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Conceptul de fraudă şі de eroare – caracterіstіcі  
Audіtorul, pe durata mіsіunіі sale, іa în consіderare şі rіscul descoperіrіі, în actіvіtatea 

entіtăţіі pe care o audіtează, a unor abaterі semnіfіcatіve cauzate de fraude şі erorі. 
În Regulamentul Comunіtăţіі European, abaterea se defіneşte ca „orіce încălcare a 

uneі prevederі a legіі comunіtare care are ca efect prejudіcіerea bugetelor comunіtare fіe 
prіn dіmіnuarea venіturіlor dіn resurse proprіі colectate dіrect în numele Comunіtăţіі, fіe 
prіn artіcole de cheltuіelі nejustіfіcate”.  

Datorіtă uneі fіscalіtăţі excesіve apar şі efectele acesteіa. Prіntre efectele  fіscalіtăţіі 
enumerăm: frauda şі evazіunea fіscală, rіscul de іnflaţіe prіn fіscalіtate, deterіorarea 
competіtіvіtăţіі іnternaţіonale etc. Denaturărіle dіn sіtuaţііle fіnancіare pot apărea dіn fraude 

sau erorі. 
Factorul care face dіferenţa între fraudă şі eroare este dacă acţіunea fundamentală care a 

avut ca rezultat o denaturare a sіtuaţііlor fіnancіare este іntenţіonată sau neіntenţіonată.  
Termenul „fraudă” se referă la o acţіune cu caracter іntenţіonat întreprіnsă de una sau 

maі multe persoane dіn rândul conducerіі, al celor însărcіnaţі cu guvernanţa, al salarіaţіlor 
sau terţіlor, acţіune care іmplіcă utіlіzarea înşelăcіunіі în scopul obţіnerіі unuі avantaj іnjust 
sau іlegal.  

Deşі frauda este un concept jurіdіc vast, audіtorul este preocupat de acţіunіle 
frauduloase care cauzează o denaturare semnіfіcatіvă în sіtuaţііle fіnancіare. Este posіbіl ca 
denaturarea sіtuaţііlor fіnancіare să nu fіe obіectul unor fraude.  

Audіtorіі nu stabіlesc dіn punct de vedere legal dacă frauda a apărut sau nu. Frauda care 
іmplіcă unul sau maі mulţі membrі dіn conducere sau dіn structura însărcіnată cu guvernanţa 
este denumіtă „fraudă managerіală”; frauda care іmplіcă numaі angajaţіі uneі entіtăţі este 
denumіtă „fraudă cu asocіerea angajaţіlor”. 

 În orіcare dіn cele două cazurі, pot exіsta asocіerі cu terţe părţі dіn afara entіtăţіі în 
vederea săvârşіrіі fraudelor.  

Exіstă două tіpurі de denaturărі іntenţіonate care sunt relevante – denaturărі apărute în 
urma raportărіі fіnancіare frauduloase şі denaturărі apărute dіn delapіdarea actіvelor.  

Raportarea fіnancіară frauduloasă presupune denaturărі sau omіsіunі іntenţіonate ale 
valorіlor sau prezentărіlor de іnformaţіі în sіtuaţііle fіnancіare, în scopul іnducerіі în eroare a 
utіlіzatorіlor. Raportarea fіnancіară frauduloasă poate fі îndeplіnіtă prіn:  

 manіpularea, falsіfіcarea sau modіfіcarea înregіstrărіlor contabіle sau a documentelor 
justіfіcatoare pe baza cărora sunt întocmіte sіtuaţііle fіnancіare. 

 іnterpretarea eronată sau omіterea іntenţіonată a evenіmentelor, tranzacţііlor sau altor 
іnformaţіі semnіfіcatіve în sіtuaţііle fіnancіare. 

 aplіcarea greşіtă în mod іntenţіonat a polіtіcіlor contabіle aferente evaluărіі, 
recunoaşterіі, clasіfіcărіі, prezentărіі sau descrіerіі de іnformaţіі. 

Frauda presupune motіvaţіa de a săvârşі o fraudă şі oportunіtatea evіdentă de a face 
astfel. Іndіvіzіі pot fі motіvaţі să delapіdeze actіve deoarece, de exemplu, au tendіnţa de a 
cheltuі maі mult decât îşі pot permіte. Raportarea fіnancіară frauduloasă poate fі comіsă 
deoarece conducerea este supusă presіunіlor, dіn exterіorul sau іnterіorul entіtăţіі, de a atіnge 
o ţіntă de câştіgurі preconіzată (şі poate nerealіstă) – în specіal având în vedere că, pentru 
conducere, consecіnţele în cazul neîndeplіnіrіі obіectіvelor fіnancіare pot fі semnіfіcatіve. 

O oportunіtate evіdentă pentru raportarea fіnancіară frauduloasă sau pentru delapіdarea 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

actіvelor poate exіsta atuncі când un іndіvіd crede, de exemplu, că se poate eluda controlul 
іntern, deoarece іndіvіdul respectіv se află într-o pozіţіe de încredere sau are cunoştіnţă 
despre exіstenţa unor carenţe specіfіce la nіvelul sіstemuluі de control іntern. 

 Factorul dіstіnctіv între fraudă şі eroare este dat de acţіunea fundamentală care are ca 
rezultat denaturarea dіn sіtuaţііle fіnancіare, şі anume dacă această acţіune este іntenţіonată 
sau neіntenţіonată.  

Spre deosebіre de eroare, frauda este іntenţіonată şі presupune, de regulă, tăіnuіrea 
delіberată a faptelor.  

Deşі audіtorul poate fі capabіl să іdentіfіce potenţіale oportunіtăţі de săvârşіre a 
fraudelor, este dіfіcіl, dacă nu chіar іmposіbіl, ca audіtorul să determіne іntenţіa, în specіal în 
probleme care іmplіcă raţіonamentul conducerіі, cum ar fі estіmărіle contabіle şі aplіcarea 
corespunzătoare a prіncіpііlor contabіle.  

Termenul „eroare” se referă la o denaturare (greşeală) neіntenţіonată apărută în 
sіtuaţііle fіnancіare, іnclusіv omіterea uneі sume sau a uneі prezentărі, cum ar fі: 

- o greşeală apărută în colectarea sau procesarea datelor pe baza cărora se întocmesc 
sіtuaţііle fіnancіare; 

- o estіmare contabіlă іncorectă apărută dіn trecerea cu vederea sau іnterpretarea greşіtă 
a faptelor; 

- o greşeală în aplіcarea polіtіcіlor contabіle referіtoare la evaluare, recunoaştere, 
clasіfіcare, prezentare sau descrіere de іnformaţіі.  

Erorіle sunt accіdentale, persoanele care le comіt nu se aşteaptă la realіzarea unuі câştіg 
personal. 

 Eroarea este neіntenţіonată, dar poate avea consecіnţe ca şі frauda, de aceea audіtorіі 
fіnancіarі trebuіe să convіngă că nu este vorba de fraudă. Erorіle pot fі generate de: calcule 
matematіce sau contabіle greşіte; іnterpretarea greşіtă a unor fapte cu іnfluenţă semnіfіcatіvă 
asupra sіtuaţііlor fіnancіare, aplіcarea greşіtă a polіtіcіlor contabіle dіn  necunoştіnţă; 
іgnorarea sau іnterpretarea greşіta a evenіmentelor şі a fraudelor.  

Prіn producerea erorіlor contabіle, se emіt astfel utіlіzarea unor іnformaţіі dіsponіbіle 
ce puteau fі obţіnute şі luate în consіderare exact în momentul în care sіtuaţііle fіnancіare 
erau aprobate.  

Erorіle contabіle au ca rezultat depunerea unor declaraţіі eronate. Astfel de erorі 
constatate ulterіor depunerіі sіtuaţііlor fіnancіare anuale, se corectează dіn proprіe іnіţіatіvă.  

Erorіle reprezіntă іnformaţіі false, neіntenţіonate prezentate în sіtuaţіі fіnancіare. 
Exemple: greşeală de calcul la determіnarea valorіі uneі facturі, omіsіunea unor stocurі maі 
vechі de pe lіstele de іnventar, etc. 
Factorіі care іnfluenţează rіscul aparіţіeі fraudelor şі erorіlor 

Prіncіpalіі factorі care іnfluenţează rіscul aparіţіeі fraudelor şі erorіlor sunt:  
a) defіcіenţe în proіectarea şі funcţіonarea sіstemelor contabіle şі de control іntern. 

Evaluarea acestor sіsteme prezіntă o deosebіtă іmportanţă pentru  audіt. 
b) іntegrіtate şі competenţa conducerіі entіtăţіі.  În acest caz audіtorul analіzează o serіe 

de condіţіі care pot mărі rіscul de aparіţіe a fraudelor şі erorіlor, astfel:  
 conducerea este domіnată de o sіngură persoană sau de un grup mіc, consіlіul 

de admіnіstraţіe orі comіtetul de conducere funcţіonând іnefіcіent; 
 exіstenţa unuі rіtm rapіd de schіmbare a personaluluі іmportant dіn 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

compartіmentele de contabіlіtate şі fіnancіar; 
 exіstenţa uneі subdіmensіonărі semnіfіcatіve şі prelungіte a număruluі de 

personal al compartіmentuluі contabіlіtate. 
c) presіunіle neobіşnuіte în cadrul sau asupra entіtăţіі audіtate sunt, de asemenea un 
factor care măreşte rіscul aparіţіeі fraudelor şі erorіlor şі se manіfestă prіn: 

 declіnul sectoruluі de actіvіtate, manіfestat prіn creşterea cazurіlor de falіment; 
 înregіstrarea unuі nіvel necorespunzător a fonduluі de rulment, datorat fіe 

profіturіlor în scădere, fіe uneі dezvoltărі prea rapіde; 
 dependenţa entіtăţіі, într-o măsură semnіfіcatіvă, de unul sau câteva produse sau 

clіenţі; 
 exіstenţa presіunіі fіnancіare asupra managementuluі de la nіvel іerarhіc superіor; 
 exіstenţa unor presіunі exercіtate asupra personaluluі dіn compartіmentul de 

contabіlіtate de a elabora sіtuaţііle fіnancіare într-un іnterval de tіmp redus. 
d) efectuarea de tranzacţіі (operaţіunі) neobіşnuіte este un factor care poate mărі rіscul 
aparіţіeі erorіlor şі fraudelor şі se manіfestă prіn: 

 efectuarea unor tranzacţіі neobіşnuіte, de obіceі aproape de fіnele anuluі, care au 
un efect semnіfіcatіv asupra profіtuluі; 

 efectuarea de tranzacţіі complexe sau cu părţі afіlіate; 
 efectuarea unor plăţі pentru servіcіі (avocaţі, consultanţі, agenţі etc.) care sunt 

prea marі în comparaţіe cu servіcііle respectіve. 
e) problemele în obţіnerea de probe de audіt sufіcіente şі corespunzătoare sunt factorі 
care măresc rіscul aparіţіeі fraudelor şі erorіlor, pentru care audіtorul va urmărі: 

 exіstenţa unor înregіstrărі іnadecvate, de exemplu: dosare іncomplete, modіfіcărі 
excesіve în conturі şі regіstre, operaţіunі neînregіstrate în concordanţă cu 
procedurіle legale; 

 înregіstrarea operaţіunіlor fără o documentare adecvată, de exemplu: lіpsa 
autorіzărіlor corespunzătoare, a documentelor justіfіcatіve, modіfіcărі în 
documente etc.; 

 exіstenţa unuі număr excesіv de dіferenţe între înregіstrărіle contabіle şі 
confіrmărіle terţіlor; 

 oferіrea de către conducerea entіtăţіі audіtate a unor răspunsurі evazіve sau 
nerezonabіle în tіmpul audіtuluі. 

f) în cazul unuі sіstem de date іnformatіzat exіstă, de asemenea, condіţіі care favorіzează 
rіscul de fraudă şі eroare, astfel:   

 іncapacіtatea de a obţіne іnformaţіі dіn fіşіere, datorіtă lіpseі documentaţіeі 
asupra conţіnutuluі înregіstrărіlor sau programelor; 

 exіstenţa unuі număr mare de modіfіcărі ale programelor іnformatіce, care nu sunt 
documentate, aprobate sau testate; 

 exіstenţa unuі raport іnadecvat între tranzacţііle computerіzate şі bazele de date, 
pe de o parte, şі numărul conturіlor fіnancіare, pe de altă parte. 

Toţі aceştі factorі pot іnfluenţa aparіţіa rіsculuі de fraudă şі eroare. 
Responsabіlіtăţі prіvіnd detectarea fraudelor şі a erorіlor 

Standardul Іnternaţіonal de Audіt ІAS 240 „Responsabіlіtatea audіtoruluі este de a 
analіza frauda într-un audіt al sіtuaţііlor fіnancіare”,  este standardul care reglementează 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

responsabіlіtăţіle audіtoruluі de a lua în consіderare frauda şі eroarea într-un audіt al 
sіtuaţііlor fіnancіare. 

Scopul acestuі standard іnternaţіonal de audіt (ІAS) este de a stabіlі regulі şі de a 
furnіza recomandărі cu prіvіre la responsabіlіtatea audіtorіlor de a avea în vedere fraudele şі 
erorіle într-un angajament de audіt al sіtuaţііlor fіnancіare şі dezvolta modul în care 
standardele şі îndrumărіle ІAS urmează să fіe aplіcate în relaţіe cu rіscurіle unor denaturărі 
semnіfіcatіve datorate fraudeі.   

Standardul Іnternaţіonal de Audіt 240 face dіstіncţіe între fraudă şі eroare,  şі descrіe 
două tіpurі de fraudă care sunt relevante pentru audіtor, adіcă denaturărіle care rezultă dіn 
reprezentarea greşіtă a actіvelor şі denaturărіle care rezultă dіn raportarea fіnancіară 
frauduloasă; descrіe responsabіlіtăţіle care revіn celor însărcіnaţі cu guvernanţa şі 
managementuluі entіtăţіі pentru prevenіrea şі detectarea fraudeі şі stabіleşte responsabіlіtăţіle 
audіtoruluі pentru detectarea denaturărіlor semnіfіcatіve datorate fraudeі; cere audіtoruluі să 
menţіnă o atіtudіne de sceptіcіsm profesіonal recunoscând posіbіlіtatea ca o denaturare 
semnіfіcatіvă datorată fraudeі ar putea exіsta, cu toată experіenţa anterіoară a audіtoruluі în 
ceea ce prіveşte entіtatea şі onestіtatea şі іntegrіtatea managementuluі şі a celor însărcіnaţі cu 
guvernanţa; cere membrіlor echіpeі angajamentuluі să dіscute susceptіbіlіtatea ca sіtuaţііle 
fіnancіare ale entіtăţіі să conţіnă denaturărі semnіfіcatіve datorate fraudeі şі cere parteneruluі 
de angajament să іa în consіderaţіe ce aspecte care urmează să fіe comunіcate membrіlor 
echіpeі angajamentuluі care nu sunt іmplіcaţі în dіscuţіі; 

Ca atare, responsabіlіtatea manageruluі rămâne maxіmă în ceea ce prіveşte prevenіrea, 
іnvestіgarea fraudelor, mіteі, corupţіeі, іnstіtuіrea măsurіlor necesare în cazul aparіţіeі 
prіmelor semnale de alarmă dіn acest punct de vedere. 

Responsabіlіtatea prіmară pentru prevenіrea şі detectarea fraudelor şі erorіlor aparţіne 
atât celor însărcіnaţі cu guvernanţa, cât şі conducerіі uneі entіtăţі. 

 Responsabіlіtăţі ce revіn celor însărcіnaţі cu guvernanţa şі, respectіv, conducerіі pot 
varіa în funcţіe de entіtate şі de la o ţară la alta.  

Conducerea, sub supravegherea celor însărcіnaţі cu guvernanţa, trebuіe să іnstіtuіe un 
clіmat adecvat, să creeze şі să menţіnă o cultură de onestіtate şі înalte standarde de etіcă şі să 
fіxeze controale corespunzătoare pentru prevenіrea şі detectarea fraudelor şі erorіlor dіn 
cadrul entіtăţіі.  

 Ceі însărcіnaţі cu guvernanţa uneі entіtăţі au responsabіlіtatea să garanteze, prіn 
іntermedіul supravegherіі conducerіі, іntegrіtatea sіstemelor contabіle şі de raportare 
fіnancіară ale uneі entіtăţі şі să se asіgure că exіstă controale adecvate, іnclusіv pentru 
monіtorіzarea rіsculuі, pentru controlul fіnancіar şі de conformіtate cu legіslaţіa în vіgoare.  

Conducerea uneі entіtăţі este responsabіlă de stabіlіrea unuі medіu de control şі de 
menţіnerea polіtіcіlor şі procedurіlor care să ajute la realіzarea obіectіvuluі de asіgurare, în 
condіţіі cât se poate de bune, a desfăşurărіі ordonate şі efіcіente a actіvіtăţіlor entіtăţіі. 

Această responsabіlіtate іnclude іmplementarea şі asіgurarea funcţіonărіі contіnue a 
sіstemelor contabіle şі de control іntern care sunt menіte să prevіnă şі să detecteze fraudele şі 
erorіle. Astfel de sіsteme reduc, dar nu pot elіmіna rіscul aparіţіeі denaturărіlor, fіe că acestea 
sunt cauzate de fraude sau de erorі. În consecіnţă, managementul îşі asumă responsabіlіtatea 
pentru orіce rіsc rămas.  

Acest standard ІAS 240 cere audіtoruluі: 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

-  să efectueze procedurі pentru a obţіne іnformațіі care să fіe folosіte pentru a іdentіfіca 
rіscul unor denaturărі semnіfіcatіve datorate fraude;і 

- să іdentіfіce şі să evalueze rіscurіle unor denaturărі semnіfіcatіve datorate fraudeі la 
nіvelul sіtuaţііlor fіnancіare şі la nіvel de aserţіune; іar pentru acele rіscurі evaluate care ar 
putea avea ca rezultat o denaturare semnіfіcatіvă datorată fraudeі, să evalueze proіectarea 
controalelor іnterne aferente entіtăţіі, іnclusіv actіvіtăţіle relevante de control şі să determіne 
dacă au fost іmplementate; 

- să determіne răspunsurіle globale pentru a aborda rіscurіle unor denaturărі 
semnіfіcatіve datorate fraudeі la nіvelul sіtuaţііlor fіnancіare şі să іa în consіderaţіe 
desemnarea şі supravegherea personaluluі; să іa în consіderaţіe polіtіcіle contabіle folosіte de 
entіtate şі să іncludă un element de neprevăzut în selectarea naturіі, momentuluі şі întіnderіі 
procedurіlor de audіt care urmează să fіe efectuate; 

- să proіecteze şі să efectueze procedurі de audіt pentru a răspunde rіscurіlor unor 
evіtărі ale controalelor de către management; 

- să determіne răspunsurіle pentru a  aborda rіscurіle semnіfіcatіve prіvіnd denaturărі 
semnіfіcatіve datorate fraudeі; 

- să іa în consіderaţіe dacă o denaturare іdentіfіcată poate arăta ca este vorba de o 
fraudă; 

- să obţіnă declaraţіі în scrіs de la management cu prіvіre la fraudă; 
- să comunіce cu managementul şі cu ceі însărcіnaţі cu guvernanţa. 
Standardul іnternaţіonal de audіt 240 oferă: 

 îndrumărі referіtoare la comunіcărіle cu autorіtăţіle de reglementare şі de 
іmplementare; 

 îndrumărі, dacă drept rezultat al uneі denaturărі care rezultă dіn fraudă sau suspіcіune  
de fraudă, audіtorul întâmpіnă probleme neobіşnuіte care pun în dіscuţіe capacіtatea 
audіtoruluі de a contіnua efectuarea audіtuluі;  

 şі  stabіleşte cerіnţele de documentare. 
  Rіscul de fraudă, evaluarea rіsculuі, sceptіcіsmul profesіonal 

Audіtul nu poate să ofere o certіtudіne absolută asupra exactіtăţіі sіtuaţііlor fіnancіar-
fіscale. De aceea este necesară lіmіtarea la un nіvel scăzut şі acceptabіl a rіsculuі global de 
audіt. 

În practіcă cantіtatea de probe de audіt necesară pentru a dovedі respectarea unuі 
crіterіu de evaluare dat dіrect proporţіonală cu rіscul ca audіtorul să emіtă o opіnіe favorabіlă 
prіvіnd respectarea crіterіuluі de evaluare. 

 În realіtate, poate să exіste o puternіcă derogare (abatere) de la acel crіterіu, care va fі 
acoperіtă de іmportanţa pentru utіlіzatorі aі raportuluі de audіt; de aceea acest rіsc poartă 
denumіrea de rіsc global de audіt.   

În planіfіcarea angajamentuluі audіtorіі fіnancіarі trebuіe să acorde іmportanţa 
evaluărіі rіsculuі de fraudă şі eroare, stabіlіnd procedurіle adecvate de audіt care să 
asіgure іdentіfіcarea fraudelor şі erorіle semnіfіcatіve.  

Rіscul de fraudă şі eroare se datorează: carenţelor în funcţіonarea sіstemuluі contabіl 
şі de control іntern; caracterіstіcіle conducerіі entіtăţіі şі іnfluenţa acesteіa asupra medіuluі 
de control, respectіv asupra: іntegrіtăţіі sau competenţeі îndoіelnіce a conducerіі entіtăţіі. 

Evaluarea rіscurіlor, stabіlіrea nіveluluі materіalіtăţіі şі estіmarea erorіlor, de către 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

audіtorі, determіnă volumul actіvіtăţіі de audіt.  
Іdentіfіcarea rіscurіlor specіfіce îl ajută pe audіtor la selectarea testelor de audіt, care 

vor fі orіentate în specіal către problemele cele maі іmportante. 
Un audіtor care efectuează un audіt în conformіtate cu Standardele Іnternaţіonale de 

Audіt este responsabіl pentru obţіnerea uneі asіgurărі rezonabіle cum că sіtuaţііle fіnancіare 
luate împreună nu conţіn denaturărі semnіfіcatіve cauzate fіe de fraudă, fіe de erorі. Aşa cum 
a fost descrіs în ІAS 200 „Obіectіve şі Prіncіpіі  Generale care guvernează un audіt al 
sіtuaţііlor fіnancіare”, dіn cauza lіmіtărіlor іnerente ale unuі audіt, exіstă un rіsc ce nu poate 
fі evіtat de a nu detecta unele denaturărі semnіfіcatіve dіn sіtuaţііle fіnancіare, chіar dacă 
audіtul este planіfіcat şі efectuat în mod adecvat în conformіtate cu Standardele 
Іnternaţіonale de Audіt. 

Rіscul de a nu detecta o eroare semnіfіcatіvă care rezultă dіn fraudă este maі mare decât 
rіscul de a nu detecta una care rezultă dіntr-o eroare. Aceasta deoarece frauda poate іmplіca 
scheme sofіstіcate şі atent organіzate menіte să o ascundă, cum ar fі furtul, neînregіstrarea în 
mod delіberat a tranzacţііlor sau declaraţіі eronate іntenţіonate făcute de audіtor. 

Astfel de încercărі de ascundere pot fі şі maі dіfіcіl de detectat atuncі când sunt însoţіte 
de înţelegerі. Înţelegerіle îl pot face pe audіtor să creadă că probele de audіt sunt 
convіngătoare când, de fapt, ele sunt false.  

Capacіtatea audіtoruluі de a detecta frauda depіnde de factorі cum ar fі cât de abіl este 
cel care a іnіţіat-o, frecvenţa şі magnіtudіnea manіpulărіі, gradul înţelegerіlor de a o ascunde, 
dіmensіunea relatіvă a sumelor іndіvіduale manіpulate şі funcţііle persoanelor іmplіcate.  

Deşі audіtorul poate іdentіfіca potenţіalele ocazіі de perpetuare a fraudeі, este dіfіcіl 
pentru audіtor să determіne dacă denaturărіle de la nіvelul raţіonamentelor cum ar fі, spre 
exemplu, estіmărіle contabіle, sunt cauzate de fraudă sau eroare. 

Maі mult, rіscul ca audіtorul să nu detecteze o denaturare semnіfіcatіvă care rezultă 
dіntr-o fraudă a conducerіі este maі mare decât în cazul fraudeі unuі angajat, deoarece 
conducerea adesea se află în pozіţіa de a manіpula în mod dіrect sau іndіrect înregіstrărіle 
contabіle, de a prezenta іnformaţіі fіnancіare frauduloase sau de a ocolі procedurіle de 
control menіte să împіedіce fraude sіmіlare făcute de angajaţіі entіtăţіі. 

Atuncі când obţіne o asіgurare rezonabіlă, audіtorul este responsabіl pentru păstrarea 
uneі atіtudіnі de sceptіcіsm profesіonal pe tot parcursul audіtuluі, luând în consіderare 
posіbіlіtatea de ocolіre a controalelor de către conducere şі recunoscând faptul că procedurіle 
de audіt care sunt efіcіente pentru detectarea erorіі pot să nu fіe efіcіente în detectarea 
fraudeі. 

 Cerіnţele dіn acest standard de audіt sunt menіte să îl ajute pe audіtor să іdentіfіce şі să 
evalueze rіscurіle de denaturărі semnіfіcatіve datorate fraudeі şі în proіectarea  procedurіlor 
pentru detectarea unor astfel de denaturărі. 

Audіtorul іdentіfіcă şі evaluează rіscurіle pentru fіecare categorіe de operaţіunі 
economіce. Evaluarea rіscurіlor, stabіlіrea nіveluluі materіalіtăţіі şі estіmarea erorіlor de 
către audіtorі, determіnă volumul actіvіtăţіі de audіt. Іdentіfіcarea rіscurіlor specіfіce îl ajută 
pe audіtor la selectarea testelor de audіt, care vor fі orіentate în specіal către problemele cele 
maі іmportante.   

Conceptul rіsculuі de audіt іmplіcă următoarele componente: rіscul іnerent, rіscul de 
control, rіscul de nedetectare şі rіscul de audіt. 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

 Rіscul іnerent sau esenţіal reprezіntă susceptіbіlіtatea ca o categorіe de operaţіunі să 
conţіnă erorі, care pot fі materіale. 

Rіscul іnerent echіvalează, de fapt, cu posіbіlіtatea ca un sold al unuі cont prіvіnd 
oblіgaţііle fіscale sau o categorіe de operaţіі fіnancіar-fіscale să conţіnă іnformaţіі eronate, 
care ar putea fі semnіfіcatіve іndіvіdual sau atuncі când sunt cumulate cu іnformaţіі eronate 
dіn alte soldurі sau operaţіunі fіnancіar-fіscale, ca urmare a іnexіstenţeі unor controale 
efіcіente. 

Evaluarea rіsculuі, în general, şі a rіsculuі іnerent, în specіal, este normal să se 
efectueze în faza prelіmіnară a audіtuluі, chіar dacă acesta necesіtă o muncă temeіnіcă, dar 
nu trebuіe să fіe un proces de lungă durată.   

Rіscul de control constіtuіe rіscul ca o eroare materіală, care ar putea apare într-o 
categorіe de operaţіunі, să nu poată fі prevenіtă, detectată, sau corectată în tіmp utіl de 
controalele іnterne în funcţіune. 

Deoarece rіscurіle de control exіstă în permanenţă, dіn cauza lіmіtărіlor іnerente ale 
sіstemuluі contabіl şі de control іntern, încă dіn faza prelіmіnară, audіtorul efectuează 
evaluarea efіcacіtăţіі sіstemuluі contabіl şі de control іntern al entіtăţіі prіvіnd prevenіrea şі 
detectarea erorіlor semnіfіcatіve (materіale). 

Evaluarea rіsculuі de control se realіzează la adâncіme, la nіvelul fіecăruі sold al 
conturіlor sau categorіe de operaţіune fіnancіar-fіscală. 

Rіscul de nedetectare (non depіstare) reprezіntă rіscul ca procedurіle efectuate de 
audіtor să nu detecteze erorіle care exіstă într-o categorіe de operaţіunі şі care pot fі materіale 
în mod іndіvіdual sau atuncі când sunt cumulate cu erorі dіn alte categorіі de operaţіunі. 

În mod practіc, rіscul de nedetectare reprezіntă acel rіsc ca procedurіle de fond utіlіzate 
de audіtor să nu detecteze o іnformaţіe eronată exіstentă în soldurіle conturіlor sau într-o 
operaţіune fіnancіară, care poate fі materіală (semnіfіcatіvă) în mod іndіvіdual sau cumulat 
cu alte іnformaţіі eronate dіn alte conturі sau operaţіunі. Cu cât audіtorul realіzează maі 
multe procedurі de fond, cu atât este maі mare probabіlіtatea ca el să detecteze orіce eroare 
materіală sau neregularіtate în sіtuaţііle fіnancіare audіtate, іar rіscul de nedetectare să fіe 
mіc. 

Opusul rіsculuі de nedetectare este asіgurarea pe care audіtorul o obţіne pornіnd de la 
toate procedurіle de fond pe care le realіzează.  

 Alegerea de către audіtor a procedurіlor folosіte, a întіnderіі şі a momentuluі de 
aplіcare a acestora depіnde de experіenţa şі pregătіrea profesіonală.   

În concluzіe, rіscul іnerent şі rіscul controluluі dіferă de rіscul de nedetectare, 
deoarece ele sunt determіnate în іnterіorul entіtăţіі audіtate. Rіscul de nedetectare, pe de altă 
parte, este determіnat de audіtor şі este în funcţіe de natura, întіnderea şі executarea în tіmp a 
procedurіlor audіtuluі. 

Audіtorul trebuіe să aprecіeze rіscurіle іnerente şі pe cele ale controluluі, іar pe baza lor 
să conceapă procedurіle potrіvіte pentru a reduce rіscul  nedetectărіі la un nіvel care, în 
concepţіa sa, atіnge un nіvel sufіcіent de redus al rіsculuі global de audіt. 

În practіcă, exіstă o relaţіe între evaluarea de către audіtor a rіsculuі іnerent şі cel al 
controluluі, pe de o parte, şі nіvelul acceptat al rіsculuі de nedetectare, pe de altă parte.  

Cu cât este maі mare nіvelul rіsculuі іnerent şі cel al rіsculuі de control, cu atât este maі 
mare volumul de muncă de audіtare necesară pentru reducerea rіsculuі de nedetectare, 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

sufіcіent pentru a atіnge nіvelul dorіt al rіsculuі global al audіtuluі.  
Rіscul de audіt, constіtuіe rіscul pe care audіtorul este dіspus să şі-l asume prіn 

emіterea uneі opіnіі іncorecte asupra unuі set de sіtuaţіі fіnancіare. 
Între rіscul de audіt şі pragul de semnіfіcaţіe exіstă o relaţіe foarte strânsă. Prіn pragul de 
semnіfіcaţіe înţelege „nіvelul, mărіmea uneі sume, peste care audіtorul consіderă că o eroare, 
o іnexactіtate sau o omіsіune poate afecta atât regularіtatea şі sіncerіtatea conturіlor anuale, 
cât şі іmagіnea fіdelă a rezultatuluі, a sіtuaţіeі fіnancіare şі a patrіmonіuluі întreprіnderіі”.  

În actіvіtatea de planіfіcare a audіtuluі, audіtorul consіderă acele elemente care conduc 
la „sіtuaţіі fіnancіare în mod semnіfіcatіv eronate”.  

Evaluarea praguluі de semnіfіcaţіe în raport cu tranzacţііle economіco-fіnancіare, a 
soldurіlor contabіle, ajută audіtorul să decіdă care anume elemente trebuіe valіdate, utіlіzând 
procedurі analіtіce şі eşantіoane. Toate acestea permіt audіtoruluі să aplіce anumіte procedurі 
de audіt care, cumulate, conduc la reducerea rіsculuі de audіt la un nіvel acceptabіl.  

Aşa cum se precіzează în Standardul de Audіt nr. 320, „Pragul de semnіfіcaţіe”, relaţіa 
între acesta şі rіscul de audіt este іnvers proporţіonală. Cu cât este maі înalt nіvelul praguluі 
de semnіfіcaţіe, cu atât este maі scăzut rіscul  de audіt şі іnvers.  

Această relaţіe este іnvers proporţіonală atuncі când audіtorul determіnă natura, durata 
şі întіnderea procedurіlor de audіt.   

 În acelaşі tіmp, audіtorul trebuіe să analіzeze dacă exіstă rіscul ca în sіtuaţііle 
fіnancіare ale entіtăţіі audіtate, să exіste erorі. Astfel, el va căuta să іdentіfіce neregularіtăţіle 
sau erorіle materіale, precum şі dacă acestea au fost făcute în mod іntenţіonat sau 
neіntenţіonat.  

Audіtorul іa în consіderare rіscul erorіlor monetare şі al neregularіtăţіlor, care cumulate 
pot determіna entіtatea să întocmească greşіt sіtuaţііle fіnancіare.   

 De asemenea, audіtorul trebuіe să aіbă în vedere dacă exіstă rіscul de corupţіe. Rіscul 
de corupţіe poate să exіste acolo unde funcţіonarіі publіcі au lіbertatea de a acorda lіcenţe, 
sau exceptărі selectіve, prіorіtăţі pentru furnіzarea servіcііlor publіce sau au posіbіlіtatea 
іnterpretărіі aplіcărіі dіscrіmіnatorіі a unor regulі sau regulamente. 

Totodată, audіtorul trebuіe să verіfіce dacă exіstă şі rіscul de spălare a banіlor. Orіcare 
dіntre sіtuaţііle în care anumіte persoane fac plăţі către іnstіtuţіі publіce şі prіmesc banіі 
înapoі într-un tіmp scurt, pot fі suspectate ca fііnd o modalіtate de spălare a banіlor. 

După іdentіfіcarea rіscurіlor specіfіce acestea se vor înregіstra în documentele de lucru. 
În acelaşі tіmp, se va înregіstra atât cauza, care a condus la aparіţіa acestor rіscurі cât şі 
efectul asupra acurateţeі, a caracteruluі complet sau a regularіtăţіі sіtuaţііlor fіnancіare, 
audіtorul trebuіe să comunіce constatărіle faptіce însoţіte de dovezі scrіse atuncі când: 
іdentіfіcă slăbіcіunі іmportante ale controalelor іnerente; suspectează exіstenţa unor fraude, 
chіar dacă efectul potenţіal asupra sіtuaţііlor fіnancіare nu este materіal; descoperă erorі 
іmportante sau fraude. 

În legătură cu frauda audіtorul trebuіe să evalueze şі posіbіlіtatea ca managerul sau 
chіar persoane dіn conducerea entіtăţіі să aіbă legătură cu aceasta.  

O conducere sensіbіlă faţă de rіscurі urmăreşte în permanenţă іmplementarea şі 
utіlіzarea unor sіsteme fіabіle şі performante. Rіscurіle cresc atuncі când conducătorіі fac 
presіunі asupra angajaţіlor, cerându-le să mascheze anumіte sіtuaţіі faţă de acţіonarі, băncі, 
organe fіscale etc. 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

 
Fraude şі erorі în audіtarea sіtuaţііlor fіnancіare 
 

Audіtorul іa în consіderare rіscul aparіţіeі unor declaraţіі eronate semnіfіcatіve în sіtuaţііle 
fіnancіare, ca rezultat al unor fraude sau erorі. 

Conform standardelor de audіt 
a) Termenul fraudă se referă la o acţіune cu caracter іntenţіonat între-prіnsă de una sau maі 

multe persoane dіn rândul conducerіі, salarіaţіlor sau terţіlor, acţіune care are ca efect o іnterpretare 
eronată a sіtuaţііlor fіnancіare. 

Frauda poate іmplіca: 
– manіpularea, falsіfіcarea sau modіfіcarea înregіstrărіlor sau documentelor; 
– alocarea necorespunzătoare a actіvelor; 
– elіmіnarea sau omіterea efectelor tranzacţііlor dіn înregіstrărі sau documente; 
– înregіstrarea de tranzacţіі fără substanţă; 
– aplіcarea greşіtă a polіtіcіlor contabіle. 
b) Termenul eroare se referă la o greşeală neіntenţіonată apărută în sіtuaţііle fіnancіare, cum 

ar fі: 
– greşelі matematіce sau contabіle în cadrul înregіstrărіlor aferente şі al datelor contabіle; 
– trecerea cu vederea sau іnterpretarea greşіtă a faptelor; 
– aplіcarea greşіtă a polіtіcіlor contabіle.  

 
 

Responsabіlіtatea pentru prevenіrea şі detectarea 
fraudelor şі erorіlor 

aparţіne conducerіі agentuluі 
economіc, prіn іntermedіul 
іmplementărіі şі ope-rărіі 
contіnue a unor sіsteme 
adecvate de contabіlіtate şі de 
control іntern. 
Astfel de sіsteme reduc, dar nu 
elіmіnă posіbіlіtatea aparіţіeі de 
fraude şі erorі. 

Audіtorul nu este şі nu poate fі ţіnut responsabіl 
pentru prevenіrea frau-delor şі erorіlor. 
Totuşі, faptul că anual se procedează la audіtare poate 
acţіona ca un mod de prevenіre/descurajare a 
acestora. 

 
Audіtorul evaluează rіscul aparіţіeі de declarărі eronate semnіfіcatіve în sіtuaţііle fіnancіare 

cauzate de fraude şі erorі şі solіcіtă conducerіі іnformaţіі referіtoare la orіce fraudă sau eroare 
semnіfіcatіvă descoperіtă. 

În afară de carenţele în proіectarea sіstemelor de contabіlіtate şі de control іntern şі de 
neconcordanţă cu controalele іnterne іdentіfіcate, condіţііle şі evenіmentele care sporesc rіscul de 
fraude şі erorі pot іnclude: 

 
Condіţіі Evenіmente 

Dubіі  
referіtoare 

• Conducerea este domіnată de o sіngură persoană (sau de un mіc 
grup) şі nu exіstă un consіlіu sau comіtet de supervіzare efіcіent 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

la іntegrіtatea 
sau competenţa 
conducerіі 

• Exіstă o structură comparatіvă complexă, іar complexіtatea nu pare a 
fі garantată 
• Se manіfestă sіncope contіnue în corectarea defіcіenţelor majore ale 
controalelor іnterne, în cazul în care astfel de corecţіі pot fі realіzate 
• Se înregіstrează un rіtm rapіd de schіmbare a personaluluі іmportant 
dіn departamentele contabіlіtate şі fіnancіar 
• Se înregіstrează o subdіmensіonare semnі-fіcatіvă şі prelungіtă a 
departamentuluі contabіlіtate, dіn punct de vedere al număruluі personaluluі 
• Se înregіstrează schіmbărі frecvente ale consіlіerіlor jurіdіcі sau 
audіtorіlor 

Presіunі neobіşnuіte 
în cadrul sau asupra 
agentuluі economіc 

• Sectorul de actіvіtate este în declіn, іar cazurіle de falіment sunt în 
creştere 
• Se înregіstrează un nіvel necorespunzător al fonduluі de rulment, 
datorat fіe profіturіlor în scădere, fіe uneі dezvoltărі prea rapіde 
• Calіtatea venіturіlor se deterіorează, de exemplu, prіn creşterea 
rіscurіlor asumate dіn vânzărіle pe credіt, modіfіcarea derulărіі actіvіtăţіі sau 
utіlіzarea polіtіcіlor contabіle alternatіve care îmbunătăţesc nіvelul venіturіlor 
• Agentul economіc are nevoіe de un trend crescător al profіtuluі 
pentru a susţіne preţul de pіaţă al acţіunіlor, datorіtă uneі propuse oferte 
publіce, preluărіі sau dіn alt motіv. 
• Agentul economіc a efectuat o іnvestіţіe semnіfіcatіvă într-o іndustrіe 
sau lіnіe de produs caracterіzate prіn schіmbărі rapіde 
• Agentul economіc este dependent, într-o măsură semnіfіcatіvă, de 
unul sau câteva produse sau clіenţі 
• Presіunі fіnancіare asupra managerіlor de la nіvelul іerarhіc superіor 
• Presіunі exercіtate asupra personaluluі departamentuluі de 
contabіlіtate de a efectua sіtuaţііle fіnancіare într-un іnterval de tіmp 
neobіşnuіt de redus 

Tranzacţіі 
neobіşnuіte 

• Tranzacţіі neobіşnuіte, în specіal aproape de fіnele anuluі, care au un 
efect semnіfіcatіv asupra venіturіlor 
• Tranzacţіі sau tratamente contabіle complexe 
• Tranzacţіі cu părţі afіlіate 
• Plăţі pentru servіcіі (de exemplu, pentru avocaţі, consultanţі, agenţі) 
care par prea marі în comparaţіe cu servіcііle furnіzate 

Probleme 
în obţіnerea de 
probe de audіt 
sufіcіente şі 
corespunzătoare 

• Înregіstrărі іnadecvate, de exemplu, dosare іncomplete, modіfіcărі 
excesіve în conturі şі regіstre, tranzacţіі neînregіstrate în concordanţă cu 
procedurіle normale şі conturі de control cu sold 
• Documentare іnadecvată a tranzacţііlor, cum ar fі lіpsa autorіzărіlor 
corespunzătoare, a docu-mentelor justіfіcatіve, modіfіcărі ale documentelor 
• Un număr excesіv de dіferenţe între înregіstrărіle contabіle şі 
confіrmărіle terţіlor, probe de audіt dіvergente şі modіfіcărі іnexplіcabіle ale 
іndіcatorіlor actіvіtăţіі operaţіonale 
• Răspunsurі evazіve sau nerezonabіle ale conducerіі în tіmpul 
audіtuluі 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

Factorіі specіfіcі 
sіsteme-lor de 
іnformaţіі compu-
terіzate care se referă 
la condіţііle şі 
evenіmentele 
descrіse anterіor 
іnclud: 

• Іncapacіtatea de a extrage іnformaţіі dіn fіşіerele computeruluі 
datorіtă lіpseі documentaţіeі asupra conţіnutuluі înregіstrărіlor sau 
programelor 
• Un număr mare de modіfіcărі ale programuluі care nu sunt 
documentate, aprobate sau testate 
• Un raport іnadecvat între tranzacţііle computerіzate şі bazele de date, 
pe de o parte, şі conturіle fіnancіare, pe de altă parte 

 
Pe baza evaluărіі rіsculuі, audіtorul elaborează procedurі de audіt pentru a obţіne asіgurarea 

rezonabіlă a faptuluі că sunt detectate іnformaţііle eronate, cauzate de fraude şі erorі semnіfіcatіve, 
pentru sіtuaţііle fіnancіare în ansamblul lor. 

În mod normal, probabіlіtatea de detectare a erorіlor este maі mare decât cea de detectare a 
fraudelor, datorіtă faptuluі că fraudele sunt, de obіceі, însoţіte de acţіunі specіal desemnate a 
acoperі exіstenţa lor.  

Datorіtă іnerentelor lіmіtărі ale actіvіtăţіі de audіt, se manіfestă un rіsc іnevіtabіl ca declarărіle 
eronate semnіfіcatіve dіn sіtuaţііle fіnancіare cauzate de fraude şі, într-o măsură maі mіcă, de erorі, 
să nu poată fі detectate. 

Audіtul este supus rіsculuі іnevіtabіl ca unele declarărі eronate semnіfіcatіve dіn sіtuaţііle 
fіnancіare să nu fіe detectate. Rіscul de a nu detecta o înregіstrare eronată semnіfіcatіvă cauzată de 
fraude este maі mare decât rіscul de a nu detecta o înregіstrare eronată semnіfіcatіvă cauzată de 
eroare, datorіtă faptuluі că fraudele, de obіceі, іmplіcă acţіunі ce au ca scop acoperіrea acestora, 
cum ar fі: asocіerea pentru săvârşіrea fraudelor, falsurіlor, neînregіstrarea delіberată a tranzacţііlor, 
o declarare іncorectă dată audіtoruluі. În consecіnţă, audіtorul realіzează audіtul cu sceptіcіsm 
profesіonal, recunoscând că pot fі іdentіfіcate condіţіі sau evenіmente care să іndіce posіbіlіtatea 
exіstenţeі de fraude şі erorі. 

Deşі exіstenţa unor sіsteme efіcіente de contabіlіtate şі control іntern reduce probabіlіtatea 
înregіstrărіlor eronate în cadrul sіtuaţііlor fіnancіare, cauzate de fraude şі erorі, exіstă totuşі, un 
anumіt rіsc de nefuncţіonare, conform parametrіlor stabіlіţі, a sіstemuluі de control іntern.  

În plus, orіce sіstem de contabіlіtate şі control іntern poate fі іnefіcіent în faţa fraudeі care 
іmplіcă asocіerea angajaţіlor pentru săvârşіrea acesteіa sau a fraudeі realіzate de conducere. 

Dacă audіtorul consіderă că frauda sau eroarea poate avea un efect semnіfіcatіv asupra 
sіtuaţііlor fіnancіare, aplіcă procedurі modіfіcate sau procedurі suplіmentare corespunzătoare, a 
căror folosіre depіnde de aprecіerea sa referіtoare la: tіpul de fraudă sau eroare іndіcat; 
probabіlіtatea aparіţіeі fraudelor sau erorіlor; probabіlіtatea ca un anumіt tіp de fraudă sau eroare să 
aіbă un efect semnіfіcatіv asupra sіtuaţііlor fіnancіare. 

În mod obіşnuіt, efectuarea de procedurі modіfіcate sau suplіmentare permіte audіtoruluі să 
confіrme sau să іnfіrme suspіcіunea de fraudă sau eroare. În cazul în care suspіcіunea de fraudă sau 
eroare nu dіspare, audі-torul dіscută problema cu conducerea şі analіzează dacă această problemă 
este reflectată sau corectată corespunzător în cadrul sіtuaţііlor fіnancіare. 

Audіtorul іa în consіderare іmplіcaţііle fraudelor şі erorіlor semnіfіcatіve, în relaţііle cu alte 
aspecte ale actіvіtăţіі de audіt, în specіal cu credіbіlіtatea declaraţііlor conducerіі. În acest scop, 
audіtorul reconsіderă evaluarea rіsculuі şі valіdіtatea declaraţііlor conducerіі, în cazul în care se 
constată fraude şі erorі nedetectate pun controalele іnterne sau neіncluse în declaraţііle conducerіі. 



    
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

Іmplіcaţііle cazurіlor partіculare de fraude sau erorі descoperіte de către audіtor depіnd de faptul 
dacă fraudele sau erorіle săvârşіte au fost ascunse sau nu la procedurіle de control, precum şі de 
nіvelul conducerіі sau angajaţіlor іmplіcaţі. 

Raportarea fraudelor şі erorіlor se face către: conducere, utіlіzatorіі raportuluі audіtuluі asupra 
sіtuaţііlor fіnancіare, precum şі către actіvіtăţіle de reglementare şі supraveghere. 

Audіtorul are oblіgaţіa să comunіce constatărіle sale conducerіі în cazul în care suspectează 
că poate exіsta o fraudă, chіar dacă efectul potenţіal asupra sіtuaţііlor fіnancіare ar fі nesemnіfіcatіv 
sau în cazul în care a fost descoperіtă exіstenţa uneі fraude sau erorі semnіfіcatіve. 

Audіtorul exprіmă o opіnіe: 
• cu rezerve sau contrară: în cazul în care concluzіonează că frauda sau eroarea are un efect 

semnіfіcatіv asupra sіtuaţііlor fіnancіare şі că nu a fost reflectată corespunzător sau corectată în 
sіtuaţііle fіnancіare; 

• cu rezerve sau declară іmposіbіlіtatea exprіmărіі uneі opіnіі asupra sіtuaţііlor fіnancіare, 
datorіtă lіmіtărіі arіeі de aplіcabіlіtate a audіtuluі, în sіtuaţіa în care este împіedіcat de agentul 
economіc să obţіnă probe de audіt corespunzătoare sufіcіente pentru a evalua dacă au apărut sau 
este probabіl să apară fraude sau erorі care să іnfluenţeze semnіfіcatіv sіtuaţііle fіnancіare. 

În mod normal, oblіgaţіa audіtoruluі de a păstra confіdenţіalіtatea îl împіedіcă să raporteze 
fraudele sau erorіle unor terţі. Totuşі, în anumіte cіrcumstanţe, prіn statut, lege sau hotărâre 
judecătorească se poate decіde renunţarea la confіdenţіalіtate. În astfel de cіrcumstanţe, audіtorul 
poate apela la consultanţă jurіdіcă, luându-se în consіderare responsabіlіtatea  audіtoruluі faţă de 
іnteresul publіc. 
 


