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Rezumat. Recentele scandaluri financiare au demonstrat că riscul 
de fraudă contabilă poate fi difuz în orice tipologie de sistem economic. 
În acest context, transparenţa informaţională, element indispensabil 
pentru competitivitate pe piaţă, are o funcţionare eficientă a sistemelor 
de guvernanţă corporativă şi mai ales a sistemelor de control. Toate 
acestea trebuie să fie adecvate unei reglementări în materie de informaţie 
externă. Problema guvernanţei va trebui privită, aşadar, ca un pilon 
fundamental contra presiunilor ce induc la fraude, ca urmare a lipsei 
transparenţei fluxurilor informaţionale. În toate modelele de guvernanţă 
corporatistă, reglementarea externă acoperă un rol primar în a garanta 
eficienţa controalelor, însă rămâne centrală responsabilitatea entităţilor 
de a adopta un mecanism virtuos sub profilul controalelor interne. Un 
exemplu în acest sens, de „best practice”, îl pot reprezenta acele 
companii multinaţionale care au ştiut să armonizeze regulile naţionale cu 
instrumentele tipice ale altor modele de guvernanţă. Autorii şi-au stabilit 
ca obiectiv principal în  această lucrare evaluarea modelului de  
guvernanţă existent deja într-un grup de întreprinderi în conformitate cu 
principiile de guvernanţă corporatistă. În prima parte a lucrării s-a 
realizat o analiză comparativă a modelelor de guvernanţă corporatistă, 
insistând asupra rolului transparenţei comunicării, instrument principal 
în prevenirea fraudelor, legătura dintre informaţii şi prevenirea 
fraudelor fiind independentă de modelul de guvernanţă corporativă 
adoptat, de structura organigramei şi mecanismele de control. Lucrarea  
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continuă, tot în  prima parte, cu rolul auditului intern în  prevenirea 
fraudelor contabile, având în  vedere că orice tip de guvernanţă, 
indiferent de modul în  care este  configurată şi de piaţa de referinţă în 
care se găseşte, pentru a putea fi considerată eficientă trebuie să prevadă 
mecanisme oportune de control, care să intervină în  situaţii critice şi să 
protejeze interesul tuturor categoriilor de utilizatori. Rolul auditului 
intern al companiei, având în  vedere şi influenţele asupra controlului de 
gestiune, asumă o importanţă de prim-plan în sfera guvernanţei 
corporative. Acesta a fost şi motivul pentru care autorii şi-au propus, în 
cea de-a doua parte a lucrării, construirea unui model optim de 
gestionare a riscurilor în  societăţile cotate şi necotate, iar în  baza 
acestuia a unui model optim de guvernanţă corporativă, la nivelul 
grupurilor de întreprinderi, insistând asupra rolului fundamental al 
auditului. 

 
Cuvinte-cheie: model de guvernanţă corporatistă; sistem de 

guvernanţă; control prin audit intern; management de risc. 
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1. Modele de guvernanţă corporativă. o analiză comparată 

Rolul sistemelor de guvernanţă corporativă 
Conform unei definiţii arhicunoscute „guvernanţa corporaţiei reprezintă 

sistemul de reguli şi norme, fie de natură instituţională, fie de piaţă, în sfera 
căruia iau naştere sau se urmăresc diferitele categorii de stakeholders, acţionari, 
management, administraţia publică, personal, clienţi, furnizori etc.” Această 
definiţie se completează cu obiectivul expres indicat de „Principles of 
Corporate Governance”, al OCSE (1999), de „Asigurare a conducerii strategice 
a societăţii, controlul efectiv al managementului din partea consiliului de 
încredere şi loialitate a asociaţilor”. Rezultă foarte clar şi legătura strânsă 
existentă între guvernanţa corporativă şi funcţionarea concurenţei pe piaţă.  

Transparenţa şi protejarea minorităţilor au drept scop nu numai o 
repartizare justă a riscurilor în sfera activităţii economice a entităţii, dar şi o 
funcţionare corectă a pieţei în sensul amplu: acesta trebuie să prevadă 
mecanisme puternice, în funcţie de care organele de conducere să acţioneze în 
favoarea acţionarilor, maximizând valoarea economică a întreprinderii.  

În acest context se poate interpreta relaţia strânsă dintre structuri – 
mecanisme de guvernanţă şi prevenire – gestionarea fraudelor contabile. 
Sistemele de guvernanţă au de fapt două obiective principale: să asigure 
integritatea gestionării şi orientarea acesteia spre maximizarea valorii create 
pentru acţionari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Scopul guvernanţei corporative 
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O comunicare transparentă şi oportună reprezintă primul instrument prin 
care pot fi prevenite fraudele contabile. Legătura dintre informaţii şi prevenirea 
fraudelor este independentă de modul de guvernanţă corporativă adoptat, de 
structura organigramei şi de mecanismul de control 

Sistemul de guvernanţă din fiecare stat membru, caracteristicile 
contextului istoric, economic şi juridic demonstrează că nu există un model 
imun la astfel de practici frauduloase. În acest caz este interesant a evidenţia şi 
sublinia cum originea comună a regulilor Guvernanţei corporative depinde  
într-un mod mai mult decât relevant de caracteristicile sistemului din ţările de 
analiză. 

În ţările cu pionierat în guvernanţa corporativă, cum ar fi Marea Britanie 
şi SUA, reglementările private urmează celor publice. Intermediarii care 
gestionează bursele sunt interesaţi de o bună funcţionare a pieţei şi deci de 
încrederea oferită de acestea, care este garantată de condiţiile stringente de 
admitere pe piaţă şi de negociere, mai ales cu privire la transparenţă. Ca urmare, 
chiar dacă nu este absolut necesar, regulile de piaţă sunt percepute la nivel de 
legislaţie şi reglementare publică asumând rolul de „mandatory regulation”. În 
ţările Europei Continentale, cu precădere în Italia şi Franţa, reglementarea 
pieţelor şi a conducerii societăţilor este prevalent publică; această diferenţă are 
şi o semnificaţie substanţială – intervenţia publică „de origine” se inserează 
într-un context mai puţin receptiv şi expus la numeroase condiţii de mediu 
nefavorabile. 

Este evident, aşadar, că realitatea economico-socială existentă în diferite 
ţări a dat naştere la o serie de structuri de distribuire şi gestionare a controlului, 
diferite între ele, fiecare fiind specifică pieţei de referinţă cu caracteristici 
absolut particulare şi nu în totalitate reproductibile. În general se poate sublinia 
faptul că în Europa şi mai ales în Italia, Germania, şi Franţa, proprietatea şi 
controlul entităţilor cotate trebuie să fie puternic concentrate, cu privire la cota 
redusă de proprietate atribuibilă pieţei, înţeleasă ca un ansamblu al acţionarilor 
minoritari.  

În Marea Britanie şi SUA, capitalul entităţilor cotate este răspândit în 
proporţie de circa 90% pe piaţă, fiind puţine cazurile de control de drept sau de 
fapt. Se poate observa cum în lumea non-anglosaxonă se manifestă cu 
prevalenţă o concentrare a controlului societăţilor cotate: de drept, atunci când 
un subiect controlează majoritatea voturilor, de fapt, în absenţa altor acţionari 
puternici, o cotă sub nivelul de 50% este suficientă pentru a asigura majoritatea. 
Se observă destul de des o scindare a controlului drepturilor de proprietate, fie 
prin emiterea unor categorii particulare de acţiuni, fie prin piramide proprietare 
sau participări încrucişate, desemnate pentru a garanta controlul de drept, fără 
un efort corespondent asupra proprietăţii. În Marea Britanie şi în SUA situaţia 
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se prezintă diferit, fragmentarea întregii proprietăţi neconsimţind niciunui 
acţionar dreptul de a exercita un control (de drept sau de fapt) asupra societăţii; 
atribuţiile în cauză se încredinţează unuia sau mai multor manageri, 
independent de faptul că aceştia sunt sau nu acţionari.  

Cu privire la scopul unei structuri de guvernanţă corporativă eficientă şi 
funcţională, care să asigure integritatea acestuia şi respectarea drepturilor 
tuturor categoriilor de stakeholders, problemele care se pot manifesta se referă 
la costurile posibile de agenţie cu privire la separarea proprietăţii de control. 
Independent de motivele care conduc la fraude, în modelul tipic european, cât şi 
în cel anglo-saxon, atât acţionarul majoritar de control, cât şi managerul 
controlor, ne-proprietar, pot atribui privilegii de diverse tipuri, economice sau 
nu, absolut nejustificate, faţă de interesele societăţii şi de acţionarii minoritari. 
În situaţia unei proprietăţi difuze, niciun acţionar nu este în măsură să 
controleze activitatea managerului răspunzător de  resursele economice. 
Acţionarii minoritari nu au niciun mod de a se exprima cu privire la utilizarea 
resurselor interne sau a creditelor, cu alternativa unei mai mari distribuţii a 
profitului  sau a unor cheltuieli reduse de îndatorare, nu sunt în măsură a 
exercita o acţiune eficientă de monitorizare, fie datorită lipsei informaţiilor, fie 
pentru că se manifestă o problemă numită „de acţiune colectivă”, deoarece 
fiecare acţionar minoritar beneficiază cu siguranţă de iniţiative de control 
asumate de alţii, însă singur nu dispune de mijloace şi stimulente suficiente 
pentru a le asuma.  

Problemele pe care le-am menţionat anterior sunt rezolvate, în parte, 
atunci când un acţionar de control, mai mult sau mai puţin relevant, fiind titular 
al drepturilor de proprietate (security benefits), înglobează costurile şi 
beneficiile deciziilor economice. Această divizare a avantajelor de control, la 
toţi ceilalţi acţionari, reduce costul de monitorizare, care este o componentă a 
costurilor de agenţie. În acest caz, există alte costuri complexe pentru acţionarii 
minoritari, tocmai pentru unicul artificiu al deciziilor economice, acţionarul 
majoritar poate face uz de propria putere pentru a urmări propriile interese, 
sustrăgând capital sau alte valori aparţinând acţionarilor.  

Mijloacele de realizare a acestor tipuri de fraude sunt diferite, de 
exemplu, realizarea tranzacţiilor cu părţi corelate, sau în conflict de interese, 
clare faţă de cele ale pieţei, vânzarea sau achiziţionarea activelor fixe sau 
financiare la un preţ nefavorabil, sau exploatarea în interesul propriu a 
avantajelor oferite de informarea  privilegiată cu privire la perspectivele 
entităţii. În baza acestor afirmaţii, este posibilă o raţionalizare a diferitelor 
structuri de guvernanţă corporatistă, expresie a pieţelor financiare 
internaţionale. 
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Tentative de clasificare a modelelor de guvernanţă corporatistă 
Principalele două modele de guvernanţă corporatistă depind în mod 

fundamental de modul de concepere a separării între proprietate şi control. În 
modelul „outsider system”, definit şi „market oriented”, categoriile de societăţi 
relevante sunt aşa-numitele „companii publice”, caracterizate printr-o crescută 
fracţionalitate a proprietăţii, tipică societăţilor cotate pe pieţele financiare 
reglementate şi de o redusă concentrare a proprietăţii.  

Piaţa însăşi reprezintă mecanismul principal pentru regularizarea 
conflictelor dintre acţionari şi manageri, care sunt monitorizaţi de piaţă, datorită 
schimbărilor continue de proprietate prin intermediul negocierilor de acţiuni.  
Un astfel de model de guvernanţă corporatistă caracterizează ţările anglo-
saxone şi americane, în care sistemul de „common law” – gradul de protejare al 
acţionarilor minoritari şi creditorilor – este foarte ridicat, iar proprietatea 
societăţii este prevalent răspândită. În modelul „insider system”, definit şi ca 
modelul „rin”, proprietatea este puternic concentrată într-un soclu dur, cu un 
puternic rol decizional constituit din puţine sau singure grupuri, cu un caracter 
familiar sau bancar. Pivotul sistemului este reprezentat de relaţia dintre stat, 
industrie şi  sistemul bancar, piaţa financiară nefiind dezvoltată într-o manieră 
suficient de eficientă, din cauza prezenţei puternice a băncilor în capitalul 
societăţii, a influenţei în procesul decizional şi în orientarea decizională a 
gestiunii spre atingerea obiectivelor şi respectarea intereselor proprietarilor.  

Un astfel de model de guvernanţă corporativă caracterizează ţările 
europene, mai ales Germania, Elveţia, Austria, Franţa şi Italia (cu anumite 
particularităţi), în care proprietatea şi controlul societăţii cotate sunt puternic 
concentrate, iar cota de proprietate atribuită pieţei este relativ redusă (înţeleasă 
ca un ansamblu al acţionarilor minoritari). O consideraţie importantă de 
evidenţiat, în baza clasificării făcute, este cea referitoare la valenţa pe care, în 
cele două modele, şi-o asumă informarea. S-a mai precizat despre rolul 
fundamental al comunicării în acoperirea sistemului de guvernanţă corporativă 
şi gestiune economică, însă este necesar a se adăuga că, potrivit modelului 
analizat, se poate observa cum acesta reprezintă o variabilă crucială în 
funcţionarea pieţei. În modelul „outsider system”, un model de guvernanţă în 
care piaţa acoperă, datorită logicii de „take over”, rolul de „arbitru” al 
performanţei economice, informarea externă asumă un rol fundamental în 
funcţionarea corectă a aceleiaşi pieţe. În lipsa informaţiilor transparente şi 
corecte şi fără disponibilitatea şi reperabilitatea acestora pentru toţi 
„stakeholders”, bursa îşi pierde rolul său de control prin organismele corectoare 
şi de autoreglementare tipice acestei structuri de guvernanţă. Din experienţa 
Europei Continentale, de cele mai multe ori, informaţiile îşi pierd rolul de 
instrument imparţial de comunicare, deoarece tind să privilegieze interesele 



Rolul auditului intern în optimizarea guvernanţei corporatiste 
 

69 

unei părţi reduse de stakeholders, acţionarii de control, iar pentru operatori nu 
este posibil să acceseze cu uşurinţă informaţiile inerente gestiunii şi rezultatelor 
economice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Cele două modele de guvernanţă corporativă 
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caracteristicilor tipice celor două modele în modul următor: 
a) Modelul „insider system”, caracterizat de următoarele caracteristici: 

 proprietatea (capitalul) concentrată în bănci sau familii reprezintă 
adesea acţionarii de referinţă; 

 controlul exercitat în mod normal de acţionarii majoritari; 
 piaţa de capital relativ nelichidă; 
 existenţa de contracte şi raporturi de încredere foarte strânse, bazate 

pe relaţii personale între proprietari, manageri, furnizori; 
 absenţa unei pieţe adevărate pentru control; 
 rolul central acoperit de bănci în sistemul de guvernanţă corporativă. 
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b) Modelul „outsider system” sau sistemul anglosaxon este caracterizat 
de: 
 proprietate (capital) difuză; 
 piaţa de capital foarte lichidă; 
 piaţa pentru control foarte difuz, cu privire la ameliorarea continuă 

de „take over” pentru societăţile „neperformante”; 
 atenţia majoră şi apărarea intereselor acţionarilor, în special a celor 

minoritari.  
O clasificare tabelară a aspectelor celor două modele de guvernanţă ar 

arăta de maniera următoare: 
 

Tabelul 1  
Caracteristicile celor două modele de guvernanţă corporativă 

Caracteristici Sistemul bazat pe piaţă Sistemul bazat pe credit 
Raportul credite/capital de risc Redus Înalt 
Concentrarea capitalului Mediu-redus Mediu-înalt 
Capital încrucişat Puţin difuz Foarte difuz 
Separarea proprietate-control Foarte accentuată Puţin marcată 
Modelul de monitorizare Extern (ameninţare exterioară) Intern 
Modelul de piaţă al acţionarilor Extern Intern 
Numărul societăţilor cotate Înalt Redus 
Prezenţa grupurilor Mediu-redus Mediu-înalt 

 
O altă clasificare posibilă ar fi aceea care se bazează pe  relaţiile ce se pot 

instaura între diferitele organe de management. În particular pot fi distinse două 
tipuri de structuri ale organelor societăţii: 

a) cele de tipul „one-tier system”, care prevăd un singur organ de 
conducere, cu atribuţii de conducere a societăţii şi monitorizare a 
managementului; organul relevant îl reprezintă „board of directors”, care se 
referă la directivele specifice aparţinând directorilor executivi, expresie a 
managementului, fie nonexecutivi, sau „outside directors”, expresie a 
acţionarilor. Aceste sisteme sunt caracteristice mai ales domeniilor economice 
din SUA, Marea Britanie, dar şi din ţările Europei Meridionale (Spania şi 
Portugalia), având anumite particularităţi. 

b) cele de tipul „two-tier system”, unde puterea decizională, gestionară şi 
de control sunt încredinţate a două organe, separate, cu responsabilităţi diferite 
(supervisory board este lipsit de putere executivă, numeşte, controlează şi 
revocă management board-ul, care, în schimb, are rolul responsabilităţii 
executive). Aceste sisteme sunt tipice domeniilor economice din Germania, 
Elveţia, Austria. Există însă şi modele hibride (de exemplu, în Franţa, dar şi în 
Italia), unde este posibil a găsi câteva elemente din ambele structuri. 
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3. Rolul auditului intern în prevenirea fraudelor 

Orice tip de guvernanţă corporativă, indiferent de modul de configurare şi 
de piaţa de referinţă în care se găseşte, pentru a fi considerată eficientă, trebuie 
să prevadă mecanisme oportune de control, care să intervină în situaţii critice şi 
să protejeze interesele tuturor categoriilor de utilizatori.  

Un studiu efectuat de Ernst şi Young, ediţia a 8-a, relevă o creştere 
preocupantă a tendinţei fraudelor contabile, în ciuda previziunilor şi 
normativelor adecvate în materie. Acest studiu a fost efectuat în 30 de ţări, 
implicând companii care operează în diferite sectoare de activitate, de la 
multinaţionale până la IMM-uri. 

Factorii care stau la baza riscurilor de fraude contabile la nivel de 
companii au fost individualizaţi astfel: 

 Creşterea complexităţii organizaţiilor; 
 Difuzarea redusă a funcţiilor de audit intern; 
 Acceptarea din partea companiilor a unui anumit nivel de risc, ca 

element tipic al afacerilor; 
 Prezenţa unui sistem de control intern care nu corespunde pe deplin 

exigenţelor economice din companii; 
 Politici contabile tot mai agresive. 

Iată, aşadar, că instrumentele cele mai eficiente, individualizate în vederea 
prevenirii fraudelor rezultă a fi numai două: controlul managementului şi 
funcţionarea auditului intern. 

Rămâne în sarcina managementului instalarea sistemului şi proceselor 
care să servească prevenirii şi relevării fraudelor în interiorul unei organizaţii 
pentru a dezvolta o cultură economică orientată spre comportamente etice care 
să traverseze toate nivelurile structurii. În schimb, cade în sarcina auditului 
intern să furnizeze asistenţă proprie, evaluând riscurile şi strategiile de control 
ale organizaţiei, sugerând iniţiative, soluţii, propuneri şi recomandări de 
atenuare a pericolului de fraude şi de îmbunătăţiri a strategiilor de control. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Sistemul de audit  intern 

Sursa: Patrizio Teltom (S. Corbella, N. Pecchiari, „Internal auditing. Aspetti di struttura 
e di processi: i resultati di una ricerca empirica”, Egea, Milano 1998) 
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Rolul auditului intern al organizaţiei, având în vedere şi influenţele sale 
asupra controlului de gestiune asumă o importanţă de prim plan în sfera 
guvernanţei corporatiste. 

Crizele economice care au avut loc pe scena europeană, nu numai în 
ultimii ani, au evidenţiat faptul că fraudele contabile sunt atribuite şi carenţei 
(sau absenţei) controlului, formal prevăzut în normativa externă, şi 
reglementărilor interne ale companiilor. Evidenţierea legăturilor strânse între 
fraude, guvernanţa corporativă şi rolul auditului intern este din nou relevată. 

Aceste elemente sunt relevante pentru că numai reglementarea rămâne 
ineficientă dacă nu este însoţită de o cultură organizaţională bazată pe 
principiile etice care să pună în prim plan între priorităţile sale, transparenţa 
informaţiilor contabile şi eficienţa controlului intern şi extern. Eliminarea 
conflictelor de interes ale organelor de control constituie, după părerea noastră, 
calea principală pentru a uşura funcţionare concretă a sistemelor de control. 
Alături de intervenţiile cu caracter normativ, o atenţie specială trebuie acordată 
iniţiativelor de reglementare internă din partea acestor organizaţii economice şi 
financiare care acordă o importanţă centrală deciziilor de investiţii, consimţind 
pieţei de a selecţiona entităţile cele mai meritorii, în sensul de protejare şi de 
garantare a corectitudinii şi transparenţei oferite investitorilor. 

Studiul menţionat anterior, efectuat de Ernst şi Young, subliniază faptul 
că 20% din companii s-au încrezut consultanţilor externi specializaţi în 
consemnarea fraudelor (Forensick Accountants), cu un grad de satisfacere 
echivalent a 88%. În cea mai mare o parte a cazurilor, mai ales companiile 
italiene declară că este important a poseda politici organizaţionale specifice, 
apte a preveni riscul de fraude şi de a permite identificare acestora. Totodată, 
numai o parte din cei intervievaţi au dispus recent un studiu specific orientat 
spre eliminarea vulnerabilităţii faţă de fraude, a organizaţiilor lor. 

Problema fraudelor pare a fi percepută într-o măsură tot mai mare: în 
2003 rezultă faptul că 53% dintre companiile interpelate la nivel internaţional 
dispuneau de un Cod de Autodisciplină şi 68% au fost adoptat Codul Etic; este 
vorba de un procent echivalent a 33% faţă de cercetările efectuate de Ernst şi 
Young în anul 2000. Numai 45% din aceleaşi companii consideră că politicile 
adoptate pentru prevenirea fraudelor sunt înţelese pe deplin de staff. 

Cu referinţă la contextul italian, s-a considerat oportun şi util o redresare a 
instrumentelor existente, pe mai multe niveluri, mai ales a Codului de 
Autodisciplină a societăţilor cotate, cod revăzut în iulie 2002, a iniţiativelor de 
intermediere cu privire la informaţiile furnizate clienţilor, pentru o mai bună 
înţelegere a riscurilor de investiţii. 
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Evoluţia principiului de guvernanţă în Europa şi în lume subliniază 
raportul strâns existent între controlul intern, guvernanţă şi continuitatea 
activităţii întreprinderii (going concern). 

Consiliul de administraţie, de management şi de resurse umane este 
orientat  spre furnizarea unei garanţii raţionale în atingerea următoarelor 
obiective: urmărirea şi realizarea obiectivelor strategice planificate; eficienţa şi 
eficacitatea operaţiunilor; credibilitatea situaţiilor financiare. 

Ipoteza care decurge dintr-o astfel de clasificare este că existenţa unui 
sistem de control intern valid poate ajuta managementul în urmărirea şi 
atingerea obiectivelor stabilite, asigurând, în acelaşi timp, protejarea intereselor 
acţionarilor şi a stakeholder-ilor în general.  

Conform COSO Report, toate organizaţiile sunt expuse la riscuri 
provenite atât din surse interne, cât şi externe. Această expunere poate influenţa 
capacitatea lor de a continua şi existenţa lor de a rămâne concurenţiale, de a 
menţine forţa lor financiară şi de a conserva calitatea produselor, serviciilor şi 
personalului. Este evident ca importantă sursă de risc cu impact asupra 
solidităţii prezente sau viitoare a organizaţiei. COSO Report individualizează ca 
şi componente fundamentale ale controlului intern următoarele: 

 sfera controlului; 
 evaluarea riscurilor; 
 activitatea de control; 
 informarea şi comunicarea; 
 monitorizarea. 

Acest model evidenţiază faptul că sfera de control, deci contextul de 
referinţă în care controlul se află şi operează, constituie baza oricărei activităţi 
de monitorizare. Aceasta trebuie să se folosească sistematic de sistemele şi 
mecanismele de comunicare care determină continuitate şi fac complete şi 
oportune fluxurile informaţionale în interiorul organizaţiei. 
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Figura 4. Sfera de comunicare a  controlului intern 

 
Plecând de la mediul extern, comunicarea facilitează, aşadar, activitatea 

de control, dar mai ales evaluarea riscurilor, făcând posibilă monitorizarea 
continuă a activităţii economice. Cum am mai precizat, în sfera sistemului de 
prevenire şi control a fraudelor, rolul auditului intern este primordial şi se 
concretizează în asigurarea faptului că managementul a examinat propria 
expunere la risc şi a inserat oportun fraudele între riscurile posibile, 
predispunând în mod adecvat proceduri de gestionare a unor astfel de riscuri. 
Rolul central al acestei funcţii este acela de a furniza o evaluare independentă 
cu privire la eficienţa şi adecvarea soluţiilor de control intern introduse de 
management mai ales asupra gradului efectiv de operare. 

Auditul intern ar trebui să adauge valoare tuturor activităţilor organizaţiei, 
facilitând identificarea şi evaluarea riscurilor existente la toate nivelurile. 
Acestea ar trebui să se obţină examinând esenţa procesului economic de 
gestionare a riscului, sperându-se că există pentru acesta politici de 
management şi norme de comportament clare şi coerente. 

Auditorii interni trebuie, printre altele, să aibă responsabilităţi depline, 
definite în prevenirea, identificarea şi semnalarea fraudelor, şi trebuie să pună în 
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practică acţiuni îndreptate spre a crea „conştiinţă”. În acest caz apar utile 
politicile antifraudă sau activităţile de formare specifică a dependenţelor ce 
trebuie să fie întreprinse în scopul creşterii percepţiei activităţii frauduloase şi 
necesităţii prevenirii acestuia, a identificării şi semnalării. Auditorii şi 
organizaţiile ar putea în acest sens să se lase ajutaţi de personalul dependent, 
clienţi, acţionari şi alţi utilizatori implicaţi în lupta împotriva fraudelor la toate 
nivelurile şi pe toate fronturile.  

În ultimii ani, în întreaga Europă, schimbările impuse de cerinţele de bază 
ale raporturilor externe ale entităţilor economice au constituit o caracteristică de 
fond a tuturor recomandărilor Consiliului cu privire la guvernanţa corporativă. 
În loc să se limiteze doar la controlul financiar, de exemplu, Turnbull Report 
din 1999 (Internal Control – Guidance for Directors of Sisted Companies 
Incorporated în UK) propune introducerea unui raport anual cu privire la 
funcţionarea controlului intern. Această cerinţă se aliniază recomandărilor 
precedente aferente raportului publicat în Marea Britanie, plecând de la 
Cadbury Code (1992) până la Hampel (1998) şi UK Combined Code (1998). 
Cadbury Code prezintă un punct de dezvoltare a guvernanţei corporatiste în 
ţările europene, constituind un document care regrupează o serie de 
recomandări îndreptate spre a îmbunătăţi organizarea, gestionarea şi controlul 
activităţilor economico-financiare, în sens amplu, şi al activităţii de 
monitorizare, în special.  

Structura Codului se bazează pe trei principii fundamentale: cele de 
„openess”, de „integrity” şi de „accountability”. Trebuie neapărat subliniat că 
„Fraud Advisory Panel” al „Institute of Chartered Accauntants of England and 
Wales (ICAEW)” a dezbătut necesităţile de amplificare a tipurilor de informaţii 
recomandate de Turnbull Report, în care este prevăzut ca în situaţiile financiare 
anuale să se impună o declaraţie asemănătoare celei prevăzute pentru controlul 
intern, referitor la alte domenii. Printre acestea, ceea ce interesează mai mult 
sunt sistemele introduse în organizaţie pentru prevenirea şi identificarea 
fraudelor.  

4. Propunere operaţională pentru un model de grup 

Obiectivul acestei lucrări îl reprezintă evaluarea modelului existent într-un 
grup de întreprinderi cu ajutorul principiilor International Guvernace; 
raţionalizarea mecanismelor de funcţionare şi sistemelor de control în delegarea 
responsabilităţii; dezvoltarea şi punerea în aplicare a unui sistem integrat de 
control intern, în conformitate cu cele mai bune practici corporative, pe bază de 
gestionare a riscului.  
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Priorităţile ce trebuie avute în vedere în adoptarea unui model de 
guvernanţă sunt reprezentate de: 

 raţionalizarea organelor de conducere (Boards şi Committtees); 
 stabilirea competenţelor şi responsabilităţilor existente; 
 recunoaşterea sistemului de control intern existent. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Priorităţile unui model de guvernanţă corporatistă 

Tabelul 2 
Coduri de comportament şi norme de referinţă ale diferitelor ţări 

Ţări Coduri de comportament şi norme de referinţă 
Italia Codul de Autodisciplină (Bursa Italia)-reforma Vietti/Decretul lege 262/2001 
Germania Kon  Tray; German Corporate  Governance Code 
Franţa Raportul Vienot; Nouvelles Regulations Economiques; Loi sur Securite finaciare-

2003 
SUA COSO-Report; Sarbanes & Oxley Act 
Marea Britanie Cadbury Code/Combined Code/Higgs Report –Reforma legislativă a organizaţiilor 
Spania Riuz Code/ Codigo Olivencia-Reforma legislativă a oraganizaţiilor 
Belgia Legea Nr. 08/2002 
Mexic Code of Corporate Governance 
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 Prezenţa Comitetului de Audit şi al celui de resurse umane. 
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Activitatea desfăşurată: 
 constituirea şi stabilirea Comitetului de audit la nivelul societate mamă 

– principalele filiale; 
 înfiinţarea Comitetului de resurse umane (care nominalizează 

personalul şi stabileşte planuri de carieră) - la nivelul societăţii mamă. 
 

Tabelul 3 
Identificarea entităţilor care părăsesc activitatea de supraveghere şi control 

Dimensiunea societăţilor Subiectul 
Mici Departamentul de audit intern al societăţii mame 
Mari Departamentul regional de audit  intern şi Comitetul regional de audit 

 
O abordare a gestiunii riscului în cazul societăţilor necotate este diferită, 

însă obiectivele rămân în esenţă aceleaşi. Vom încerca o exemplificare în 
modelul de mai jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6. Gestionarea riscului în societăţile cotate şi necotate 
 
Planul de acţiune în gestionarea riscurilor trebuie să identifice sursele de 

risc inerente, să definească funcţia care gestionează riscul; să definească cu 
predilecţie riscul şi să evalueze riscul rezidual; să specifice activitatea, 

Societăţile cotate 
(Drivers juridice şi 

regulamentare) 

Sarbanes 
Oxley Act 

COSO Report  

Basel II 

IAS/IFRS 

Modele 

Structuri 

Instrumente 

Comitetul de gestionare 
a riscului 

Comitetele de audit de 
grup şi locale 

Birouri locale de audit 

Politici de risc management 

Infrastructura 
tehnologică, date, 

aplicaţii 

Adaptarea  IAS/IFRS 

Societăţile necotate (Corporate 
Guvernance Drivers) 



Ionel Bostan, Veronica Grosu 
 

78 

Consiliul de Administraţie 
 

Comitetul de 
gestionare a 

riscului 
Comitetul de 

Audit 

- previziunea strategiilor de risc 
- monitorizarea impactului risculilor 
asupra performanţei 
- alocarea şi utilizarea resurselor 
- stabilirea planurilor de acţiune să 
constituie o primă prioritate 

Funcţia de administrare a 
riscurilor 

Purtător de risc Funcţia auditului intern 

obiectivele şi termenii în  vederea implementării raportării şi monitorizării 
riscului, să impună actualizarea regulată care să fie prezentată Comitetului 
Steering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Model optim de gestionare a riscului 

 
Concordanţa delegării responsabilităţilor cu obiectivele organizaţionale 

trebuie să aibă ca obiective: redarea coerentă a profilului organizaţional cu cel 
organizator şi consolidarea proceselor de grup în sfera juridică, adică să existe o 
coincidenţă a „responsabilităţilor de facto” ale managementului cu răspunderile 
legale.  
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 sisteme disciplinare/sancţiune. 
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Regulile impuse de stemul de control intern trebuie să prevadă 
următoarele reguli : 

 principii specifice companiei; 
 un model de gestionare unic; 
 ghid Corporate Guvernace; 
 un manual cu standardele de control intern. 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Ipoteze ale unui model de grup 
 
Funcţiile sistemului de control intern trebuie să cuprindă: auditul intern, 

Comitetul de Audit, Business Risk Management. Într-un model optim de 
guvernanţă corporativă unele din caracteristicile esenţiale ale auditului intern 
sunt reprezentate de independenţă şi obiectivitate. 
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Figura 9. Reţeaua Comitetului de Audit 

 
Comitetul de Audit este un organ nominalizat de CA compus din cel puţin 

trei membri, din care cel puţin unul trebuie să satisfacă cerinţele de 
independenţă. Cel puţin doi membri din comitet au o experienţă semnificativă şi 
recentă în materie de contabilitate şi finanţe. În  realitate, comitetele de audit au 
patru sau mai mulţi membri din care cel puţin jumătate sunt independenţi, 
printre care se identifică şi preşedintele. Fiecare comitet, prin intermediul web 
site, are acces la datele şi la informaţiile economice de interes şi ia în  
considerare activitatea desfăşurată de comitetele din alte ţări şi cu care acesta 
schimbă documente şi experienţă. Cel puţin o dată pe an, membrii din toate 
comitetele de audit se întâlnesc într-o reuniune pentru a-şi prezenta activitatea 
desfăşurată şi pentru a defini programele şi obiectivele prioritare ale activităţilor 
viitoare. 

Aceasta constituie, de fapt, o reţea şi o comunitate profesională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Unităţi de business semnificative 
 

Omega – Societatea mamă 

Omega 
România 

Omega 
Finlanda 

Omega 
Italia 

Omega  
Alte ţări 

CFO Comitetul de Audit 

Coordonarea Comitetului de Audit şi 
Auditul Intern 

Funcţionarea auditului intern 



Rolul auditului intern în optimizarea guvernanţei corporatiste 
 

81 

Cunoştinţe de sector; 
Procese operaţionale; 

Respectarea regulilor şi 
regulamentelor de 

Guvernanţă 

Aplicarea IT; Fraude, 
Ilegalităţi; Rolul 

Auditului în evaluarea 
riscului; Instrumente 

Tehnici de Audit; 
Instrumente de Audit; 

Politici contabile; Principii 
contabile 

Audit de bază     Cunoştinţe de afaceri    Abilităţi speciale 

Comunicare   Comitetul de conducere  Gestionarea Relaţiilor 
Negociere 

Obiectivele noilor Comitete de Audit trebuie să se focalizeze pe 
cooperarea cu alte asemenea comitete locale, în  scopul de a garanta: obţinerea 
planurilor operaţionale a Comitetului Regional de Audit cu linii directoare ale 
Comitetului central de audit; o abordare bazată pe „progresul prin sharing“, în  
scopul transmiterii Comitetelor de Audit locale informaţii importante şi date 
referitoare la grup şi  la domeniile de relevanţă - de exemplu, utilizarea unui 
portal pentru Comitetul de Audit al Comunităţii; coordonarea planurilor de 
audit intern; sprijinirea relaţiilor dintre Comitetele de audit şi auditorii externi.  

 O nouă abordare a organizării regionale trebuie să vizeze îmbunătăţirea 
proceselor de „corporate guvernace”, în  interiorul grupului. Auditul 
intern şi Comitetul de audit vor adopta o „nouă abordare a coordonării 
regionale”, pentru a se focaliza mai ales pe: mărirea ariilor de activitate 
acoperite de control şi implementarea unei anumite frecvenţe; 
pătrunderea mai profundă în  business-ul local pentru a realiza o 
abordare de grup a „progres sharing”; menţinerea eficienţei în  termeni 
de costuri operaţionale; exercitarea unui rol important în  
monitorizarea  ERM, dar nu susţinerea directă a responsabilităţii 
pentru implementarea sau menţinerea sa. 

 
 
 
      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Poziţionarea (rolul) Auditului Intern 
 

SCI      Conformitate      Control      Audit Operaţional     Proces Operaţioinal           Intalarea rolului AI  
 
 
 
    Managementul Riscului    +   Management 

Sistemul de Control   CFO    CEO 
Comitetul de Audit 



Ionel Bostan, Veronica Grosu 
 

82 

Un alt aspect deosebit de important în instaurarea unui model optim de 
guvernanţă îl reprezintă evidenţierea clară a raportului dintre Managementul 
riscului şi Managementul normal. O prezentare schematică a acestei diferenţieri 
o facem în  figura nr. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12. Raportul dintre Managementul riscului şi un model optim de guvernanţă 
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4. Concluzii 

Parametrii utilizaţi în analiza cazurilor concrete de fraude şi neregularităţi 
contabile pot fi consideraţi criterii semnificative, în baza cărora se poate realiza 
o diferenţiere sau o tentativă de clasificare a scandalurilor financiare care în 
ultimii ani au ocupat prima pagina a presei economice. Instrumentele activate în 
vederea alinierii intereselor pentru  subiecţii cărora le este recunoscut rolul de 
manageri „business” sau acela de acţionari, conform principiului de maximizare 
a valorii acţiunilor, au dezvăluit  aspectele  lor negative, ducând la creşterea 
responsabilităţilor de gestiune,  predispoziţia la riscuri, la tentaţia de a urmări 
doar obiectivele pe termen scurt (amânând rezolvarea problemelor) şi la 
ajustarea anumitor conturi.  

Presiunea exclusivă privind maximizarea valorii acţiunilor, întărită prin 
sistemele agresive de stimulente şi de sancţiuni, au produs două rezultate 
vătămătoare, şi anume:  neatenţia pentru interesele altor categorii de 
stakeholders, adică creditori, personal, parteneri comerciali etc. şi alunecarea 
etică a multor responsabilităţi cu privire la modul de  gestionare, care se poate 
traduce prin adevărate exproprieri de valori, împotriva tuturor subiecţilor 
interesaţi de activitatea companiei şi a pieţei în general.  

Cadrul general de referinţă indică o denaturare a sistemului de stimulare 
şi motivare a conducerii unei entităţi cu capital difuz. Un obiectiv legitim de 
dezvoltare a activităţilor economice este adesea degenerat, atunci când 
principiile interne nu au funcţionat, iar interesele administratorilor 
independenţi, ale revizorilor sau auditorilor s-au aliniat cu cele ale managerilor: 

 reducerea riscurilor conexate reputaţiei/ imaginii entităţii şi prevenirii 
comportamentelor ilegale sau eşecurilor; 

 conformitatea cu legislaţia în vigoare şi recomandările în materie de 
guvernanţă corporativă; 

 garantarea transparenţei, eficacităţii şi a fiabililităţii în  comunicarea 
internă; 

 precizarea responsabilităţii în rândul responsabililor legali; 
 fundamentarea unei abordări de evaluare a riscurilor. 
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