Folosirea activelor în scopuri private sau personale se consideră cazurile de genul aceluia cînd se utilizează activul entităţii ca garanţie
pentru un împrumut personal sau un împrumut pentru o parte afiliată.
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PROBLEMELE PREGĂTIRII SPECIALIŞTILOR SERVICIULUI AUDIT INTERN
Problems of Training Internal Audit Service Specialists
Nelli AMARFII-RAILEAN,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Rezumat: În condiţiile actuale de activitate, entităţile economice autohtone optează pentru crearea serviciilor audit intern ca consecinţă al optimizării şi
restructurării managementului modern. Rolul şi necesitatea auditorilor interni în economia naţională creşte continuu motiv pentru care aceştia simt nevoia de
a se organiza şi de a-şi standardiza activităţile practice. În acelaşi timp, angajatorii se confruntă cu dificultăţi în recrutarea şi lipsa specialiştilor calificaţi
pentru misiunile de audit intern. Articolul dat examinează problemele pregătirii şi instruirii auditorilor interni, precum şi creşterea şi dezvoltarea lor
profesională în viitor. Autorul vine cu unele propuneri privind stimularea formării specialiştilor pentru acest serviciu.
Cuvinte-cheie: auditor intern, misiune de audit intern, Standarde Internaţionale de Audit Intern.
Abstract: Internal audit service is relatively new for the Moldovan entities. The creation of this service is required by modernizing financial management, both in the private and the public sectors. Economic entities started to organize their own internal audit departments, especially to reduce control costs,
but the main problem faced by the local entities is the lack of qualified specialists for internal audit. This article reveals the difficulties in preparing, training
and providing economic entities with qualified specialists in internal audit. The author comes up with several proposals on improving the training of internal
auditors and how to recruit qualified specialists for this service.
Key-words: internal audit, certified internal auditor, International Audit Standards.

Serviciul audit intern este de dată relativ recentă în organigrama entităţilor economice autohtone şi se încadrează în efortul general de
modernizare a managementului financiar atît în sectorul privat, cît şi în cel public.
Istoria dezvoltării auditului cunoaşte mai multe etape, diferenţiate în funcţie de categoria socială care ordona auditul, numiţi ordonatori de
audit, în funcţie de auditori şi de obiectivele auditului. Astfel, pînă la începutul secolului al XVIII-lea, auditul era ordonat de regi, împăraţi,
biserică şi stat cu un singur obiectiv: cel de pedepsire a hoţilor pentru fraudă şi prevenirea unor astfel de fapte cu scopul de a proteja patrimoniul propriu al acelei entităţi. Auditorii erau numiţi din rîndul preoţilor şi primeau calităţile morale ale acestora. Secolul al XIX-lea conturează relaţia între auditaţi şi auditori aleşi din rîndul profesioniştilor contabili sau jurişti. Obiectivul lor fiind atestarea realităţii situaţiilor financiare, cu scopul de a evita erorile şi frauda. În secolul XX, auditul este realizat de profesionişti specializaţi în audit alături de contabili.
Actualmente, obiectivele auditului sînt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea cadrului conceptual contabil şi a normelor de audit.
Entităţile economice au început să-şi organizeze propriile compartimente de audit intern, în special, pentru reducerea cheltuielilor, prin
preluarea efectuării lucrărilor pregătitoare din interiorul entităţii, iar pentru realizarea activităţii de certificare au apelat în continuare la
auditul extern. Aceste schimbări sînt benefice pentru profesia de audit, deoarece auditorii externi nu îşi mai încep activitatea de la zero şi pornesc de la rapoartele auditorilor interni, la care se adaugă noi constatări rezultate prin aplicarea procedurilor specifice şi apoi efectuează certificarea situaţiilor financiare ale entităţii auditate.
Rolul şi necesitatea auditorilor interni în economia naţională creşte continuu, motiv pentru care aceştia simt nevoia de a se organiza şi de
a-şi standardiza activităţile practice.
Profesionalismul auditorului intern consta în arta şi maniera de a emite o judecată de valoare asupra instrumentelor şi tehnicilor folosite,
cum ar fi: reguli, proceduri, instrucţiuni, sisteme informatice, tipuri de organizare ş.a., care reprezintă ansamblul activităţilor de control utilizate de managerul instituţiei sau responsabilul unui loc de muncă, recunoscut de specialişti drept control intern.
Rolul auditorului intern este acela de a-l consilia pe manager pentru abordările practice succesive deja elaborate prin analize şi evaluări,
de a da asigurări privind funcţionalitatea sistemului de control intern.
Funcţia de audit intern a devenit o funcţie de asistenţă managerială prin care auditorii interni îi ajută pe managerii de la orice nivel să
stăpînească bine celelalte funcţii şi toate activităţile. Avînd în vedere ca managerii există peste tot, şi asistenţa s-a extins în toate domeniile şi se
referă la toate activităţile. Specialitatea auditorului intern este sistemul de control intern. Însa pentru a-si putea exercita specialitatea, acesta
trebuie sa aibă o bună cunoaştere a mediului pe care-l auditează, să înţeleagă cadrul legislativ şi normativ şi să-şi însuşească cultura organizaţiei.
Astfel, pentru auditorul intern este indispensabilă posedarea următoarelor competenţe generale:
 cunoaşterea rolului, funcţiei şi obiectivelor propriei subdiviziuni;
 abilităţi de gestiunea a proiectelor de audit;
 cunoaşterea Standardelor Internaţionale de Audit Intern;
 abilităţi de estimare a riscurilor.
Dintre competenţele specifice necesare exercitării acestei profesii menţionăm:
 cunoaşterea evidenţei contabile şi finanţelor;
 cunoaşterea sistemelor informaţionale;
 cunoştinţe în domeniul gestiunii riscurilor de afaceri şi riscurilor de control;
 cunoaşterea legislaţiei fiscale şi economice etc.
În acelaşi timp auditorul intern trebuie să fie iniţiat în elaborarea unor rapoarte eficiente, lucru în echipă („team work”), să posede abilităţi de prezentare, comunicare şi liderism. Cunoaşterea limbilor străine este indispensabilă de profesia exercitată.
Specialitatea auditorului intern este sistemul de control intern. Pentru a-si putea exercita specialitatea, acesta trebuie să cunoască mediului pe care-l auditează, să înţeleagă cadrul legislativ şi normativ şi să se conformeze culturii entităţii în care activează.
Într-un compartiment de audit intern nu există oameni pricepuţi la toate. Aici vom găsi specialişti în domeniile managementului,
financiar-contabil, sisteme informaţionale şi altele necesare într-o entitate.
Auditorul intern trebuie să fie independent de activitatea entităţii în care activează. Independenta auditorului intern semnifică faptul că
acesta trebuie să aibă o gîndire „neîncorsetată”, fără idei preconcepute, ca de exemplu, „totul merge foarte bine sau totul merge foarte prost”.
Auditorul intern nu poate fi controlor, pentru că, atunci cînd va audita, va face un control financiar şi nici inspector, pentru ca în acest
caz se va comporta ca un inspector fiscal. Auditorul intern nu poate fi manager sau o persoană care realizează procesul de achiziţii în cadrul
entităţii. Auditul intern este o activitate independentă, de asigurare a îndeplinirii obiectivelor şi de consultanţă, concepută cu scopul de a
adăuga valoare şi de a îmbunătăţi activităţile unei entităţi. Funcţia de audit intern, cu ocazia evaluării controlului intern, stabileşte:
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dacă controlorul intern a depistat toate riscurile;
dacă pentru toate riscurile identificate a găsit procedurile cele mai adecvate;
dacă lipsesc controalele în anumite activităţi;
dacă există controale redundante.
În acest condiţii, transformă în recomandări toate aceste constatări şi concluzii asupra controlului intern prin raportul de audit pe care îl
va înainta managerului (2). Auditul intern oferă departamentelor din organizaţie, consiliului director, consiliului de administraţie o opinie independentă şi obiectivă asupra managementului riscului, controlului şi guvernării, măsurînd şi evaluînd eficacitatea acestora în atingerea
obiectivelor stabilite ale organizaţiei.
Auditul intern are trei principale preocupări (3):
 raportează managerului la cel mai înalt nivel, pentru că acesta este cel care poate lua decizii, respectiv directorului executivului sau consiliului de administrare;
 evaluează şi supervizează sistemul de control intern;
 oferă consiliere pentru îmbunătăţirea managementului pe baza analizei riscurilor asociate activităţilor auditabile.
Auditul intern intră în cultura organizaţiei atunci cînd managerul apelează la auditori. În aceste fel, auditul intern devine o funcţie responsabilă, caracterizată prin independenţă.
Prin urmare, dacă compania autohtonă decide să creeze un serviciu audit intern, problema primordială este găsirea specialiştilor calificaţi pentru funcţia dată.
Sînt posibile mai multe variante: atragerea auditorilor interni deja formaţi din companiile unde asemenea serviciu există, de exemplu
„Big Fourth”, sau alte companii internaţionale, doar că atunci apare problema motivării acestor specialişti; recrutarea angajaţilor din secţiile
contabilă şi financiară care deja cunosc afacerea cu asumarea unor costuri pentru instruirea şi perfecţionarea acestora; şi, în final, angajarea
absolvenţilor cu studii superioare în domeniul contabilităţii şi finanţelor. Ultima modalitate este mai puţin eficientă, deoarece costurile pentru
pregătirea şi instruirea specialiştilor tineri sînt considerabile.
În cadrul entităţilor economice unde serviciul audit intern face parte din cultura organizaţiei, auditorul este acceptat şi solicitat. O atitudine controversată faţă de auditul intern este simţită la entităţile unde persistă absenţa conformităţii cu reglementările existente, eficienţa scăzută, abuzul de putere denaturări şi delapidări de active.
Serviciului audit intern are funcţie complexă în cadrul organizaţiei şi presupune o bună pregătire generală a persoanelor recrutate.
Această funcţie implică relaţii permanente cu managementul de linie şi cu managementul general şi, nu în ultimul rînd, o disponibilitate în
pregătirea sistematică a auditorului pentru fiecare misiune de audit intern. În acelaşi timp, în activitatea auditorilor interni şi în relaţia
acestora cu managementul, trebuie să se observe o creştere a eficienţei de comunicare, de la o perioadă la alta, şi o implicare efectivă în problemele cu care se confruntă entitatea în vederea atingerii obiectivelor prestabilite. Auditul intern se înscrie în conceptele noi cum ar fi: managementul riscurilor, valoare adăugată, conducere corporatistă ş.a.
De regulă, companiile internaţionale susţin instruirea angajaţilor. O astfel de susţinere reprezintă un factor motivant pentru atragerea
profesioniştilor. Există părerea că angajarea unui specialişti calificat într-o anumită funcţie îl scuteşte pe angajator de cheltuieli privind instruirea lui sistematică. Aceasta însă nu se referă şi la serviciul audit intern. Auditorul trebuie să înţeleagă procesul de producere, tehnologiile
care se modifică permanent, experienţa entităţilor similare în domeniul tehnologiilor şi inovaţiilor etc.
Calificarea de auditor intern poate fi obţinută prin intermediul certificării internaţionale CIA (Certified Internal Auditor). În procesul de instruire
specialistul acumulează cunoştinţele de bază, sistematizează conceptele misiunii de audit intern, studiază Standardele Internaţionale de Audit Intern,
realizarea proiectelor de audit intern. Pentru a obţine certificatul de calificare, se susţin patru examene de specialitate „teste on-line” în limba engleză.
Avînd în vedere importanţa şi necesitatea activităţii auditorilor interni, cel puţin în cadrul entităţilor publice, pentru asigurarea stabilităţii
acestora considerăm necesară realizarea unei atestări la nivel naţional al auditorilor interni paralel cu certificarea auditorilor prin sistemele
internaţionale de certificare, care poate fi obţinută numai de cei care se implică într-o pregătire corespunzătoare.
În acest fel, entitatea va fi interesată să investească în pregătirea profesională a auditorilor interni, în vederea valorificării experienţei dobîndite de aceştia în activitatea practică, iar auditorii interni vor avea o siguranţă a viitorului profesiei lor, ceea ce îi va determina să se implice în
problemele entităţilor şi să propună soluţii viabile. Desigur, rămîne în continuare posibilitatea de a se transfera la alte entităţi pentru „mici“
avantaje, dar aceasta va fi mult mai redusă, datorită investiţiei pe care au realizat-o în profesie pe specificul entităţii unde funcţionează.
Pregătirea profesională a auditorilor presupune anumite costuri care însă vor fi justificate de activitatea eficientă a serviciului audit intern.
Pregătirea auditorilor interni poate fi realizată printr-o activitate gen masterat, specifică învăţămîntului superior conform procesului de la Bologna.
Această activitate trebuie să înceapă prin stabilirea universităţilor care vor putea organiza asemenea masterate cu respectarea curriculelor universitare, recunoscute de buna practică în domeniu şi a modalităţilor de finalizare a acestora.
Curriculele universitare vor fi realizate de universităţi, în colaborare cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe, avînd structura pe trei
semestre pentru a fi recunoscute internaţional şi avizate de Ministerul Educaţiei, iar la susţinerea tezelor de master, pentru obţinerea diplomei
de master, vor participa în comisiile de examen şi specialişti din cadrul Ministerului de Finanţe.
Studiile de masterat vor permite participarea în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de auditori interni a tinerilor absolvenţi, care au obţinut deja atestatul de auditor intern. De asemenea, posesorii diplomei se pot bucura de acesta şi pentru cariera lor profesională.
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INVESTIŢIA ÎN CAPITALUL UMAN – CAUZA FUNDAMENTALĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE
Les investissements dans la sphère humaine – la cause principale du développement durable
Lilia DUMBRĂVEANU,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Rezumat: Conceptul de capital uman se referă la faptul că oamenii investesc în ei înşişi prin educaţie, formare, îngrijire medicală sau alte activităţi,
care sporesc veniturile viitoare prin creşterea cîştigurilor pe întreaga durată a vieţii. Investiţia în capitalul uman reprezintă orice activitate menită să asigure
o sporire a calităţilor productive ale persoanei, în scopul obţinerii unor venituri suplimentare într-o perioadă ulterioară şi presupune beneficii atît pentru
individ, firme, cît şi societate. Dezvoltarea capitalului uman presupune importante investiţii în sistemul educaţiei publice şi asigurarea condiţiilor necesare
pentru furnizarea unor servicii de calitate. Doar o educaţie de calitate poate asigura şi spori potenţialul de inovaţie şi adaptare a societăţilor moderne,
atingerea unor performanţe înalte, capitalizînd calităţile specifice ale economiei moderne, întemeiată pe cunoştinţe, informaţie şi competiţie. Noutatea
ştiinţifică s-ar rezuma în abordarea sistemică a capitalului uman prin prisma corelaţiei dintre educaţie, sănătate şi migraţiune.
Cuvinte-cheie: investiţie, cheltuieli, capital uman, învăţămînt, educaţie, student, angajat, firmă, societate, formare continuă, creştere economică, viitor,
migraţie, exod de creiere, locuri de muncă, salariu, calităţi productive, tehnologii informaţionale, finanţe, etc.
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