)] 

Factori aferenţi domeniului de activitate 

A24.  Factorii relevanţi aferenţi domeniului de activitate includ condiţiile din domeniul de 

activitate precum mediul concurenţial, relaţiile cu furnizorii şi clienţii şi progresele tehnologice. 

Exemplele de aspecte pe care auditorul le poate lua în considerare includ: 

 Piaţa şi concurenţa, inclusiv cererea, capacitatea, şi concurenţa preţurilor. 

 Activitatea ciclică sau sezonieră. 

 Tehnologia de produs aferentă produselor entităţii. 

 Aprovizionarea cu energie electrică şi costurile acesteia. 

A25.  Domeniul în care activează entitatea poate genera riscuri specifice de denaturare 

semnificativă care decurg din natura activităţii sau gradul de reglementare. De exemplu, 

contractele pe termen lung pot implica estimări semnificative ale veniturilor şi cheltuielilor care 

generează riscuri de denaturare semnificativă. În astfel de cazuri, este important ca echipa 

misiunii să includă membri cu un nivel suficient de cunoştinţe şi experienţă relevante.
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Factori de reglementare 

A26.  Factorii relevanţi de reglementare includ mediul de reglementare. Mediul de 

reglementare încorporează, printre altele, cadrul general de raportare financiară aplicabil şi 

mediul legal şi politic. Exemple de aspecte pe care auditorul le poate lua în considerare includ: 

 Principiile contabile şi practicile specifice domeniului de activitate. 

 Cadrul general de reglementare pentru un domeniu de activitate reglementat. 

 Legislaţia şi reglementările care afectează semnificativ operaţiunile entităţii, inclusiv 

activităţile de supraveghere directă. 

 Fiscalitatea (corporativă şi de altă natură). 

 Politicile guvernamentale care afectează în prezent derularea activităţii entităţii, 

precum controale monetare, inclusiv controale ale schimbului valutar, stimulente 

fiscale, financiare (de exemplu, programe de subvenţii guvernamentale), şi politici de 

restricţionare tarifare sau comerciale. 

 Cerinţele de mediu care afectează domeniul de activitate şi activitatea entităţii. 
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A27.  ISA 250 include anumite cerinţe specifice aferente cadrului legal şi de reglementare 

aplicabil entităţii şi domeniului de activitate sau sectorului în care operează entitatea.
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Considerente specifice entităţilor din sectorul public  

A28. Pentru auditurile entităţilor din sectorul public, legea, reglementările sau altă autoritate pot 

afecta operaţiunile entităţii. Astfel de elemente sunt esenţial de luat în considerare pentru a 

înţelege entitatea şi mediul său. 

 

Alţi factori externi 

A29.  Exemple de alţi factori externi care afectează entitatea pe care auditorul îi poate lua în 

considerare includ condiţiile economice generale, ratele dobânzii şi disponibilitatea finanţării, 

precum şi inflaţia sau reevaluarea monedei. 

 

Natura Entităţii [a se vedea pctul.11 litera (b)] 

A30.  Înţelegerea naturii unei entităţi îi permite auditorului să înţeleagă astfel de aspecte 

precum: 

 Măsura în care entitatea are o structură complexă, de exemplu dispune de sucursale 

sau alte componente în locaţii multiple. Structurile complexe introduc adesea aspecte 

care pot genera riscuri de denaturare semnificativă. Astfel de aspecte pot include 

măsura în care fondul comercial, asocierile în participaţie, investiţiile sau entităţile 

cu scop special sunt contabilizate adecvat. 

 Forma de proprietate, şi relaţiile dintre proprietari şi alte persoane sau entităţi. 

Această înţelegere ajută la determinarea măsurii în care tranzacţiile cu părţi afiliate 

au fost identificate şi contabilizate adecvat. ISA 550
39

 stabileşte cerinţe şi furnizează 

îndrumări cu privire la considerentele auditorului relevante pentru părţile afiliate. 

A31.  Exemplele de aspecte pe care auditorul le poate lua în considerare la înţelegerea naturii 

entităţii includ: 

 Operaţiuni de afaceri precum: 

o Natura surselor de venit, produselor sau serviciilor, şi pieţelor, inclusiv 

implicarea în comerţul electronic, precum activităţi de vânzări şi marketing prin 

Internet. 

o Derularea de operaţiuni (de exemplu, etape şi metode de producţie, sau activităţi 

expuse riscurilor de mediu). 

o Alianţe, asocieri în participaţie şi activităţi de externalizare. 

o Dispersie geografică şi segmentare pe domenii de activitate. 

o Locaţia facilităţilor de producţie, depozitelor şi birourilor, şi locaţia şi cantităţile 

stocurilor. 

o Clienţi principali şi furnizori importanţi de bunuri şi servicii, acorduri de angajare 

(inclusiv existenţa unor contracte sindicale, pensii şi alte beneficii post-angajare, 

opţiuni de cumpărare de acţiuni sau acorduri privind acordarea de stimulente sub 

formă de bonusuri şi reglementări guvernamentale legate de aspectele angajării). 

o Activităţi de cercetare şi dezvoltare şi cheltuieli. 

o Tranzacţii cu părţile afiliate. 

 Investiţii şi activităţi investiţionale - precum: 

o Achiziţii sau dezinvestiri planificate sau efectuate recent. 

o Investiţii şi cesionări de titluri de valori şi împrumuturi. 

o Activităţi de investiţii de capital. 
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o Investiţii în entităţi neconsolidate, inclusiv parteneriate, asocieri în participaţie şi 

entităţi cu scop special. 

 

 Finanţare şi activităţi de finanţare - precum: 

o Filiale importante şi entităţi asociate, inclusiv structuri consolidate şi 

neconsolidate. 

o Structura datoriilor şi termenii împrumuturilor, inclusiv angajamentele extra-

bilanţiere de finanţare şi contractele de leasing. 

o Uzufructuari (locali, străini, reputaţia în afaceri şi experienţa) şi părţi afiliate. 

o Utilizarea instrumentelor financiare derivate. 

 Raportare financiară - precum: 

o Principii contabile şi practici specifice domeniului de activitate, inclusiv categorii 

semnificative specifice domeniului de activitate (de exemplu, împrumuturi şi 

investiţii pentru bănci, sau activităţi de cercetare şi dezvoltare pentru fabricanţii 

de produse farmaceutice). 

o Practici de recunoaştere a veniturilor. 

o Contabilizarea valorilor juste. 

o Active, datorii şi tranzacţii valutare. 

o Contabilizarea tranzacţiilor neobişnuite sau complexe, inclusiv a celor din 

domeniile controversate sau în curs de dezvoltare (de exemplu, contabilizarea 

compensărilor pe bază de acţiuni). 

A32.  Modificările semnificative ale entităţii din perioadele anterioare pot genera sau modifica 

riscurile de denaturare semnificativă. 

 

Natura entităţilor cu scop special 

A33.  O entitate cu scop special (uneori denumita vehicul cu scop special) este o entitate care 

este, în general, înfiinţată pentru un scop restrâns şi bine definit, precum a realiza un contract de 

leasing sau o titlurizare de active financiare, sau a desfăşura activităţi de cercetare şi dezvoltare. 

Aceasta poate lua forma unei corporaţii, a unui trust, parteneriat sau entitate neîncorporată. 

Entitatea în numele căreia a fost creată entitatea cu scop special poate, adeseori, transfera active 

acesteia din urmă (de exemplu, ca parte a unei tranzacţii de derecunoaştere care implică active 

financiare), poate obţine dreptul de a utiliza activele acesteia sau de a desfăşura servicii pentru 

aceasta, în timp ce alte părţi pot furniza finanţarea ei. Aşa cum indică ISA 550, în unele 

circumstanţe, o entitate cu scop special poate fi o parte afiliată a entităţii.
40

 

A34.  Cadrele generale de raportare financiară specifică deseori condiţiile detaliate care sunt 

considerate echivalente controlului, sau circumstanţele în care entitatea cu scop special ar trebui 

să fie luată în considerare pentru consolidare. Interpretarea cerinţelor acestor cadre generale cere, 

deseori, o cunoaştere detaliată a acordurilor relevante care implică entitatea cu scop special.  

 

Selectarea şi aplicarea politicilor contabile de către entitate [a se vedea punctul 11 litera 

(c)] 

A35.  O înţelegere a selectării şi aplicării politicilor contabile de către entitate poate include 

astfel de aspecte precum: 

 Metodele pe care entitatea le utilizează pentru a contabiliza tranzacţiile semnificative 

şi neobişnuite. 

 Efectul politicilor contabile semnificative în domenii controversate sau în curs de 

dezvoltare pentru care există o lipsă de îndrumări cu valoare de normă sau un 

consens. 
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 Modificări în politicile contabile ale entităţii. 

 Standardele de raportare financiară şi legile şi reglementările care sunt noi pentru 

entitate şi momentul şi modul în care entitatea va adopta aceste cerinţe. 

 

Obiective şi strategii şi riscurile aferente ale afacerii [a se vedea punctul 11 litera (d)] 

A36.  Entitatea îşi derulează activitatea în contextul factorilor aferenţi domeniului de activitate, 

factorilor de reglementare şi altor factori interni şi externi. Pentru a răspunde acestor factori, 

conducerea entităţii sau persoanele însărcinate cu guvernanţa definesc obiectivele, care reprezintă 

planurile generale pentru entitate. Strategiile sunt abordări prin care conducerea intenţionează să îşi 

atingă obiectivele. Obiectivele şi strategiile entităţii se pot modifica pe parcursul timpului. 

A37. Riscul afacerii este mai cuprinzător decât riscul de denaturare semnificativă al situaţiilor 

financiare, deşi îl include pe acesta din urmă. Riscul afacerii poate fi generat de o modificare 

sau de complexitate. Nerecunoaşterea nevoii de schimbare poate, de asemenea, genera risc al 

afacerii. Riscul afacerii poate apărea, de exemplu, din: 

 Conceperea de produse sau servicii noi care pot înregistra eşec; 

 Piaţă care, chiar dacă s-a dezvoltat cu succes, este neadecvată pentru a susţine un 

produs sau serviciu; sau 

 Defecte ale unui produs sau serviciu care pot avea drept rezultat datorii şi risc 

reputaţional. 

A38.  Înţelegerea riscurilor afacerii cu care se confruntă entitatea sporeşte probabilitatea de 

identificare a riscurilor de denaturare semnificativă, deoarece majoritatea riscurilor afacerii vor 

avea în cele din urmă consecinţe financiare şi, deci, un efect asupra situaţiilor financiare. Totuşi, 

auditorul nu are responsabilitatea de a identifica sau evalua toate riscurile afacerii deoarece nu 

toate riscurile afacerii generează riscuri de denaturare semnificativă. 

A39.  Exemplele de aspecte pe care auditorul le poate lua în considerare pentru înţelegerea 

obiectivelor, strategiilor şi riscurilor afacerii entităţii care pot avea drept rezultat un risc de 

denaturare semnificativă a situaţiilor financiare includ: 

 Evoluţiile din domeniul de activitate (un potenţial risc al afacerii ar putea fi, de exemplu, 

faptul că entitatea nu dispune de personalul sau de expertiza necesară pentru a trata 

modificările din domeniul de activitate). 

 Produsele şi serviciile noi (un potenţial risc al afacerii ar putea fi, de exemplu, 

existenţa unei răspunderi sporite privind produsul). 

 Extinderea activităţii (un potenţial risc al afacerii ar putea fi, de exemplu, faptul că 

cererea nu a fost estimată cu precizie). 

 Noile cerinţe contabile (un potenţial risc al afacerii ar putea fi, de exemplu, 

implementarea incompletă sau necorespunzătoare, sau costuri sporite). 

 Cerinţe de reglementare (un potenţial risc al afacerii ar putea fi, de exemplu, faptul 

că există o expunere legală sporită). 

 Cerinţe de finanţare actuale şi preconizate (un potenţial risc aferent al afacerii ar 

putea, de exemplu, implica pierderea finanţării din cauza incapacităţii entităţii de a 

respecta cerinţele). 

 Utilizarea echipamentelor IT (un potenţial risc al afacerii ar putea fi, de exemplu, 

faptul că sistemele şi procesele sunt incompatibile). 

 Efectele implementării unei strategii, în special orice efecte care vor duce la noi cerinţe 

contabile (un potenţial risc al afacerii ar putea fi, de exemplu, o implementare 

incompletă sau necorespunzătoare). 



 

A40.  Un risc al afacerii poate avea o consecinţă imediată pentru riscul de denaturare 

semnificativă pentru clasele de tranzacţii, solduri ale conturilor, şi prezentări la nivelul 

afirmaţiilor sau la nivelul situaţiilor financiare. De exemplu, riscul afacerii ce rezultă din 

scăderea portofoliului de clienţi poate spori riscul de denaturare semnificativă asociat evaluării 

creanţelor. Totuşi, acelaşi risc, în special în combinaţie cu o economie care se contractă, poate 

avea, de asemenea, o consecinţă pe termen mai lung, pe care auditorul o ia în considerare la 

evaluarea gradului de adecvare al prezumţiei de continuitate a activităţii. Faptul că un risc al 

afacerii poate avea drept rezultat un risc de denaturare semnificativă este, deci, luat în 

considerare din perspectiva circumstanţelor aferente entităţii. Exemple de condiţii şi evenimente 

care pot indica riscuri de denaturare semnificativă sunt indicate în Anexa 2. 

A41.  De obicei, conducerea identifică riscurile afacerii şi elaborează abordări care să 

răspundă acestora. Un astfel de proces de evaluare a riscului face parte din controlul intern şi 

este discutat în punctul 15 şi în punctele A87-A88. 

 

Considerente specifice entităţilor din sectorul public  

A42.  Pentru auditurile entităţilor din sectorul public, „obiectivele conducerii” pot fi 

influenţate de preocupări legate de răspunderea publică şi pot include obiective care îşi au 

sursele în lege, reglementare sau altă autoritate. 

Evaluarea şi revizuirea performanţei financiare a entităţii [a se vedea punctul 11 litera (e)] 

A43.  Conducerea şi alte părţi vor evalua şi revizui acele fapte pe care le consideră importante. 

Evaluările performanţei, externe sau interne, creează presiuni asupra entităţii. Acest presiuni, la 

rândul lor, pot motiva conducerea să ia măsuri pentru creşterea performanţei în afaceri sau pentru 

a denatura situaţiile financiare. În consecinţă, o înţelegere a performanţei entităţii ajută auditorul 

să analizeze măsura în care presiunile pentru atingerea standardelor de performanţă pot avea drept 

rezultat acţiuni ale conducerii care sporesc riscurile de denaturare semnificativă, inclusiv cele 

cauzate de fraudă. A se vedea ISA 240 pentru cerinţe şi îndrumări în legătură cu riscurile de 

fraudă. 

A44.  Evaluarea şi revizuirea performanţei financiare nu coincid cu monitorizarea controalelor 

(discutată ca o componentă a controlului intern la punctele A106-A117), deşi scopurile acestora 

se pot suprapune: 

 Evaluarea şi revizuirea performanţei vizează măsura în care performanţa afacerii 

îndeplineşte obiectivele stabilite de conducere (sau părţi terţe). 

 Monitorizarea controalelor vizează în mod special derularea eficientă a controlului 

intern. 

 În anumite cazuri, totuşi, indicatorii de performanţă furnizează, de asemenea, informaţii 

care îi permit conducerii să identifice deficienţele din controlul intern. 

A45.  Exemplele de informaţii generate intern utilizate de către conducere pentru evaluarea şi 

revizuirea performanţei financiare, şi pe care auditorul le poate lua în considerare, includ: 

 Indicatorii principali de performanţă (financiari şi nefinanciari) şi principalele 

ponderi, tendinţe şi statistici operaţionale. 

 Analizele performanţelor financiare în fiecare perioadă. 

 Bugete, previziuni, analiza variaţiei, informaţii pe segmente şi rapoarte pe divizie, 

departament sau alte niveluri ale performanţei. 

 Evaluări ale performanţelor angajaţilor şi politici de compensare prin stimulente. 

 Comparaţii ale performanţei unei entităţi cu cele ale concurenţilor. 



 

A46. Părţile externe pot, de asemenea, evalua şi revizui performanţa financiară a entităţii. De 

exemplu, informaţiile externe precum rapoartele analiştilor şi rapoartele agenţiilor de rating 

pentru credite pot reprezenta informaţii utile pentru auditor. Astfel de rapoarte pot fi adesea 

obţinute de la entitatea care este auditată. 

A47.  Măsurile interne pot pune în evidenţă rezultate sau tendinţe neaşteptate, care impun 

conducerii să determine cauza acestora şi să ia măsuri corective (inclusiv, în anumite cazuri, 

detectarea şi corectarea la timp a denaturărilor). Evaluările performanţei pot, de asemenea, 

indica auditorului faptul că riscurile de denaturare din situaţiile financiare aferente există într-

adevăr. De exemplu, evaluările performanţei pot indica faptul că entitatea a înregistrat o creştere 

sau profitabilitate neobişnuit de rapidă în comparaţie cu alte entităţi din acelaşi domeniu de 

activitate. Astfel de informaţii, mai ales dacă sunt combinate cu alţi factori precum acordarea de 

bonusuri pe baza performanţei sau remuneraţii stimulente, pot indica potenţialul risc de 

influenţă a conducerii în întocmirea situaţiilor financiare. 

 

Considerente specifice entităţilor mici 

A48.  Entităţile mici deseori nu au procese de evaluare şi revizuire a performanţei financiare. 

Prin interogarea conducerii se poate descoperi faptul că aceasta se bazează pe anumiţi indicatori 

principali pentru a evalua performanţa financiară şi pentru a lua măsuri adecvate. Dacă o astfel 

de interogare indică o absenţă a procesului de evaluare sau de revizuire a performanţei, poate 

exista un risc sporit ca denaturările să nu fie detectate şi corectate. 

Controlul intern al entităţii (a se vedea punctul 12) 

A49.  Înţelegerea controlului intern ajută auditorul în identificarea tipurilor de potenţiale 

denaturări şi a factorilor care afectează riscurile de denaturare semnificativă, precum şi la 

stabilirea naturii, plasării în timp şi amplorii procedurilor de audit ulterioare. 

A50  Următorul material de aplicare privind controlul intern este prezentat în patru secţiuni, 

după cum urmează: 

 Natura generală şi caracteristicile controlului intern. 

 Controalele relevante pentru audit. 

 Natura şi amploarea înţelegerii controalelor relevante. 

 Componentele controlului intern. 

 

Natura generală şi caracteristicile controlului intern (a se vedea punctul 12) 

 

Scopul controlului intern 

A51.  Control intern este conceput, implementat şi menţinut pentru a aborda riscurile 

identificate ale afacerii, care ameninţă atingerea oricăruia dintre obiectivele entităţii care se 

referă la: 

 Credibilitatea raportării financiare a entităţii; 

 Eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor acesteia; şi 

 Conformitatea sa cu legile şi reglementările aplicabile. 

 Modul în care controlul intern este conceput, implementat şi menţinut variază în funcţie 

de mărimea şi complexitatea entităţii. 

 

Considerente specifice entităţilor mici 

A52. Entităţile mici pot utiliza mijloace mai puţin structurate şi procese şi proceduri mai 

simple pentru a îşi atinge obiectivele. 

 

Limitările controlului intern 



 

A53.  Controlul intern, indiferent de cât este de eficient, poate furniza unei entităţi doar o 

asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor de raportare financiară a entităţii. 

Probabilitatea îndeplinirii acestora este afectată de limitările inerente controlului intern. Acestea 

includ realităţi precum faptul că raţionamentul uman în luarea de decizii poate fi eronat şi că 

slăbiciunile controlului intern pot apărea din cauza erorii umane. De exemplu, poate exista o 

eroare în conceperea sau în modificarea, unui control. De asemenea, efectuarea unui control 

poate să nu fie eficientă, ca atunci când informaţiile produse în scopul controlului intern (de 

exemplu, un raport de excepţie) nu sunt utilizate eficient deoarece persoana responsabilă de 

revizuirea informaţiilor nu înţelege scopul acestora sau nu reuşeşte să ia măsurile adecvate. 

A54.  În plus, controalele pot fi împiedicate prin complicitatea a două sau mai multe persoane 

sau eludarea controlului intern de către conducere. De exemplu, conducerea poate încheia 

acorduri separate cu clienţii care modifică termenii şi condiţiile contractelor standard de vânzare 

ale entităţii, ceea ce poate avea drept rezultat o recunoaştere necorespunzătoare a veniturilor. De 

asemenea, validări ale editărilor într-un program software care sunt concepute pentru a 

identifica şi raporta tranzacţiile care depăşesc limitele de credit specificate pot fi eludate sau 

dezactivate. 

A55.  În plus, pentru conceperea şi implementarea controalelor, conducerea poate emite 

raţionamente cu privire la natura şi amploarea controalelor pe care alege să le implementeze, şi 

la natura şi amploarea riscurilor pe care alege să şi le asume. 

 

Considerente specifice entităţilor mici 

A56.  Entităţile mici au adesea mai puţini angajaţi, ceea ce poate limita măsura în care 

segregarea sarcinilor este practicabilă. Totuşi, într-o societate mică gestionată de un proprietar, 

proprietarul-manager poate fi capabil să exercite o supraveghere mai eficientă decât într-o entitate 

mare. Această supraveghere poate compensa oportunităţile în general mai limitate pentru 

segregarea sarcinilor. 

A57.  Pe de altă parte, proprietarul-manager poate avea o mai mare capacitate de a eluda 

controalele deoarece sistemul de control intern este mai puţin structurat. Acest aspect este luat 

în considerare de către auditor la identificarea riscurilor de denaturare semnificativă cauzată de 

fraudă. 

 

Structurarea controlului intern pe componente 

A58.  Structurarea controlului intern pe următoarele cinci componente, în contextul ISA-urilor, 

oferă un cadru util pentru auditori pentru a lua în considerare modul în care diferite aspecte ale 

controlului intern al unei entităţi pot afecta auditul: 

(a) Mediul de control; 

(b) Procesul de evaluare a riscurilor entităţii; 

(c) Sistemul informaţional, inclusiv procesele de afaceri aferente, relevante pentru 

raportarea financiară, şi comunicare; 

(d) Activităţile de control; şi 

(e) Monitorizarea controalelor. 



 

 Structurarea nu reflectă neapărat modul în care o entitate concepe, implementează şi 

menţine controlul intern sau modul în care poate clasifica orice componentă specifică. Auditorii 

pot utiliza diferite terminologii sau cadre generale pentru a descrie diferitele aspecte ale 

controlului intern şi efectul acestora asupra auditului, pe lângă cele utilizate în prezentul ISA, cu 

condiţia ca toate componentele descrise în prezentul ISA să fie abordate. 

A59.  Materialul de aplicare referitor la cele cinci componente ale controlului intern, dat fiind 

faptul că acestea se referă la un audit al situaţiilor financiare, este descris la punctele A76-A117 

de mai jos. Anexa 1 furnizează explicaţii suplimentare ale acestor componente ale controlului 

intern. 

 

Caracteristicile elementelor manuale si automate ale controlului intern relevante pentru 

evaluarea riscurilor de către auditor 

A60.  Sistemul de control intern al unei entităţi conţine elemente manuale şi adesea elemente 

automate. Caracteristicile elementelor manuale sau automate sunt relevante pentru evaluarea 

riscurilor de către auditor şi pentru procedurile de audit ulterioare bazate pe acestea. 

A61.  Utilizarea elementelor manuale sau automate în controlul intern afectează, de asemenea, 

modalitatea în care sunt iniţiate, înregistrate, procesate şi raportate tranzacţiile: 

 Controalele dintr-un sistem manual pot include astfel de proceduri precum aprobări 

şi revizuiri ale tranzacţiilor, precum şi reconcilieri şi urmăriri ale elementelor 

reconciliante. În mod alternativ, o entitate poate utiliza proceduri automate de 

iniţiere, înregistrare, procesare şi raportare a tranzacţiilor, caz în care înregistrările în 

format electronic înlocuiesc documentele tipărite. 

 Controalele din sistemele informatice constau într-o combinaţie de controale 

automate (de exemplu, controale încorporate în programe informatice) şi controale 

manuale. Mai mult, controalele manuale pot fi independente de sistemul informatic, 

pot utiliza informaţii generate de sistemul informatic, sau pot fi limitate la 

monitorizarea funcţionării eficiente a sistemului informatic şi a controalelor 

automate şi la tratarea excepţiilor. Atunci când un sistem informatic este utilizat 

pentru a iniţia, înregistra, procesa sau raporta tranzacţii, sau alte date financiare de 

inclus în situaţiile financiare, sistemele şi programele pot include controale aferente 

afirmaţiilor corespunzătoare pentru conturi semnificative sau pot fi esenţiale pentru 

funcţionarea eficientă a controalelor manuale care depind de sistemul informatic. 

 Combinarea elementelor manuale şi automate de control intern ale unei entităţi diferă în 

funcţie de natura şi complexitatea modului de utilizare a sistemului informatic de către entitate. 

A62.  În general, sistemul informatic este benefic controlului intern al unei entităţi, 

permiţându-i entităţii să: 

 Aplice în mod consecvent normele de afaceri predefinite şi să efectueze calcule complexe 

pentru procesarea unor volume mari de tranzacţii sau date; 

 Să crească oportunitatea, disponibilitatea şi acurateţea informaţiilor; 

 Să faciliteze analiza suplimentară a informaţiilor; 

 Să amelioreze capacitatea de monitorizare a performanţei activităţilor entităţii şi a 

politicilor şi procedurilor acesteia; 

 Să reducă riscul de evitare a efectuării controalelor; şi 

 Să amelioreze capacitatea de realizare a unei segregări eficiente a sarcinilor prin 

implementarea controalelor de securitate în cadrul aplicaţiilor, bazelor de date, şi 

sistemelor de operare. 

A63.  Sistemul informatic presupune, de asemenea, riscuri specifice pentru controlul intern al 

unei entităţi, inclusiv, de exemplu: 

 Încredere acordată unor sisteme sau programe care procesează datele 

necorespunzător, procesează date inexacte, sau ambele. 



 

 Accesul neautorizat la date care poate avea drept rezultat distrugerea datelor sau 

modificări necorespunzătoare ale datelor, inclusiv înregistrarea de tranzacţii 

neautorizate sau inexistente, sau înregistrarea necorespunzătoare a tranzacţiilor. Pot 

apărea riscuri specifice atunci când utilizatori multipli accesează o bază de date 

comună. 

 Posibilitatea ca personalul IT să dobândească acces privilegiat, dincolo de ceea ce 

este necesar pentru a îşi desfăşura sarcinile desemnate, prin aceasta nerespectând 

segregarea sarcinilor. 

 Modificări neautorizate ale datelor din fişierele principale. 

 Modificări neautorizate ale sistemelor sau programelor. 

 Neoperarea modificărilor necesare în cadrul sistemelor sau programelor. 

 Intervenţia manuală necorespunzătoare. 

 Posibila pierdere a datelor sau imposibilitatea de accesare a datelor, aşa cum se 

impune. 

A64.  Elementele manuale ale controlului intern pot fi mai adecvate atunci când se impune 

raţionament şi discreţie, precum în situaţiile de mai jos: 

 Tranzacţii mari, neobişnuite sau non-recurente. 

 Circumstanţe în care erorile sunt dificil de definit, anticipat sau prevăzut. 

 În situaţii schimbătoare care impun un răspuns al controlului în afara domeniului de 

aplicare al unui control automat existent. 

 În monitorizarea eficienţei controalelor automate. 

A65.  Elementele manuale ale controlului intern pot fi mai puţin fiabile decât elementele 

automate deoarece sunt mai uşor de evitat, ignorat, sau eludat şi sunt, de asemenea, mai des 

supuse erorilor şi greşelilor simple. Consecvenţa aplicării unui element de control manual nu 

poate fi aşadar presupusă. Elementele de control manual pot fi mai puţin potrivite în 

următoarele situaţii: 

 Tranzacţii cu volum mare sau recurente, sau în situaţiile în care erorile care pot fi 

anticipate sau prevăzute pot fi prevenite, sau detectate şi corectate, cu ajutorul 

parametrilor de control care sunt automaţi. 

 Activităţi de control în care modalităţile specifice de derulare a controlului pot fi 

concepute adecvat şi pot fi automate 

 A66. Amploarea şi natura riscurilor legate de controlul intern variază în funcţie de natura şi 

caracteristicile sistemului informaţional al entităţii. Entitatea răspunde riscurilor generate de 

utilizarea sistemului informatic sau de utilizarea elementelor manuale în controlul intern prin 

stabilirea unor controale eficiente în lumina caracteristicilor sistemului informaţional al entităţii. 

 

Controalele relevante pentru audit 

A67.  Există o relaţie directă între obiectivele unei entităţi şi controalele pe care aceasta le 

implementează pentru a oferi o asigurare rezonabilă cu privire la realizarea acestora. 

Obiectivele entităţii, şi deci controalele, se referă la raportarea financiară, operaţiuni şi 

conformitate; totuşi, nu toate aceste obiective şi controale sunt relevante pentru evaluarea 

riscurilor de către auditor. 

A68.  Factorii relevanţi pentru raţionamentul auditorului privind măsura în care un control, 

individual sau în combinaţie cu altele, este relevant pentru audit pot include astfel de aspecte 

precum: 

 Pragul de semnificaţie. 

 Semnificaţia riscului aferent. 

 Dimensiunea entităţii. 

 Natura activităţii entităţii, inclusiv caracteristicile sale privind organizarea şi forma 



 

de proprietate. 

 Diversitatea şi complexitatea operaţiunilor entităţii. 

 Dispoziţiile legale şi de reglementare aplicabile. 

 Circumstanţele şi componenta aplicabilă a controlului intern. 

 Natura şi complexitatea sistemelor care fac parte din controlul intern al entităţii, 

inclusiv utilizarea organizaţiilor prestatoare de servicii. 

 Măsura şi modul în care un control specific, individual sau în combinaţie cu altele, 

previne sau detectează şi corectează denaturarea semnificativă.  

A69.  Controalele cu privire la exhaustivitatea şi acurateţea informaţiilor generate de către 

entitate pot fi relevante pentru audit dacă auditorul intenţionează să utilizeze aceste informaţii în 

conceperea şi derularea de proceduri ulterioare. Controalele aferente operaţiunilor şi 

obiectivelor de conformitate pot fi, de asemenea, relevante pentru un audit dacă acestea se 

referă la datele pe care auditorul le evaluează sau le utilizează în aplicarea procedurilor de audit. 

A70.  Controlul intern privind protejarea activelor împotriva achiziţiei, utilizării, sau cesionării 

neautorizate poate include controale referitoare atât la obiectivele de raportare financiară, cât şi 

la cele privind operaţiunile. Atenţia acordată de auditor acestui tip de controale este în general 

limitată la cele relevante pentru credibilitatea raportării financiare. 

A71.  O entitate are, în general, controale privind obiective care nu sunt relevante pentru audit 

şi aşadar nu trebuie luate în considerare. De exemplu, o entitate se poate baza pe un sistem 

sofisticat de controale automate pentru a asigura operaţiuni eficiente şi eficace (precum un 

sistem de controale automate al unei companii aeriene pentru a respecta orarele de zbor), însă 

aceste controale nu sunt, de obicei, relevante pentru audit. Mai mult, deşi controlul intern se 

aplică întregii entităţi sau oricăreia dintre unităţile sale operaţionale sau procese de afaceri, o 

înţelegere a controlului intern aferent fiecăreia dintre unităţile operaţionale şi procesele de 

afaceri poate să nu fie relevantă pentru audit. 

 

 

Considerente specifice entităţilor din sectorul public  

A72.  Auditorii din sectorul public au deseori responsabilităţi suplimentare referitoare la 

controlul intern, de exemplu de a raporta cu privire la conformitatea cu un cod de practică 

stabilit. Auditorii din sectorul public pot avea, de asemenea, responsabilităţi de raportare cu 

privire la conformitatea cu legile, reglementările sau altă autoritate. Ca rezultat, revizuirea 

controlului intern de către aceştia poate fi mai complexă şi mai detaliată. 

 

Natura şi amploarea înţelegerii controalelor relevante (a se vedea punctul 13)  

A73. Evaluarea conceperii unui control implică luarea în considerare a măsurii în care 

controlul, individual sau în combinaţie cu alte controale, este capabil să prevină în mod eficient, 

sau să detecteze şi corecteze, denaturările semnificative. Implementarea unui control presupune 

că acel control există şi că entitatea îl utilizează. Nu este prea indicată evaluarea implementării 

unui control care nu este eficient, şi deci este analizată în primă instanţă conceperea unui 

control. Un control conceput în mod necorespunzător poate reprezenta o deficienţă 

semnificativă a controlului intern. 

A74.  Procedurile de evaluare a riscului pentru obţinerea de probe de audit despre conceperea 

şi implementarea controalelor relevante pot include: 

 Intervievarea personalului entităţii. 

 Observarea aplicării controalelor specifice. 

 Inspectarea documentelor şi rapoartelor. 

 Urmărirea tranzacţiilor prin intermediul sistemului informaţional relevant pentru 

raportarea financiară. 



 

 Doar intervievarea, totuşi, nu este suficientă în aceste scopuri. 

A75.  Înţelegerea controalelor unei entităţi nu este suficientă pentru a testa eficienţa lor 

operaţională, cu excepţia cazului în care există anumite operaţiuni automate care asigură 

funcţionarea consecventă a controalelor. De exemplu, obţinerea de probe de audit privind 

implementarea unui control manual la un anumit moment din timp nu furnizează probe de audit 

despre eficienţa operaţională a controlului în alte momente în perioada supusă auditului. Totuşi, 

din cauza consecvenţei inerente a procesării IT (a se vedea punctul A62), derularea procedurilor 

de audit pentru a determina măsura în care a fost implementat un control automat poate servi 

drept test al eficienţei operaţionale a controlului respectiv, în funcţie de evaluarea şi testarea de 

către auditor a controalelor, precum cele privind modificările programelor. Testele privind 

eficienţa operaţională a controalelor sunt descrise mai detaliat în ISA 330.
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Componentele controlului intern - Mediul de control (a se vedea punctul 14) 

A76.  Mediul de control include funcţiile de guvernanţă şi conducere şi atitudinile, 

sensibilizarea, şi acţiunile persoanelor însărcinate cu guvernanţa şi ale conducerii cu privire la 

controlul intern al entităţii şi importanţa acestuia în cadrul entităţii. Mediul de control stabileşte 

caracterul unei organizaţii, influenţând gradul de conştientizare a controlului de către angajaţii 

acesteia. 

A77. Elementele mediului de control care pot fi relevante pentru înţelegerea mediului de 

control includ următoarele: 

(a) Comunicarea şi aplicarea valorilor de integritate şi etică - Acestea sunt elemente 

esenţiale care influenţează eficienţa conceperii, administrării şi monitorizării 

controalelor. 

(b) Angajamentul privind competenţa - Aspecte precum atenţia acordată de conducere 

nivelurilor de competenţă pentru anumite posturi şi modul în care aceste niveluri se 

traduc în abilităţi şi cunoştinţe necesare. 

(c) Participarea persoanelor însărcinate cu guvernanţa - Atributele persoanelor 

însărcinate cu guvernanţa, precum: 

 Independenţa faţă de conducere. 

 Experienţa şi statutul lor. 

 Amploarea implicării lor şi a informaţiilor pe care le primesc, şi cercetarea 

activităţilor. 

 Gradul de adecvare al acţiunilor acestora, inclusiv măsura în care problemele 

dificile sunt puse în discuţie şi urmărite cu conducerea, şi interacţiunea acestora 

cu auditorii interni şi externi. 

(d) Filosofia conducerii şi stilul de lucru - Caracteristici ale conducerii, precum: 

 Abordarea cu privire la asumarea şi gestionarea riscurilor afacerii. 

 Atitudini şi acţiuni cu privire la raportarea financiară. 

 Atitudini cu privire la procesarea informaţiilor şi contabilizarea funcţiilor şi 

personalului. 

(e) Structura organizatorică - Cadrul în care activităţile unei entităţi de îndeplinire a 

obiectivelor sale sunt planificate, efectuate, controlate, şi revizuite. 

(f) Atribuirea autorităţii şi responsabilităţii - Aspecte precum modul în care sunt atribuite 

autoritatea şi responsabilitatea pentru derularea activităţilor şi modul în care sunt stabilite 

relaţiile de raportare şi ierarhiile de autorizare. 

(g) Politici şi practici de resurse umane - Politici şi practici care se referă, de exemplu, la 

recrutare, îndrumare, formare, evaluare, consiliere, promovare, compensare, şi 

acţiuni de remediere. 
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Probe de audit pentru elementele mediului de control 

A78.  Probele de audit relevante pot fi obţinute prin combinarea intervievărilor şi a altor 

proceduri de evaluare a riscului precum intervievări coroborate prin observarea sau inspecţia 

documentelor. De exemplu, prin intervievări ale conducerii şi angajaţilor, auditorul poate 

înţelege modul în care conducerea comunică angajaţilor opiniile sale cu privire la practicile de 

afaceri şi comportamentul etic. Auditorul poate apoi să determine măsura în care controalele 

relevante au fost implementate luând în considerare, de exemplu, măsura în care conducerea 

dispune de un cod de conduită scris şi măsura în care aceasta acţionează într-un mod care 

sprijină codul.  

A79. Auditorul poate analiza, de asemenea, modul în care conducerea  a răspuns constatărilor şi 

recomandărilor funcţiei de audit intern cu privire la deficienţele relevante pentru audit 

identificate în controlul intern, inclusiv măsura şi modul în care au fost implementate astfel 

de răspunsuri şi dacă ele au fost ulterior evaluate de către funcţia de audit intern.    

Efectul mediului de control asupra evaluării riscurilor de denaturare semnificativă  

A80. Anumite elemente ale mediului de control al entităţii au un efect universal asupra evaluării 

riscurilor de denaturare semnificativă. De exemplu, conştientizarea controlului de către o entitate 

este influenţată semnificativ de către persoanele însărcinate cu guvernanţa, deoarece unul din 

rolurile acestora este de a contrabalansa presiunile făcute asupra conducerii cu privire la 

raportarea financiară care pot fi generate de cererile pieţei sau schemele de remunerare. Eficienţa 

conceperii mediului de control în legătură cu participarea persoanelor însărcinate cu guvernanţa 

este deci influenţată de astfel de aspecte precum: 

 Independenţa lor faţă de conducere şi capacitatea lor de a evalua acţiunile conducerii. 

 Măsura în care înţeleg tranzacţiile de afaceri ale entităţii. 

 Amploarea cu care evaluează măsura în care situaţiile financiare sunt întocmite în 

conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil.   

A81.  Un consiliu de administraţie activ şi independent poate influenţa filosofia şi stilul de 

lucru al conducerii executive. Totuşi, alte elemente pot fi mai limitate ca efect. De exemplu, 

deşi politicile şi practicile de resurse umane vizând angajarea de personal financiar, contabil şi 

IT competent pot reduce riscul de erori în procesarea informaţiilor financiare, acestea nu pot 

reduce o influenţă puternică a conducerii de vârf pentru exagerarea câştigurilor.  

A82. Existenţa unui mediu de control satisfăcător poate fi un factor pozitiv atunci când 

auditorul evaluează riscurile de denaturare semnificativă. Totuşi, deşi acesta poate contribui la 

diminuarea riscului de fraudă, un mediu de control satisfăcător nu este un mijloc absolut de 

descurajare a fraudei. Invers, deficienţele mediului de control pot submina eficienţa 

controalelor, în special cu privire la fraudă. De exemplu, nealocarea de către conducere a unor 

resurse suficiente pentru a aborda riscurile de securitate a sistemului informatic poate afecta în 

mod negativ controlul intern permiţând operarea unor modificări necorespunzătoare ale 

programelor informatice sau ale datelor, sau procesarea unor tranzacţii neautorizate. După cum 

se explică în ISA 330, mediul de control influenţează, de asemenea, natura, plasarea în timp şi 

amploarea procedurilor următoare ale auditorului.
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A83.  Mediul de control în sine nu previne, sau detectează şi corectează, denaturarea 

semnificativă. Acesta poate, totuşi, influenţa evaluarea auditorului cu privire la eficienţa altor 

controale (de exemplu, monitorizarea controalelor şi derularea activităţilor specifice de control) 

şi astfel, evaluarea de către auditor a riscurilor de denaturare semnificativă. 

 

Considerente specifice entităţilor mici 
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A84.  Mediul de control din entităţile mici este posibil să difere de cel din entităţile mari. De 

exemplu, este posibil ca între persoanele însărcinate cu guvernanţa din entităţile mici să nu fie 

inclus un membru independent sau extern, şi rolul de guvernanţă poate fi exercitat direct de 

către proprietarul-manager atunci când nu există alţi proprietari. Natura mediului de control 

poate, de asemenea, influenţa semnificaţia altor controale, sau absenţa lor. De exemplu, 

implicarea activă a unui proprietar-manager poate reduce anumite riscuri generate de o lipsă a 

segregării sarcinilor în cadrul unei entităţi mici; aceasta poate, totuşi, spori alte riscuri, de 

exemplu, riscul de eludare a controalelor. 

A85.  În plus, probele de audit pentru elementele mediului de control în cadrul entităţilor mici 

pot să nu fie disponibile sub formă de documente, în special atunci când comunicarea dintre 

conducere şi alte categorii de personal poate fi informală, totuşi eficientă. De exemplu, entităţile 

mici s-ar putea să nu aibă un cod de conduită scris dar, în schimb, pot să dezvolte o cultură care 

accentuează importanţa integrităţii şi a comportamentului etic prin comunicare orală şi prin 

exemplul conducerii. 

A86.  În consecinţă, atitudinile, sensibilizarea şi acţiunile conducerii sau ale proprietarului-

manager au o importanţă deosebită pentru înţelegerea de către auditor a mediului de control al 

unei entităţi mici. 

 

Componentele controlului intern - Procesul de evaluare a riscurilor entităţii (a se vedea punctul 

15) 

A87. Procesul de evaluare a riscurilor entităţii reprezintă baza pentru modul în care 

conducerea determină riscurile care urmează a fi gestionate. Dacă acel proces este adecvat 

circumstanţelor, inclusiv naturii, mărimii şi complexităţii entităţii, aceasta îl va ajuta pe auditor 

în identificarea riscurilor de denaturare semnificativă. Măsura în care procesul de evaluare a 

riscurilor entităţii este adecvat circumstanţelor reprezintă o chestiune de raţionament. 

 

Considerente specifice entităţilor mici (a se vedea punctul 17) 

A88.  Este puţin probabil ca un proces de evaluare a riscurilor entităţii să fie stabilit într-o 

entitate mică. În astfel de cazuri, este probabil ca respectiva conducere să identifice riscuri prin 

implicarea personală directă în derularea activităţii. Indiferent de circumstanţe, totuşi, 

intervievarea  cu privire la riscurile identificate şi la modul de abordare a acestora de către 

conducere este totuşi necesară. 

 

Componentele controlului intern - Sistemul informaţional, inclusiv procesele de afaceri 

aferente, relevante pentru raportarea financiară şi comunicare  

 

Sistemul informaţional, inclusiv procesele de afaceri aferente, relevante pentru raportarea 

financiară (a se vedea punctul 18). 

A89. Sistemul informaţional relevant pentru obiectivele de raportare financiară, care include 

sistemul contabil, constă în proceduri şi înregistrări concepute şi stabilite pentru a: 

 Iniţia, înregistra, procesa, şi raporta tranzacţiile entităţii (precum şi evenimentele şi 

condiţiile) şi pentru a menţine răspunderea pentru activele, datoriile şi capitalul 

propriu conexe; 

 Remedia procesarea incorectă a tranzacţiilor, de exemplu, fişierele cu tranzacţii 

suspendate automat şi procedurile utilizate în vederea eliminării la timp a 

elementelor suspendate; 

 

 Procesa şi justifica evitările sistemului şi eludarea controalelor; 

 Transfera informaţiile de la sistemele de procesare a tranzacţiilor în registrul general; 

 Colecta informaţii relevante pentru raportarea financiară pentru evenimente şi 



 

condiţii altele decât tranzacţiile, precum deprecierea şi amortizarea activelor şi 

modificări ale recuperabilităţii creanţelor; şi 

 Asigura faptul că informaţiile a căror prezentare este prevăzută de cadrul de raportare 

financiară aplicabil sunt acumulate, înregistrate, procesate, prezentate succint şi raportate 

corespunzător în situaţiile financiare. 

 

Înregistrări  

A90. Sistemul informaţional al unei entităţi include, de obicei, utilizarea unor intrări în 

registru care sunt prevăzute în mod recurent pentru înregistrarea tranzacţiilor. Exemplele în 

acest sens ar putea fi intrările în registru care înregistrează vânzări, achiziţii, şi rambursări de 

numerar în registrul Cartea mare, sau care înregistrează estimările contabile efectuate periodic 

de către conducere, precum modificările în estimarea creanţelor irecuperabile. 

A91. Procesul de raportare financiară al unei entităţi include, de asemenea, utilizarea intrărilor 

non-standard în registru pentru a înregistra tranzacţii non-recurente, neobişnuite sau ajustări. 

Exemplele de astfel de intrări includ ajustările în scopuri de consolidare şi intrările aferente unei 

combinări de întreprinderi sau cesionări ale unei societăţi sau estimări non-recurente precum 

deprecierea unui activ. În sistemele manuale aferente registrului Cartea mare, intrările non-

standard în registru pot fi identificate prin inspectarea registrelor, jurnalelor şi documentaţiei 

justificative. Atunci când sunt utilizate proceduri automate pentru păstrarea registrului Cartea 

mare şi pentru întocmirea situaţiilor financiare, astfel de intrări pot exista numai în format 

electronic şi pot fi deci mai uşor de identificat utilizând tehnici de audit asistate de calculator. 

 

Procesele de afaceri aferente 

A92.  Procesele de afaceri ale unei entităţi reprezintă activităţi concepute pentru a: 

 Dezvolta, achiziţiona, produce, vinde şi distribui produsele şi serviciile unei entităţi; 

 Asigura conformitatea cu legile şi reglementările; şi 

 Înregistra informaţii, inclusiv informaţii contabile şi de raportare financiară. 

 Procesele de afaceri au drept rezultat tranzacţii care sunt înregistrate, procesate şi 

raportate de sistemul informaţional. Înţelegerea proceselor de afaceri ale unei entităţi, care 

includ modul în care sunt iniţiate tranzacţiile, ajută auditorul să înţeleagă sistemul informaţional 

al unei entităţi relevant pentru raportarea financiară într-o modalitate care este adecvată 

circumstanţelor entităţii. 

 

Considerente specifice entităţilor mici 

A93. Sistemele informaţionale şi procesele de afaceri aferente relevante pentru raportarea 

financiară a entităţilor mici este posibil să fie mai puţin sofisticate decât cele ale entităţilor mari, 

însă rolul acestora este la fel de semnificativ. Entităţile mici în care există o implicare activă a 

conducerii pot să nu necesite descrieri detaliate ale procedurilor contabile, înregistrări contabile 

sofisticate sau politici scrise. Înţelegerea sistemelor şi proceselor entităţii poate fi aşadar mai 

uşoară într-un audit al entităţilor mici, şi poate depinde mai mult de interogare decât de 

revizuirea documentaţiei. Nevoia de a obţine o înţelegere rămâne, totuşi, importantă. 

 

Comunicarea (a se vedea punctul 19) 



 

A94. Comunicarea de către entitate a rolurilor şi responsabilităţilor de raportare financiară şi a 

aspectelor semnificative aferente raportării financiare implică o înţelegere a rolurilor şi 

responsabilităţilor individuale aferente controlului intern al raportării financiare. Aceasta include 

aspecte precum măsura în care personalul înţelege modul în care activităţile sale aferente 

sistemului informaţional de raportare financiară sunt legate de activitatea altor părţi şi de 

mijloacele de raportare a excepţiilor la un nivel superior adecvat în cadrul entităţii. Comunicarea 

poate lua forma unor manuale de politici şi manuale de raportare financiară. Canalele de 

comunicare deschisă ajută la oferirea unei asigurări că excepţiile sunt raportate şi se întreprind 

acţiuni în funcţie de acestea. 

 

Considerente specifice entităţilor mici 

A95.  Comunicarea poate fi mai puţin structurată şi mai uşor de realizat într-o entitate mică 

decât într-o entitate mare datorită nivelurilor de responsabilitate mai reduse şi unei mai mari 

transparenţe şi disponibilităţi a conducerii. 

 

Componentele controlului intern - Activităţi de control relevante pentru audit (a se vedea 

punctul 20) 

A96.  Activităţile de control sunt politicile şi procedurile care ajută la oferirea unei asigurări că 

directivele conducerii sunt puse în aplicare. Activităţile de control, în măsura în care au loc în 

sistemul informatic sau în sistemele manuale, au diferite obiective şi sunt aplicate la diferite 

niveluri organizaţionale şi funcţionale. Exemplele de activităţi de control specifice le includ pe 

cele referitoare la următoarele: 

 Autorizare. 

 Revizuirea performanţei. 

 Procesarea informaţiilor. 

 Controale fizice. 

 Segregarea sarcinilor. 

A97.  Activităţile de control care sunt relevante pentru audit sunt: 

 Cele care se impun a fi tratate ca atare, fiind activităţi de control care se referă la 

riscuri semnificative şi cele care sunt aferente riscurilor pentru care procedurile de 

fond singure nu oferă suficiente probe de audit adecvate, cum prevăd punctele 29 şi 

30; sau 

 Cele care sunt considerate drept relevante, potrivit raţionamentului auditorului. 

A98. Raţionamentul auditorului despre măsura în care o activitate de control este relevantă 

pentru audit este influenţat de riscul pe care l-a identificat auditorul, care poate genera o 

denaturare semnificativă şi de măsura în care auditorul crede că poate fi adecvată testarea 

eficienţei operaţionale a controlului în determinarea amplorii testării de fond. 

A99.  Auditorul se poate concentra asupra identificării şi înţelegerii activităţilor de control care 

abordează domenii în care auditorul consideră că riscurile de denaturare semnificată pot fi mai 

ridicate. Atunci când multiple activităţi ating fiecare acelaşi obiectiv, nu este necesară 

înţelegerea fiecăreia dintre activităţile de control aferente acestui obiectiv. 

A100.  Cunoştinţele auditorului despre prezenţa sau absenţa activităţilor de control obţinute prin 

înţelegerea celorlalte componente ale controlului intern îl ajută pe auditor în determinarea 

măsurii în care este necesar să acorde o atenţie suplimentară înţelegerii activităţilor de control. 

 

Considerente specifice entităţilor mici 



 

A101.  Conceptele care stau la baza activităţilor de control din entităţile mici pot fi similare 

celor din entităţile mari, însă formalitatea cu care acţionează acestea poate varia. Mai mult, 

entităţile mici pot găsi că anumite tipuri de activităţi de control nu sunt relevante din cauza 

controalelor efectuate de către conducere. De exemplu, doar autoritatea conducerii de a acorda 

credit clienţilor şi de a aproba achiziţiile semnificative poate asigura un control ferm asupra 

soldurilor conturilor şi tranzacţiilor importante, reducând sau eliminând nevoia de a derula mai 

multe activităţi de control detaliate. 

A102.  Activităţile de control relevante pentru auditul unei entităţi mici pot fi aferente 

principalelor cicluri ale tranzacţiilor precum veniturile, achiziţiile şi cheltuielile cu angajaţii. 

 

Riscuri generate de sistemul informatic (a se vedea punctul 21) 

A103.  Utilizarea sistemului informatic afectează modul în care sunt implementate activităţile 

de control. Din perspectiva auditorului, controalele sistemelor informatice sunt eficiente atunci 

când păstrează integritatea informaţiilor şi securitatea datelor pe care aceste sisteme le 

procesează, şi includ controale generale ale sistemelor informatice şi controale ale aplicaţiilor. 

A104.  Controalele generale ale sistemelor informatice sunt politici şi proceduri aferente 

numeroaselor aplicaţii şi susţin funcţionarea eficientă a controalelor aplicaţiilor. 

 

Acestea se aplică cadrului principal, cadrului secundar şi mediilor utilizatorilor finali. 

Controalele generale ale sistemelor informatice care păstrează integritatea informaţiilor şi 

securitatea datelor includ, în mod normal, controale privind următoarele: 

 Centrul de date şi operaţiunile de reţea. 

 Achiziţia, modificarea şi mentenanţa sistemului de software. 

 Schimbarea programului. 

 Securitatea accesului. 

 Achiziţia, dezvoltarea si mentenanţa sistemelor de aplicaţii. 

 Acestea sunt în general implementate pentru a trata riscurile la care se face referire la 

punctul A63 de mai sus. 

A105.  Controalele aplicaţiilor sunt proceduri manuale sau automate care funcţionează, de 

obicei, la nivel de proces de afaceri al entităţii şi se aplică procesării tranzacţiilor de către 

aplicaţiile individuale. Controalele aplicaţiilor pot avea o natură de prevenire sau detectare şi 

sunt concepute pentru a asigura integritatea înregistrărilor contabile. În consecinţă, controalele 

aplicaţiilor implică proceduri utilizate pentru a iniţia, înregistra, procesa şi raporta tranzacţii sau 

alte date financiare. Aceste controale ajută la oferirea unei asigurări că tranzacţiile survenite 

sunt autorizate şi sunt înregistrate şi procesate complet şi precis. Exemplele includ validarea 

editărilor datelor de intrare şi verificări ale secvenţelor numerice cu urmărirea manuală a 

rapoartelor de excepţie sau corectarea la momentul intrării datelor. 

 

Componentele controlului intern - Monitorizarea controalelor (a se vedea punctul 22) 

A106.  Monitorizarea controalelor este un proces de evaluare a eficienţei performanţelor 

controlului intern în timp. Aceasta implică evaluarea eficienţei controalelor la momentul 

oportun şi luarea măsurilor de remediere necesare. Conducerea efectuează monitorizarea 

controalelor prin activităţi permanente, evaluări separate sau o combinaţie a celor două. 

Activităţile de monitorizare permanente sunt adesea încorporate în activităţile normale 

recurente ale unei entităţi şi includ activităţile obişnuite de conducere şi supraveghere. 

A107.  Activităţile de monitorizare ale conducerii pot include utilizarea de informaţii din 

comunicările de la părţile externe precum plângeri ale clienţilor şi comentarii ale organului de 

reglementare care pot indica probleme sau pot evidenţia domenii care necesită îmbunătăţiri. 

 

Considerente specifice entităţilor mici 



 

A108.Monitorizarea controlului de către conducere este adesea realizată prin implicarea directă a 

conducerii sau a proprietarului-manager în operaţiuni. Această implicare va identifica adesea 

variaţii semnificative faţă de aşteptări şi inexactităţi ale datelor financiare care duc la acţiuni de 

remediere a controlului. 

 

Funcţia de audit intern a entităţii(a se vedea punctul 23) 

 

A109. Dacă entitatea are o funcţie de audit intern, înţelegerea respectivei funcţii contribuie la 

înţelegerea de către auditor a entităţii şi a mediului său, inclusiv a controlului intern, şi în 

special a rolului pe care respectiva funcţie îl joacă în monitorizarea de către entitate a 

controlului intern asupra raportării financiare. Această înţelegere, împreună cu informaţiile 

obţinute din intervievările realizate de către auditor menţionate la punctul 6 litera (a) al 

prezentului ISA, pot, de asemenea, să ofere informaţii direct relevante pentru identificarea 

şi evaluarea de către auditor a riscurilor de denaturări semnificative. 

 

A110.Obiectivele şi domeniul de aplicare a unei funcţii de audit intern, natura 

responsabilităţilor sale şi statutul său în cadrul organizaţiei, inclusiv autoritatea şi 

responsabilitatea funcţiei, variază foarte mult şi depind de dimensiunea şi structura entităţii şi de 

cerinţele conducerii şi, după caz, ale persoanelor însărcinate cu guvernanţa. Aceste aspecte pot 

fi stabilite într-o cartă sau în termenii de referinţă ai auditului intern. 

A111. Responsabilităţile unei funcţii de audit intern pot include realizarea de proceduri şi 

evaluarea rezultatelor pentru a oferi o asigurare conducerii şi persoanelor însărcinate cu 

guvernanţa cu privire la conceperea şi eficacitatea proceselor de gestionare a riscului, control 

intern şi guvernanţă. Pe de altă parte, responsabilităţile funcţiei de audit intern pot fi axate pe 

revizuirea economiei, eficacităţii şi eficienţei operaţiunilor şi, în consecinţă, pot să nu fie direct 

corelate cu raportarea financiară a entităţii.  

A112.Intervievările realizate de către auditor cu persoanele adecvate din cadrul funcţiei de audit 

intern, în conformitate cu punctul 6 litera (a) al prezentului ISA, sunt utile auditorului pentru a 

înţelege natura responsabilităţilor funcţiei de audit intern. Dacă auditorul determină că 

responsabilităţile funcţiei  sunt legate de raportarea financiară a entităţii, auditorul poate 

înţelege mai bine activităţile efectuate sau care urmează a fi efectuate de funcţia de audit intern 

prin revizuirea planului de audit al funcţiei de audit intern aferent perioadei şi prin discutarea 

acestuia cu persoanele adecvate din cadrul funcţiei.  

 

A113. Dacă natura responsabilităţilor funcţiei de audit intern şi a activităţilor de asigurare se 

referă la raportarea financiară a entităţii, este posibil ca auditorul  să poată utiliza activitatea 

funcţiei de audit intern pentru a modifica natura sau plasarea în timp, sau pentru a reduce 

amploarea procedurilor de audit care urmează a fi efectuate direct de către auditor pentru obţinerea 

probelor de audit. Este mai probabil ca auditorii să poată utiliza activitatea funcţiei de audit intern 

a unei entităţi atunci când se constată, de exemplu, pe baza experienţei din auditurile anterioare sau 

pe baza procedurilor auditorului de evaluare a riscului, că entitatea are o funcţie de audit intern 

care are resurse adecvate şi corespunzătoare în raport cu dimensiunea entităţii şi natura 

operaţiunilor sale şi care are o relaţie directă de raportare cu persoanele însărcinate cu guvernanţa.  

A114. Dacă, pe baza înţelegerii preliminare a auditorului privind funcţia de audit intern, 

auditorul preconizează că va utiliza activitatea funcţiei de audit intern pentru a modifica natura 

sau plasarea în timp, sau pentru a reduce amploarea, procedurilor de audit ce urmează a fi 

realizate, se aplică ISA 610 (Revizuit). 

A115. Aşa cum se arată în ISA 610 (Revizuit), activităţile unei funcţii de audit intern sunt 

diferite de alte controale de monitorizare care ar putea fi relevante pentru raportarea financiară, 



 

cum ar fi revizuirea informaţiilor contabile ale conducerii care sunt concepute pentru a contribui 

la modul în care entitatea previne sau detectează denaturările semnificative. 

A116. Schimbul eficient de informaţii poate fi facilitat de stabilirea comunicării cu persoanele 

adecvate din cadrul funcţiei de audit intern a entităţii, într-un moment incipient al misiunii, şi 

menţinerea acestei comunicări pe parcursul misiunii. Astfel se creează un mediu în care 

auditorul poate fi informat de aspecte semnificative care intră în atenţia funcţiei de audit intern, 

atunci când astfel de aspecte ar putea influenţa activitatea auditorului. ISA 200 discută 

importanţa planificării şi efectuării de către auditor a auditului cu o atitudine de scepticism 

profesional, incluzând şi atenţia acordată informaţiilor care pun la îndoială credibilitatea 

documentelor şi răspunsurilor la intervievări ce urmează a fi utilizate drept probe de audit. În 

consecinţă, comunicarea pe parcursul misiunii cu funcţia de audit intern poate oferi ocazii 

pentru auditorii interni să aducă la cunoştinţa auditorului astfel de informaţii. Astfel, auditorul 

are posibilitatea să ţină cont de aceste informaţii în procesul de identificare şi evaluare a 

riscurilor de denaturare semnificativă.  

 

Surse de informaţii (a se vedea punctul 24) 

A117.Majoritatea informaţiilor utilizate în cadrul monitorizării pot fi generate de sistemul 

informaţional al entităţii. În cazul în care conducerea presupune că datele utilizate pentru 

monitorizare sunt exacte fără a avea o bază pentru această presupunere, erorile care pot exista 

cu privire la informaţii ar putea face conducerea să ajungă la concluzii incorecte în urma 

activităţilor de monitorizare. Prin urmare, se impune o înţelegere a: 

 surselor de informaţii aferente activităţilor de monitorizare ale entităţii; şi 

 bazei conform căreia conducerea consideră informaţiile suficient de sigure în acest 

scop 

 ca parte a înţelegerii de către auditor a activităţilor de monitorizare drept componentă a 

controlului intern. 

Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă  

Evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă la nivelul situaţiilor financiare [a se vedea 

punctul 25 litera (a)] 

A118.Riscurile de denaturare semnificativă la nivelul situaţiilor financiare fac referire la riscurile 

care sunt legate mai degrabă de situaţiile financiare ca întreg şi pot afecta numeroase afirmaţii. 

Riscurile de această natură nu sunt neapărat riscuri care pot fi identificate cu afirmaţii specifice 

pentru clasa de tranzacţii, soldul contului sau nivelul de prezentare. 

 

Mai degrabă acestea reprezintă circumstanţe care pot spori riscurile de denaturare semnificativă la 

nivelul afirmaţiilor, de exemplu, prin eludarea de către conducere a controlului intern. Riscurile de 

la nivelul situaţiilor financiare pot fi relevante, în special pentru luarea în considerare de către 

auditor a riscurilor de denaturare semnificativă generate de fraudă. 

A119.Riscurile la nivelul situaţiilor financiare pot deriva, în special, dintr-un mediu de control 

deficient (deşi aceste riscuri pot fi, de asemenea, corelate cu alţi factori, precum condiţiile 

economice nefavorabile). De exemplu, deficienţele precum lipsa competenţei conducerii pot avea 

un efect mai extins asupra situaţiilor financiare şi pot prevedea un răspuns general din partea 

auditorului. 

A120.Înţelegerea controlului intern de către auditor poate genera îndoieli cu privire la capacitatea 

de auditare a situaţiilor financiare ale unei entităţi. De exemplu: 

 Îngrijorările legate de integritatea conducerii entităţii pot fi atât de serioase încât să îl 

facă pe auditor să ajungă la concluzia că riscul privind declaraţiile false ale 

conducerii în situaţiile financiare este atât de semnificativ încât un audit nu poate fi 

desfăşurat. 

 Îngrijorările legate de condiţia şi credibilitatea evidenţelor unei entităţi pot face ca 



 

auditorul să ajungă la concluzia că este puţin probabil ca suficiente probe de audit 

adecvate să fie disponibile pentru a susţine o opinie nemodificată cu privire la 

situaţiile financiare. 

A121.ISA 705
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 stabileşte cerinţe şi furnizează îndrumări pentru a determina măsura în care 

există o necesitate ca auditorul să exprime o opinie cu rezerve sau să declare imposibilitatea  de 

a exprima o opinie sau, după cum poate fi cerut în anumite cazuri, să se retragă din misiune 

atunci când retragerea este posibilă prin prisma legilor sau reglementărilor aplicabile. 

 

Evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă la nivelul afirmaţiilor [a se vedea punctul 25 

litera (b)] 

A122.Riscurile de denaturare semnificativă la nivelul afirmaţiilor pentru clasele de tranzacţii, 

solduri ale conturilor şi prezentări trebuie luate în considerare deoarece acest lucru ajută direct 

la determinarea naturii, plasării în timp, şi amplorii procedurilor de audit următoare la nivelul 

afirmaţiilor, necesare pentru obţinerea de suficiente probe de audit adecvate. În identificarea şi 

evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă la nivelul afirmaţiilor, auditorul poate ajunge la 

concluzia că riscurile identificate sunt corelate, în mod mai evident, cu situaţiile financiare ca 

întreg şi pot afecta numeroase afirmaţii. 

 

Utilizarea afirmaţiilor 

A123.Declarând că situaţiile financiare sunt în conformitate cu cadrul general de raportare 

financiară aplicabil, conducerea implicit sau explicit face afirmaţii cu privire la recunoaşterea, 

măsurarea, descrierea şi prezentarea diferitelor elemente din situaţiile financiare şi prezentări 

aferente. 

A124.Afirmaţiile utilizate de auditor pentru a lua în considerare diferitele tipuri de denaturări 

potenţiale care pot apărea se încadrează în următoarele trei categorii şi pot avea următoarele 

forme: 

(a) Afirmaţii cu privire la clasele de tranzacţii şi evenimente pentru perioada supusă 

auditului: 

(i) Apariţia - tranzacţiile şi evenimentele care au fost înregistrate au avut loc şi 

sunt caracteristice entităţii. 

(ii) Exhaustivitate - toate tranzacţiile şi evenimentele care ar fi trebuit să fie 

înregistrate au fost înregistrate. 

(iii) Acurateţe - valorile şi alte date cu privire la tranzacţiile şi evenimentele 

înregistrate au fost înregistrate corespunzător. 

(iv) Data de închidere - tranzacţiile şi evenimentele au fost înregistrate în perioada 

contabilă corectă. 

(v) Clasificare - tranzacţiile şi evenimentele au fost înregistrate în conturile 

adecvate. 

(b) Afirmaţii despre soldurile conturilor la sfârşitul perioadei: 

(i) Existenţa - există active, datorii şi participaţii la capitalul propriu. 

(ii) Drepturi şi obligaţii - entitatea deţine sau controlează drepturile la active, iar 

datoriile reprezintă obligaţiile entităţii. 

(iii) Exhaustivitatea - toate activele, datoriile şi participaţiile la capitalul propriu 

care ar fi trebuit înregistrate au fost înregistrate. 

(iv) Evaluare şi alocare - activele, datoriile şi participaţiile la capitalul propriu sunt 

incluse în situaţiile financiare la valorile corespunzătoare şi orice ajustări de 

evaluare sau alocare ce rezultă din acestea sunt înregistrate corespunzător. 

(c) Afirmaţii privind descrierea şi prezentarea: 
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(i) Apariţia şi drepturi şi obligaţii - evenimentele, tranzacţiile şi alte aspecte 

prezentate au avut loc şi sunt caracteristice entităţii. 

(ii) Exhaustivitatea - toate prezentările care ar fi trebuit incluse în situaţiile 

financiare au fost incluse. 

(iii) Clasificarea şi gradul de înţelegere - informaţiile financiare sunt descrise şi 

ilustrate corespunzător, iar prezentările sunt exprimate clar. 

(iv) Acurateţe şi evaluare - Informaţiile financiare şi alte informaţii sunt prezentate 

corespunzător şi la valorile adecvate. 

A125.Auditorul poate utiliza afirmaţii după cum este descris mai sus sau le poate exprima în mod 

diferit, cu condiţia ca toate aspectele descrise mai sus să fie acoperite. De exemplu, auditorul 

poate alege să combine afirmaţiile referitoare la tranzacţii şi evenimente cu afirmaţiile referitoare 

la soldurile conturilor. 

 

Considerente specifice entităţilor din sectorul public  

A126.Atunci când face afirmaţii referitoare la situaţiile financiare ale entităţilor din sectorul 

public, în plus faţă de afirmaţiile prezentate la punctul A1241, conducerea poate adesea afirma 

că tranzacţiile şi evenimentele au fost derulate în conformitate cu legile, reglementările sau cu 

altă autoritate. Astfel de afirmaţii pot intra în domeniul de aplicare al auditului situaţiilor 

financiare. 

 

Procesul de identificare a riscurilor de denaturare semnificativă [a se vedea punctul 26 litera (a)] 

A127.Informaţiile acumulate prin derularea procedurilor de evaluare a riscului, inclusiv a 

probelor de audit obţinute din evaluarea conceperii controalelor şi din determinarea măsurii în 

care ele au fost implementate, sunt utilizate ca probe de audit pentru a susţine evaluarea 

riscurilor. Evaluarea riscurilor determină natura, plasarea în timp şi amploarea procedurilor de 

audit următoare care urmează a fi efectuate. 

A128.Anexa 2 oferă exemple de condiţii şi evenimente care pot indica existenţa riscurilor de 

denaturare semnificativă. 

 

Corelarea controalelor cu afirmaţiile [a se vedea punctul 26 litera (c)]   

 

A129.În efectuarea de evaluări ale riscurilor, auditorul poate identifica controalele care pot 

preveni, sau detecta şi corecta, denaturarea semnificativă în cadrul afirmaţiilor specifice. În 

general, este utilă înţelegerea controalelor şi corelarea acestora cu afirmaţiile în contextul 

proceselor şi sistemelor în care există, deoarece activităţile de control individuale nu abordează 

deseori ele însele un risc. Deseori, numai activităţile de control multiple, împreună cu alte 

componente ale controlului intern, vor fi suficiente pentru abordarea unui risc.  

 

A130.Invers, anumite activităţi de control pot avea un efect specific asupra unei afirmaţii 

individuale încorporate într-o anumită clasă de tranzacţii sau într-un anumit sold al contului. De 

exemplu, activităţile de control pe care le stabileşte o entitate pentru a asigura faptul că 

personalul său contorizează şi înregistrează corespunzător stocul fizic anual sunt corelate direct 

cu existenţa şi exhaustivitatea afirmaţiilor pentru soldul contului de stocuri. 



 

A131.Controalele pot fi corelate fie direct, fie indirect cu o afirmaţie. Cu cât relaţia este mai 

indirectă, cu atât controlul poate fi mai puţin eficient pentru prevenirea, sau detectarea şi 

corectarea, denaturărilor informaţiilor din afirmaţia respectivă. De exemplu, revizuirea de către un 

director de vânzări a sumarului activităţii de vânzări pentru anumite magazine în funcţie de regiune 

este de obicei asociată doar indirect cu exhaustivitatea afirmaţiilor referitoare la veniturile din 

vânzări. În consecinţă, aceasta poate fi mai puţin eficientă în reducerea riscului pentru acea 

afirmaţie decât controalele corelate mai direct cu afirmaţia respectivă, precum corelarea 

documentelor de transport cu documentele de facturare. 

 

Riscuri semnificative 

Identificarea riscurilor semnificative (a se vedea punctul 28) 

A132.Riscurile semnificative sunt deseori corelate cu tranzacţii semnificative care ies din rutină 

sau cu aspecte raţionale. Tranzacţiile care ies din rutină sunt tranzacţiile care sunt neobişnuite, 

din cauza fie a dimensiunii, fie a naturii, şi care, deci, apar frecvent. Aspectele raţionale pot 

include elaborarea unor estimări contabile pentru care există o incertitudine  semnificativă a 

evaluării. Tranzacţiile de rutină, non-complexe care sunt supuse procesării sistematice, sunt mai 

puţin susceptibile să genereze riscuri semnificative. 

A133.Riscurile de denaturare semnificativă pot fi mai mari pentru tranzacţiile semnificative 

care ies din rutină, generate de aspecte precum următoarele: 

 O mai mare intervenţie a conducerii pentru a specifica tratamentul contabil. 

 O mai mare intervenţie manuală pentru colectarea si procesarea datelor. 

 Calcule sau principii contabile complexe. 

 Natura tranzacţiilor care ies din rutină, care pot îngreuna implementarea de către 

entitate a controalelor eficiente privind riscurile. 

A134.Riscurile de denaturare semnificativă pot fi mai mari pentru aspectele raţionale 

semnificative care impun realizarea unor estimări contabile, generate de aspecte precum 

următoarele: 

 Principii contabile pentru estimări contabile sau recunoaşterea veniturilor pot face 

obiectul unor interpretări diferite. 

 Raţionamentul care trebuie efectuat poate fi subiectiv sau complex, sau prevede 

premise cu privire la efectele evenimentelor viitoare, de exemplu, raţionamentul cu 

privire la valoarea justă. 

A135. ISA 330 descrie consecinţele pe care identificarea unui risc semnificativ le poate avea 

asupra procedurilor ulterioare de audit.
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Riscuri semnificative aferente riscurilor de denaturare semnificativă cauzată de fraudă  

 

A136. ISA 240 furnizează cerinţe şi îndrumări suplimentare în raport cu identificarea şi evaluarea 

riscurilor de denaturare semnificativă cauzată de fraudă.
45

 

Înţelegerea controalelor aferente riscurilor semnificative (a se vedea punctul 29) 

A137.Deşi riscurile aferente aspectelor semnificative care ies din rutină sau aspectelor raţionale 

sunt deseori mai puţin suspuse unor controale de rutină, conducerea poate avea alte răspunsuri 

care intenţionează să trateze aceste riscuri. În consecinţă, înţelegerea de către auditor a măsurii 

în care entitatea a conceput şi implementat controale privind riscurile semnificative generate de 

aspectele care ies din rutină sau raţionale include măsura şi modul în care conducerea răspunde 

riscurilor. Astfel de răspunsuri ar putea include: 

 Activităţi de control precum revizuirea premiselor de către conducerea superioară 
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sau de către experţi. 

 Procese documentate pentru estimări. 

 Aprobarea de către persoanele însărcinate cu guvernanţa. 

A138.De exemplu, acolo unde există evenimente unice precum primirea notificării unui proces 

semnificativ, analizarea răspunsului entităţii poate include de aspecte precum măsura în care s-a 

făcut apel la experţii adecvaţi (precum consilierul juridic intern sau extern), măsura în care a 

fost efectuată o evaluare a efectului potenţial şi modul în care se propune să fie prezentate 

circumstanţele în situaţiile financiare. 

A139.În anumite cazuri, conducerea este posibil să nu fi răspuns adecvat la riscurile semnificative 

de denaturare semnificativă prin implementarea de controale ale acestor riscuri semnificative. 

Eşecul conducerii de a implementa astfel de controale este un indicator al unei deficienţe 

semnificative în controlul intern.
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Riscuri pentru care doar procedurile de fond nu furnizează suficiente probe de audit adecvate (a se 

vedea punctul 30) 

A140.Riscurile de denaturare semnificativă a informaţiilor pot fi corelate direct cu înregistrarea 

claselor de tranzacţii sau a soldurilor conturilor de rutină şi cu întocmirea situaţiilor financiare 

credibile. Astfel de riscuri pot include riscurile cu privire la procesarea inexactă sau incompletă 

a claselor de tranzacţii de rutină şi semnificative, precum veniturile unei entităţi, achiziţiile şi 

încasările în numerar sau plăţile în numerar. 

A141.Acolo unde astfel de tranzacţii de afaceri de rutină sunt supuse unei procesări foarte 

automatizate cu o intervenţie manuală redusă sau absentă, se poate să nu fie posibil să se 

efectueze doar procedurile de fond în raport cu riscul. De exemplu, auditorul poate considera că 

acesta este cazul în circumstanţele în care o parte semnificativă din informaţiile unei entităţi 

este iniţiată, înregistrată, procesată sau raportată numai în format electronic, precum un sistem 

integrat. În astfel de cazuri: 

 Probele de audit pot fi disponibile doar în format electronic, şi suficienţa şi gradul de 

adecvare al acestora depinde, de obicei, de eficienţa controalelor acurateţii şi 

exhaustivităţii lor. 

 Potenţialul apariţiei şi nedetectării iniţierii necorespunzătoare sau modificării 

informaţiilor poate fi mai mare dacă controalele adecvate nu sunt efectuate în mod 

eficient. 

A142.Consecinţele procedurilor ulterioare de audit pentru identificarea acestor riscuri sunt 

descrise în ISA 330.
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Verificarea evaluării riscurilor (a se vedea punctul 31) 

A143.În timpul auditului, este posibil ca în atenţia auditorului să ajungă anumite informaţii care 

diferă semnificativ de informaţiile pe care s-a bazat evaluarea riscurilor. De exemplu, evaluarea 

riscurilor se poate baza pe ipoteza că anumite controale funcţionează eficient. În efectuarea 

testelor privind aceste controale, auditorul poate obţine probe de audit conform cărora acestea nu 

au funcţionat eficient la momente relevante în timpul auditului. În mod similar, în derularea de 

proceduri de fond, auditorul poate detecta denaturări care sunt mai mari importante ca volum sau 

frecvenţă decât este consecvent cu evaluările riscurilor de către auditor. În astfel de circumstanţe, 

evaluarea riscurilor poate să nu reflecte adecvat circumstanţele reale ale entităţii şi procedurile de 

audit ulterioare planificate pot să nu fie eficiente în detectarea denaturărilor semnificative. A se 

vedea ISA 330 pentru îndrumări suplimentare. 

Documentaţia (a se vedea punctul 32) 
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A144. Determinarea modalităţii în care sunt documentate cerinţele de la punctul 32 rămâne la 

latitudinea auditorului care utilizează în acest sens raţionamentul profesional. De exemplu, în 

auditurile entităţilor mici, documentaţia poate fi încorporată în documentaţia auditorului pentru 

strategia generală şi planul de audit.
48

 În mod similar, de exemplu, rezultatele evaluării 

riscurilor pot fi documentate separat, sau pot fi documentate ca parte a documentaţiei 

auditorului pentru procedurile ulterioare.
49

 Forma şi amploarea documentaţiei sunt influenţate 

de natura, dimensiunea şi complexitatea entităţii şi a controlului său intern, de disponibilitatea 

informaţiilor furnizate de către entitate şi de metodologia de audit şi tehnologia utilizată pe 

parcursul auditului. 

A145.Pentru entităţile care au activităţi şi procese simple relevante pentru raportarea financiară, 

documentaţia poate fi simplă ca formă şi relativ succintă. Nu este necesară documentarea 

integralităţii cunoştinţelor pe care auditorul le-a dobândit despre entitate  şi despre aspectele 

legate de aceasta. Principalele elemente de înţelegere documentate de auditor le includ pe cele 

pe care  auditorul şi-a bazat evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă. 

A146.Amploarea documentaţiei poate reflecta, de asemenea, experienţa şi competenţele 

membrilor echipei misiunii de audit. Cu condiţia respectării permanente a cerinţelor ISA 230, 

un audit efectuat de o echipă a misiunii incluzând persoane cu mai puţină experienţă poate 

necesita o documentaţie mai detaliată, pentru a-i ajuta pe aceştia să înţeleagă adecvat entitatea, 

decât documentaţia unei echipe care include persoane cu experienţă. 

A147.Pentru auditurile recurente, o anumită parte a documentaţiei poate fi folosită şi pentru 

perioada următoare, actualizată după caz, pentru a reflecta modificările activităţilor sau 

proceselor entităţii. 
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Anexa 1 

[a se vedea punctele 4 litera (c), 14-24, A76-A117] 

 

Componentele controlului intern  

1. Prezenta Anexă explică în detaliu componentele controlului intern, aşa cum sunt stabilite 

la punctele 4 litera (c), 14-24 şi A76-A117 şi în raport cu un audit al situaţiilor financiare. 

Mediul de control 

2. Mediul de control înglobează următoarele elemente: 

(a) Comunicarea şi aplicarea integrităţii si valorilor etice. Eficienţa controalelor nu poate 

depăşi integritatea şi valorile etice ale persoanelor care le creează, gestionează şi 

monitorizează. Integritatea şi comportamentul etic sunt rezultate ale standardelor etice 

şi comportamentale ale entităţii, ale modului în care sunt comunicate şi aplicate în 

practică. Aplicarea integrităţii şi valorilor etice include, de exemplu, acţiuni ale 

conducerii pentru a elimina sau diminua stimulentele sau tentaţiile care pot face ca 

personalul să se angajeze în acţiuni necinstite, ilegale sau lipsite de etică. Comunicarea 

politicilor entităţii cu privire la integritate şi valori etice poate include comunicarea 

standardelor comportamentale către personal prin declaraţii de politici şi coduri de 

conduită şi prin puterea exemplului. 

(b) Angajamentul privind competenţa. Competenţa reprezintă cunoştinţele şi abilităţile 

necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care definesc activitatea unei persoane. 

(c) Participarea de către persoanele însărcinate cu guvernanţa. Conştiinţa unei entităţi cu 

privire la control este influenţată semnificativ de persoanele însărcinate cu 

guvernanţa. Importanţa responsabilităţilor persoanelor însărcinate cu guvernanţa este 

recunoscută în codurile de practică şi alte legi şi reglementări sau îndrumări elaborate 

în beneficiul persoanelor însărcinate cu guvernanţa. Alte responsabilităţi ale 

persoanelor însărcinate cu guvernanţa includ supravegherea conceperii şi utilizării 

efective a procedurilor şi procesului de semnalare a neregulilor pentru a revizui 

eficienţa controlului intern al entităţii. 

(d) Filosofia şi stilul de lucru al conducerii. Filosofia şi stilul de lucru al conducerii 

înglobează o gamă largă de caracteristici. De exemplu, atitudinile şi acţiunile 

conducerii cu privire la raportarea financiară se pot manifesta printr-o selecţie 

conservatoare sau agresivă a principiilor contabile alternative disponibile, sau prin 

conştiinciozitatea şi conservatorismul cu care sunt elaborate estimările contabile. 

(e) Structura organizaţională. Stabilirea unei structuri organizaţionale relevante include 

luarea în considerare a domeniilor principale de autoritate şi responsabilitate şi liniile 

de raportare adecvate. Gradul de adecvare al structurii organizaţionale a unei entităţi 

depinde, parţial, de mărimea sa şi de natura activităţilor sale. 

(f) Atribuirea autorităţii şi responsabilităţii. Atribuirea autorităţii şi responsabilităţii 

poate include politici cu privire la practicile de afaceri adecvate, cunoştinţele şi 

experienţa personalului principal, şi resursele furnizate pentru îndeplinirea sarcinilor. 

În plus, acestea pot include politici şi comunicări directe pentru a garanta că întreg 

personalul înţelege obiectivele entităţii, cunoaşte modul în care inter-relaţionează 

acţiunile individuale şi contribuie la acele obiective, şi recunoaşte modul în care şi 

scopul pentru care va fi făcut răspunzător. 

(g) Politici şi practici de resurse umane. Politicile şi practicile de resurse umane 

demonstrează deseori aspecte importante în raport cu conştiinţa controlului unei 

entităţi. De exemplu, standardele de recrutare a persoanelor cel mai bine calificate - cu 

accent pe cadrul educaţional, experienţa profesională anterioară, realizări anterioare, şi 

dovada integrităţii şi comportamentului etic - demonstrează angajamentul unei entităţi 

faţă de persoanele competente şi demne de încredere. Politicile de formare care 



 

comunică viitoarele roluri şi responsabilităţi şi includ practici precum centre de 

formare şi organizarea de seminarii ilustrează nivelurile de performanţă şi 

comportament aşteptate. Promovările făcute în urma evaluărilor periodice ale 

performanţelor demonstrează angajamentul entităţii faţă de avansarea personalului 

calificat la niveluri de responsabilitate superioare. 

Procesul entităţii de evaluare a riscurilor  

3. În scopul raportării financiare, procesul entităţii de evaluare a riscurilor include modul în 

care conducerea identifică riscurile afacerii relevante pentru întocmirea situaţiilor financiare în 

conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil al entităţii, estimează pragul lor de 

semnificaţie, evaluează probabilitatea apariţiei acestora şi decide cu privire la acţiunile pentru a 

le răspunde şi gestiona şi rezultatele acestor acţiuni. De exemplu, procesul de evaluare a 

riscurilor entităţii poate aborda modul în care entitatea ia în considerare posibilitatea unor 

tranzacţii neînregistrate sau identifică şi analizează estimările semnificative înregistrate în 

situaţiile financiare. 

4. Riscurile relevante pentru raportarea financiară credibilă includ evenimente, tranzacţii 

sau circumstanţe interne şi externe care pot avea loc şi care pot afecta în mod negativ 

capacitatea unei entităţi de a iniţia, înregistra, procesa şi raporta datele financiare consecvent cu 

afirmaţiile conducerii în situaţiile financiare. Conducerea poate iniţia planuri, programe sau 

acţiuni pentru a aborda riscurile specifice sau poate decide să accepte un risc din cauza 

costurilor sau din alte considerente. Riscurile pot fi generate sau pot fi modificate din cauza 

unor circumstanţe precum următoarele: 

 Modificările mediului de lucru. Modificările mediului de reglementare sau de lucru 

pot avea drept rezultat modificări ale presiunilor concurenţei şi riscuri, în mod 

semnificativ, diferite  

 Personalul nou angajat. Personalul nou angajat poate avea un grad diferit de abordare 

sau înţelegere a controlului intern. 

 Sisteme informaţionale noi sau actualizate. Modificările semnificative şi rapide ale 

sistemelor informaţionale pot modifica riscul aferent controlului intern. 

 Creşterea rapidă. Extinderea semnificativă şi rapidă a operaţiunilor poate exercita o 

presiune importantă asupra controalelor şi poate duce la creşterea riscului de apariţie a 

unui blocaj în cadrul controalelor. 

 Noua tehnologie. Încorporarea noilor tehnologii în procesele de producţie sau 

sistemele informaţionale poate modifica riscul asociat controlului intern. 

 Modele de afaceri, produse, sau activităţi noi. Demararea activităţii în anumite 

domenii sau încheierea de tranzacţii în care o entitate are experienţă redusă pot 

antrena noi riscuri asociate controlului intern. 

 Restructurările corporative. Restructurările pot fi însoţite de reducerea de personal şi 

de modificări cu privire la supervizarea şi segregarea sarcinilor care pot modifica 

riscul asociat controlului intern. 

 Unităţi de lucru extinse în străinătate. Extinderea sau achiziţia unor unităţi de lucru în 

străinătate implică riscuri noi şi deseori unice care pot afecta controlul intern, de 

exemplu, riscuri suplimentare sau modificate ce decurg din tranzacţiile valutare. 

 Prevederi contabile noi. Adoptarea de principii contabile noi sau modificarea 

principiilor contabile poate afecta riscurile privind întocmirea situaţiilor financiare. 

Sistemul informaţional, inclusiv procesele de afaceri aferente, relevante pentru raportarea 

financiară şi comunicare 



 

5. Un sistem informaţional implică infrastructura (componentele fizice şi hardware), 

software, resurse umane, proceduri şi date. Numeroase sisteme informaţionale utilizează în mod 

extensiv tehnologia informaţiei (TI). 

6. Sistemul informaţional relevant pentru obiectivele de raportare financiară, care include 

sistemul de raportare financiară, înglobează metode şi înregistrări care: 

 Identifică şi înregistrează toate tranzacţiile valabile. 

 Descriu la timp tranzacţiile cu detalii suficiente pentru a permite clasificarea 

corespunzătoare a tranzacţiilor pentru raportarea financiară. 

 Măsoară valoarea tranzacţiilor într-o manieră care permite înregistrarea valorii lor 

monetare adecvate în situaţiile financiare. 

 Determină perioada de timp în care au avut loc tranzacţiile pentru a permite 

înregistrarea tranzacţiilor în perioada contabilă adecvată. 

 Prezintă în mod adecvat tranzacţiile şi informaţiile aferente din situaţiile financiare. 

7. Calitatea informaţiilor generate de sistem afectează capacitatea conducerii de a lua 

deciziile adecvate privind gestionarea şi controlul activităţilor entităţii şi de a întocmi rapoarte 

financiare credibile. 

8. Comunicarea, care implică furnizarea unei înţelegeri a rolurilor şi responsabilităţilor in-

dividuale aferente controlului intern cu privire la raportarea financiară, poate lua forma unor 

manuale de politici, manuale de contabilitate şi raportare financiară şi memorandumuri. 

Comunicarea se poate face, de asemenea, electronic, verbal şi prin intermediul acţiunilor 

conducerii. 

Activităţi de control 

9. În general, activităţile de control care pot fi relevante pentru un audit pot fi clasificate ca 

politici şi proceduri ce aparţin următoarelor domenii: 

 Analize ale performanţei. Aceste activităţi de control includ revizuiri şi analize ale 

performanţelor efective raportate la bugete, previziuni şi performanţe din perioada 

anterioară; corelează diferite seturi de date - operaţionale sau financiare – unele cu 

celelalte, împreună cu analize ale relaţiilor şi acţiuni investigative şi corective; 

compararea datelor interne cu surse externe de informaţii; şi revizuirea performanţei 

funcţionale sau aferente activităţii. 

 Procesarea informaţiilor. Cele două mari grupe ale activităţilor de control ale 

sistemelor informaţionale sunt controale ale aplicaţiilor, care se aplică la procesarea 

aplicaţiilor individuale, şi controale generale ale sistemelor informatice, care sunt 

politici şi proceduri corelate cu numeroase aplicaţii şi care susţin funcţionarea 

eficientă a controalelor aplicaţiilor ajutând la asigurarea unei funcţionări permanente 

corespunzătoare a sistemelor informaţionale. Exemplele de controale ale aplicaţiilor 

includ verificarea exactităţii matematice a înregistrărilor, menţinerea şi revizuirea 

conturilor şi soldurilor de verificare, controale automate precum validările editărilor 

privind datele de intrare şi verificări ale secvenţelor numerice, şi urmărirea manuală 

a rapoartelor de excepţie. Exemplele de controale generale ale sistemelor informatice 

sunt controale ale modificării programelor, controale care restricţionează accesul la 

programe sau date, controale ale implementării noilor versiuni ale aplicaţiilor 

software, şi controale ale software-ului de sistem care restricţionează accesul la sau 

monitorizează utilizarea utilităţilor sistemului care ar putea modifica datele 

financiare sau înregistrările fără a lăsa o pistă pentru audit. 

 Controale fizice. Controalele care încorporează: 

o Securitatea fizică a bunurilor, inclusiv măsurile de protecţie adecvate precum 

facilităţile securizate aferente accesului la bunuri şi înregistrări. 

o Autorizarea accesului la programele informatice şi la fişierele de date. 

o Contorizarea periodică şi compararea cu valorile indicate în înregistrările de 



 

control (de exemplu, compararea rezultatelor contorizării numerarului, 

valorilor mobiliare şi stocurilor cu înregistrările contabile ). 

Măsura în care controalele fizice care vizează prevenirea furtului de active sunt relevante 

pentru credibilitatea întocmirii situaţiilor financiare, şi aşadar pentru audit, depinde de 

circumstanţe, cum ar fi situaţia în care aceste active sunt deosebit de susceptibile de a fi 

sustrase. 

 Segregarea sarcinilor. Atribuirea către diferite persoane a responsabilităţilor privind 

autorizarea tranzacţiilor, înregistrarea tranzacţiilor şi menţinerea custodiei activelor. 

Segregarea sarcinilor vizează reducerea oportunităţilor care permit oricărei persoane 

să fie în poziţia atât de a comite, cât şi de a tăinui o eroare sau fraudă survenită în 

timpul exercitării normale a atribuţiilor persoanei. 

10. Anumite activităţi de control pot depinde de existenţa unor politici la un nivel superior 

adecvate, stabilite de către conducere sau de către persoanele însărcinate cu guvernanţa. De 

exemplu, controalele de autorizare pot fi delegate conform unor îndrumări stabilite, precum 

criteriile de investiţii stabilite de către persoanele însărcinate cu guvernanţa; în mod alternativ, 

tranzacţiile care ies din rutină precum achiziţiile majore sau dezinvestiţiile pot necesita 

aprobarea specifică de la un nivel superior, inclusiv în anumite cazuri, aprobarea acţionarilor. 

Monitorizarea controalelor  

11. O responsabilitate importantă a conducerii este de a stabili şi menţine controlul intern 

permanent. Monitorizarea controalelor de către conducere include luarea în considerare a 

măsurii în care acestea operează în modul vizat şi sunt modificate, după caz, dacă apar 

schimbări ale condiţiilor. Monitorizarea controalelor poate include activităţi precum revizuirea 

de către conducere a măsurii în care sunt întocmite permanent reconcilieri bancare, evaluarea de 

către auditorii interni a conformităţii personalului din vânzări cu politicile entităţii potrivit 

termenilor contractelor de vânzări şi supravegherea de către departamentul juridic a politicilor 

etice sau de conduită comercială ale entităţii. Monitorizarea este, de asemenea, efectuată pentru 

a garanta că în timp controalele continuă să funcţioneze eficient. De exemplu, dacă nu este 

monitorizată periodicitatea şi exactitatea reconcilierilor bancare, personalul poate înceta să le 

mai efectueze. 

12. Auditorii interni sau personalul care îndeplineşte funcţii similare pot contribui la 

monitorizarea controalelor unei entităţi prin evaluări separate. De obicei, aceştia oferă, în mod 

periodic, informaţii despre funcţionarea controlului intern, alocând o atenţie considerabilă 

evaluării eficienţei controlului intern şi comunică informaţii despre punctele forte şi deficienţele 

controlului intern şi recomandări pentru optimizarea controlului intern.  

13. Activităţile de monitorizare pot include utilizarea informaţiilor din comunicările părţilor 

terţe care pot indica probleme sau pot evidenţia domenii care necesită îmbunătăţiri. Clienţii 

coroborează implicit datele de facturare prin plătirea facturilor lor sau prin reclamaţii privind 

tarifele. În plus, organele de reglementare pot comunica entităţii aspectele care afectează derularea 

controlului intern, de exemplu, comunicări cu privire la examinările efectuate de agenţiile de 

reglementare din domeniul bancar. De asemenea, în derularea activităţilor de monitorizare 

conducerea poate lua în considerare comunicările privind controlul intern primite de la auditorii 

externi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 

(a se vedea punctele A40, A128) 

 

Condiţii şi evenimente care pot indica riscuri de denaturare semnificativă  

 

Următoarele sunt exemple de condiţii şi evenimente care pot indica existenţa unor riscuri de 

denaturare semnificativă. Exemplele furnizate acoperă o gamă largă de condiţii şi evenimente; 

totuşi, nu toate condiţiile şi evenimentele sunt relevante pentru fiecare misiune de audit şi lista 

exemplelor nu este neapărat completă. 

 Operaţiuni în regiuni care sunt instabile din punct de vedere economic, de exemplu, ţări în 

care există o devalorizare semnificativă a monedei sau economii puternic hiper-

inflaţioniste. 

 Operaţiuni expuse pieţelor volatile, de exemplu, tranzacţionarea contractelor futures. 

 Operaţiuni care sunt supuse unei reglementări foarte complexe. 

 Aspecte legate de continuitatea activităţii şi lichiditate, inclusiv pierderea clienţilor 

importanţi. 

 Constrângeri cu privire la disponibilitatea de capital şi credit. 

 Modificări ale sectorului în care activează entitatea. 

 Modificări ale lanţului de aprovizionare. 

 Dezvoltarea sau oferirea de noi produse sau servicii, sau trecerea la noi sectoare de 

activitate. 

 Extinderea în noi locaţii. 

 Modificări ale entităţii, precum mari achiziţii sau reorganizări sau alte evenimente 

neobişnuite. 

 Entităţi sau segmente de activitate care pot fi vândute. 

 Existenţa unor alianţe şi asocieri în participaţie complexe. 

 Utilizarea datelor financiare extra-bilanţiere, a entităţilor cu scop special, şi a altor acorduri 

financiare complexe. 

 Tranzacţii semnificative cu părţile afiliate. 

 Lipsa personalului cu abilităţi contabile şi de raportare financiară adecvate. 

 Modificări cu privire la personalul principal inclusiv plecări ale cadrelor principale din 

conducere. 

 Deficienţe în controlul intern, în special cele neabordate de către conducere. 

 Inconsecvenţele dintre strategia informatică a entităţii şi strategiile sale de afaceri. 

 Modificări ale mediului informatic. 

 Instalarea de noi sisteme informatice semnificative aferente raportării financiare. 

 Intervievări cu privire la operaţiunile sau rezultatele financiare ale entităţii efectuate de 

către organismele de reglementare sau guvernamentale. 

 Denaturări anterioare, istoricul erorilor sau un volum semnificativ de ajustări la sfârşitul 

perioadei. 

 Volum semnificativ de tranzacţii care ies din rutină sau nesistematice inclusiv tranzacţii în 

cadrul unui grup şi tranzacţii mari privind veniturile la sfârşitul perioadei. 

 Tranzacţii care sunt înregistrate pe baza intenţiei conducerii, de exemplu, refinanţarea 

datoriilor, activele care urmează a fi vândute şi clasificarea titlurilor de valoare deţinute în 

vederea tranzacţionării. 

 Aplicarea noilor prevederi contabile. 

 Evaluări contabile care implică procese complexe. 

 Evenimente sau tranzacţii care implică o incertitudine de evaluare semnificativă, inclusiv 



 

estimările contabile. 

 Litigii pe rol şi datorii contingente, de exemplu, garanţii comerciale, garanţii financiare şi 

măsuri de remediere a mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 610 (REVIZUIT)  

UTILIZAREA ACTIVITĂŢII AUDITORILOR INTERNI  

(În vigoare pentru auditurile situaţiilor financiare pentru perioadele care se încheie la sau 

ulterior datei de 15 decembrie 2013) 

 

 

Introducere 

Domeniul de aplicare al prezentului ISA  

2. Prezentul Standard Internaţional de Audit (ISA) tratează responsabilităţile auditorului 

extern atunci când utilizează activitatea funcţiei de audit intern pentru obţinerea de probe 

de audit.  

3. Prezentul ISA nu se aplică dacă entitatea nu are o funcţie de audit intern. (a se vedea 

punctul A2)  

4. Dacă entitatea are o funcţie de audit intern, prevederile prezentului ISA nu se aplică 

dacă:  

(a) Responsabilităţile şi activităţile funcţiei nu sunt relevante pentru audit; sau 

(b) Pe baza înţelegerii preliminare a funcţiei de către auditor, ca urmare a procedurilor 

efectuate conform ISA 315 (Revizuit),
50

 auditorul extern nu preconizează că va 

utiliza activitatea funcţiei pentru a obţine probe de audit. 

Nicio prevedere a prezentului ISA nu impune auditorului extern să utilizeze activitatea 

funcţiei de audit intern pentru a modifica natura sau plasarea în timp sau pentru a reduce 

amploarea procedurilor de audit ce urmează să fie efectuate direct de către auditorul 

extern;  aceasta este decizia auditorului extern atunci când stabileşte strategia generală 

de audit. 

5. Este posibil ca în anumite jurisdicţii auditorului extern să îi fie interzis sau restricţionat 

într-o anumită măsură să utilizeze activitatea funcţiei de audit intern. ISA-urile nu au 

prioritate în faţa legilor sau reglementărilor care guvernează un audit al situaţiilor 

financiare.
51

 Prin urmare, astfel de interdicţii sau restricţii nu împiedică auditorul extern 

de la a respecta ISA-urile.  

Relaţia dintre ISA 315 (Revizuit) şi ISA 610 (Revizuit) 

6. Multe entităţi înfiinţează funcţii de audit intern ca parte a structurilor lor de control 

intern şi guvernanţă. Obiectivele şi domeniul de activitate ale unei funcţii de audit intern, 

natura responsabilităţilor sale şi statutul său organizaţional, inclusiv autoritatea şi 

responsabilitatea funcţiei, variază semnificativ şi depind de dimensiunea şi structura 

entităţii şi de cerinţele conducerii şi, acolo unde este cazul, de cele ale persoanelor 

însărcinate cu guvernanţa. 

7. ISA 315 (Revizuit) tratează modul în care cunoştinţele şi experienţa funcţiei de audit 

intern pot contribui cu informaţii la înţelegerea de către auditorul extern a entităţii şi a 

mediului său şi la identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă. ISA 

315 (Revizuit)
52

 explică, de asemenea, modul în care o comunicare eficientă între 

auditorii interni şi cei externi creează un mediu în care auditorul extern poate fi informat 

cu privire la aspecte semnificative care pot influenţa activitatea auditorului extern. 

8. În funcţie de măsura în care statutul organizaţional şi procedurile şi politicile relevante 

ale funcţiei de audit intern sprijină obiectivitatea auditorilor interni, de nivelul de 

competenţă al funcţiei de audit intern şi de măsura în care funcţia aplică o abordare 

sistematică şi disciplinată, auditorul extern poate utiliza activitatea funcţiei de audit 

                                                 
50  ISA 315 (Revizuit), Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin înţelegerea entităţii şi a mediului său 

51  ISA 200, Obiective generale ale auditorului independent şi desfăşurarea unui audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de 

Audit, punctul A55 

52  ISA 315 (Revizuit), punctul A116 



 

intern într-o modalitate constructivă şi complementară. Prezentul ISA tratează 

responsabilităţile auditorului extern atunci când, pe baza înţelegerii preliminare a funcţiei 

de audit intern obţinută de auditorul extern ca rezultat al procedurilor efectuate conform 

ISA 315 (Revizuit), auditorul extern preconizează că va utiliza activitatea funcţiei de 

audit intern ca parte a probelor de audit obţinute.
53

 O asemenea utilizare a acestei 

activităţi modifică natura sau plasarea în timp, sau reduce amploarea, procedurilor de 

audit ce urmează a fi efectuate direct de către auditorul extern.  

9. În cadrul unei entităţi pot exista persoane care efectuează proceduri similare cu cele 

efectuate de către o funcţie de audit intern. Cu toate acestea, dacă aceste proceduri nu 

sunt realizate de către o funcţie obiectivă şi competentă, care aplică o abordare 

sistematică şi disciplinată, inclusiv control al calităţii, ele sunt considerate controale 

interne, iar obţinerea de probe cu privire la eficacitatea unor astfel de controale face parte 

din răspunsurile auditorului la riscurile evaluate, în conformitate cu ISA 330.
54

 

Responsabilitatea auditorului extern pentru audit 

10. Auditorul extern este singurul răspunzător pentru opinia de audit exprimată, iar această 

responsabilitate nu este redusă prin utilizarea activităţii funcţiei de audit intern de către 

auditorul extern. Deşi funcţia poate efectua proceduri de audit similare cu cele realizate 

de către auditorul extern, nici funcţia de audit intern, nici auditorii interni nu sunt 

independenţi faţă de entitate, aşa cum se prevede pentru auditorul extern în cazul unui 

audit al situaţiilor financiare, în conformitate cu ISA 200.
55

 Prin urmare, prezentul ISA 

defineşte condiţiile care trebuie întrunite pentru ca auditorul extern să poată utiliza 

activitatea auditorilor interni. De asemenea, el defineşte efortul necesar pentru a obţine 

suficiente probe de audit adecvate care să demonstreze că activitatea funcţiei de audit 

intern este adecvată scopului auditului. Prevederile sunt concepute pentru a oferi un 

cadru general pentru raţionamentul auditorului extern referitor la utilizarea activităţii 

unei funcţii de audit intern pentru a preveni utilizarea exagerată sau neadecvată a acestei 

activităţi. 

Data intrării în vigoare 

11. Prezentul ISA se aplică pentru auditurile situaţiilor financiare pentru perioadele care se 

încheie la sau ulterior datei de 15 decembrie 2013. 

Obiective 

12. Atunci când entitatea are o funcţie de audit intern, iar auditorul extern preconizează că va 

utiliza activitatea funcţiei pentru a modifica natura sau plasarea în timp, sau pentru a 

reduce amploarea, procedurilor de audit ce urmează a fi efectuate direct de către 

auditorul extern, obiectivele acestuia din urmă sunt: 

(a) Să determine dacă poate fi utilizată activitatea funcţiei de audit intern şi, dacă da, 

în ce domenii şi în ce măsură;  

iar după stabilirea acestui aspect: 

(b) Dacă decide să utilizeze activitatea funcţiei de audit intern, să determine dacă 

respectiva activitate este adecvată în contextul auditului. 

Definiţie 

13. În contextul ISA-urilor, următorul termen are înţelesul atribuit mai jos:  

Funcţia de audit intern – O funcţie a unei entităţi care efectuează activităţi de asigurare şi 

consultanţă concepute pentru a evalua şi a îmbunătăţi eficienţa guvernanţei, a proceselor 

de gestionare a riscului şi de control intern ale entităţii. (a se vedea punctele A1–A4)  

                                                 
53  A se vedea punctele 13–23. 

54  ISA 330, Răspunsul auditorului la riscurile evaluate  

55  ISA 200, punctul 14 



 

Cerinţe 

Determinarea necesităţii, domeniilor şi măsurii în care poate fi utilizată activitatea funcţiei 

de audit intern 

Evaluarea funcţiei de audit intern  

14. Auditorul extern trebuie să determine măsura în care activitatea funcţiei de audit intern 

poate fi utilizată în contextul auditului, prin evaluarea următoarelor aspecte:  

(a) Măsura în care statutul organizaţional, procedurile şi politicile relevante ale 

funcţiei de audit intern sprijină obiectivitatea auditorilor interni; (a se vedea 

punctele A5–A9) 

(b) Nivelul de competenţă a funcţiei de audit intern; şi (a se vedea punctele A5–A9) 

(c) Măsura în care funcţia de audit intern aplică o abordare sistematică şi disciplinată, 

inclusiv controlul calităţii. (a se vedea punctele A10–A11) 

15. Auditorul extern nu va utiliza activitatea funcţiei de audit intern dacă auditorul extern 

determină că:  

(a) Statutul organizaţional, procedurile şi politicile relevante ale funcţiei de audit 

intern nu sprijină în mod adecvat obiectivitatea auditorilor interni; 

(b) Funcţia nu are competenţă suficientă; sau 

(c) Funcţia nu aplică o abordare sistematică şi disciplinată, inclusiv controlul calităţii. 

(a se vedea punctele A12–A14) 

Determinarea naturii şi amplorii activităţii funcţiei de audit care poate fi utilizată  

16. Ca bază pentru determinarea domeniilor şi măsurii în care poate fi utilizată activitatea 

funcţiei de audit intern, auditorul extern trebuie să analizeze natura şi domeniul de 

aplicare al activităţii care a fost realizată sau care este planificată pentru a fi realizată de 

către funcţia de audit intern şi a relevanţei acesteia pentru strategia generală de audit şi 

planul de audit al auditorului extern. (a se vedea punctele A15–A17)  

17. Auditorul extern trebuie să exercite toate raţionamentele profesionale semnificative 

pentru misiunea de audit şi, pentru a preveni utilizarea neadecvată a activităţii funcţiei de 

audit intern, trebuie să planifice utilizarea într-o mai mică măsură a activităţii funcţiei şi 

efectuarea directă a celei mai mari părţi a activităţii, atunci când: (a se vedea punctele 

A15–A17) 

(a) Este necesară utilizarea unor raţionamente mai complexe pentru: 

(i) Planificarea şi efectuarea procedurilor de audit relevante; şi  

(ii) Evaluarea probelor de audit obţinute; (a se vedea punctele A18–A19) 

(b) Riscul evaluat de denaturare semnificativă la nivelul afirmaţiilor este mare, 

acordându-se o atenţie specială riscurilor identificate drept semnificative; (a se 

vedea punctele A20–A22) 

(c) Statutul organizaţional, procedurile şi politicile relevante ale funcţiei de audit 

intern sprijină într-o mică măsură în mod adecvat obiectivitatea auditorilor interni; 

şi 

(d) Nivelul de competenţă al funcţiei de audit intern este redus.  

18. Auditorul extern trebuie, de asemenea, să evalueze cumulat, dacă, prin utilizarea 

activităţii funcţiei de audit intern în măsura planificată, rezultă totuşi o implicare 

suficientă a auditorului extern în audit, având în vedere că auditorul extern este singurul 

răspunzător pentru opinia de audit exprimată. (a se vedea punctele A15–A22) 

19. Atunci când auditorul extern comunică persoanelor însărcinate cu guvernanţa un rezumat 

al domeniului de aplicare şi momentului de realizare planificate pentru audit, în 

conformitate cu ISA 260,
56

 acesta trebuie să comunice şi modul în care auditorul extern a 

planificat să utilizeze activitatea funcţiei de audit intern. (a se vedea punctul A23) 

                                                 
56  ISA 260, Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa, punctul 15 



 

Utilizarea activităţii funcţiei de audit intern 

20. Dacă auditorul extern planifică să utilizeze activitatea funcţiei de audit intern, auditorul 

extern va discuta cu funcţia modul în care a planificat utilizarea activităţii  acesteia, ca 

bază pentru coordonarea activităţilor respective. (a se vedea punctele A24–A26) 

21. Auditorul extern trebuie să citească rapoartele funcţiei de audit intern care fac referire la 

activitatea funcţiei pe care auditorul extern intenţionează să o utilizeze pentru a înţelege 

natura şi amploarea procedurilor de audit efectuate şi constatările aferente.  

22. Auditorul extern trebuie să efectueze suficiente proceduri de audit asupra activităţii 

funcţiei de audit intern, pe ansamblu, pe care auditorul intenţionează să o utilizeze astfel 

încât să îi determine gradul de adecvare în contextul auditului, inclusiv să evalueze dacă:  

(a) Activitatea funcţiei a fost adecvat planificată, efectuată, supravegheată, revizuită şi 

documentată; 

(b) Au fost obţinute probe suficiente şi adecvate pentru a permite funcţiei să ajungă la 

concluzii rezonabile; şi 

(c) Concluziile obţinute sunt adecvate circumstanţelor şi rapoartele întocmite de către 

funcţie sunt consecvente cu rezultatele activităţii realizate. (a se vedea punctele 

A27–A30) 

23. Natura şi amploarea procedurilor de audit ale auditorului extern trebuie să depindă de 

evaluarea realizată de auditorul extern pentru: 

(a) Nivelul de raţionament profesional implicat; 

(b) Riscul evaluat de denaturare semnificativă;  

 

(c) Măsura în care statutul organizaţional, politicile şi procedurile relevante ale 

funcţiei de audit intern sprijină obiectivitatea auditorilor interni; şi  

(d) Nivelul competenţei funcţiei;
57

 (a se vedea punctele A27–A29) 

şi trebuie să includă reefectuarea unei părţi din activitate. (a se vedea punctul A30) 

24. Auditorul extern trebuie, de asemenea, să evalueze măsura în care rămân adecvate 

concluziile auditorului extern cu privire funcţia de audit intern, conform punctului 13 al 

prezentului ISA, şi determinarea naturii şi măsurii utilizării activităţii funcţiei în 

contextul auditului, conform punctelor 16-17 din prezentul ISA. 

Documentaţie  

25. Dacă auditorul extern utilizează activitatea funcţiei de audit intern, auditorul extern 

trebuie să includă în documentaţia de audit: 

(a) Evaluarea: 

(i) Măsurii în care statutul organizaţional, politicile şi procedurile relevante ale 

funcţiei de audit intern sprijină în mod adecvat obiectivitatea auditorilor 

interni;  

(ii) Nivelul de competenţă al funcţiei; şi  

(iii) Măsura în care funcţia aplică o abordare sistematică şi disciplinată, inclusiv 

control calităţii; 

(b) Natura şi amploarea activităţii utilizate şi baza pentru luarea deciziei în acest sens; 

şi 

(c) Procedurile de audit efectuate de către auditorul extern pentru a evalua gradul de 

adecvare al activităţii utilizate. 

*** 

                                                 
57  A se vedea punctul 16 



 

Aplicare şi alte materiale explicative  

Definiţia funcţiei de audit intern (a se vedea punctele 2, 12) 

Obiectivele şi aria de aplicare a funcţiilor de audit intern includ, în general, activităţi de 

asigurare şi consultanţă concepute pentru a evalua şi îmbunătăţii eficienţa guvernanţei, a 

proceselor de gestionare a riscului şi de control intern ale entităţii, cum ar fi: 

Activităţi privind guvernanţa 

 Funcţia de audit intern poate aprecia procesul de guvernanţă prin perspectiva realizării 

de către acesta a obiectivelor privind: etica şi valorile, gestionarea performanţei şi 

responsabilitatea, comunicarea informaţiilor privind riscul şi controlul către secţiunile 

adecvate ale organizaţiei şi eficienţa comunicării dintre persoanele însărcinate cu 

guvernanţa, auditorii interni şi externi şi conducerea.  

Activităţi privind gestionarea riscului 

 Funcţia de audit intern poate fi utilă entităţii prin identificarea şi evaluarea expunerilor 

semnificative la risc şi prin contribuţia la îmbunătăţirea gestionării riscului şi 

controlului intern (inclusiv a eficacităţii procesului de raportare financiară). 

 Funcţia de audit intern poare efectua proceduri pentru a asista entitatea în detectarea 

fraudei. 

Activităţi privind controlul intern 

 Evaluarea controlului intern. Funcţiei de audit intern îi pot fi alocate responsabilităţi 

specifice pentru revizuirea controalelor, evaluarea funcţionării acestora şi 

recomandarea de îmbunătăţiri. În realizarea acestor responsabilităţi, funcţia de audit 

intern oferă asigurare privind controlul. De exemplu, funcţia de audit intern poate 

planifica şi efectua teste sau alte proceduri pentru a oferi asigurare conducerii şi 

persoanelor însărcinate cu guvernanţa cu privire la conceperea, implementarea şi 

eficacitatea funcţionării controlului intern, inclusiv a acelor controale care sunt 

relevante pentru audit.  

 Examinarea informaţiilor financiare şi de exploatare. Funcţia de audit intern poate 

fi desemnată să revizuiască modalităţile utilizate pentru identificarea, 

recunoaşterea, evaluarea, clasificarea şi raportarea informaţiilor financiare şi de 

exploatare, şi să realizeze investigaţii specifice asupra unor elemente individuale, 

incluzând teste de detaliu ale tranzacţiilor, soldurilor şi procedurilor. 

 Revizuirea activităţilor de exploatare. Funcţia de audit intern poate fi desemnată să 

examineze economia, eficienţa şi eficacitatea activităţilor de exploatare, inclusiv a 

activităţilor non-financiare ale entităţii. 

 Revizuirea conformităţii cu legile şi reglementările. Funcţia de audit intern poate fi 

desemnată să examineze conformitatea cu legile, reglementările şi alte cerinţe 

externe, şi cu politicile conducerii, cu directivele şi cu alte cerinţe interne. 

Activităţi similare celor efectuate de către funcţia de audit intern pot fi realizate de către 

funcţii cu alte denumiri din cadrul entităţii. Toate activităţile sau unele dintre activităţile 

unei funcţii de audit intern pot fi, de asemenea, externalizate către un furnizor terţ de 

servicii. Nici denumirea funcţiei şi nici realizarea acesteia de către entitate sau de către 

un furnizor terţ de servicii nu reprezintă determinări unice pentru posibilitatea de 

utilizare a activităţii funcţiei de către auditorul extern. Mai degrabă, se iau în considerare 

aspectele relevante privind natura activităţilor; măsura în care statutul organizaţional, 

politicile şi procedurile relevante ale funcţiei de audit intern sprijină obiectivitatea 

auditorilor interni; competenţa; şi abordarea sistematică şi disciplinată a funcţiei. 

Referinţele din prezentul ISA la activitatea funcţiei de audit intern includ activităţile 

relevante ale altor funcţii sau ale furnizorilor terţi care au aceste caracteristici.  

Mai mult, persoanele din cadrul entităţii care au sarcini operaţionale şi responsabilităţi şi în 

afara funcţiei de audit intern se confruntă, de obicei, cu ameninţări la adresa obiectivităţii 



 

lor din cauza cărora nu pot fi tratate, în contextul prezentului ISA, ca parte a funcţiei de 

audit intern, deşi ele pot realiza activităţi de control care pot fi testate în conformitate cu 

ISA 330.
58

 Din acest motiv, monitorizarea controalelor efectuată de un proprietar-

manager nu este considerată ca fiind echivalentă cu o funcţie de audit intern. 

Deşi obiectivele funcţiei de audit intern a unei entităţi şi ale auditorului său extern diferă, 

funcţia poate efectua proceduri de audit similare celor efectuate de către auditorul extern 

în cadrul unui audit al situaţiilor financiare. În acest caz, auditorul extern poate utiliza 

funcţia în contextul auditului într-una sau mai multe din următoarele modalităţi: 

 Pentru a obţine informaţii relevante pentru evaluarea de către auditorul extern a 

riscurilor de denaturare semnificativă datorată erorii sau fraudei. În acest sens, ISA 

315 (Revizuit)
59

 prevede ca auditorul extern să înţeleagă natura responsabilităţilor 

funcţiei de audit intern, statutul său în interiorul organizaţiei şi activităţile efectuate 

sau care urmează să fie efectuate şi să intervieveze persoanele adecvate din cadrul 

funcţiei de audit intern (dacă entitatea are o astfel de funcţie); sau 

 Cu excepţia cazului în care este interzis sau parţial restricţionat prin lege sau 

reglementare, auditorul extern, după o evaluare adecvată, poate decide să utilizeze 

activitatea efectuată de către funcţia de audit intern în decursul perioadei, ca substitut 

parţial pentru probele de audit ce urmează a fi obţinute direct de către auditorul extern 

auditor.
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Determinarea necesităţii, domeniilor şi măsurii în care poate fi utilizată activitatea funcţiei 

de audit intern  

Evaluarea funcţiei de audit intern  

Obiectivitate şi competenţă (a se vedea punctul 13 literele (a)–(b)) 

Auditorul extern exercită raţionamentul profesional atunci când determină dacă activitatea 

funcţiei de audit intern poate fi utilizată în contextul auditului, precum şi natura şi 

măsura în care activitatea funcţiei de audit intern poate fi utilizată în circumstanţele 

respective. 

Măsura în care statutul organizaţional, politicile şi procedurile relevante ale funcţiei de audit 

intern sprijină obiectivitatea auditorilor interni şi nivelul de competenţă al funcţiei sunt 

deosebit de importante atunci când se decide utilizarea sa şi, dacă se decide favorabil cu 

privire la utilizare, sunt importante natura şi amploarea utilizării activităţii funcţiei care 

este adecvată în circumstanţele date.  

Obiectivitatea se referă la capacitatea de a efectua respectivele sarcini fără a permite ca 

părtinirea, conflictul de interese sau influenţa nedorită a altor părţi să aibă prioritate faţă 

de raţionamentele profesionale. Factorii care ar putea influenţa evaluarea auditorului 

extern includ următoarele: 

 Măsura în care statutul organizaţional al funcţiei de audit intern, inclusiv autoritatea şi 

responsabilitatea funcţiei, sprijină capacitatea funcţiei de a nu lăsa ca raţionamentul 

profesional să fie afectat de părtinirea, conflictul de interese sau influenţa nedorită a 

altor părţi. De exemplu, dacă funcţia de audit intern raportează persoanelor însărcinate 

cu guvernanţa sau unui director cu autoritate corespunzătoare sau dacă funcţia 

raportează conducerii, dacă are acces direct la persoanele însărcinate cu guvernanţa.  

 Dacă funcţia de audit intern nu este afectată de responsabilităţi care intră în conflict, 

de exemplu, dacă are sarcini de conducere sau operaţionale sau responsabilităţi care 

sunt în afara sferei funcţiei de audit intern. 
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 Dacă persoanele însărcinate cu guvernanţa supraveghează deciziile de angajare pentru 

funcţia de audit intern, de exemplu, dacă determină politica adecvată de remunerare.  

 Dacă există orice constrângeri sau restricţii impuse funcţiei de audit intern de către 

conducere sau de către persoanele însărcinate cu guvernanţa, de exemplu, referitor la 

comunicarea constatărilor funcţiei de audit intern către auditorul extern. 

Dacă auditorii interni sunt membri ai organismelor profesionale relevante, iar calitatea lor de 

membri îi obligă să respecte standardele profesionale relevante privind obiectivitatea sau dacă 

 

 politicile interne determină atingerea aceloraşi obiective. 

Competenţa funcţiei de audit intern se referă la obţinerea şi menţinerea cunoştinţelor şi 

aptitudinilor funcţiei ca întreg la nivelul necesar pentru a permite realizarea sarcinilor 

alocate cu diligenţa necesară şi în conformitate cu standardele profesionale aplicabile. 

Factorii care ar putea influenţa determinarea auditorului extern includ următoarele: 

 Măsura în care funcţia de audit intern dispune de resursele adecvate şi corespunzătoare 

în raport cu dimensiunea entităţii şi natura operaţiunilor sale. 

 Dacă există politici stabilite pentru angajarea, formarea şi alocarea auditorilor interni 

în misiuni de audit intern. 

 Dacă auditorii interni au o formare tehnică adecvată şi competenţă în domeniul 

auditului. Criteriile relevante care ar putea fi analizate de către auditorul extern atunci 

când realizează această evaluare pot include, de exemplu, deţinerea de către auditorii 

interni a unui titlu profesional şi a experienţei relevante. 

 Măsura în care auditorii interni deţin cunoştinţele necesar referitoare la raportarea 

financiară a entităţii şi la cadrul general de raportare financiară aplicabil şi măsura în 

care funcţia de audit intern deţine aptitudinile necesare (de exemplu, cunoştinţe 

specifice sectorului de activitate) pentru a efectua activităţi aferente situaţiilor 

financiare ale entităţii.  

 Dacă auditorii interni sunt membri ai organismelor profesionale relevante care îi 

obligă să respecte standardele profesionale relevante, inclusiv cerinţele de dezvoltare 

profesională continuă. 

Obiectivitatea şi competenţa pot fi considerate un continuu. Cu cât statutul organizaţional, 

politicile şi procedurile relevante ale funcţiei de audit intern sprijină mai bine 

obiectivitatea auditorilor interni, cu atât este mai probabil ca auditorul extern să utilizeze 

activitatea funcţiei în mai multe domenii. Cu toate acestea, un statut organizaţional, 

politici şi proceduri relevante care oferă un sprijin adecvat pentru obiectivitatea 

auditorilor interni nu pot compensa lipsa competenţei suficiente a funcţiei de audit 

intern. În mod similar, un nivel înalt al competenţei funcţiei de audit intern nu poate 

compensa în mod adecvat statutul organizaţional, politicile şi procedurile care nu susţin 

în mod adecvat obiectivitatea auditorilor intern. 

Aplicarea unei abordări sistematice şi disciplinate (a se vedea punctul 13 litera (c)) 

Aplicarea unei abordări sistematice şi disciplinate pentru planificarea, efectuarea, 

supravegherea, revizuirea şi documentarea activităţilor sale distinge activităţile funcţiei 

de audit intern de alte activităţi de monitorizare a controlului care ar putea fi efectuate în 

entitate.  

Factorii care pot influenţa analiza auditorului cu privire la aplicarea de către funcţia de audit 

intern a unei abordări sistematice şi disciplinate includ: 

 Existenţa, gradul de adecvare şi utilizarea procedurilor sau îndrumărilor de audit intern 

documentate, în domenii precum evaluarea riscului, programe de lucru, documentare 

şi raportare; natura şi amploarea acestora este proporţională cu dimensiunea şi 

circumstanţele unei entităţi. 



 

 Dacă funcţia de audit intern are politici şi proceduri adecvate de control al calităţii, de 

exemplu, cum ar fi politicile şi procedurile din ISQC 1
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 care ar fi aplicabile unei 

funcţii de audit intern (cum sunt cele referitoare la leadership, resurse umane şi 

efectuarea misiunii) sau prevederi referitoare la controlul calităţii din standardele 

emise de organismele profesionale relevante pentru auditorii interni. Astfel de 

organisme pot stabili şi alte prevederi adecvate, cum ar fi realizarea de evaluări 

periodice externe ale calităţii. 

Circumstanţe în care activitatea funcţiei de audit intern nu poate fi utilizată (a se vedea punctul 

14) 

Evaluarea de către auditorul extern a măsurii în care statutul organizaţional, politicile şi 

procedurile relevante ale funcţiei de audit intern sprijină în mod adecvat obiectivitatea 

auditorilor interni, a nivelului de competenţă a funcţiei de audit intern şi a măsurii în 

care aceasta aplică o abordare sistematică şi disciplinată poate arăta că riscurile pentru 

calitatea activităţii funcţie sunt prea importante şi, prin urmare, nu este adecvată 

utilizarea activităţii funcţiei ca probă de audit.  

Este importantă analiza factorilor de la punctele A7, A8 şi A11 ale prezentului ISA, individual 

şi agregat, deoarece un factor individual adesea nu este suficient pentru a concluziona că 

activitatea funcţiei de audit intern nu poate fi utilizată în contextul auditului. De 

exemplu, statutul organizaţional al funcţiei de audit intern este deosebit de important 

pentru evaluarea ameninţărilor la adresa obiectivităţii auditorilor interni. Dacă funcţia de 

audit intern raportează conducerii, această situaţie este considerată o ameninţare 

importantă la adresa obiectivităţii funcţiei, cu excepţia cazului în care ceilalţi factori 

descrişi la punctul A7 al prezentului ISA oferă, împreună, suficiente măsuri de protecţie 

pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 

Mai mult Codul IESBA
62

 arată că o ameninţare de auto-revizuire este creată atunci când 

auditorul extern acceptă o misiune de a oferi servicii de audit intern unui client de audit, 

iar rezultatele respectivelor servicii vor fi utilizate în efectuarea auditului. Ameninţarea 

apare din cauza posibilităţii ca echipa misiunii să utilizeze rezultatele serviciului de audit 

intern fără a evalua în mod adecvat rezultatele sau fără a exercita acelaşi nivel de 

scepticism profesional ca în cazul în care activitatea de audit intern este efectuată de 

persoane care nu sunt membre ale firmei. Codul IESBA
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 discută interdicţiile care se 

aplică în anumite circumstanţe şi ameninţările şi măsurile de protecţie care pot fi aplicate 

pentru a reduce ameninţările la un nivel acceptabil în alte circumstanţe. 

Determinarea naturii şi amplorii activităţii funcţiei de audit intern care poate fi utilizată  

Factori care influenţează determinarea naturii şi amplorii activităţii funcţiei de audit intern care 

poate fi utilizată (a se vedea punctele 15–17) 

Odată ce auditorul extern a determinat că activitatea funcţiei de audit intern poate fi utilizată în 

contextul auditului, o primă analiză este dacă natura şi domeniul de aplicare planificate 

pentru activitatea funcţiei de audit intern care a fost deja efectuată sau care este 

planificată sunt relevante pentru strategia generală de audit şi pentru planul stabilit de 

auditorul extern în conformitate cu ISA 300.
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Exemple de activităţi ale funcţiei de audit intern care pot fi utilizate de către auditorul extern 

includ următoarele:  

 Testarea eficacităţii funcţionării controalelor. 
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 Proceduri de fond care presupun un raţionament limitat 

 Observarea inventarierii stocurilor. 

 Urmărirea tranzacţiilor prin sistemul informaţional relevant pentru raportarea 

financiară. 

 Testarea conformităţii cu prevederile de reglementare. 

 În anumite circumstanţe, auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare ale filialelor 

care nu sunt componente semnificative ale grupului (când aceasta nu intră în conflict 

cu prevederile ISA 600).
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Determinarea de către auditorul extern a naturii şi amplorii planificate pentru utilizarea 

activităţii funcţiei de audit intern va fi influenţată de către evaluarea auditorului extern a 

măsurii în care statutul organizaţional, politicile şi procedurile relevante ale funcţiei de 

audit intern susţin în mod adecvat obiectivitatea auditorilor interni şi nivelul de 

competenţă a funcţiei de audit intern, conform punctului 16 al prezentului ISA. Mai 

mult, nivelul de raţionament necesar pentru planificarea, efectuarea şi evaluarea acestei 

activităţi şi riscul evaluat de denaturare semnificativă la nivelul declaraţiilor reprezintă 

contribuţii în analiza auditorului extern. În continuare sunt prezentate circumstanţe în 

care auditorul extern nu poate utiliza activitatea funcţiei de audit intern în contextul 

auditului, aşa cum s-a descris la punctul 14 al prezentului ISA. 

Raţionamente privind planificarea şi efectuarea procedurilor de audit şi evaluarea rezultatelor (a 

se vedea punctul 16 litera (a)) 

Cu cât este mai necesară exercitarea raţionamentului în planificarea şi efectuarea procedurilor 

de audit şi în evaluarea probelor de audit, cu atât auditorul extern trebuie să efectueze 

mai multe proceduri direct, în conformitate cu punctul 16 al prezentului ISA, deoarece 

numai utilizarea activităţii funcţiei de audit intern nu va furniza auditorului extern 

suficiente probe de audit adecvate. 

Deoarece auditorul extern este singurul răspunzător pentru opinia de audit exprimată, 

auditorul extern trebuie efectueze raţionamentele semnificative din misiunea de audit în 

conformitate cu punctul 16. Raţionamentele semnificative includ următoarele: 

 Evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă; 

 Evaluarea caracterului suficient al testelor efectuate;  

 Evaluarea caracterului adecvat al utilizării de către conducere a ipotezei de 

continuitate a activităţii;  

 Evaluarea estimărilor contabile importante; şi 

 Evaluarea caracterului adecvat al prezentărilor din situaţiile financiare şi a altor 

aspecte care influenţează raportul auditorului.  

Riscul evaluat de denaturarea semnificativă (a se vedea punctul 16 litera (b)) 

Pentru anumite solduri ale conturilor, clase de tranzacţii sau prezentări de informaţii, cu cât 

este mai mare riscul evaluat de denaturare semnificativă la nivelul declaraţiilor, cu atât 

mai mult raţionament este necesar pentru planificarea şi efectuarea procedurilor de audit 

şi pentru evaluarea rezultatelor acestora. În astfel de circumstanţe, auditorul extern 

trebuie să efectueze direct mai multe proceduri, conform punctului 16 din prezentul ISA, 

şi, în consecinţă, utilizează mai puţin activitatea funcţiei de audit intern pentru a obţine 

suficiente probe de audit adecvate. Mai mult, aşa cum se arată în ISA 200
66

, cu cât 

riscurile evaluate de denaturare semnificativă sunt mai mari, cu atât probele de audit 

necesare auditorului extern trebuie să fie mai convingătoare şi, prin urmare, auditorul 

extern va trebui să efectueze direct o parte mai mare a activităţii. 
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Aşa cum explică ISA 315 (Revizuit)
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, riscurile semnificative impun o atenţie suplimentară în 

cadrul auditului şi, prin urmare, posibilitatea auditorului extern de a utiliza activitatea 

funcţiei de audit intern în situaţiile care implică riscuri semnificative este restricţionată la 

proceduri care implică un raţionament limitat. Mai mult, atunci când riscul de denaturare 

semnificativă nu este redus, este puţin probabil ca numai utilizarea activităţii funcţiei de 

audit intern să reducă riscul de audit la un nivel suficient de scăzut şi să elimine 

necesitatea ca auditorul extern să efectueze direct unele teste. 

Realizarea procedurilor în conformitate cu prezentul ISA  poate determina auditorul extern să-

şi reevalueze aprecierea riscurilor de denaturare semnificativă. În consecinţă, este posibil 

să fie afectată determinarea auditorului cu privire la utilizarea activităţii funcţiei de audit 

intern şi la necesitatea aplicării prezentului ISA. 

Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa (a se vedea punctul 18) 

În conformitate cu ISA 260
68

 auditorul extern trebuie să comunice persoanelor însărcinate cu 

guvernanţa o prezentare generală a ariei şi momentului de realizare planificate pentru 

audit. Utilizarea planificată a activităţii funcţiei de audit intern este parte integrantă a 

strategiei generale de audit a auditorului extern şi, prin urmare, este relevantă pentru 

înţelegerea de către persoanele însărcinate cu guvernanţa a abordării de audit propuse. 

Utilizarea activităţii funcţiei de audit intern  

Discuţiile şi coordonarea cu funcţia de audit intern (a se vedea punctul 19) 

Atunci când se discută cu funcţia de audit intern utilizarea planificată a activităţii acesteia ca 

bază pentru coordonarea activităţilor respective, poate fi util să se abordeze următoarele 

aspecte: 

 Plasarea în timp a unei astfel de activităţi. 

 Natura activităţii efectuate. 

 Aria de cuprindere a auditului. 

 Pragul de semnificaţie pentru situaţiile financiare, tratate ca un întreg (şi, acolo unde 

este aplicabil  nivelul sau nivelurile pragurilor de semnificaţie pentru categoriile 

particulare de tranzacţii, solduri ale conturilor sau prezentări de informaţii), şi pragul 

de semnificaţie funcţional. 

 Metodele propuse în vederea selectării elementelor şi a dimensiunii eşantioanelor. 

 Documentaţia activităţii desfăşurate. 

 Procedurile de revizuire şi raportare. 

Coordonarea între auditorul extern şi funcţia de audit intern este eficientă atunci când, de 

exemplu: 

 Discuţiile au loc la intervale regulate pe parcursul perioadei. 

 Auditorul extern informează funcţia de audit intern cu privire la aspectele 

semnificative care ar putea afecta funcţia. 

 Auditorul extern are cunoştinţă de rapoartele relevante ale funcţiei de audit intern şi 

are acces la acestea şi este informat cu privire la orice aspecte semnificative care sunt 

supuse atenţiei funcţiei, când astfel de aspecte ar putea influenţa activitatea auditorului 

extern, astfel încât el este capabil să analizeze consecinţele unor astfel de aspecte 

asupra misiunii de audit.  

ISA 200
69

 arată că este important ca auditorul să planifice şi să efectueze auditul cu scepticism 

profesional, inclusiv cu atenţie pentru informaţiile care pun la îndoială credibilitatea 

documentelor şi răspunsurilor la intervievări care urmează să fie utilizate drept probe de 

audit. În consecinţă, comunicarea cu funcţia de audit intern pe parcursul misiunii poate 

                                                 
67  ISA 315 (Revizuit), punctul 4 litera (e) 

68  ISA 260, punctul 15 

69  ISA 200, punctele 15 şi A18 



 

oferi ocazii pentru auditorii interni să supună atenţiei auditorului extern
70

 aspecte care ar 

putea influenţa activitatea auditorului extern. Astfel, auditorul extern are posibilitatea de 

a ţine cont de astfel de informaţii în cadrul identificării şi evaluării realizate de auditorul 

extern pentru riscurile de denaturare semnificativă. Mai mult, dacă aceste informaţii ar 

putea indica un risc crescut de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare sau ar 

putea face referire la o fraudă reală, suspectată sau presupusă, auditorul extern poate ţine 

cont de ele în cadrul identificării realizate de auditorul extern pentru riscul de denaturare 

semnificativă datorată fraudei, în conformitate cu ISA 240.
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Proceduri pentru determinarea gradului de adecvare al activităţii funcţiei de audit intern (a se 

vedea punctele 21–22) 

 

Procedurile de audit realizate de auditorul extern asupra ansamblului activităţilor funcţiei de 

audit intern, ca întreg, pe care auditorul extern planifică să le utilizeze, furnizează o bază 

de evaluare a calităţii generale a activităţii funcţiei şi a obiectivităţii cu care a fost 

efectuată activitatea. 

Procedurile ce ar putea fi efectuate de către auditorul extern pentru evaluarea calităţii 

activităţii realizate şi concluziilor obţinute de către funcţia de audit intern, pe lângă 

reefectuarea menţionată la punctul 22, includ următoarele: 

 Intervievarea persoanelor adecvate din cadrul funcţiei de audit intern. 

 Observarea procedurilor efectuate de către funcţia de audit intern. 

 Revizuirea programului de activitate a funcţiei de audit intern şi a foilor de lucru.  

Cu cât este mai necesară exercitarea raţionamentului profesional, cu cât este mai mare riscul 

evaluat de denaturare semnificativă, cu cât statutul organizaţional, procedurile şi 

politicile funcţiei de audit intern sprijină într-un mod mai puţin adecvat obiectivitatea 

auditorilor interni, sau cu cât este mai redus nivelul de competenţă al funcţiei de audit 

intern, cu atât este mai necesară efectuarea de către auditorul extern a unor proceduri de 

audit asupra ansamblului general al activităţii funcţiei pentru a se obţine suficiente probe 

de audit adecvate pe care să se fundamenteze opinia de audit.  

Reefectuarea (a se vedea punctul 22) 

În contextul prezentului ISA, reefectuarea presupune executarea independentă de către 

auditorul extern a procedurilor pentru validarea concluziilor obţinute de către funcţia de 

audit intern. Acest obiectiv poate fi atins prin examinarea elementelor deja examinate de 

către funcţia de audit intern sau, acolo unde acest lucru nu este posibil, acelaşi obiectiv 

poate fi atins prin examinarea unui număr suficient de alte elemente similare care nu au 

fost examinate de funcţia de audit intern. Reefectuarea oferă probe mai convingătoare 

privind gradul de adecvare al activităţii funcţiei de audit intern în comparaţie cu alte 

proceduri pe care auditorul extern le poate efectua conform punctului A28. Deşi nu este 

necesar ca auditorul extern să re-efectueze fiecare domeniu de activitate a funcţiei de 

audit intern, este necesară reefectuarea ansamblului de activităţi ale funcţiei de audit 

intern, ca întreg, pe care auditorul planifică să o utilizeze în conformitate cu punctul 22. 

Este probabil ca auditorul extern să se concentreze asupra reefectuării în acele domenii 

în care a fost exercitat mai mult raţionament de către funcţia de audit intern pentru 

planificarea, efectuarea şi evaluarea rezultatelor procedurilor de audit, precum şi asupra 

domeniilor cu un risc mai mare de denaturare semnificativă.  

 

 

                                                 
70  ISA 315 (Revizuit), punctul A116 

71  ISA 315 (Revizuit), punctul A11, în raport cu ISA 240, Responsabilităţile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor 

financiare  



 

STANDARDUL INTERNAŢIONAL PRIVIND SERVICIILE CONEXE 4410 

(REVIZUIT) 

MISIUNI DE COMPILARE 

(în vigoare pentru rapoartele misiunilor de compilare  

cu începere de la sau ulterior datei de 1 iulie 2013) 

Introducere 
Domeniul de aplicare al prezentului ISRS 

26. Prezentul Standard Internaţional privind Serviciile Conexe (ISRS) tratează 

responsabilităţile practicianului când acesta este contractat pentru a asista conducerea în 

întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare istorice, fără a obţine vreo asigurare cu 

privire la respectivele informaţii, şi pentru a raporta asupra misiunii, în conformitate cu 

acest ISRS. (a se vedea punctele A1–A2) 

27. Prezentul ISRE se aplică misiunilor de compilare a informaţiilor financiare istorice. ISRS-

ul poate fi aplicat, cu adaptările corespunzătoare, misiunilor de compilare a informaţiilor 

financiare, altele decât informaţiile financiare istorice şi misiunilor de compilare a 

informaţiilor ne-financiare. În continuare pe parcursul acestui ISRS, referirea la 

“informaţii financiare” înseamnă “informaţii financiare istorice.” (a se vedea punctele A3–

A4) 

28. Când practicianului i se solicită să asiste conducerea în întocmirea şi prezentarea 

informaţiilor financiare, trebuie examinată corespunzător măsura în care misiunea trebuie 

desfăşurată în conformitate cu prezentul ISRS. Factorii care indică necesitatea aplicării 

prezentului ISRS, inclusiv raportarea conform prezentului ISRS, includ dacă: 

 Informaţiile financiare sunt prevăzute prin prevederi ale legilor sau reglementărilor 

aplicabile şi dacă se solicită depunerea lor publică. 

 Este probabil ca părţile externe, altele decât utilizatorii vizaţi ai informaţiilor 

financiare compilate, să îl asocieze pe practician cu informaţiile financiare şi dacă 

există riscul ca nivelul implicării practicianului în aceste informaţii să fie înţeles 

eronat, de exemplu: 

○ Dacă informaţiile financiare sunt destinate utilizării de către părţi, altele decât 

conducerea şi persoanele însărcinate cu guvernanţa, sau pot fi furnizate către 

sau obţinute de către, părţi care nu sunt utilizatorii vizaţi ai informaţiilor; şi 

○ Dacă numele practicianului este precizat în raport cu informaţiile financiare. 

(a se vedea punctul A5) 

Relaţia cu ISQC 1
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29. Sistemele, politicile şi procedurile de control al calităţii sunt responsabilitatea firmei. 

ISQC 1 se aplică firmelor de profesionişti contabili, în ceea ce priveşte misiunile de 

compilare desfăşurate de firmă.
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 Prevederile prezentului ISRS cu privire la controlul 

calităţii aferent misiunilor de compilare individuale au la bază premisa că firma face 

obiectul ISQC 1 sau unor cerinţe care sunt cel puţin la fel de stricte. (a se vedea punctele 

A6–A11) 

Misiunea de compilare 

30. Conducerea îi poate solicita unui profesionist contabil în practica publică să îi ofere 

asistenţă în întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare ale unei entităţi. Pentru 

utilizatorii informaţiilor financiare, importanţa unei misiuni de compilare efectuată în 

conformitate cu prezentul ISRS rezultă din aplicarea expertizei profesionale a 

practicianului, în domenii precum contabilitate, raportare financiară şi conformitatea cu 
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standardele profesionale, inclusiv cu cerinţele etice relevante, şi din comunicarea clară cu 

privire la natura şi amploarea implicării practicianului în ceea ce priveşte informaţiile 

financiare compilate.  (a se vedea punctele A12–A15) 

31. Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, o misiune de compilare 

nu prevede ca practicianul să verifice acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor furnizate 

de conducere în vederea compilării, sau să adune probe, în alt mod, pentru a exprima o 

opinie de audit sau o concluzie de revizuire pe marginea întocmirii informaţiilor 

financiare. 

32. Conducerea îşi menţine responsabilitatea pentru informaţiile financiare şi pentru baza 

în funcţie de care acestea sunt întocmite şi prezentate. Această responsabilitate include 

aplicarea de către conducere a raţionamentului prevăzut pentru întocmirea şi 

prezentarea informaţiilor financiare, inclusiv pentru selectarea şi aplicarea politicilor 

contabile adecvate şi, unde este cazul, elaborarea de estimări contabile rezonabile. (a 

se vedea punctele A12–A13) 

33. Prezentul ISRS nu impune responsabilităţi conducerii sau persoanelor însărcinate cu 

guvernanţa, sau neglijarea legilor şi reglementărilor care guvernează responsabilităţile 

acestora. O misiune efectuată în conformitate cu prezentul ISRS este desfăşurată pe 

premisa că persoanele  însărcinate cu guvernanţa sau conducerea, după caz, au convenit 

asupra unor anumite responsabilităţi care sunt fundamentale pentru efectuarea misiunii de 

compilare. (a se vedea punctele A12–A13) 

34. Informaţiile financiare care fac obiectul unei misiuni de compilare pot fi solicitate în 

diferite scopuri, inclusiv:  

(a) Conformitatea cu cerinţele de raportare financiară periodică obligatorie, prevăzute 

prin legi sau reglementări; sau 

(b) În scopuri care nu se referă la raportarea financiară obligatorie prevăzută în legile 

sau reglementările relevante, incluzând, de  exemplu: 

        Când informaţiile financiare sunt întocmite pentru conducere sau pentru 

persoanele însărcinate cu guvernanţa, pe o bază adecvată scopurilor lor 

specifice (precum întocmirea informaţiilor financiare pentru uz intern).  

        Când informaţiile financiare sunt întocmite pentru raportarea financiară 

periodică, efectuată pentru părţi externe, conform unui contract sau unei alte 

forme de acord (precum informaţiile financiare înaintate unui organism de 

finanţare, în vederea furnizării sau continuării unei subvenţii).  

        Când informaţiile financiare sunt întocmite în scopuri de tranzacţionare, 

de exemplu în vederea unei tranzacţii care implică modificări ale drepturilor 

de proprietate ale entităţii sau ale structurii de finanţare (precum în cazul unei 

fuziuni sau achiziţii). 

35. Pot fi utilizate cadre generale de raportare financiară diferite pentru întocmirea şi 

prezentarea informaţiilor financiare, de la o bază contabilă simplă specifică entităţii la 

standarde de raportare financiară prestabilite. Cadrul general de raportare financiară 

adoptat de conducere pentru întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare va depinde 

de natura entităţii şi de utilizarea vizată a informaţiilor. (a se vedea punctele A16–A18) 

Autoritatea prezentului ISRS 

36. Prezentul ISRS conţine obiectivele practicianului în aplicarea ISRS-ului, care furnizează 

contextul în care sunt stabilite cerinţele prezentului ISRS şi au scopul de a îl asista pe 

practician în înţelegerea a ceea ce trebuie realizat într-o misiune de compilare.  

37. Prezentul ISRS conţine cerinţe, exprimate prin “trebuie,” menite să îi permită 

practicianului să îndeplinească obiectivele specificate. 



 

38. Mai mult, prezentul ISRS conţine materiale introductive, definiţii şi materiale privind 

aplicarea şi alte materiale explicative, care furnizează contextul relevant unei înţelegeri 

corespunzătoare a ISRS-ului.  

39. Materialele privind aplicarea şi celelalte materiale explicative furnizează explicaţii 

suplimentare referitoare la cerinţele ISRS-ului şi îndrumări privind realizarea acestora. 

Deşi aceste îndrumări nu impun, ele însele, o cerinţă, ele sunt relevante pentru aplicarea 

corectă a cerinţelor. Materialele privind aplicarea şi celelalte materiale explicative pot, de 

asemenea, furniza informaţii fundamentale pe marginea aspectelor abordate în prezentul 

ISRS, care oferă asistenţă în aplicarea cerinţelor. 

Data intrării în vigoare 

40. Prezentul ISRS este în vigoare pentru rapoartele misiunilor de compilare datate la sau 

ulterior datei de 1 iulie 2013. 

Obiective 

41. Obiectivele practicianului într-o misiune de compilare efectuată conform prezentului ISRS 

sunt:  

(a) Aplicarea expertizei contabile şi de raportare financiară pentru a asista conducerea în 

întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare în conformitate cu un cadru 

general de raportare financiară aplicabil, pe baza informaţiilor furnizate de către 

conducere; şi 

(b) Raportarea în conformitate cu cerinţele prezentului ISRS.  

Definiţii  

42. Glosarul de termeni al manualului
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 (Glosarul) include termenii definiţi în prezentul ISRS, 

precum şi descrieri ai celorlalţi termeni întâlniţi în prezentul ISRS, în vederea asigurării 

unei interpretări consecvente. Următorii termeni au semnificaţiile atribuite mai jos, în 

contextul prezentului ISRS:  

(a) Cadru general de raportare financiară aplicabil – Cadrul general de raportare 

financiară adoptat de conducere şi, acolo unde este cazul, de către persoanele 

însărcinate cu guvernanţa în întocmirea situaţiilor financiare, care este acceptabil 

prin prisma naturii entităţii şi a obiectivelor situaţiilor financiare sau care este 

impus de lege sau reglementări. (a se vedea punctele A30–A32) 

(b) Misiune de compilare – O misiune în care practicianul îşi aplică expertiza contabilă 

şi de raportare financiară pentru a asista conducerea în întocmirea şi prezentarea 

informaţiilor financiare ale unei entităţi, în conformitate cu un cadru general de 

raportare financiară aplicabil şi în raportarea conform prevederilor prezentului 

ISRS. Pe parcursul acestui ISRS, termenii “a compila”, “compilare” şi “compilate” 

sunt utilizaţi în acest context.  

(c) Partener de misiune – Partenerul sau o altă persoană din cadrul firmei care este 

responsabilă de misiune şi de realizarea acesteia şi de raportul care este emis în 

numele firmei şi care, atunci când se impune, are autoritatea adecvată oferită de un 

organism profesional, legal sau de reglementare. 

(d) Echipa misiunii – Toţi partenerii şi personalul care efectuează misiunea, şi orice 

persoane contractate de firmă sau de o firmă din cadrul unei reţele care efectuează 

proceduri aferente misiunii. Aceasta exclude experţii externi contractaţi de firmă 

sau de o firmă din cadrul unei reţele. 

(e) Denaturare – O diferenţă între suma, clasificarea, prezentarea sau descrierea unui 

element raportat în situaţiile financiare şi suma, clasificarea, prezentarea, sau 
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descrierea care este cerută pentru ca elementul să fie în conformitate cu cadrul 

general de raportare financiară aplicabil. Denaturările pot apărea ca urmare a erorii 

sau fraudei. 

Atunci când informaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu un cadru 

general de prezentare fidelă, denaturările includ, de asemenea, acele ajustări de 

sume, clasificări, prezentări sau descrieri care, în opinia practicianului, sunt 

necesare pentru ca informaţiile financiare să fie prezentate în mod corect, sub toate 

aspectele semnificative, sau să ofere o imagine corectă şi fidelă. 

(f) Practician – Un profesionist contabil în practica publică care desfăşoară misiunea de 

compilare. Termenul include partenerul de misiune sau alţi membri ai echipei 

misiunii sau, după caz, firma. Când prezentul ISRS prevede, în mod expres, ca o 

cerinţă sau o responsabilitate să fie îndeplinită de partenerul de misiune, termenul  

„partener de misiune” este utilizat în locul celui de „practician”. Termenii „partener 

de misiune” şi „firmă” trebuie interpretaţi ca făcând referire la echivalentele lor din 

sectorul public, acolo unde este relevant. 

(g) Cerinţe etice relevante – Cerinţele etice sub incidenţa cărora intră echipa misiunii, 

când efectuează misiuni de compilare. Aceste cerinţe cuprind, în mod normal, Părţile 

A şi B din Codul Etic al Profesioniştilor Contabili (Codul IESBA) (excluzând 

Secţiunea 290, Independenţă — Misiuni de audit şi revizuire şi Secţiunea 291, 

Independenţă — Alte misiuni de asigurare din Partea B), alături de cerinţele 

naţionale care sunt mai restrictive. (a se vedea punctul A21) 

Cerinţe 

Desfăşurarea unei misiuni de compilare în conformitate cu prezentul ISRS 

43. Practicianul trebuie să înţeleagă întregul text al prezentului ISRS, inclusiv materialele 

referitoare la aplicare şi alte materiale explicative, pentru a înţelege obiectivele 

standardului şi pentru a aplica corespunzător cerinţele acestuia. 

Conformitatea cu cerinţele relevante 

44. Practicianul trebuie să se conformeze fiecărei cerinţe din prezentul ISRS, cu excepţia 

cazului în care o cerinţă specifică nu este relevantă pentru misiunea de compilare, de 

exemplu dacă circumstanţele tratate de acea cerinţă nu se regăsesc în misiune. 

45. Practicianul nu trebuie să invoce conformitatea cu prezentul ISRS dacă acesta nu s-a 

conformat tuturor cerinţelor din prezentul ISRS, relevante pentru misiunea de compilare. 

Cerinţele etice  

46. Practicianul trebuie să se conformeze cerinţelor etice relevante. (a se vedea punctele A19–

A21) 

Raţionamentul profesional 

47. Practicianul trebuie să îşi exercite raţionamentul profesional în desfăşurarea unei misiuni 

de compilare. (a se vedea punctele A22–A24) 

Controlul calităţii aferent misiunii 

48. Partenerul de misiune trebuie să îşi asume responsabilitatea cu privire la:  

(a) Calitatea integrală a fiecărei misiuni de compilare în care este desemnat acel 

partener; şi 

(b) Desfăşurarea misiunii în conformitate cu politicile şi procedurile firmei de control al 

calităţii, prin: (a se vedea punctul A25) 

(i)        Aplicarea unor proceduri adecvate privind acceptarea şi continuarea 

relaţiilor cu clientul şi a misiunilor; (a se vedea punctul A26) 

(ii) Obţinerea unei asigurări că echipa misiunii deţine, colectiv, competenţa şi 

capacităţile adecvate în vederea desfăşurării misiunii de compilare;  

(iii) Menţinerea unui spirit alert în ceea ce priveşte indiciile de neconformitate ale 

membrilor echipei misiunii cu cerinţele etice relevante şi determinarea 



 

acţiunilor corespunzătoare dacă partenerul de misiune ia cunoştinţă de 

aspecte care indică faptul că membrii echipei misiunii nu s-au conformat 

cerinţelor etice relevante; (a se vedea punctul A27) 

(iv) Coordonarea, supervizarea şi desfăşurarea misiunii în conformitate cu 

standardele profesionale şi cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile; şi 

(v) Asumarea responsabilităţii cu privire la faptul că este menţinută 

documentaţia corespunzătoare misiunii. 

Acceptarea şi continuarea misiunii 

Continuarea relaţiilor cu clientul, acceptarea misiunii şi convenirea termenilor misiunii  

49. Practicianul nu trebuie să accepte misiunea dacă nu a convenit cu membrii conducerii şi 

cu partea contractantă, dacă este diferită, termenii misiunii, inclusiv: 

(a) Utilizarea vizată şi distribuţia informaţiilor financiare şi orice restricţii aferente fie 

utilizării, fie distribuţiei acestora, după caz; (a se vedea punctele A20, A28–A29, 

A32–A33)  

(b) Identificarea cadrului general de raportare financiară aplicabil; (a se vedea punctele 

A20, A30–A33) 

(c) Obiectivul şi domeniul de aplicare al misiunii de compilare; (a se vedea punctul 

A20) 

(d) Responsabilităţile practicianului, inclusiv cerinţa de a se conforma cerinţelor etice 

relevante; (a se vedea punctul A20) 

(e) Responsabilităţile conducerii pentru: (a se vedea punctele A34–A36) 

(i)        Informaţiile financiare, şi întocmirea şi prezentarea acestora, în 

conformitate cu un cadru general de raportare financiară acceptabil în 

vederea utilizării vizate a informaţiilor financiare şi a utilizatorilor vizaţi;  

(ii) Acurateţea şi exhaustivitatea înregistrărilor, documentelor, explicaţiilor şi 

altor informaţii furnizate de conducere, în ceea ce priveşte misiunea de 

compilare; şi 

(iii) Raţionamentele necesare în vederea întocmirii şi prezentării informaţiilor 

financiare, inclusiv în vederea celor pentru care practicianul poate oferi 

asistenţă pe parcursul misiunii de compilare; şi (a se vedea punctul A22) 

(f) Formatul şi conţinutul prevăzut al raportului practicianului. 

50. Practicianul trebuie să documenteze termenii conveniţi ai misiunii într-o scrisoare de 

misiune sau în altă formă de acord scris, anterior efectuării misiunii. (a se vedea punctele 

A37–A39) 

Misiuni recurente 

51. În cazul misiunilor de compilare recurente, practicianul trebuie să evalueze dacă 

circumstanţele, inclusiv modificările considerentelor privind acceptarea misiunii, prevăd 

ca termenii misiunii să fie revizuiţi şi dacă trebuie să i se reamintească conducerii de 

termenii existenţi ai misiunii. (a se vedea punctul A40) 

Comunicarea cu membrii conducerii şi cu persoanele însărcinate cu guvernanţa 

52. Practicianul trebuie să comunice conducerii şi persoanelor însărcinate cu guvernanţa, după 

caz, cu promptitudine, pe parcursul misiunii de compilare, toate aspectele referitoare la 

misiune care, potrivit raţionamentului profesional al practicianului, sunt suficient de 

importante pentru a merita atenţia conducerii sau a persoanelor însărcinate cu guvernanţa, 

după caz. (a se vedea punctul A41)  

Desfăşurarea misiunii  

Înţelegerea practicianului  

53. Practicianul trebuie să obţină o înţelegere suficientă a următoarelor aspecte, pentru a putea 

efectua misiunea de compilare: (a se vedea punctele A42–A44) 



 

(a) Afacerile şi operaţiunile entităţii, inclusiv sistemul contabil şi înregistrările contabile 

ale entităţii; şi 

(b) Cadrul general de raportare financiară aplicabil, inclusiv aplicarea sa în sectorul de 

activitate al entităţii. 

Compilarea informaţiilor financiare 

54. Practicianul trebuie să compileze informaţiile financiare utilizând înregistrările, 

documentele, explicaţiile şi alte informaţii, inclusiv raţionamentele semnificative, 

furnizate de către conducere.    

55. Practicianul trebuie să discute cu membrii conducerii sau cu persoanele însărcinate cu 

guvernanţa, după caz, acele raţionamente semnificative, pentru care acesta a furnizat 

asistenţă pe parcursul compilării informaţiilor financiare. (a se vedea punctul A45)   

56. Anterior finalizării misiunii de compilare, practicianul trebuie să citească informaţiile 

financiare compilate, din perspectiva înţelegerii sale cu privire la afacerile şi operaţiunile 

entităţii şi a cadrului general de raportare financiară aplicabil. (a se vedea punctul A46) 

57. Dacă, pe parcursul misiunii de compilare, practicianul ia cunoştinţă de înregistrări, 

documente, explicaţii sau alte informaţii, inclusiv raţionamente semnificative, furnizate de 

către conducere cu privire la misiunea de compilare, care sunt incomplete, incorecte sau 

nesatisfăcătoare, din orice alte puncte de vedere, practicianul trebuie să aducă această 

situaţie în atenţia conducerii şi să solicite informaţii suplimentare sau corectate.    

58. Dacă practicianul nu poate finaliza misiunea din cauză că nu a reuşit să obţină de la 

conducere înregistrările, documentele, explicaţiile sau alte informaţii, inclusiv 

raţionamentele semnificative, solicitate, practicianul trebuie să se retragă din misiune şi să 

informeze conducerea şi persoanele  însărcinate cu guvernanţa cu privire la motivele 

retragerii. (a se vedea punctul A52) 

59. Dacă practicianul ia cunoştinţă, pe parcursul misiunii, despre: 

(a) Informaţii financiare compilate care nu tratează sau nu descriu, în mod 

corespunzător, cadrul general de raportare financiară aplicabil; (a se vedea punctul 

A47) 

(b) Necesitatea unor amendamente la informaţiile financiare compilate, pentru ca 

informaţiile financiare să nu fie denaturate semnificativ; sau (a se vedea punctele 

A48–A50) 

(c) Caracterul de inducere în eroare, prin alte mijloace, a informaţiilor financiare 

compilate, (a se vedea punctul A51)  

practicianul trebuie să îi propună conducerii amendamentele adecvate.  

60. Dacă membrii conducerii refuză sau nu îi permit practicianului să efectueze 

amendamentele propuse la informaţiile financiare compilate, practicianul trebuie să se 

retragă din misiune şi să informeze membrii conducerii şi persoanele însărcinate cu 

guvernanţa cu privire la motivele retragerii. (a se vedea punctul A52) 

61. Dacă nu este posibilă retragerea din misiune, practicianul trebuie să determine care sunt 

responsabilităţile sale profesionale şi legale, aplicabile circumstanţelor.  

62. Practicianul trebuie să obţină o autorizare din partea conducerii sau a persoanelor 

însărcinate cu guvernanţa, după caz, că şi-au asumat responsabilitatea pentru forma finală 

a informaţiilor financiare compilate. (a se vedea punctul A62) 

Documentaţia 

63. Practicianul trebuie să includă în documentaţia misiunii: (a se vedea punctele A53–A55) 

(a) Aspectele semnificative survenite pe parcursul misiunii de compilare şi modul în 

care acestea au fost abordate de către practician;  

(b) O înregistrare a modului în care informaţiile financiare compilate sunt reconciliate 

cu înregistrările, documentele, explicaţiile şi alte informaţii care stau la baza lor, 

furnizate de către conducere; şi 



 

(c) O copie a formei finale a informaţiilor financiare compilate, pentru care conducerea 

sau persoanele însărcinate cu guvernanţa, după caz, şi-a(au) asumat 

responsabilitatea, şi raportul practicianului. (a se vedea punctul A62)  

Raportul practicianului 

64. Un obiectiv important al raportului practicianului este să comunice clar natura misiunii de 

compilare, precum şi rolul şi responsabilităţile practicianului în cadrul misiunii. Raportul 

practicianului nu reprezintă, sub nicio formă, o modalitate prin care este exprimată o 

opinie sau o concluzie asupra informaţiilor financiare. 

65. Raportul practicianului emis pentru misiunea de compilare trebuie să fie scris şi trebuie să 

includă următoarele elemente: (a se vedea punctele A56–A57, A63) 

(a) Titlul raportului; 

(b) Destinatarul (destinatarii), aşa cum prevăd termenii misiunii; (a se vedea punctul 

A58) 

(c) O declaraţie că practicianul a compilat informaţiile financiare pe baza informaţiilor 

furnizate de conducere; 

(d) O descriere a responsabilităţilor conducerii, sau a persoanelor însărcinate cu 

guvernanţa, după caz, în raport cu misiunea de compilare şi în raport cu informaţiile 

financiare; 

(e) Precizarea cadrului general de raportare financiară aplicabil şi, dacă este utilizat un 

cadru de raportare cu scop special, o descriere sau o trimitere la descrierea acelui 

cadru de raportare cu scop special din informaţiile financiare;  

(f) Precizarea informaţiilor financiare, inclusiv a titlului fiecărui element din 

informaţiile financiare, dacă acestea cuprind mai mult de un element, şi a datei 

informaţiilor financiare sau perioadei la care se referă acestea;  

(g) O descriere a responsabilităţilor practicianului cu privire la compilarea informaţiilor 

financiare, inclusiv a faptului că misiunea a fost efectuată în conformitate cu 

prezentul ISRS, şi a conformităţii practicianului cu cerinţele etice relevante; 

(h) O descriere a ceea ce prevede o misiune de compilare, în conformitate cu prezentul 

ISRS;  

(i) Explicaţii că: 

(i)        Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, 

practicianului nu i se solicită să verifice acurateţea sau exhaustivitatea 

informaţiilor furnizate de conducere, în contextul compilării; şi 

(ii) În consecinţă, practicianul nu exprimă o opinie de audit sau o concluzie de 

revizuire cu privire la măsura în care informaţiile financiare sunt întocmite în 

conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil. 

(j) Dacă informaţiile financiare sunt întocmite pe baza unui cadru de raportare cu scop 

special, un paragraf de explicaţii, care: (a se vedea punctele A59–A61) 

(i)        Descrie scopul pentru care sunt întocmite informaţiile financiare şi, dacă 

este cazul, utilizatorii vizaţi, sau conţine o trimitere la o notă din informaţiile 

financiare care prezintă aceste informaţii; şi  

(ii) Atrage atenţia cititorilor raportului cu privire la faptul că informaţiile sunt 

întocmite în conformitate cu un cadru de raportare cu scop special şi, în 

consecinţă, informaţiile pot să nu fie adecvate în alte scopuri; 

(k) Data raportului practicianului; 

(l) Semnătura practicianului; şi 

(m) Adresa practicianului. 

66. Practicianul trebuie să dateze raportul la data la care a finalizat misiunea de compilare, în 

conformitate cu prezentul ISRS. (a se vedea punctul A62) 

*** 



 

Aplicare şi alte materiale explicative  

Domeniul de aplicare al prezentului ISRS  

Considerente generale  (a se vedea punctul 1) 

Într-o misiune de compilare în care partea contractantă este diferită de conducere sau de 

persoanele însărcinate cu guvernanţa entităţii, prezentul ISRS poate fi aplicat cu 

adaptările corespunzătoare.  

Implicarea practicianului în servicii şi activităţi, în timp ce oferă asistenţă conducerii entităţii în 

întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare ale entităţii, poate lua diferite forme. 

Când practicianul este contractat pentru a furniza aceste servicii sau activităţi pentru 

entitate, conform prezentului ISRS, asocierea practicianului cu informaţiile financiare 

este comunicată prin intermediul raportului său, furnizat cu privire la misiune, în forma 

prevăzută de prezentul ISRS. Raportul practicianului conţine afirmaţia explicită a 

practicianului, în ceea ce priveşte conformitatea cu prezentul ISRS.  

Aplicarea în misiunile de compilare, altele decât compilarea informaţiilor financiare istorice  (a 

se vedea punctul 2) 

Prezentul ISRS tratează misiunile în care practicianul oferă asistenţă conducerii în întocmirea şi 

prezentarea informaţiilor financiare istorice. ISRS-ul poate, totuşi, să fie aplicat, cu 

adaptările corespunzătoare, când practicianul este contractat pentru a oferi asistenţă 

conducerii în întocmirea şi prezentarea altor informaţii financiare. Exemple ale acestora 

includ: 

 Informaţii financiare pro-forma. 

 Informaţii financiare prognozate, inclusiv bugete financiare sau previziuni. 

Practicienii pot, de asemenea, desfăşura misiuni în care oferă asistenţă conducerii în întocmirea 

şi prezentarea informaţiilor ne-financiare, de exemplu, declaraţii referitoare la emisia 

gazelor cu efect de seră, situaţii statistice sau situaţii privind alte informaţii. În acele 

circumstanţe, practicianul poate aplica prezentul ISRS, cu adaptările necesare, aşa cum 

este relevant în acele tipuri de misiuni.   

Considerente relevante pentru aplicarea ISRS-ului (a se vedea punctul 3) 

Aplicarea obligatorie a prezentului ISRS poate fi specificată în cadrele naţionale aferente 

misiunilor în care practicienii desfăşoară servicii relevante de întocmire şi prezentare a 

situaţiilor financiare ale unei entităţi (precum serviciile în legătură cu întocmirea 

situaţiilor financiare istorice cerute pentru depunerea lor publică). Dacă nu se specifică 

aplicarea sa obligatorie prin legi sau reglementări, standarde profesionale aplicabile sau 

prin alte mijloace, practicianul poate totuşi să concluzioneze că aplicarea prezentului 

ISRS corespunde circumstanţelor.  

Relaţia cu ISQC 1 (a se vedea punctul 4) 

ISQC 1 tratează responsabilităţile firmei de a institui şi menţine un sistem de control al calităţii 

aferent misiunilor de servicii conexe, inclusiv misiunilor de compilare. Aceste 

responsabilităţi vizează instituirea:  

 Sistemului firmei de control al calităţii; şi 

 Politicilor aferente ale firmei, concepute pentru îndeplinirea obiectivului sistemului 

de control al calităţii, şi procedurilor sale de implementare şi monitorizare a acestor 

politici. 

Potrivit ISQC 1, firma are o obligaţie de a institui şi menţine un sistem de control al calităţii 

care să îi ofere acesteia asigurarea rezonabilă că: 

(a) Firma şi personalul său se conformează standardelor profesionale şi cerinţelor legale 

şi de reglementare aplicabile; şi 



 

(b) Rapoartele emise de firmă sau de partenerii de misiune sunt adecvate în 

circumstanţele date.
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O jurisdicţie care nu a adoptat ISQC 1 pentru misiunile de compilare, poate institui cerinţe de 

control al calităţii pentru firmele care efectuează astfel de misiuni. Prevederile 

prezentului ISRS referitoare la controlul calităţii aferent misiunii au la bază premisa că 

cerinţele de control al calităţii adoptate sunt cel puţin la fel de solicitante ca şi cele din 

ISQC 1. Acest lucru este realizat când acele cerinţe impun obligaţii firmei, cu privire la 

îndeplinirea obiectivelor cerinţelor din ISQC 1, inclusiv o obligaţie de a institui un 

sistem de control al calităţii ce include politici şi proceduri care abordează fiecare dintre 

următoarele elemente: 

 Responsabilităţile de coordonare a sistemului de control al calităţii din cadrul 

firmei; 

 Cerinţele etice relevante; 

 Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clientul şi a misiunilor specifice; 

 Resursele umane; 

 Desfăşurarea misiunii; şi 

 Monitorizarea. 

În contextul sistemului firmei de control al calităţii, echipele de misiune au responsabilitatea de 

a implementa proceduri de control al calităţii, aplicabile misiunii. 

Cu excepţia cazurilor în care informaţiile furnizate de firmă sau alte părţi prevăd contrariul, 

echipa misiunii este îndreptăţită să se bazeze pe sistemul firmei de control al calităţii. De 

exemplu, echipa misiunii se poate baza pe sistemul firmei de control al calităţii, în raport 

cu: 

 Competenţa personalului, prin intermediul recrutării şi pregătirii formale a 

acestuia. 

 Menţinerea relaţiilor cu clientul, prin intermediul sistemelor de acceptare şi 

continuare. 

 Aderarea la cerinţe legale şi de reglementare, prin intermediul procesului de 

monitorizare. 

În examinarea deficienţelor identificate în sistemul firmei de control al calităţii, care pot 

afecta misiunea de compilare, partenerul de misiune  poate examina măsurile luate de 

firmă pentru rectificarea situaţiei, pe care practicianul le consideră suficiente în contextul 

acelei misiuni de compilare. 

O deficienţă în sistemul firmei de control al calităţii nu înseamnă neapărat că o misiune de 

compilare nu a fost efectuată în conformitate cu standardele profesionale şi cerinţele 

legale şi de reglementare aplicabile, sau că raportul practicianului nu a fost adecvat. 

Misiunea de compilare 

Utilizarea termenilor „conducere” şi „persoane însărcinate cu guvernanţa” (a se vedea punctele 

5, 7–8) 

Responsabilităţile respective ale conducerii şi ale persoanelor însărcinate cu guvernanţa vor fi 

diferite în funcţie de jurisdicţie şi de tipul de entitate. Aceste diferenţe afectează modul 

în care practicianul aplică cerinţele prezentului ISRS referitoare la conducere sau la 

persoanele însărcinate cu guvernanţa. În consecinţă, expresia „conducerea şi persoanele 

însărcinate cu guvernanţa, după caz” utilizată în diferite contexte pe parcursul acestui 

ISRS este menită să atragă atenţia practicianului că mediile diferite ale entităţii pot 

dispune de structuri sau acorduri diferite în ceea ce priveşte conducerea şi guvernanţa. 
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Responsabilităţile diferite referitoare la întocmirea informaţiilor financiare şi raportarea 

financiară externă revin fie conducerii, fie persoanelor însărcinate cu guvernanţa, în 

funcţie de factori precum: 

 Resursele şi structura entităţii. 

 Rolurile respective ale conducerii şi persoanelor însărcinate cu guvernanţa din 

cadrul entităţii, aşa cum sunt stipulate în legile sau reglementările relevante sau, 

dacă entitatea nu este reglementată, în orice acorduri oficiale privind guvernanţa 

sau răspunderea, instituite de entitate (de exemplu, prevederi ale contractelor sau 

ale unei constituţii sau altui tip de document prin care este înfiinţată o entitate). 

În cazul multor entităţi mici, nu există de obicei nicio distincţie între rolurile de 

conducere şi guvernanţă ale entităţii, sau persoanele însărcinate cu guvernanţa entităţii 

pot fi implicate, de asemenea, în gestionarea entităţii. În majoritatea celorlalte cazuri, în 

special în cazul entităţilor mai mari, conducerea este responsabilă de execuţia afacerilor 

sau activităţilor entităţii şi de raportarea cu privire la acestea, în timp ce persoanele 

însărcinate cu guvernanţa supraveghează conducerea. În cazul entităţilor mai mari, 

persoanele însărcinate cu guvernanţa vor avea, de obicei, sau îşi vor asuma 

responsabilitatea pentru aprobarea informaţiilor financiare ale entităţii, în special când 

acestea sunt destinate utilizării de către unele părţi externe. În cazul entităţilor mari, unei 

părţi din persoanele însărcinate cu guvernanţa, precum un comitet de audit, îi revin de 

obicei anumite responsabilităţi de supraveghere. În unele jurisdicţii, întocmirea 

situaţiilor financiare ale unei entităţi în conformitate cu un cadru general specificat este 

responsabilitatea legală a persoanelor însărcinate cu guvernanţa, şi, în alte jurisdicţii, 

este o responsabilitate a conducerii. 

Implicarea în alte activităţi referitoare la întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare (a 

se vedea punctul 5) 

Domeniul de aplicare al unei misiuni de compilare va varia în funcţie de circumstanţele 

misiunii. Cu toate acestea, va implica, de fiecare dată, furnizarea de asistenţă conducerii 

în întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare ale entităţii, conform cadrului 

general de raportare financiară, pe baza informaţiilor furnizate de conducere. În cazul 

unor misiuni de compilare, se poate ca membrii conducerii să fi pregătit deja 

informaţiile financiare ei înşişi, sub formă de proiect sau într-o formă preliminară.  

De asemenea, un practician poate fi contractat să efectueze anumite activităţi în numele 

conducerii, în plus faţă de misiunea de compilare. De exemplu, unui practician i se poate 

solicita, de asemenea, să colecteze, clasifice şi să realizeze un sumar al datelor contabile 

fundamentale ale entităţii şi să proceseze datele sub forma unor înregistrări contabile, 

până la obţinerea unei balanţe de verificare.  Balanţa de verificare ar fi ulterior utilizată 

drept informaţii pe baza cărora practicianul poate compila informaţiile financiare care 

fac obiectul unei misiuni de compilare, desfăşurată în conformitate cu prezentul ISRS. 

De obicei, acesta este cazul entităţilor mai mici care nu dispun de sisteme contabile bine 

dezvoltate, sau al entităţilor care preferă să îşi externalizeze activitatea de întocmire a 

înregistrărilor contabile, unor furnizori externi. Prezentul ISRS nu abordează aceste 

activităţi suplimentare pe care practicianul le poate efectua pentru a îi furniza asistenţă 

conducerii, în alte domenii, anterior compilării situaţiilor financiare ale entităţii.  

Cadre generale de raportare financiară (a se vedea punctul 10) 

Informaţiile financiare pot fi întocmite în conformitate cu un cadru general de raportare 

financiară menit să răspundă: 

 Nevoilor comune de informaţii financiare ale unei game largi de utilizatori (adică 

un „cadru de raportare cu scop general”); sau 

 Nevoilor de informaţii financiare ale utilizatorilor specifici (adică un „cadru de 

raportare cu scop special”). 



 

Cerinţele cadrului general de raportare financiară aplicabil determină forma şi conţinutul 

informaţiilor financiare. La cadrul general de raportare financiară se poate face referire, 

în unele cazuri, ca la “baza de contabilitate.”  

Exemple de cadre de raportare cu scop general, utilizate de obicei, sunt: 

 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi standardele de 

raportare financiară instituite pe plan naţional, aplicabile entităţilor cotate public. 

 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru Întreprinderile Mici şi 

Mijlocii (IFRS pentru IMM) şi standardele de raportare financiară instituite pe plan 

naţional, aplicabile întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Exemple de cadre de raportare cu scop special care pot fi utilizate, în funcţie de scopul special 

al informaţiilor financiare, sunt: 

 Baza fiscală utilizată într-o anumită jurisdicţie pentru întocmirea informaţiilor 

financiare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale. 

 În cazul entităţilor cărora nu li se solicită să utilizeze un cadru general de raportare 

financiară prestabilit: 

○        O bază de contabilitate utilizată pentru informaţiile financiare ale unei 

anumite entităţi, adecvată utilizării vizate a informaţiilor financiare şi 

circumstanţelor entităţii (de exemplu, utilizarea contabilităţii de casă 

împreună cu anumite angajamente, precum conturile de creanţe şi conturile 

de datorii, care generează un bilanţ şi o situaţie a veniturilor şi cheltuielilor; 

sau utilizarea unui cadru de raportare financiară prestabilit care este 

modificat pentru a corespunde scopului special în care sunt întocmite 

informaţiile financiare).  

○        Contabilitatea de casă care generează o situaţie a încasărilor şi a plăţilor 

(de exemplu, în contextul alocării excesului de încasări de numerar plăţilor 

către proprietarii unei proprietăţi închiriate; sau în contextul înregistrării 

mişcărilor aferente numerarului din casieria unui club).  

Cerinţele etice (a se vedea punctul 21) 

Partea A a Codului IESBA stabileşte principiile fundamentale de etică profesională cu care 

trebuie să se conformeze practicienii şi furnizează un cadru general conceptual pentru 

aplicarea acestor principii. Principiile fundamentale sunt: 

(c) Integritate; 

(d) Obiectivitate; 

(e) Competenţă profesională şi atenţie cuvenită; 

(f) Confidenţialitate; şi 

(g) Comportament profesional. 

Partea B a Codului IESBA ilustrează modul în care cadrul general conceptual urmează a 

fi aplicat în situaţii specifice. În conformitate cu codul IESBA, se solicită identificarea şi 

abordarea adecvată a ameninţărilor la adresa conformităţii practicianului cu cerinţele 

etice relevante. 

Considerente etice referitoare la asocierea practicianului cu informaţiile (a se vedea punctele 

21, 24 literele (a)–(d)) 

Potrivit Codului IESBA,
76

 în aplicarea principiului integrităţii, un profesionist contabil nu 

trebuie să fie asociat, în mod conştient, cu rapoarte, declaraţii, comunicări sau alte 

informaţii atunci când acesta apreciază că informaţiile:  

(h) Conţin o declaraţie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare;  

(i) Conţin declaraţii sau informaţii întocmite neglijent; sau 
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(j) Omit sau ascund informaţii necesare a fi incluse, în cazul în care o astfel de 

omisiune sau ascundere ar induce în eroare.  

Atunci când un profesionist contabil devine conştient că a fost asociat cu astfel de 

informaţii, Codul IESBA prevede ca acesta să întreprindă paşii necesari pentru a înceta 

să fie asociat cu acele informaţii. 

Independenţă (a se vedea punctele 17 litera (g), 21) 

Cu toate că Secţiunea 290, Independenţă — Misiuni de audit şi revizuire şi Secţiunea 291, 

Independenţă — Alte misiuni de asigurare din Partea B a Codului IESBA nu se aplică 

misiunilor de compilare, codurile etice naţionale sau legile sau reglementările pot 

specifica cerinţe sau reguli de prezentare referitoare la independenţă. 

Raţionamentul profesional (a se vedea punctele 22, 24 litera (e)(iii)) 

Raţionamentul profesional este esenţial în desfăşurarea corespunzătoare a unei misiuni de 

compilare. Aceasta deoarece interpretarea cerinţelor etice relevante şi a cerinţelor din 

prezentul ISRS şi nevoia unor decizii informate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de 

compilare prevede aplicarea unor cunoştinţe şi experienţe relevante în ceea ce priveşte 

faptele şi circumstanţele misiunii. Raţionamentul profesional este necesar, mai ales când 

o misiune implică furnizarea de asistenţă conducerii entităţii cu privire la decizii privind:  

 Caracterul acceptabil al cadrului general de raportare financiară, care urmează a fi 

utilizat în întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare ale entităţii, în vederea 

utilizării vizate a informaţiilor financiare şi a utilizatorilor vizaţi ai acestora. 

 Aplicarea cadrului general de raportare financiară aplicabil, inclusiv: 

○        Selectarea politicilor contabile corespunzătoare, conform acelui cadru 

general;  

○         Realizarea de estimări contabile necesare informaţiilor financiare care 

urmează a fi întocmite şi prezentate, conform acelui cadru general; şi 

○         Întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare, în conformitate cu 

cadrul general de raportare financiară aplicabil. 

Asistenţa conducerii de către practician, este întotdeauna furnizată pe premisa că atât 

conducerea, cât şi persoanele însărcinate cu guvernanţa, după caz, înţelege(înţeleg) 

raţionamentele semnificative care sunt reflectate în informaţiile financiare şi îşi asumă 

responsabilitatea pentru acele raţionamente. 

Raţionamentul profesional implică aplicarea pregătirii relevante, a cunoştinţelor şi experienţei, 

în contextul prevăzut de prezentul ISRS şi a standardelor contabile şi etice, în luarea de 

decizii informate despre cursul de acţiuni corespunzătoare circumstanţelor unei misiuni 

de compilare.  

Exercitarea raţionamentului profesional în misiunile individuale are la bază faptele şi 

circumstanţele care îi sunt cunoscute practicianului până la data raportului său asupra 

misiunii, inclusiv: 

 Cunoştinţele dobândite în urma efectuării unor alte misiuni prestate către entitate, 

dacă este cazul (de exemplu, servicii fiscale). 

 Înţelegerea de către practician a afacerilor şi operaţiunilor entităţii, inclusiv a 

sistemului său contabil, şi aplicarea cadrului general de raportare financiară 

aplicabil sectorului de activitate în care operează entitatea. 

 Măsura în care întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare solicită 

exercitarea raţionamentului conducerii. 

Controlul calităţii aferent misiunii (a se vedea punctul 23 litera (b)) 

Acţiunile partenerului de misiune şi mesajele adecvate către alţi membri ai echipei misiunii, în 

ceea ce priveşte asumarea responsabilităţii pentru calitatea generală a fiecărei misiuni, 

subliniază importanţa asigurării calităţii misiunii prin: 



 

(k) Desfăşurarea unei activităţi care se conformează standardelor profesionale şi 

cerinţelor legale şi de reglementare; 

(l) Conformitatea cu politicile şi procedurile firmei de control al calităţii, după caz; şi 

(m) Emiterea raportului practicianului asupra misiunii, în conformitate cu prezentul 

ISRS. 

Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clientul şi a misiunilor de compilare (a se vedea punctul 

23 litera (b)(i)) 

ISQC 1 prevede ca firma să obţină acele informaţii pe care le consideră necesare 

circumstanţelor, înainte de a accepta o misiune pentru un client nou, atunci când decide 

dacă să continue o misiune existentă sau analizează dacă să accepte o nouă misiune 

pentru un client existent. Informaţiile care îl sprijină pe partenerul de misiune să 

determine dacă acceptarea sau continuarea relaţiilor cu clientul şi a misiunilor de 

compilare sunt adecvate pot include informaţii referitoare la integritatea proprietarilor 

principali, a conducerii-cheie şi a persoanelor însărcinate cu guvernanţa. Dacă partenerul 

de misiune are motive să se îndoiască de integritatea conducerii, astfel încât acest lucru 

poate afecta desfăşurarea corectă a misiunii, poate nu ar fi indicată acceptarea misiunii. 

Conformitatea cu cerinţele etice relevante în desfăşurarea misiunii (a se vedea punctul 23 litera 

(b)(iii)) 

ISQC 1 prevede responsabilităţile firmei în instituirea de politici şi proceduri menite să 

furnizeze asigurarea rezonabilă că firma şi personalul său se conformează cerinţelor 

etice relevante. Prezentul ISRS stipulează responsabilităţile partenerului de misiune în 

ceea ce priveşte conformitatea echipei misiunii cu cerinţele etice relevante.    

Acceptarea şi continuarea misiunii 

Identificarea utilizării vizate a informaţiilor financiare (a se vedea punctul 24 litera (a)) 

Utilizarea vizată a informaţiilor financiare este identificată prin referire la legislaţia aplicabilă, 

reglementările sau alte acorduri instituite cu privire la furnizarea informaţiilor financiare 

ale entităţii, luând în considerare nevoile de informaţii financiare ale părţilor interne sau 

externe ale entităţii, care sunt utilizatorii vizaţi. Exemple ale acestora sunt informaţiile 

financiare care trebuie să fie furnizate de o entitate în legătură cu desfăşurarea 

tranzacţiilor sau cu cererile de finanţare adresate părţilor externe, precum distribuitori, 

bănci sau alţi furnizori de finanţare sau de fonduri. 

Identificarea de către practician a utilizării vizate a informaţiilor financiare implică, de 

asemenea, înţelegerea acelor factori precum scopul (urile) specific(e) ale conducerii sau 

ale persoanelor însărcinate cu guvernanţa, după caz, care se intenţionează a fi realizate 

prin solicitarea unei misiuni de compilare şi a obiectivelor părţii contractante, dacă este 

diferită. De exemplu, un organism de acordare de subvenţii îi poate solicita entităţii să 

furnizeze informaţii financiare compilate de un profesionist contabil, pentru a obţine 

informaţii despre anumite aspecte ale operaţiunilor sau activităţilor entităţii, întocmite 

într-o formă prestabilită, în vederea acordării unei subvenţii sau continuării unei 

subvenţii existente. 

Identificarea cadrului general de raportare financiară aplicabil (a se vedea punctele 17 litera 

(a), 24 litera (b)) 

Decizia referitoare la cadrul general de raportare financiară pe care îl adoptă conducerea cu 

privire la informaţiile financiare, este luată în contextul utilizării vizate a informaţiilor, 

descrisă în termenii conveniţi ai misiunii şi în contextul cerinţelor oricăror legi sau 

reglementări aplicabile.  

Următoarele sunt exemple de factori care ilustrează că poate fi relevantă examinarea măsurii în 

care cadrul general de raportare financiară este acceptabil: 



 

 Natura entităţii şi dacă este o formă de entitate reglementată, de exemplu, dacă este 

o întreprindere de afaceri orientată pe profit, o entitate din sectorul public sau o 

organizaţie non-profit. 

 Utilizarea vizată a informaţiilor financiare şi utilizatorii vizaţi. De exemplu, 

informaţiile financiare ar putea fi destinate utilizării unei game variante de 

utilizatori sau, dimpotrivă, ar putea fi destinate utilizării de către conducere sau 

anumiţi utilizatori externi, în contextul unui obiectiv specific, ca parte a convenirii 

termenilor misiunii de compilare.  

 Dacă acel cadrul general de raportare financiară aplicabil este prestabilit sau 

specificat, fie în legile sau reglementările aplicabile, sau într-un contract sau altă 

formă de acord încheiat cu o parte terţă, sau ca parte a aranjamentelor de 

guvernanţă sau răspundere adoptate voluntar de către entitate.  

 Natura şi forma informaţiilor financiare care urmează a fi întocmite şi prezentate 

potrivit cadrului general de raportare financiară aplicabil, de exemplu, un set 

complet de situaţii financiare, o componentă a unei situaţii financiare sau 

informaţii financiare prezentate într-un alt format convenit între părţi, prin 

intermediul unui contract sau unei alte forme de acord. 

Factori relevanţi când informaţiile financiare sunt destinate unui scop special (a se vedea 

punctul 24 literele (a) –(b)) 

Partea contractantă decide, în general, cu privire la natura şi forma informaţiilor financiare 

destinate unui scop special al utilizatorilor vizaţi, de exemplu, potrivit prevederilor de 

raportare financiară ale unui contract sau ale unui proiect de subvenţionare sau ale 

nevoilor de fundamentare a tranzacţiilor sau activităţilor entităţii. Contractul relevant 

poate solicita utilizarea unui cadru de raportare financiară prestabilit, precum un cadru 

de raportare cu scop general, instituit de un organism de normalizare autorizat sau 

recunoscut, sau de legi sau reglementări. Ca o alternativă, părţile contractuale pot 

conveni asupra utilizării unui cadru de raportare cu scop general cu modificări sau 

adaptări corespunzătoare nevoilor lor specifice. În acest caz, cadrul general de raportare 

financiară aplicabil poate fi descris în informaţiile financiare şi în raportul practicianului 

ca reprezentând prevederile de raportare financiară ale contractului specificat, mai 

degrabă decât prin referire la cadrul de raportare financiară modificat. În astfel de cazuri, 

în ciuda faptului că informaţiile financiare compilate pot fi destinate unui public mai 

larg, cadrul general de raportare financiară aplicabil este un cadru de raportare cu scop 

special şi practicianului i se solicită să se conformeze cerinţelor de raportare relevante 

din prezentul ISRS. 

Când cadrul general de raportare financiară aplicabil este un cadru de raportare cu scop special, 

practicianului i se solicită de către prezentul ISRS să înregistreze orice restricţii ale 

utilizării vizate sau distribuţiei informaţiilor financiare în scrisoarea de misiune şi să 

precizeze în raportul practicianului că informaţiile financiare sunt întocmite în 

conformitate cu un cadru de raportare cu scop special şi, în consecinţă, acestea nu pot fi 

adecvate în alte scopuri. 

Responsabilităţile conducerii (a se vedea punctul 24 litera (e)) 

Potrivit prezentului ISRS, practicianului i se solicită să obţină acordul conducerii, sau dacă este 

cazul, al persoanelor însărcinate cu guvernanţa, cu privire la responsabilităţile 

conducerii, atât în raport cu informaţiile financiare, cât şi cu misiunea de compilare, ca o 

condiţie anterioară acceptării misiunii. În entităţile mai mici, conducerea sau persoanele 

însărcinate cu guvernanţa, după caz, pot să nu fie bine informate cu privire la aceste 

responsabilităţi, inclusiv cele rezultate din legile sau reglementările aplicabile. Pentru a 

obţine acordul conducerii, în cunoştinţă de cauză, practicianul poate considera necesar să 



 

discute acele responsabilităţi cu membrii conducerii, înainte de a încerca să obţină 

acordul acestora cu privire la responsabilităţile lor.   

Dacă membrii conducerii nu îşi recunosc responsabilităţile în contextul unei misiuni de 

compilare, practicianul nu poate desfăşura misiunea şi nu este indicat ca acesta să 

accepte misiunea, decât dacă acest lucru este prevăzut de legile sau reglementările 

aplicabile. În circumstanţele în care practicianului i se solicită, totuşi, să accepte 

misiunea, acesta poate fi nevoit să comunice cu membrii conducerii despre importanţa 

acestor aspecte şi implicaţiile asupra misiunii. 

Practicianul este îndreptăţit să se bazeze pe conducere că îi va furniza toate informaţiile 

relevante pentru misiunea de compilare, cu acurateţe, promptitudine şi în totalitate. 

Forma informaţiilor furnizate de conducere în scopul misiunii va varia în funcţie de 

circumstanţele diferite ale misiunii. În termeni mai generali, acestea vor include 

înregistrările, documentele, explicaţiile şi alte informaţii relevante pentru compilarea 

informaţiilor financiare, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară 

aplicabil. Informaţiile furnizate pot include, de exemplu, informaţii despre ipotezele, 

intenţiile sau planurile conducerii care stau la baza elaborării estimărilor contabile 

necesare compilării informaţiilor, conform cadrului general de raportare financiară 

aplicabil. 

Scrisoarea de misiune sau altă formă de acord scris (a se vedea punctul 25) 

Este atât în interesul conducerii, al părţilor contractante, dacă sunt diferite, cât şi al 

practicianului, ca practicianul să trimită o scrisoare de misiune conducerii şi, dacă este 

cazul, părţilor contractante, înainte de desfăşurarea misiunii de compilare, în vederea 

evitării neînţelegerilor privind misiunea de compilare. O scrisoare de misiune confirmă 

acceptarea misiunii de către practician şi confirmă aspecte precum:  

 Obiectivele şi scopul misiunii, inclusiv înţelegerea misiunii de către părţi, a 

faptului că aceasta nu reprezintă o misiune de asigurare. 

 Utilizarea vizată şi distribuţia informaţiilor financiare şi orice restricţii aferente 

utilizării sau distribuţiei acestora (după caz). 

 Responsabilităţile conducerii în raport cu misiunea de compilare. 

 Amploarea responsabilităţilor practicianului, inclusiv a faptului că practicianul nu 

va exprima o opinie de audit sau o concluzie de revizuire asupra informaţiilor 

financiare. 

 Forma şi conţinutul raportului asupra misiunii, care va fi emis de practician. 

Forma şi conţinutul scrisorii de misiune  

Forma şi conţinutul scrisorii de misiune poate varia pentru fiecare misiune. În plus faţă de 

aceste aspecte prevăzute de prezentul ISRS, o scrisoare de misiune poate face referire la, 

de exemplu: 

 Aranjamentele privind implicarea altor practicieni şi experţi în anumite domenii ale 

misiunii de compilare. 

 Aranjamentele care vor fi făcute cu practicianul precedent, dacă există, în cazul 

unei misiuni iniţiale. 

 Posibilitatea ca membrilor conducerii sau persoanelor însărcinate cu guvernanţa, 

după caz, să li se solicite să confirme în scris anumite informaţii sau explicaţii 

oferite verbal practicianului, pe parcursul misiunii.  

 Deţinerea informaţiilor utilizate în contextul misiunii de compilare, făcând o 

distincţie între documentele şi informaţiile entităţii oferite pe marginea misiunii şi 

documentaţia practicianului cu privire la misiune, ţinând cont de legile şi 

reglementările aplicabile. 



 

 O solicitare adresată conducerii şi părţii contractante, dacă este diferită, să 

confirme primirea scrisorii de misiune şi să convină asupra termenilor misiunii 

prevăzuţi în aceasta. 

Exemplu de scrisoare de misiune   

Anexa 1 la prezentul ISRS conţine un exemplu de scrisoare de misiune aferentă unei misiuni de 

compilare. 

Misiuni recurente (a se vedea punctul 26) 

Practicianul poate decide să nu trimită o nouă scrisoare de misiune sau un alt acord scris pentru 

fiecare perioadă. Cu toate acestea, următorii factori pot indica că este necesar să se 

revizuiască termenii misiunii de compilare sau să li se reamintească membrilor 

conducerii sau părţii contractante, după caz, termenii curenţi ai misiunii: 

 Orice indiciu potrivit căruia conducerea sau partea contractantă, după caz, înţelege 

eronat obiectivul şi scopul misiunii. 

 Orice termeni revizuiţi sau specifici ai misiunii. 

 O modificare recentă a conducerii superioare a entităţii. 

 O modificare semnificativă a drepturilor de proprietate asupra entităţii. 

 O modificare semnificativă a naturii sau dimensiunii afacerilor entităţii. 

 O modificare a cerinţelor legale sau de reglementare care afectează entitatea. 

 O modificare a cadrului general de raportare financiară aplicabil. 

Comunicarea cu membrii conducerii şi cu persoanele însărcinate cu guvernanţa (a se 

vedea punctul 27) 

Momentul adecvat al comunicărilor va varia în funcţie de circumstanţele misiunii de compilare. 

Circumstanţele relevante includ semnificaţia şi natura aspectului respectiv şi a oricăror 

acţiuni pe care se presupune că le va(vor) întreprinde conducerea sau persoanele 

însărcinate cu guvernanţa. De exemplu, poate fi adecvată comunicarea unei dificultăţi 

semnificative întâlnite pe parcursul misiunii, cât de curând posibil, dacă membrii 

conducerii sau persoanele însărcinate cu guvernanţa pot să îl ajute pe practician să 

depăşească dificultatea.  

Desfăşurarea misiunii  

Înţelegerea de către practician (a se vedea punctul 28) 

Obţinerea unei înţelegeri a afacerilor şi operaţiunilor entităţii, inclusiv a sistemului contabil al 

entităţii şi a înregistrărilor contabile, este un proces continuu care are loc pe parcursul 

întregii misiuni de compilare. Înţelegerea instituie un cadru de referinţă în care 

practicianul îşi exercită raţionamentul profesional aferent compilării informaţiilor 

financiare.  

Amploarea şi profunzimea înţelegerii pe care practicianul o obţine cu privire la afacerile şi 

operaţiunile entităţii este inferioară celei deţinute de către conducere. Aceasta se referă la 

nivelul care îi este suficient practicianului pentru a putea compila informaţiile financiare, 

potrivit termenilor misiunii.  

Exemplele aspectelor pe care practicianul le poate lua în considerare în obţinerea unei înţelegeri 

cu privire la afacerile şi operaţiunile entităţii şi la cadrul general de raportare financiară 

aplicabil includ: 

 Dimensiunea şi complexitatea entităţii şi a operaţiunilor sale. 

 Complexitatea cadrului general de raportare financiară. 

 Obligaţiile sau cerinţele de raportare financiară ale entităţii, dacă acestea sunt 

prevăzute de legi sau reglementări aplicabile, de prevederile unui contract sau altă 

formă de acord cu o parte terţă, sau în contextul unor aranjamente voluntare de 

raportare financiară. 

 Nivelul de dezvoltare al structurii de conducere şi guvernanţă a entităţii, cu privire 

la gestionarea şi supravegherea înregistrărilor contabile şi sistemelor de raportare 



 

financiară ale entităţii, care stau la baza întocmirii informaţiilor financiare de către 

entitate. 

 Nivelul de dezvoltare şi complexitate al sistemelor financiar-contabile şi de 

raportare ale entităţii şi controalele aferente. 

 Natura activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor entităţii. 

Compilarea informaţiilor financiare 

Raţionamente semnificative (a se vedea punctul 30) 

În unele misiuni de compilare, practicianul nu furnizează asistenţă conducerii, în ceea ce 

priveşte raţionamentele semnificative. În alte misiuni, practicianul poate furniza acest tip 

de asistenţă, de exemplu, în raport cu o estimare contabilă solicitată sau când ajută 

conducerea în examinarea politicilor contabile adecvate. Când se oferă asistenţă, este 

necesară o discuţie, astfel încât conducerea şi persoanele însărcinate cu guvernanţa, după 

caz, să înţeleagă raţionamentele semnificative reflectate în informaţiile financiare şi să 

îşi asume responsabilitatea pentru acele raţionamente.   

Citirea informaţiilor financiare (a se vedea punctul 31) 

Citirea informaţiilor financiare de către practician are scopul de îl asista pe acesta în 

îndeplinirea obligaţiilor etice, relevante pentru misiunea de compilare.   

Propunerea de amendamente la informaţiile financiare 

Referinţa la sau descrierea cadrului general de raportare financiară aplicabil (a se vedea punctul 

34 litera (a)) 

Pot exista circumstanţe când cadrul general de raportare financiară aplicabil este un cadru 

general de raportare financiară prestabilit, cu abateri semnificative de la acesta. Dacă 

descrierea cadrului general de raportare financiară aplicabil informaţiilor financiare 

compilate face referire la cadrul general prestabilit cu abateri semnificative, practicianul 

poate fi nevoit să analizeze dacă referinţa la cadrul general prestabilit induce în eroare, 

în circumstanţele misiunii.  

Amendamente aferente denaturărilor semnificative şi pentru ca informaţiile să nu inducă în 

eroare (a se vedea punctul 34 literele (b)–(c)) 

Examinarea pragului de semnificaţie de către practician este efectuată în contextul cadrului 

general de raportare financiară aplicabil. Unele cadre generale de raportare financiară 

tratează conceptul de prag de semnificaţie în contextul întocmirii şi prezentării 

informaţiilor financiare. Deşi cadrele generale de raportare financiară pot trata diferit 

pragul de semnificaţie, acestea explică, în general:  

 Faptul că denaturările, inclusiv omisiunile, sunt considerate a fi semnificative dacă 

acestea, individual sau cumulat, se presupune că influenţează deciziile economice 

ale utilizatorilor luate pe baza informaţiilor financiare; 

 Faptul că raţionamentele cu privire la pragul de semnificaţie sunt realizate din 

perspectiva circumstanţelor înconjurătoare şi sunt afectate de dimensiunea sau 

natura unei denaturări, sau de o combinaţie între cele două; şi 

 Faptul că raţionamentele cu privire la aspectele care sunt semnificative pentru 

utilizatorii informaţiilor financiare au la bază o examinare a nevoilor comune de 

informaţii financiare ale utilizatorilor, ca grup. Nu este luat în considerare efectul 

posibil al denaturărilor asupra utilizatorilor specifici individuali, ale căror nevoi pot 

varia considerabil.  

Dacă apare în cadrul general de raportare financiară aplicabil, o astfel de abordare îi furnizează 

un cadru de referinţă practicianului, pentru înţelegerea pragului de semnificaţie în 

contextul misiunii de compilare. Dacă nu apare o astfel de abordare, considerentele de 

mai sus îi furnizează practicianului un cadru de referinţă.  



 

Percepţia practicianului asupra nevoilor utilizatorilor informaţiilor financiare afectează opinia 

acestuia cu privire la pragul de semnificaţie. În acest context, este rezonabil ca 

practicianul să presupună că utilizatorii:  

 Au cunoştinţe rezonabile despre afacerile şi activităţile economice şi despre 

aspectele contabile şi disponibilitatea de a studia cu suficientă atenţie informaţiile 

financiare;  

 Înţeleg că informaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate conform nivelurilor 

pragului de semnificaţie;  

 Recunosc incertitudinile inerente aprecierii valorilor, pe baza utilizării estimărilor, 

a raţionamentului şi a examinării evenimentelor viitoare; şi 

 Iau decizii economice rezonabile cu privire la baza pe care sunt furnizate 

informaţiile din informaţiile financiare.  

Cadrul general de raportare financiară aplicabil poate include premisa că informaţiile financiare 

sunt întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii. Dacă practicianul ia 

cunoştinţă de faptul că pot exista incertitudini cu privire la abilitatea entităţii de a îşi 

continua activitatea, practicianul poate, după caz, sugera o prezentare mai adecvată, 

conform cadrului general de raportare financiară aplicabil, sau o descriere adecvată 

referitoare la abilitatea entităţii de a îşi continua activitatea, pentru a se respecta confor-

mitatea cu acest cadru general şi pentru a evita inducerea în eroare de către informaţiile 

financiare. 

Condiţii care îi solicită practicianului să se retragă din misiune (a se vedea punctele 33, 35) 

În circumstanţele care fac obiectul cerinţelor prezentului ISRS, când este necesară retragerea 

din misiune,  responsabilitatea de a informa conducerea şi persoanele însărcinate cu 

guvernanţa cu privire la motivele retragerii oferă o oportunitate de a explica obligaţiile 

etice ale practicianului.   

Documentaţia (a se vedea punctul 38) 

Documentaţia prevăzută de prezentul ISRS răspunde unui număr de obiective, inclusiv 

următoarelor: 

 Furnizarea unei evidenţe a aspectelor de relevanţă permanentă pentru viitoarele 

misiuni de compilare. 

 Oferirea posibilităţii echipei de misiune, după caz, de a putea răspunde pentru 

activitatea sa, inclusiv înregistrarea finalizării misiunii. 

Practicianul poate examina, de asemenea, includerea în documentaţia misiunii a unei copii a 

balanţei de verificare a entităţii, a sumarului înregistrărilor contabile semnificative sau a 

altor informaţii pe care practicianul le-a utilizat în efectuarea compilării. 

În înregistrarea modului în care informaţiile financiare compilate sunt reconciliate cu 

înregistrările care au stat la baza lor, cu documentele, explicaţiile şi alte informaţii 

furnizate de conducere în contextul misiunii de  compilare, practicianul poate, de 

exemplu, păstra o schemă care ilustrează reconcilierea soldurilor conturilor din registrul 

jurnal al entităţii cu informaţiile financiare compilate, inclusiv orice alte intrări în scop 

de ajustare din registrul jurnal sau alte amendamente la informaţiile financiare, pe care 

practicianul le-a convenit cu membrii conducerii, pe parcursul misiunii. 

Raportul practicianului (a se vedea punctul 40) 

Raportul scris cuprinde rapoartele emise în format tipărit şi cele emise în format electronic.  

Când practicianul cunoaşte faptul că informaţiile financiare compilate şi raportul practicianului 

vor fi incluse într-un document care conţine alte informaţii, precum un raport financiar, 

practicianul poate lua în considerare, dacă forma de prezentare permite acest lucru, 

precizarea numărului paginii la care sunt prezentate informaţiile financiare. Aceasta îi 

ajută pe utilizatori să identifice informaţiile financiare la care se referă raportul 

practicianului. 



 

Destinatarul raportului (a se vedea punctul 40 litera (b)) 

O lege sau reglementare poate specifica cine urmează să fie destinatarul raportului 

practicianului, într-o anumită jurisdicţie. Raportul practicianului este de obicei adresat 

părţii care l-a contractat pe practician, potrivit termenilor misiunii, de regulă conducerea 

entităţii.  

Informaţii financiare întocmite în conformitate cu un cadru de raportare cu scop special (a se 

vedea punctul 40 litera (j)) 

Potrivit prezentului ISRS, dacă informaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu un cadru 

de raportare cu scop special, raportul practicianului trebuie să atragă atenţia cititorilor 

asupra cadrului de raportare cu scop special utilizat pentru informaţiile financiare şi să 

declare că informaţiile  financiare pot, în consecinţă, să nu fie adecvate în alte scopuri. 

Acest lucru poate fi completat de o clauză suplimentară care restricţionează fie distribuţia 

raportului practicianului doar către utilizatorii vizaţi, fie utilizarea doar de către aceştia, fie 

ambele. 

Informaţiile financiare întocmite pentru un anumit scop pot fi obţinute de alte părţi decât 

utilizatorii vizaţi, care pot dori să utilizeze informaţiile în alte scopuri decât cele pentru 

care au fost concepute acestea. De exemplu, un organ de reglementare le poate solicita 

anumitor entităţi să furnizeze situaţii financiare întocmite conform unui cadru de 

raportare cu scop special şi acele situaţii financiare să fie disponibile public. Faptul că 

acele situaţii financiare pot fi disponibile unei game mai largi de utilizatori, alţii decât 

utilizatorii vizaţi, nu înseamnă că situaţiile financiare ar deveni situaţii financiare cu 

scop general. Declaraţiile practicianului care trebuie să fie incluse în raportul 

practicianului trebuie să atragă atenţia cititorilor asupra faptului că situaţiile financiare 

sunt întocmite conform unui cadru de raportare cu scop special şi, în consecinţă, pot să 

nu fie adecvate în alte scopuri. 

Restricţionarea sau distribuţia şi utilizarea raportului practicianului  

Practicianul poate considera adecvat să precizeze că raportul practicianului este adresat doar 

utilizatorilor vizaţi specifici ai informaţiilor financiare. În funcţie de legea sau 

reglementarea din respectiva jurisdicţie, acest lucru poate fi realizat prin restricţionarea 

fie a distribuţiei raportului practicianului doar către utilizatorii vizaţi, fie a utilizării doar 

de către aceştia, fie a ambelor.  

Finalizarea misiunii de compilare şi datarea raportului practicianului (a se vedea punctele 37, 

38, 41) 

Procesul existent la nivelul entităţii, cu privire la aprobarea informaţiilor financiare de către 

conducere sau de către persoanele însărcinate cu guvernanţa, după caz, reprezintă un 

considerent relevant pentru practician când finalizează misiunea de compilare. În funcţie 

de natura şi scopul informaţiilor financiare, poate exista un proces de aprobare prestabilit 

pe care conducerea sau persoanele însărcinate cu guvernanţa trebuie să îl urmeze, sau 

care este stipulat în legea sau reglementarea aplicabilă, referitoare la întocmirea şi 

finalizarea informaţiilor financiare sau situaţiilor financiare ale entităţii. 

Rapoarte ilustrative (a se vedea punctul 40) 

Anexa 2 la prezentul ISRS conţine exemple de rapoarte de compilare ale practicianului, care 

cuprind elementele prevăzute în raport. 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1 

(a se vedea punctul A39) 

Exemplu de scrisoare de misiune pentru o misiune de compilare 

Următorul este un exemplu de scrisoare de misiune pentru o misiune de compilare care 

ilustrează cerinţele şi îndrumările relevante cuprinse în prezentul ISRS. Această scrisoare nu are 

caracter autoritativ, ci îşi propune doar a servi drept îndrumare, putând fi utilizată în paralel cu 

considerentele subliniate în prezentul ISRS. Scrisoarea va trebui adaptată în conformitate cu 

cerinţele şi circumstanţele misiunilor de compilare individuale. Ea este concepută pentru a trata 

compilarea situaţiilor financiare aferente unei singure perioade de raportare şi ar trebui adaptată 

dacă se intenţionează sau se doreşte să fie aplicată unei misiuni recurente, aşa cum prevede 

prezentul ISRS. Poate fi indicată solicitarea unei consilieri juridice, cu privire la caracterul 

adecvat al oricărui proiect de scrisoare. 

Această scrisoare de misiune ilustrează următoarele circumstanţe: 

 Situaţiile financiare urmează a fi compilate doar pentru a fi utilizate de conducerea unei 

companii (compania ABC) şi utilizarea situaţiilor financiare va fi restricţionată la 

conducere. Utilizarea şi distribuţia raportului practicianului este, de asemenea, 

restricţionată la conducere. 

 Situaţiile financiare compilate vor cuprinde doar bilanţul companiei la 31 decembrie 20X1 

şi situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru anul încheiat la data respectivă, fără note. 

Conducerea a determinat că situaţiile financiare sunt întocmite pe baza contabilităţii de 

angajamente, conform prevederilor. 

*** 

Către conducerea
77

 companiei ABC: 

[Obiectivul şi scopul misiunii de compilare] 

Ne-aţi solicitat să furnizăm următoarele servicii: 

Pe baza informaţiilor pe care le veţi furniza, vă vom oferi asistenţă în întocmirea şi prezentarea 

următoarelor situaţii financiare pentru compania ABC Company: bilanţul companiei ABC la 31 

decembrie 20X1 şi situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru anul încheiat la data respectivă, pe 

baza metodei costului istoric, reflectând toate tranzacţiile în numerar plus conturile de datorii 

comerciale, conturile de creanţe comerciale minus un provizion pentru creanţele incerte, stocul 

fiind contabilizat pe baza metodei costului mediu ponderat, datoriile curente cu impozitul pe 

profit la data raportării şi capitalizarea activelor semnificative pe termen lung la costul istoric 

amortizat pe duratele lor de viaţă utilă, estimate pe baza metodei liniare. Aceste situaţii 

financiare nu vor include note explicative, cu excepţia unei note care descrie baza de 

contabilitate prevăzută în această scrisoare de misiune. 

Scopul pentru care vor fi utilizate situaţiile financiare este de a furniza informaţii financiare 

aferente întregului an, care să ilustreze poziţia financiară a entităţii la data de raportare 

financiară de 31 decembrie 20X1 şi performanţa financiară pentru anul încheiat la data 

respectivă. Situaţiile financiare vor fi destinate exclusiv utilizării dumneavoastră şi nu vor fi 

distribuite către alte părţi. 

Responsabilităţile noastre 

O misiune de compilare implică aplicarea expertizei contabile şi de raportare financiară pentru a 

vă oferi asistenţă în întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare. Deoarece o misiune de 

compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie să verificăm acurateţea sau 

exhaustivitatea informaţiilor pe care ni le furnizaţi  în ceea ce priveşte misiunea de compilare 

sau să obţinem alte probe în vederea exprimării unei opinii de audit sau unei concluzii de 

revizuire. În consecinţă, nu vom exprima o opinie de audit sau o concluzie de revizuire cu 

                                                 
77  Pe parcursul acestui exemplu de scrisoare de misiune, referirile la „dumneavoastră”, „noi”, „ni” „conducere”, „persoanele însărcinate cu 

guvernanţa” şi „practician” vor fi utilizate sau amendate după caz, conform circumstanţelor. 



 

privire la măsura în care situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu baza de 

contabilitate pe care aţi specificat-o, aşa cum este descrisă mai sus.  

Vom efectua misiunea de compilare în conformitate cu Standardul Internaţional privind 

Serviciile Conexe (ISRS) 4410 (Revizuit), Misiuni de compilare. ISRS 4410 (Revizuit) prevede 

ca, în desfăşurarea misiunii, să ne conformăm cerinţelor etice relevante, inclusiv principiilor de 

integritate, obiectivitate, competenţă profesională şi atenţie cuvenită. În acest context, ni se 

solicită să ne conformăm Codului Etic al Profesioniştilor Contabili (Codul IESBA). 

Responsabilităţile dumneavoastră 

Misiunea de compilare care va fi desfăşurată este efectuată pe premisa că dumneavoastră 

recunoaşteţi şi înţelegeţi că rolul nostru este de a vă asista în întocmirea şi prezentarea situaţiilor 

financiare, conform cadrului general de raportare financiară pe care l-aţi adoptat pentru situaţiile 

financiare. În consecinţă, dumneavoastră vă revin următoarele responsabilităţi generale, care 

sunt fundamentale pentru desfăşurarea de către noi a misiunii de compilare, în conformitate cu 

ISRS 4410 (Revizuit):   

(a) Responsabilitatea pentru situaţiile financiare şi pentru întocmirea şi prezentarea acestora 

în conformitate cu un cadru general de raportare financiară care este acceptabil pentru 

utilizarea vizată a situaţiilor financiare şi utilizatorii vizaţi. 

(b) Responsabilitatea pentru acurateţea şi exhaustivitatea înregistrărilor, documentelor, 

explicaţiilor şi altor informaţii pe care ni le furnizaţi în contextul compilării situaţiilor 

financiare.  

(c) Responsabilitatea pentru raţionamentele necesare întocmirii şi prezentării situaţiilor 

financiare, inclusiv pentru cele în care noi vă putem oferi asistenţă pe parcursul misiunii 

de compilare. 

Raportul nostru de compilare 

Ca parte a misiunii noastre, vom emite raportul nostru anexat situaţiilor financiare compilate de 

către noi, care va descrie situaţiile financiare şi activitatea pe care am desfăşurat-o pentru 

această misiune de compilare [a se vedea anexa]. Raportul va preciza, de asemenea, că 

utilizarea situaţiilor financiare este restricţionată scopului prevăzut în această scrisoare de 

misiune, şi că utilizarea şi distribuţia raportului nostru furnizat pe marginea misiunii de 

compilare este restricţionată doar la dumneavoastră, conducerea companiei ABC. 

Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia anexată a acestei scrisori pentru a indica luarea la 

cunoştinţă şi acordul dumneavoastră cu privire la aranjamentele aferente misiunii noastre de a 

compila situaţiile financiare prevăzute şi responsabilităţile corespunzătoare care ne revin. 

[Alte informaţii relevante] 

[Inseraţi alte informaţii, precum aranjamentele de plată, facturare sau alţi termeni specifici, 

după caz.] 

XYZ & Co. 

Luat la cunoştinţă şi convenit în numele conducerii companiei ABC de către 

(semnătură) 

...................... 

Nume şi titlu 

 

Data 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 

(a se vedea punctul A63) 

Exemple de rapoarte de compilare ale practicianului 

Misiunea de compilare a situaţiilor financiare cu scop general 

 Exemplul 1: Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a situaţiilor 
financiare, în conformitate cu un cadru de raportare cu scop general.  

Misiunea de compilare a situaţiilor financiare întocmite cu un scop special  

 Exemplul 2: Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a situaţiilor 
financiare, în conformitate cu un cadru de raportare cu scop general modificat.  

Misiuni de compilare a informaţiilor financiare întocmite cu un scop special, când 

utilizarea sau distribuţia informaţiilor financiare este restricţionată la utilizatorii vizaţi  

 Exemplul 3: Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a situaţiilor 
financiare, în conformitate cu baza de contabilitate specificată într-un contract. 

 Exemplul 4: Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a situaţiilor 
financiare, în conformitate cu o bază de contabilitate selectată de conducerea 
entităţii pentru informaţiile financiare necesare unor scopuri proprii ale conducerii. 

 Exemplul 5: Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a 
informaţiilor financiare care reprezintă un element, cont sau aspect, mai precis 
[inseraţi referinţa corespunzătoare la informaţiile necesare în scopul conformităţii 
cu o reglementare]. 
 
 

Exemplul 1: Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a situaţiilor 

financiare, în conformitate cu un cadru de raportare cu scop general. 

 Situaţiile financiare cu scop general sunt prevăzute de legea aplicabilă care 
specifică faptul că situaţiile financiare ale entităţii trebuie să fie întocmite în 
conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IFRS pentru IMM). 

RAPORTUL DE COMPILARE AL PRACTICIANULUI 

[Către conducerea companiei ABC] 

Am compilat situaţiile financiare anexate ale companiei ABC pe baza informaţiilor pe care ni 

le-aţi furnizat. Aceste situaţii financiare cuprind situaţia poziţiei financiare a companiei ABC la 

31 decembrie 20X1, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi 

situaţia fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la data respectivă, şi un sumar al politicilor 

contabile semnificative şi al altor informaţii explicative. 

Am desfăşurat această misiune de compilare în conformitate cu Standardul Internaţional privind 

Serviciile Conexe 4410 (Revizuit), Misiuni de compilare.  

Am aplicat expertiza noastră contabilă şi de raportare financiară pentru a vă oferi asistenţă în 

întocmirea şi prezentarea acestor situaţii financiare în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IFRS pentru 

IMM). Ne-am conformat cerinţelor etice relevante, inclusiv principiilor de integritate, 

obiectivitate, competenţă profesională şi atenţie cuvenită. 

Aceste situaţii financiare şi acurateţea şi exhaustivitatea informaţiilor utilizate în compilarea lor 

sunt responsabilitatea dumneavoastră.  

Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie să verificăm 

acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor pe care ni le-aţi furnizat, în vederea compilării 

acestor situaţii financiare. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit sau o concluzie de 

revizuire cu privire la măsura în care aceste situaţii financiare sunt întocmite în conformitate cu 

IFRS pentru IMM.  

[Semnătura practicianului] 



 

[Data raportului practicianului] 

[Adresa practicianului] 

 

 

Exemplul 2: Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a situaţiilor 

financiare, în conformitate cu un cadru de raportare cu scop general modificat. 

 Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu un cadru de raportare cu scop 

general, adoptat de conducere, pe baza modificărilor. 

 Cadrul general de raportare financiară aplicabil este reprezentat de Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 

(IFRS pentru IMM), excepţie făcând tratamentul proprietăţilor imobiliare, care au 

fost reevaluate şi nu înregistrate la cost istoric. 

 Utilizarea sau distribuţia situaţiilor financiare nu este restricţionată. 

RAPORTUL DE COMPILARE AL PRACTICIANULUI 

[Către conducerea companiei ABC] 

Am compilat situaţiile financiare anexate ale companiei ABC pe baza informaţiilor pe care ni 

le-aţi furnizat. Aceste situaţii financiare cuprind declaraţia poziţiei financiare a companiei ABC 

la 31 decembrie 20X1, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi 

situaţia fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la data respectivă, şi un sumar al politicilor 

contabile semnificative şi al altor informaţii explicative.  

Am desfăşurat această misiune de compilare în conformitate cu Standardul Internaţional privind 

Serviciile Conexe 4410 (Revizuit), Misiuni de compilare.  

Am aplicat expertiza noastră contabilă şi de raportare financiară pentru a vă oferi asistenţă în 

întocmirea şi prezentarea acestor situaţii financiare conform bazei de contabilitate descrisă la 

Nota X la situaţiile financiare. Ne-am conformat cerinţelor etice relevante, inclusiv principiilor 

de integritate, obiectivitate, competenţă profesională şi atenţie cuvenită.  

Aceste situaţii financiare şi acurateţea şi exhaustivitatea informaţiilor utilizate în compilarea lor 

sunt responsabilitatea dumneavoastră.   

Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie să verificăm 

acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor pe care ni le-aţi furnizat, în vederea compilării 

acestor situaţii financiare. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit sau o concluzie de 

revizuire cu privire la măsura în care aceste situaţii financiare sunt întocmite în conformitate cu 

baza de contabilitate descrisă la Nota X.  

Aşa cum prevede Nota X, situaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IFRS 

pentru IMM), excepţie făcând tratamentul proprietăţilor imobiliare, care au fost reevaluate şi nu 

înregistrate la cost istoric. Situaţiile financiare sunt întocmite în scopul descris la Nota Y la 

situaţiile financiare. În consecinţă, aceste situaţii financiare pot să nu fie adecvate în alte 

scopuri. 

[Semnătura practicianului] 

[Data raportului practicianului] 

[Adresa practicianului] 

Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a situaţiilor financiare, în 

conformitate cu baza de contabilitate specificată într-un contract. 

 Situaţiile financiare sunt întocmite în vederea conformităţii cu prevederile unui 

contract, aplicând baza de contabilitate specificată în contract. 

 Practicianul este contractat de o altă parte decât conducerea sau persoanele 

însărcinate cu guvernanţa entităţii. 

 Situaţiile financiare sunt destinate doar utilizării părţilor specificate în contract. 



 

 Distribuţia şi utilizarea raportului practicianului este restricţionată la utilizatorii 

vizaţi ai situaţiilor financiare, specificaţi în contract. 

RAPORTUL DE COMPILARE AL PRACTICIANULUI 

[Către partea contractantă
78

] 

Am compilat situaţiile financiare anexate ale companiei ABC („Compania”) pe baza 

informaţiilor furnizate de conducerea Companiei („Conducerea”). Aceste situaţii financiare 

cuprind [precizaţi toate elementele situaţiilor financiare întocmite conform bazei de 

contabilitate specificată în Contract şi perioada/data la care se referă acestea].  

Am desfăşurat această misiune de compilare în conformitate cu Standardul Internaţional privind 

Serviciile Conexe 4410 (Revizuit), Misiuni de compilare.  

Am aplicat expertiza noastră contabilă şi de raportare financiară pentru a oferi asistenţă 

conducerii în întocmirea şi prezentarea acestor situaţii financiare, conform bazei de contabilitate 

descrisă la Nota X la situaţiile financiare. Ne-am conformat cerinţelor etice relevante, inclusiv 

principiilor de integritate, obiectivitate, competenţă profesională şi atenţie cuvenită. 

Aceste situaţii financiare şi acurateţea şi exhaustivitatea informaţiilor utilizate în compilarea lor 

sunt responsabilitatea conducerii.   

Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie să verificăm 

acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor furnizate de conducere, în vederea compilării 

acestor situaţii financiare. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit sau o concluzie de 

revizuire cu privire la măsura în care aceste situaţii financiare sunt întocmite în conformitate cu 

baza de contabilitate descrisă la Nota X. 

Aşa cum prevede Nota X, situaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate conform bazei 

descrise la Clauza Z a prevederilor din contractul Companiei cu XYZ Ltd. din data [inseraţi 

data contractului/acordului relevant] („Contractul”) şi în scopul descris la Nota Y la situaţiile 

financiare.  În consecinţă, aceste situaţii financiare sunt destinate utilizării doar de către părţile 

specificate în Contract şi pot să nu fie adecvate în alte scopuri.  

Raportul nostru de compilare este destinat exclusiv acelor părţi specificate în Contract şi nu ar 

trebui distribuit altor părţi. 

[Semnătura practicianului] 

[Data raportului practicianului] 

[Adresa practicianului] 

Exemplul 3: Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a situaţiilor 

financiare, în conformitate cu baza de contabilitate specificată într-un contract. 

 Situaţiile financiare sunt întocmite în vederea conformităţii cu prevederile unui 

contract, aplicând baza de contabilitate specificată în contract. 

 Practicianul este contractat de o altă parte decât conducerea sau persoanele 

însărcinate cu guvernanţa entităţii. 

 Situaţiile financiare sunt destinate doar utilizării părţilor specificate în contract. 

 Distribuţia şi utilizarea raportului practicianului este restricţionată la utilizatorii 

vizaţi ai situaţiilor financiare, specificaţi în contract. 

RAPORTUL DE COMPILARE AL PRACTICIANULUI 

[Către partea contractantă
79

] 

Am compilat situaţiile financiare anexate ale companiei ABC („Compania”) pe baza 

informaţiilor furnizate de conducerea Companiei („Conducerea”). Aceste situaţii financiare 

cuprind [precizaţi toate elementele situaţiilor financiare întocmite conform bazei de 

contabilitate specificată în Contract şi perioada/data la care se referă acestea].  

                                                 
78  Sau, către destinatarul corespunzător specificat în contractul relevant  

79  Sau, către destinatarul corespunzător specificat în contractul relevant  



 

Am desfăşurat această misiune de compilare în conformitate cu Standardul Internaţional privind 

Serviciile Conexe 4410 (Revizuit), Misiuni de compilare.  

Am aplicat expertiza noastră contabilă şi de raportare financiară pentru a oferi asistenţă 

conducerii în întocmirea şi prezentarea acestor situaţii financiare, conform bazei de contabilitate 

descrisă la Nota X la situaţiile financiare. Ne-am conformat cerinţelor etice relevante, inclusiv 

principiilor de integritate, obiectivitate, competenţă profesională şi atenţie cuvenită. 

Aceste situaţii financiare şi acurateţea şi exhaustivitatea informaţiilor utilizate în compilarea lor 

sunt responsabilitatea conducerii.   

Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie să verificăm 

acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor furnizate de conducere, în vederea compilării 

acestor situaţii financiare. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit sau o concluzie de 

revizuire cu privire la măsura în care aceste situaţii financiare sunt întocmite în conformitate cu 

baza de contabilitate descrisă la Nota X. 

Aşa cum prevede Nota X, situaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate conform bazei 

descrise la Clauza Z a prevederilor din contractul Companiei cu XYZ Ltd. din data [inseraţi 

data contractului/acordului relevant] („Contractul”) şi în scopul descris la Nota Y la situaţiile 

financiare.  În consecinţă, aceste situaţii financiare sunt destinate utilizării doar de către părţile 

specificate în Contract şi pot să nu fie adecvate în alte scopuri.  

Raportul nostru de compilare este destinat exclusiv acelor părţi specificate în Contract şi nu ar 

trebui distribuit altor părţi. 

[Semnătura practicianului] 

[Data raportului practicianului] 

[Adresa practicianului] 

Exemplul 4: Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a situaţiilor 

financiare, în conformitate cu o bază de contabilitate selectată de conducerea entităţii 

pentru informaţiile financiare necesare unor scopuri proprii ale conducerii. 

 Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu un cadru de raportare 
cu scop special, destinat exclusiv utilizării conducerii unei companii în 
scopuri proprii. 

 Situaţiile financiare încorporează anumite angajamente şi cuprind doar un 
bilanţ, o situaţie a veniturilor şi cheltuielilor şi o singură notă care se referă 
la baza de contabilitate utilizată pentru situaţiile financiare. 

 Situaţiile financiare sunt destinate exclusiv utilizării conducerii.  
 Distribuţia şi utilizarea raportului practicianului este restricţionată la 

conducere. 

RAPORTUL DE COMPILARE AL PRACTICIANULUI  

[Către conducerea companiei ABC] 

Am compilat situaţiile financiare anexate ale companiei ABC pe baza informaţiilor pe care ni 

le-aţi furnizat. Aceste situaţii financiare cuprind bilanţul companiei ABC la 31 decembrie 20X1 

şi o situaţie a veniturilor şi cheltuielilor pentru anul încheiat la data respectivă.  

Am desfăşurat această misiune de compilare în conformitate cu Standardul Internaţional privind 

Serviciile Conexe 4410 (Revizuit), Misiuni de compilare.  

Am aplicat expertiza noastră contabilă şi de raportare financiară pentru a vă oferi asistenţă în 

întocmirea şi prezentarea acestor situaţii financiare, conform bazei de contabilitate descrisă la 

Nota X la situaţiile financiare. Ne-am conformat cerinţelor etice relevante, inclusiv principiilor 

de integritate, obiectivitate, competenţă profesională şi atenţie cuvenită. 

Aceste situaţii financiare şi acurateţea şi exhaustivitatea informaţiilor utilizate în compilarea lor 

sunt responsabilitatea dumneavoastră.   

Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie să verificăm 

acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor pe care ni le-aţi furnizat, în vederea compilării 



 

acestor situaţii financiare. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit sau o concluzie de 

revizuire cu privire la măsura în care aceste situaţii financiare sunt întocmite în conformitate cu 

baza de contabilitate descrisă la Nota X. 

Nota X precizează baza conform căreia sunt întocmite aceste situaţii financiare iar scopul lor 

este descris la Nota Y.  În consecinţă, aceste situaţii financiare sunt destinate exclusiv utilizării 

dumneavoastră şi pot să nu fie adecvate în alte scopuri.  

Raportul nostru de compilare este destinat exclusiv utilizării dumneavoastră, în calitatea 

dumneavoastră de conducere a companiei ABC şi nu ar trebui distribuit altor părţi.  

[Semnătura practicianului] 

[Data raportului practicianului] 

[Adresa practicianului] 

5: Raportul practicianului asupra unei misiuni de compilare a informaţiilor financiare 

care reprezintă un element, cont sau aspect, mai precis [inseraţi referinţa corespunzătoare 

la informaţiile necesare în scopul conformităţii cu o reglementare] .  

 Informaţiile financiare sunt întocmite cu un scop special, de exemplu, în 
vederea conformităţii cu cerinţele de raportare financiară stabilite de un 
organ de reglementare, în conformitate cu prevederile stabilite de organul 
de reglementare care prevăd forma şi conţinutul informaţiilor financiare.  

 Cadrul general de raportare financiară aplicabil este un cadru general de 
conformitate.  

 Informaţiile financiare sunt menite să răspundă nevoilor utilizatorilor 
specifici şi utilizarea informaţiilor financiare este restricţionată la aceşti 
utilizator.  

 Distribuţia raportului practicianului este restricţionată la utilizatorii vizaţi. 

RAPORTUL DE COMPILARE AL PRACTICIANULUI 

[Către conducerea companiei ABC
80

] 

Am compilat schema anexată a [precizaţi informaţiile financiare compilate] ale companiei la 31 

decembrie 20X1 (“Schema”) pe baza informaţiilor pe care le-aţi furnizat.  

Am desfăşurat această misiune de compilare în conformitate cu Standardul Internaţional privind 

Serviciile Conexe 4410 (Revizuit), Misiuni de compilare.  

Am aplicat expertiza noastră contabilă şi de raportare financiară pentru a vă oferi asistenţă în 

întocmirea şi prezentarea acestei Scheme, aşa cum prevede [inseraţi numele sau referinţa la 

organul de reglementare relevant]. Ne-am conformat cerinţelor etice relevante, inclusiv 

principiilor de integritate, obiectivitate, competenţă profesională şi atenţie cuvenită. 

Această Schemă şi acurateţea şi exhaustivitatea informaţiilor utilizate în compilarea sa sunt 

responsabilitatea dumneavoastră 

Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie să verificăm 

acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor pe care ni le-aţi furnizat, în vederea compilării 

Schemei. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit sau o concluzie de revizuire cu privire la 

măsura în care Schema este întocmită în conformitate cu [inseraţi numele sau referinţa la 

cadrul general de raportare financiară aplicabil, aşa cum este specificat în reglementarea 

relevantă]. 

Aşa cum prevede Nota X, Schema este întocmită şi prezentată conform bazei descrise în 

[inseraţi numele sau referinţa la cadrul general de raportare financiară aplicabil, aşa cum este 

specificat în reglementarea relevantă], în scopul conformităţii companiei ABC cu [inseraţi 

numele sau referinţa la organul de reglementare relevant]. În consecinţă, Schema este destinată 

exclusiv utilizării în legătură cu acest scop şi poate să nu fie adecvată în alte scopuri.  
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Raportul nostru de compilare este destinat exclusiv utilizării de către compania ABC şi organul 

de reglementare F şi nu ar trebui distribuit altor părţi decât compania ABC sau organul de 

reglementare F.  

[Semnătura practicianului] 

[Data raportului practicianului] 

[Adresa practicianului]  


