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PREFAŢA 

Viaţa confirmă faptul că secolul XXI va trebui să fie secolul în care 

performanţa trebuie implementată şi consolidată în toate domeniile. Dacă 

sec. XX a fost secolul managementului, evoluţia firească a societăţii pe o 

treaptă superioară şi constrângerile de natură financiară impun să facem 

apel la un tip de performanţă în care normele pe baza cărora ne-am 

consolidat ca naţiune şi pe care, temporar le-am abandonat, să le 

reconsiderăm şi mai ales să le stabilim ca standarde de performanţă pentru 

toţi indivizii şi toate instituţiile din toate domeniile vieţii economico-

sociale. O astfel de schimbare impune ca ştiinţa să devină pionul de bază, să 

stabilizeze România care, în ultimii 30 de ani a fost într-o stare permanentă 

de dezechilibru, s-a comportat ca un pendul, doar în zona politică, între 

executiv şi legislativ. 

Deficitul de performanţă acumulat şi stornat sistematic timp de 30 de 

ani, impune ca prioritate zero pentru România instaurarea performanţei 

în toate domeniile, ca singură soluţie de a ne salva ca naţiune. În jurul 

acestei nevoi am construit cartea. Consider că pe parcursul celor şase 

capitole am reuşit să surprind tabloul economico-social-moral al societăţii 

într-un mod real, fără a mă putea detaşa - ca un observator, deşi mi-am 

propus acest lucru, tocmai de aceea rezultatul este un alt tip de carte, mult 

mai accesibilă celor interesaţi să schimbe în bine societatea românească, 

am prezentat experienţa internaţională în domeniu şi ce ar trebui preluat sau 

adaptat României, am elaborat soluţii de implementare a performanţei şi 

metodologia pentru auditul performanţei. 

Am definit o parte din conceptele cu care am operat în carte şi anume: 

performanţă, interes naţional, integritate morală, siguranţă şi securitate 

naţională, concepte care ar trebui să devină standarde de performanţă 

pentru toate instituţiile statului şi nu numai. Schimbările propuse în carte 
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sunt profunde, vin pe fondul unor eşecuri pe care România le-a acumulat, la 

care am asistat ca orice român şi au la bază experienţă, studiu, abilitate şi 

competenţă demonstrată pe parcursul carierei în calitate de inginer, 

economist şi profesor. Cartea se adresează în primul rând studenţilor, 

masteranzilor şi doctoranzilor din învăţământul tehnic şi socio-economic, 

tineri care trebuie să-şi găsească adevăratele repere la care să se raporteze 

atât ca indivizi, cât mai ales ca viitori profesionişti, managerilor instituţiilor 

publice şi private, cadrelor didactice şi celor care au fost aleşi cu încredere 

de populaţia ţării. 

În speranţa că subiectul prezintă interes şi trezeşte speranţa că 

această schimbare pe care o propun este extrem de ieftină, cu rezultate 

sigure şi sustenabile, aştept propuneri de a colabora la îmbunătăţirea şi 

implementarea soluţiilor propuse. Autoare aduce mulţumiri d-lui Dr. ing. 

Doru Gabriel Epure, pentru contribuţia adusă la elaborarea cărţii. 

 

Prof. dr. Maricica Stoica 

Bucureşti, septembrie 2020 
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CAPITOLUL 1 

AUDIT - NOŢIUNI FUNDAMENTALE,  

EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ 

1.1. Conceptul de audit, tipuri şi standarde de audit 

Evoluţia economico-socială, de mediu şi morală a societăţii contempo-

rane a impus, pe fundalul unor evenimente şi acţiuni cu consecinţe negative 

asupra Terrei şi locuitorilor ei induse de acţiunea oamenilor în cadrul unor 

instituţii, colectivităţi sau individual, nevoia îndreptării acestora prin acţiuni 

de stopare a perpetuării lor în timp şi spaţiu. Astfel, activitatea de audit a 

depăşit caracterul constatator de tip financiar, făcând loc unor audituri 

specializate pe activităţi şi domenii care au rol fie de evaluare în vederea 

elaborării unor propuneri de stopare a unor consecinţe negative în viitor, fie 

de certificare privind conformarea acestora cu normele şi reglementările în 

vigoare. În aceste condiţii, auditul capătă noi valenţe şi devine o activitate 

obligatorie pe care fiecare instituţie trebuie să o solicite pentru a-şi asigura 

funcţionarea. Indiferent de tipul auditului acesta se finalizează într-un 

Raport de audit care, de obicei, este public. 

În acest context, auditul poate fi definit ca o activitate de obţinere 

şi examinare ştiinţifică, independentă a unor probe de audit prin 

prisma unor standarde, norme, legi, în scopul de a emite judecăţi de 

valoare corective pentru a nu mai repeta greşelile asupra altor 

situaţii sau stări de lucruri asemănătoare în viitor. 

În funcţie de consecinţele negative a unor acţiuni pe care omenirea le-

a produs şi suportat, s-au elaborat diverse standarde specifice diverselor 

domenii şi activităţi care au capătă în timp caracter obligatoriu de a fi 

respectate pe plan internaţional. Constatarea respectării acestor standarde 

are la bază tot o activitate de audit, numit audit de certificare, care are rolul 
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de a evalua dacă activitatea, produsul, serviciul respectă prevederile 

standardului în vigoare şi de a face recomandări de remediere într-un 

interval de timp, în scopul emiterii unui atestat (certificat) pe baza căruia 

se confirmă respectarea standardului respectiv. 

În funcţie de domeniul pe care îl reglementează au fost elaborate 

standarde pe următoarele domenii:  

- În domeniul auditului financiar, s-au elaborat Standarde 

Internaţionale de audit ale Organizaţiei Internaţionale ale Instituţiilor 

Supreme de Audit (INTOSAI), Ghiduri (norme profesionale privind 

Calitatea auditului şi de Etica a auditorilor), bazate pe Ghidul European de 

Implementare a Standardelor de Auditare INTOSAI. Activitatea de audit are 

la bază atât standarde de audit, cât şi o serie de reglementări legale care 

sunt recunoscute de către instanţele judiciare şi fiscale. Standardele de 

audit reprezintă setul de concepte, principii directoare, proceduri şi 

metode pe baza cărora auditorul public extern determină ansamblul 

etapelor şi procedurilor de verificare, care să permită atingerea 

obiectivului fixat. În România, standardele proprii de audit ale Curţii de 

Conturi definesc principiile de bază şi stabilesc un cadru unitar de aplicare 

a procedurilor şi a metodelor utilizate în desfăşurarea auditului public 

extern, cu scopul de a asigura calitatea activităţii. Acestea sunt elaborate pe 

baza Standardelor de audit ale Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor 

Supreme de Audit şi ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor şi 

urmăresc aplicarea celor mai bune practici de audit. 

- În domeniul financiar, sunt elaborate Standarde Internaţionale de 

Raportare financiară, Standarde Internaţionale de Contabilitate. Scopul 

acestor standarde este acela de a asigura o mai bună concordanţă între 

principii şi reguli, astfel încât să poată satisface mai bine raporturile care 

trebuie să existe între contabilitate şi fiscalitate şi să cuprindă unele reguli 

referitoare la contabilitatea din timpul exerciţiului de raportare financiară.  

- În domeniul mediului, s-au elaborat numeroase acte normative 

care reglementează următoarele aspecte: Legislaţie orizontală şi reglemen-

tări; Calitatea aerului; Schimbări climatice; Gestiunea deşeurilor; Calitatea 

apei; Protecţia naturii; Controlul poluării şi managementul riscului; 

Etichetare ecologică; Substanţe periculoase; Organisme Modificate Genetic 
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şi Biosecuritate; Zgomot; Politici de mediu. În domeniul mediului s-au 

adoptat standardele în domeniul SMM (Sistemul de management de 

mediu), la nivel european EMAS (Environment Management and Audit 

Scheme) şi la nivel internaţional ISO14001 şi ISO19001. Având în vedere 

faptul că problemele legate de mediu, securitate, risc şi sănătate impun o 

abordare integrată a sistemelor de management al calităţii, mediului, 

protecţiei sănătăţii şi riscului, Standardul ISO 19011 abordează integral 

problemele de mediu şi calitate. 

- În domeniul construcţiilor s-au adoptat Standardele eurocod (EN 

1990 Eurocod1 până la EN 1999 Eurocod 9), care reglementează modul de 

evaluare a încărcărilor în construcţii şi de calcul al structurilor de 

rezistenţă alcătuite din diverse materiale. Aceste standarde recunosc 

responsabilitatea autorităţilor de reglementare din fiecare stat membru şi 

au păstrat dreptul acestora de a stabili la nivelul lor naţional valori din 

reglementări de securitate care continuă să difere de la un stat la altul (de 

exemplu calculul la acţiuni seismice). Statele membre ale UE şi ale AELS 

recunosc eurocodurile care servesc ca standarde de referinţă pentru 

următoarele utilizări: 

 ca mijloc de a proba conformitatea clădirilor şi a lucrărilor ingine-

reşti cu cerinţele esenţiale din Directiva Consiliului 89/106/CEE, în 

particular Cerinţa Esenţială nr. 1. - Stabilitatea şi rezistenţa mecanică 

- şi Cerinţa Esenţială nr. 2 - Securitate în caz de incendiu; 

 ca bază de specificaţii în contractele de lucrări de construcţii şi 

serviciile tehnice asociate; 

 cadru de specificaţii tehnice armonizate la produsele pentru 

construcţii (EN şi ATE). 

 

Pentru aspecte legate de calitatea în construcţii, verificarea şi 

expertizarea proiectelor şi execuţia construcţiilor, controlul de stat al 

calităţii construcţiilor, recepţia lucrărilor de construcţii pe faze de execuţie, 

întocmirea cărţii tehnice, atribuirea contractelor de proiectare, execuţie, 

achiziţii dotări şi echipamente, aprobarea, autorizarea şi avizarea 

proiectelor s-au elaborat acte normative de către ministerele responsabile, 

unele din ele au devenit legi. 


