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Rezumat. Auditul statutar al entităţilor de afaceri este dat de 
activitatea de auditare a situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor 
financiare anuale consolidate, potrivit legislaţiei comunitare, transpusă în 
reglementările naţionale. Neglijenţa ori imprudenţa în efectuarea misiunilor 
legate de respectiva activitate atrage consecinţe aparte. La câteva elemente 
derivate din acest context ne referim şi noi în intervenţia de faţă, mai ales că 
în mod frecvent planează riscul atragerii răspunderii civile a auditorului. 
Ceea ce trebuie reţinut este că nu se pot pretinde mai multe despăgubiri 
pentru aceeaşi faptă. Apoi, răspunderea civilă a auditorului pentru 
prejudiciile provocate nu este solidară cu a celorlalţi autori ai acţiunilor 
ilicite cauzatoare de prejudicii. Pe de altă parte, limitarea răspunderii nu se 
aplică în situaţiile în care se dovedeşte că încălcarea îndatoririlor 
profesionale de către auditor s-a făcut cu intenţie directă. 
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1. Introducere  
 
România, ca stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, are 

sarcina de a transpune în legislaţia proprie Directiva 2006/43/CE din 17 mai 
2006 a Parlamentului European şi a Consiliului privind auditul statutar al 
conturilor anuale. Drept consecinţă, Executivul a emis Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 
financiare anuale consolidate, apărută în Monitorul Oficial nr. 481 din 
30/06/2008 (aprobată prin Legea nr. 278/7 noiembrie 2008).  

În afară de reglementarea riguroasă a domeniului în cauză, atât acest act 
normativ, cât şi alte izvoare juridice specifice conferă conţinut substanţial 
sistemului de supraveghere publică pentru auditorii statutari şi firmele de audit 
în baza principiilor europene, aducându-se modificări şi completări 
semnificative Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/1999 privind activitatea de audit 
financiar (Bostan, 2009). 

 În mod expres, Legea nr. 26 din 2 martie 2010, care  modifică Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 75 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar, 
specifică faptul că auditul financiar cuprinde şi auditul statutar.  

 
2. Auditarea statutară la nivelul entităţilor de afaceri  
 
2.1. Generalităţi. Utilitatea raportului de audit pentru firmă 
 
Vorbind în general despre audit – pentru că cel statutar este unul care îşi 

are originea în normative societare – putem afirma că firmele ale căror rezultate 
financiare sunt auditate periodic demonstrează un plus de seriozitate şi 
siguranţă în raport cu posibilii investitori. În afara acestora, de rezultatul 
activităţii de audit sunt interesaţi şi furnizorii, finanţatorii, salariaţii, acţionarii şi 
managerii (Horomnea, 2010). 

O schematizare a rolului acestei activităţi speciale este redată în figura 1.  
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Sursa: Ana Stoian, Audit financiar–contabil, 
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap1 
 

Figura 1. Rolul auditului financiar 
 
Întocmit de entităţi independente de firmă, raportul de audit este rezultat 

al unei suite de anchete strict specializate îndreptate asupra activităţii financiar-
contabile, urmărind efectuarea înregistrărilor contabile conform cadrului 
general acceptat (principii, norme, reguli de evaluare şi proceduri interne), 
modul de culegere şi prelucrare a datelor etc.  

În situaţia sesizării unor înregistrări privind tranzacţii suspecte, auditorii 
pot recurge la tehnici de control încrucişat, intrând în legătură cu clienţii, 
furnizorii, debitorii ori creditorii firmei auditate.  

Opinia auditorului, exprimată în partea finală a raportului în cauză, este 
proprie acestuia şi se bazează exclusiv pe rezultatele investigaţiilor sale. 
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Obligatorie pentru bănci, societăţi listate la bursă ori în cazul altor situaţii prevăzute 
de lege pentru anumite entităţi, la care se adaugă costurile relativ ridicate, auditarea 
nu a găsit încă un câmp prea larg în planul firmelor autohtone, deşi o asemenea 
carte de vizită (raportul de audit favorabil) ar putea facilita calea spre noi 
oportunităţi de afaceri. Aceasta, cu atât mai mult dacă certificatul de „bună purtare” 
provine de la una dintre marile companii internaţionale specializate.  

Totuşi, după o practică occidentală de aproape jumătate de secol, astăzi se 
apreciază că este posibil ca auditul să nu identifice unele lacune şi situaţii de 
risc existente în activitatea firmei. Dincolo de cazurile ce pot fi lesne intuite 
(decizii manageriale ulterioare neadecvate, de exemplu), neinfailibilitatea 
auditului poate fi legată de lipsa concursului absolut al personalului managerial 
de a pune la dispoziţie toate documentele şi datele necesare, nesesizabile prin 
parcurgerea evidenţei contabile, cum ar fi înţelegerile secrete cu alte firme (care 
nu şi-au făcut încă efectul), acceptarea posturii de garant ş.a.  

Aşadar, raportul de audit nu este o poliţă de asigurare sau un „cec în alb” 
pentru societatea auditată, însă constituie, de departe, axul central al analizei 
situaţiei financiare privind o companie dată. 

 
2.2. Auditorul şi auditul statutar 
 
Auditul statutar îşi are originea în legea societăţilor comerciale, iar 

misiunile specifice acestuia comportă un caracter permanent, implicând 
posibilitatea ca auditorul să aplice procedurile consacrate la nivelul entităţii de 
afaceri în orice moment al exerciţiului. Respectivele proceduri pot privi analiza şi 
evaluarea controlului intern, inspecţia fizică (inventariere) ori revizia situaţiilor 
financiare (Bostan, 2009).  

Auditorul statutar este persoana fizică autorizată de către autoritatea 
competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), să 
efectueze audit statutar. Auditorii statutari şi firmele de audit trebuie să efectueze 
auditurile statutare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), 
scopul examinărilor vizând exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea 
fidelă, clară şi completă a poziţiei financiare (patrimoniului), a situaţiei financiare şi 
a rezultatelor obţinute de entitatea auditată.  

Auditul statutar vizează exclusiv situaţiile financiare anuale sau cele 
anuale consolidate, aşa cum se specifică în cadrul legislativ comunitar, transpus 
în reglementările naţionale: bilanţ, cont de profit şi pierdere şi celelalte 
componente ale situaţiilor financiare, în funcţie de referenţialul contabil 
aplicabil; presupune, de asemenea, şi exercitarea altor misiuni de asigurare şi 
servicii profesionale, potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor 
reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.  
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Ceea ce este specific aici – apare faptul că în cadrul unui audit al situaţiilor 
financiare, auditorul trebuie să aplice o metodologie de control care să asigure 
– spre deosebire de alte forme – această opinie independentă aptă să judece sau 
să apere în mod egal pe toţi utilizatorii informaţiei contabile, pe toţi actorii 
participanţi la viaţa economico-socială, respectiv acţionarii, statul (bugetul), 
salariaţii, băncile, terţii debitori, furnizorii etc. 

Auditorul statutar sau firma de audit este numit(ă) de adunarea generală a 
acţionarilor/ asociaţilor entităţii auditate, pentru perioade plurianuale, de regulă 
5-7 ani.  

În general, standardele profesionale ale auditului impun ca această 
activitate să se desfăşoare luând în considerare Standardele Internaţionale de 
Audit, cerinţele organismelor profesionale relevante, legislaţia şi reglementările 
în vigoare, normele de raportare etc. (Horomnea, 2010). 

Drept obiective şi criterii utilizate le întâlnim, în mare măsură, pe cele 
prezentate în figura 2. 

 

 
Sursa: Ana Stoian, Ibid. 
 

Figura 2. Obiectivele şi criteriile auditului financiar contabil 
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De relevat că, la efectuarea auditului analizat de noi aici, auditorii 
statutari şi firmele de audit pot aplica un standard naţional, adoptat de CAFR, 
atât timp cât Uniunea Europeană nu a aprobat un ISA care se referă la 
respectiva problemă, menţionând acest aspect în raportul de audit. În cazul în 
care o firmă de audit efectuează un audit statutar, raportul de audit este semnat 
cel puţin de auditorul (auditorii) statutar(i) care efectuează auditul în numele 
respectivei firme. 

Posibilitatea auditorului de a exprima o opinie – în raportul de audit – asupra 
întocmirii situaţiilor financiare sub toate aspectele semnificative, conform cu un 
cadru general de raportare financiară, presupune un proces specific, caracterizat de 
o complexitate aparte (Bostan, 2009). Acesta se desfăşoară etapizat, începând cu 
acceptarea angajamentului, orientarea/planificarea auditului, aprecierea controlului 
intern, controlul conturilor şi al situaţiilor financiare, terminându-se cu formularea 
concluziilor auditului şi raportarea.  

Sublinierea noastră este că de moment ce auditul statutar se bazează în 
mare măsură pe tehnica sondajului, nu are loc o validare exhaustivă a 
tratamentului contabil al tranzacţiilor şi fluxurilor exerciţiului financiar. 

În ce priveşte raportul în cauză trebuie să conţină în clar numele persoanei 
care l-a întocmit, precum şi numărul individual de înregistrare în Registrul public. 

 
3. Răspunderea juridică a auditorului şi regimul sancţionatoriu aplicabil 
 
Auditorii statutari sau firmele de audit pot fi demişi/demise numai în 

cazul în care există motive temeinice. Nici într-un caz, divergenţa de opinii cu 
privire la tratamentele contabile sau la procedurile de audit nu pot constitui bază 
a demiterii ori a altor măsuri similare (Bostan, 2009, Horomnea, 2010).  

În materie de investigaţii şi sancţiuni, Consiliul pentru Supravegherea 
Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS) instituie sisteme eficiente pentru 
a detecta, corecta şi preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar.  

Sancţiunile aplicate (conform Cap. VII, Ordonanţa de Urgenţă nr. 
90/2008) trebuie să fie eficiente, proporţionale şi descurajante cu privire la 
auditorii statutari şi la firmele de audit, în cazul în care auditurile statutare nu 
sunt efectuate potrivit cadrului normativ specific. În acelaşi timp, sancţiunile 
aplicate nu trebuie să aducă atingere regimului de răspundere civilă, iar 
măsurile luate sau sancţiunile impuse auditorilor statutari şi firmelor de audit 
necesită a fi prezentate în mod adecvat publicului.  

Firmele de audit răspund, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 90/2008 privind 
auditul statutar al situaţiilor financiare anuale (art. 32-37), dacă unul dintre asociaţi, 
administratori sau angajaţi, care nu are calitatea de auditor statutar, intervine în 
exercitarea independentă a profesiei de auditor statutar. Aceasta, doar dacă maniera 
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de a interveni este de natură să prejudicieze independenţa auditorilor statutari care 
desfăşoară această activitate în numele firmei de audit.  

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
persoanele anume împuternicite de CAFR sau CSPAAS, cadrul normativ 
întregindu-se cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001 privind regimul 
juridic general al contravenţiilor.  

De reţinut că exercitarea activităţii de audit statutar fără a deţine calitatea 
de auditor statutar constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale. 
Sancţiunile aplicate de CAFR auditorilor statutari şi firmelor de audit sunt: 
mustrare, avertisment scris, suspendarea dreptului de exercitare a activităţii de 
audit statutar (pe o perioadă cuprinsă între trei luni şi un an) şi retragerea 
autorizării, însoţită de pierderea calităţii de auditor statutar.  

Subliniem că retragerea autorizării firmei de audit implică dizolvarea de 
drept şi lichidarea acesteia. Apoi, în perioada suspendării, persoana în cauză nu 
are dreptul de a exercita sub nicio formă activitate de audit statutar, nu poate 
face uz de calitatea de auditor statutar şi nu poate participa la activitatea CAFR.  

Abaterile pentru care se aplică sancţiuni, precum şi procedura de 
constatare şi sancţionare se stabilesc prin Regulamentul CAFR, cu avizul 
CSPAAS, iar sancţiunile aplicate, rămase definitive după parcurgerea tuturor 
formelor legale de contestare, se publică în Monitorul Oficial. În cazul în care 
instanţele judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive de condamnare a unui 
auditor statutar pentru fapte penale legate de exercitarea activităţii de audit 
statutar sau aplică sancţiunea penală complementară interdicţiei exercitării 
acestei activităţi, se efectuează radierea acestuia din Registrul public.  

Auditorii statutari sau firmele de audit răspund pentru orice daune 
provocate, cu voie sau ca urmare a neglijenţei, prin efectuarea misiunii lor. O 
firmă de audit este răspunzătoare împreună cu auditorul statutar care a efectuat 
o misiune în numele acesteia pentru daunele provocate de auditorul statutar.  

De aceea, atât auditorul statutar (persoană fizică), cât şi firma de audit se 
impune să încheie o asigurare obligatorie de acoperire a riscurilor profesionale. 

 
4. Limitarea răspunderii auditorului în legătură cu apariţia prejudiciilor 

cauzate 
 
Regulamentul privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari şi 

a firmelor de audit  prevede că răspunderea este legată nemijlocit de apariţia 
prejudiciilor cauzate, cu intenţie directă sau indirectă, sau ca urmare a 
neglijenţei ori imprudenţei, prin efectuarea misiunilor specifice. Acest tip de 
răspundere se limitează la contravaloarea a trei onorarii de audit stabilite în 
contractul de audit, datorate de către client auditorului, în conformitate cu 
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prevederile contractului de audit având ca obiect auditul statutar al situaţiilor 
financiare anuale ale unei societăţi comerciale care nu este cuprinsă în categoria 
entităţilor de interes public.  

Dacă obiect al auditului este o entitate de interes public, plafonul în 
discuţie urcă până la contravaloarea a cinci onorarii. Să subliniem că aici, 
respectiv în categoria entităţilor de interes public, se încadrează instituţiile de 
credit, societăţile de asigurări, entităţile reglementate şi supravegheate de 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţile comerciale ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, companiile şi 
societăţile naţionale, persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi 
intră în perimetrul de consolidare de către o societate-mamă care aplică IFRS, 
persoanele juridice care beneficiază de împrumuturi nerambursabile sau cu 
garanţia statului.  

Regulamentul susmenţionat, emis de Consiliul pentru Supravegherea 
Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS) în baza Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare, aduce şi 
alte precizări importante în această materie. Astfel, cuantumul despăgubirilor 
reprezintă limita maximă cumulată aferentă tuturor prejudiciilor cauzate ca 
urmare a îndeplinirii activităţii de audit statutar în baza aceluiaşi contract de 
audit la care pot fi obligaţi la plată auditorii statutari sau firmele de audit, 
indiferent de numărul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al 
prejudiciilor pretins cauzate.  

Nu se pot pretinde mai multe despăgubiri pentru aceeaşi faptă săvârşită ca 
urmare a misiunii de audit efectuate în scopul întocmirii raportului de audit 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi/sau consolidate aparţinând 
aceluiaşi client de audit, pentru acelaşi exerciţiu financiar şi în baza aceluiaşi 
prejudiciu dovedit.  

Apoi, răspunderea civilă a auditorului statutar sau a firmei de audit pentru 
prejudiciile provocate nu este solidară cu a celorlalţi autori ai acţiunilor ilicite 
cauzatoare de prejudicii. În schimb, limitarea răspunderii nu se aplică în 
situaţiile în care se dovedeşte că încălcarea îndatoririlor profesionale de către 
auditor s-a făcut cu intenţie directă, respectiv atunci când făptuitorul prevede 
rezultatul acţiunii/inacţiunii sale şi urmăreşte producerea acesteia.  

Asupra situaţiilor financiare anuale care se consideră că ar fi generat un 
prejudiciu clientului/terţului  poate fi exercitată acţiunea în instanţă împotriva 
auditorului, în baza contractului de audit, sub sancţiunea decăderii. Însă, 
termenul de atac fixat de CSPAAS nu poate depăşi trei ani de la data emiterii 
raportului de audit.   
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5. Concluzii 
 
Auditul statutar îşi are originea în legea societăţilor comerciale şi vizează 

exclusiv situaţiile financiare anuale sau cele anuale consolidate, aşa cum se 
specifică în cadrul legislativ comunitar, transpus în reglementările naţionale. 
Procedurile consacrate la nivelul entităţii de afaceri comportă un caracter 
permanent şi pot privi analiza şi evaluarea controlului intern, inspecţia fizică 
(inventariere) ori revizia situaţiilor financiare. 

Auditorii statutari sau firmele de audit răspund pentru orice daune provocate, 
cu voie sau ca urmare a neglijenţei, prin efectuarea misiunii lor. O firmă de audit 
este răspunzătoare împreună cu auditorul statutar care a efectuat o misiune în 
numele acesteia pentru daunele provocate de auditorul statutar.  

Faptul că misiunile specifice acestui tip de audit sunt însoţite cvasipermanent 
de riscuri a făcut ca legiuitorul să prevadă şi să reglementeze unele aspecte privind 
răspunderea juridică a auditorului, regimul sancţionatoriu aplicabil, precum şi 
limitarea răspunderii auditorului în legătură cu apariţia prejudiciilor cauzate. 

Sancţiunile aplicate trebuie să fie eficiente, proporţionale şi descurajante cu 
privire la auditorii statutari şi la firmele de audit, în cazul în care auditurile statutare 
nu sunt efectuate potrivit cadrului normativ specific. În acelaşi timp, sancţiunile 
aplicate nu trebuie să aducă atingere regimului de răspundere civilă, iar măsurile 
luate sau sancţiunile impuse auditorilor statutari şi firmelor de audit necesită a fi 
prezentate în mod adecvat publicului.  

Normele juridice la care am făcut trimitere în lucrarea noastră prevăd că 
răspunderea este legată nemijlocit de apariţia prejudiciilor cauzate, cu intenţie 
directă sau indirectă, sau ca urmare a neglijenţei ori imprudenţei, prin efectuarea 
misiunilor specifice. Acest tip de răspundere se limitează la contravaloarea a trei 
onorarii de audit stabilite în contractul de audit, datorate de către client auditorului, 
în conformitate cu prevederile contractului de audit având ca obiect auditul statutar 
al situaţiilor financiare anuale ale unei societăţi comerciale care nu este cuprinsă în 
categoria entităţilor de interes public.  

Toate acestea justifică faptul ca atât auditorul statutar (persoană fizică), cât şi 
firma de audit să încheie asigurări obligatorii de acoperire a riscurilor profesionale. 

 
Mulţumiri 
 
Articolul de faţă face parte din studiul mai larg intitulat „Etică şi 

responsabilitate în contabilitatea şi auditul companiilor” (autori: I. Bostan, C. 
Costuleanu, E. Horomnea, M. Costuleanu, C. Codreanu) care, parţial, a fost publicat 
cu titlul „Moralitate, etică şi imagine onestă în contabilitatea afacerilor” în Revista 
Economie teoretică şi aplicată,  nr. 6/2011, reprezentând şi obiect al comunicării 
ştiinţifice susţinute la The International Business Information Management 
Conference (16th IBIMA), 29-30 June 2011, Kuala Lumpur. 
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Oficial, Partea I, nr. 768, din 14.11.2008) 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 75 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar (publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4/06/1999), modificată şi completată 
prin Legea nr. 26 din 2 martie 2010 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 145 din 5 martie 2010) 

 
 

 


