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CUVÂNT ÎNAINTE
În cadrul reformei economice din ţara noastră, actul managerial presupune, ca un
atribut deosebit de important, controlul permanent şi sistematic asupra activităţilor
economice ale întreprinderii – indiferent de structurile organizatorice şi forma de
proprietate în care acestea se realizează, precum şi asupra activităţii unităţilor
administrativ-teritoriale sau ale instituţiilor publice care gestionează bunuri, atât din
domeniul public, cât şi din cel privat.
Controlul este o funcţie a conducerii care asigură cunoaşterea şi perfecţionarea
modului de gestionare a activelor şi datoriilor şi de orientare, organizare şi desfăşurare a
activităţii de producţie, distribuţie, comercializare, promovare etc. Cunoaşterea de către
factorii interesaţi a modului de desfăşurare a activităţilor economice în condiţii de
legalitate şi liberă iniţiativă este o cerinţă a managementului modern al întreprinderii.
Cunoaşterea este un obiectiv imperios necesar şi managementului entităţilor
economice (întreprinderilor) din orice domeniu de activitate în vederea coordonării
acţiunilor orientate către maximizarea eficienţei şi eficacităţii. De asemenea, cunoaşterea
situaţiei economico-financiare a întreprinderilor serveşte în luarea deciziilor referitoare la
relaţiile comerciale.
În condiţiile economiei de piaţă, controlul ca formă de cunoaştere are în vedere:
interesele entităţilor, orientate spre maximizarea profitului, interesele terţilor (respectiv
parteneri comerciali, instituţii financiare, instituţiile publice sau de interes public, alte
entităţi interesate etc.) şi interesele statului.
Prin control, conducerea îşi asigură informarea dinamică, reală şi exactă, ceea ce
determină concluzii de valoare şi decizii de calitate. Controlul pătrunde în esenţa
fenomenelor şi contribuie efectiv la o conducere ştiinţifică şi eficientă, sesizează
aspectele negative în momentul în care acestea se manifestă ca tendinţă şi intervine
operativ pentru prevenirea şi eliminarea cauzelor care le generează.
Controlul nu se rezumă să constate şi identifice eventualele vulnerabilităţi sau riscuri
din activitate, ci contribuie şi la previzionarea acestora, la luarea măsurilor necesare de
atenuare a efectelor în vederea îmbunătăţirii desfăşurării activităţii, precum şi a eliminării
posibilităţilor apariţiei deficienţelor şi anomaliilor.
Pentru maximizarea profitului, pe lângă evaluarea rezultatelor în raport cu
obiectivele stabilite, controlul contribuie şi la identificarea şi prevenirea tendinţelor şi
fenomenelor care necesită decizii de corecţie.
Controlul public în România se efectuează de către Curtea de Conturi, Ministerul
Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de
Inspecţie Fiscală, Direcţia generală de antifraudă fiscală, Direcţia generală a Vămilor.
Aceste organisme realizează un control extern sub diferite forme în ceea ce priveşte
obligaţiile diferitelor entităţi publice, a societăţilor, în calitatea lor de contribuabili etc.,
precum şi un control intern al activităţii proprii.
Totodată, entităţile îşi organizează controlul financiar propriu necesar bunei
gestionări a activelor şi datoriilor, dar şi în instituţiile publice este reglementată activitatea
de control managerial / intern şi audit public intern cu privire la utilizarea fondurilor
publice şi administrarea patrimoniului public.
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Dezvoltarea economică socială a ţării în perioada de tranziţie şi consolidare a
economiei de piaţă presupune cunoaşterea temeinică de către stat a legităţilor universal
valabile, a legilor economice proprii economiei de piaţă, precum şi aplicarea lor justă la
condiţiile concrete din ţara noastră. Asigurarea cerinţelor esenţiale ale legilor economice
presupune perfecţionarea continuă a activităţilor economico-sociale, a formelor şi
metodelor de conducere a întregii economii. Realizarea acestui deziderat impune din
partea statului nu numai elaborarea de acte normative ci şi organizarea şi exercitarea
unui control ferm şi riguros asupra întregii economii.
Aceasta demonstrează necesitatea activităţii de control determinată de cauze
obiective şi în primul rând de formele de proprietate, producţia de mărfuri şi de acţiunea
legilor economice specifice economiei de piaţă.
Toate aspectele menţionate mai sus sunt tot atâtea idei ce conturează faptul că între
metodele administrative de conducere, un loc aparte, prioritar, îl ocupă controlul, sub
multiplele sale forme de manifestare, căruia îi este consacrată această lucrare.
În acest context, lucrarea se ocupă cu studiul metodologiei, precum şi a organizării
şi exercitării activităţii de control în general, control financiar-contabil şi fiscal, în special,
atât din punct de vedere practic, cât şi aplicativ. Demersul său metodico-didactic îşi
propune să ofere celor interesaţi modalităţile cele mai eficiente pentru înţelegerea şi
aprofundarea tuturor aspectelor legate în special de controlul financiar-contabil, să
formeze o gândire logică, independentă în practicarea acestei profesii, precum şi
deprinderile necesare.
În acest sens, lucrarea se adresează, în primul rând, celor care în facultăţi (licenţă şi
master) sau alte forme de pregătire profesională studiază controlul financiar-contabil.
Ea este destinată, în al doilea rând, practicienilor în domeniul controlului financiarcontabil, inspectorilor fiscali, experţilor contabili, analiştilor financiari şi altor specialişti
care doresc să aprofundeze valenţele informaţionale ale acestui domeniu.
La redactarea lucrării ne-au folosit de o bogată legislaţie şi literatură străină, dar mai
ales autohtonă. Adresăm mulţumiri normalizatorilor români (Ministerul Finanţelor
Publice, Curtea de Conturi etc.) pentru străduinţa de a crea şi perfecţiona un sistem de
control financiar.
Apreciem, de asemenea, interesul şi competenţa profesională a specialiştilor din
învăţământul superior, cercetare şi practică în domeniul controlului financiar-contabil
pentru cărţile, studiile şi punctele de vedere proprii ce au văzut lumina tiparului şi care
ne-au fost de un real folos în redactarea lucrării.
Ne-am bucurat de sprijinul calificat al editurii, tipografiei, redactorului şi
procesorilor de text, care s-au îngrijit de pregătirea operativă şi apariţia în cele mai bune
condiţii a lucrării, drept pentru care le mulţumim.
Mulţumim, aprioric, cititorilor noştri, studenţi (licenţă şi master), cadre didactice,
specialişti care vor avea răbdarea şi interesul să lectureze şi să folosească această carte.
Suntem conştienţi de faptul că lucrarea poate fi îmbunătăţită, că poate face obiectul
unor reflecţii critice, unor sugestii şi propuneri pe care le aşteptăm cu atenţia cuvenită şi
pe care le vom recepţiona cu plăcere şi distinsă consideraţie şi le vom avea în vedere la o
eventuală ediţie.
Bucureşti, octombrie 2020
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Autorii,

CAPITOLUL I
NEVOIA DE CONTROL FINANCIAR: CONCEPT
1.1. CONTEXTUL GENERAL ŞI
CONTROLULUI FINANCIAR

NECESITATEA

OBIECTIVĂ

A

1.1.1.CONTEXTUL GENERAL
Societatea românească a parcurs o perioadă de profunde transformări, generate de
trecerea de la un sistem social, politic şi economic centralizat la un sistem democratic
care preocupă, atât economiştii, oamenii de acţiune - guvernanţi şi politicieni - cât şi
oamenii de ştiinţă, ceea ce pune în centrul întrebărilor şi implicit al răspunsurilor,
problematica economică.
Trecerea României la o economie de piaţă, al cărui fundament îl constituie
proprietatea privată şi al cărui mecanism presupune coroborarea şi îmbinarea organică a
legilor pieţei cu acţiunea statului, s-a dovedit a fi un proces complex şi cu largi implicaţii,
un proces dificil şi de durată. Economia de piaţă nu este lipsită, însă, de inechităţi şi
abuzuri, iar unele dintre acestea sunt grave, dar, în acelaşi timp, este evident faptul că
întreprinderea particulară, modernă şi spiritul întreprinzător, cuplat cu democraţia
politică, oferă cea mai bună perspectivă de păstrare a libertăţii pe multiple planuri şi oferă
cele mai accesibile căi de dezvoltare economică şi prosperitate generală. Premiza
libertăţii, a riscului şi a şansei este factorul care leagă economiile de piaţă moderne cu
democraţia politică.
Autonomia entităţilor economice poate fi înţeleasă numai într-un sistem de
interacţiuni şi interdependenţe în care fiecare, indiferent de domeniul şi forma de
organizare a activităţii sale, are nevoie de ceilalţi, conduşi ei înşişi de propriile lor
interese. Într-o economie de piaţă, în care activităţile economice se concretizează în
obţinerea profitului şi a satisfacţiilor, această libertate a entităţilor economice trebuie
înţeleasă ca o răspundere, ca o imensă responsabilitate pe care acestea o au faţă de sine,
faţă de celelalte entităţi, faţă de societate.
În societatea contemporană, economia de piaţă, ca o formă de organizare a vieţii
economice, în care raportul dintre cerere şi ofertă determină principiile de prioritate în
organizarea producţiei şi realizarea bunurilor, are ca “actor” principal entitatea
(întreprinderea). În condiţiile unor restricţii obiective cum ar fi cele materiale, umane,
financiare, sociale, informaţionale, legislative etc., precum şi ca urmare a unei intervenţii
mai mult sau mai puţin ample a autorităţilor publice, entitatea are libertatea de decizie şi
de mişcare, hotărând autonom ce, cum, cât şi chiar pentru cine să producă, să consume, să
investească, să economisească, urmărindu-şi propriile interese de a obţine profit sau cel
mult de a supravieţui.
Economia de piaţă, în esenţa sa este o economie mixtă, mai mult sau mai puţin
liberă, guvernată de legi specifice acesteia, între care cele ale pieţei sunt determinante jocul preţurilor, profitul, presiunea concurenţei, incertitudinii şi riscului etc. Într-un
asemenea context, entitatea-întreprinderea, este obligata să le cunoască şi să le respecte
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întrucât ea este un element component care se mişcă într-un mecanism economic,
concurenţial, căruia trebuie să i se integreze pentru a-şi asigura funcţionarea.
Semnificativ în acest sens este faptul că într-o economie de piaţă responsabilitatea
socială a entităţii, aceea de a-şi folosi resursele şi de a se lansa în activităţi desemnate să-i
crească profitul, funcţionează atâta timp cât respectă regulile jocului, presupunând o
competiţie deschisă, dură, dar liberă şi corectă. În acelaşi timp este responsabilitatea
celorlalţi dintre noi de a stabili un cadru legal, astfel încât, “un individ, urmărindu-şi
propriul interes să fie condus de o mână invizibilă”, aşa cum nota Adam Smith, “spre un
scop public sau un bine social care a fost în intenţia sa”. Dar această responsabilitate
socială, entitatea nu şi-o asumă întotdeauna automat şi direct, deoarece ea nu constituie,
în totalitate, un obiectiv esenţial al preocupărilor sale.
Abordarea globală a entităţii (întreprinderii), ne obligă să relevăm faptul că, pe
fondul unei responsabilităţi sociale - mai mult sau mai puţin conştientizate, aceasta
urmăreşte, aşa cum s-a mai precizat, obiective multiple, şi este supusă în acelaşi timp unor
restricţii (constrângeri) economice şi sociale. Altfel spus, activitatea şi responsabilitatea
entităţii (întreprinderii) nu poate fi explicată şi stăpânită într-o economie de piaţă numai
printr-o optică pur economică. Pe de o parte, problematica teoretică şi practică în
domeniu relevă că întreprinderea privată urmăreşte trei scopuri principale supravieţuirea, profitul şi dezvoltarea. Pe de altă parte, entitatea economică este supusă
diferitelor presiuni din partea statului, sindicatelor, asociaţilor de consumatori care o
obligă să-şi asume obiectivele sociale, etice şi ecologice, adesea în concurenţă cu
obiectivul ei pur economic.
Obiectivele entităţii (întreprinderii) vizează, în esenţă, obţinerea de profit dar în
acelaşi timp supravieţuirea, dezvoltarea şi chiar perenitatea acesteia, care la rândul lor
decurg din scopurile financiare - echilibru, rentabilitate şi creştere. Toate aceste activităţi
ale întreprinderii se desfăşoară într-un mediu social specific constituit din: salariaţi,
furnizori, creditori, clienţi, sistemul bancar, instituţiile financiare etc., care la rândul lor
există în mediul general social al economiei de piaţă ce cuprinde: cadrul economic, cadrul
juridic, influenţele guvernamentale, influenţele internaţionale, factorii socio-culturali,
factorii demografici etc.
Plecând de la faptul că scopul primar al oricărei entităţi economice este de a obţine
un profit corespunzător în raport cu resursele utilizate, în acest cadru, aspectul de prim
ordin al managementului este administrarea resurselor, gestiunea economică şi în speţă,
gestiunea financiară. În literatura economică managementul este frecvent asimilat
“dirijării judicioase a resurselor umane, materiale şi financiare” în scopul funcţionării
echilibrate a fiecărei subdiviziuni structurale şi a entităţii în ansamblu.
În economia de piaţă orice entitate economica doreşte să realizeze profit. Entităţile
economice sunt supuse examenului riguros, exigent, dar drept al pieţii, având la bază
raportul cerere-ofertă, care operează după criteriul eficienţei, al concordanţei activităţilor
economice cu nevoile reale ale consumatorilor. În aceste condiţii pentru a produce profit,
entităţile economice trebuie să aibă o înaltă capacitate de adaptare la cerinţele şi
legităţile pieţei, ale concurenţei loaiale. Pe lângă iniţiativa liberă şi aportul material,
financiar, uman-fizic şi de inteligenţă - o condiţie esenţială a obţinerii profitului este
informaţia operativă şi reală cu privire la active, datorii şi capitaluri proprii, activitatea
economică şi comercială desfăşurată şi rezultatele acesteia - profit sau pierdere.
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Cunoaşterea condiţiilor economice şi financiare, în raport cu cerinţele şi legităţile
pieţei în care se derulează activitatea entităţilor economice, previne situaţiile de încetare a
plăţilor şi de faliment, asigură profitul. Cunoaşterea situaţiei patrimoniului1, a capacităţii
acestuia de a genera profit, a solvenţei comerciale ori de faliment în care se pot afla
entităţile economice, la un moment dat, este asigurată cu ajutorul atât al contabilităţii
reale, operative şi ştiinţific organizate, cât şi al controlului financiar - contabil,
organizat şi exercitat în mod exigent şi competent.
În condiţii de legalitate şi liberă iniţiativă, cunoaşterea de către factorii interesaţi a
acestor obiective este o cerinţă esenţială a conducerii pe baza criteriilor de profit.
Informaţia de calitate, reală, corecta şi operativă privind poziţia financiară şi rezultatele
obţinute, precum şi cea a evoluţiei acestora, previne riscurile, deficienţele, lipsurile, în
general ineficienţa şi asigură libera iniţiativă economică în condiţii de concurenţă loială.
Cunoaşterea este necesară, în primul rând conducerii entităţilor economice
(companii naţionale, regii autonome, societăţi , societăţi agricole, alte categorii) şi
personalului acestora şi în al doilea rând, se ştie că orice entitate economică are nevoie de
un grad ridicat de încredere - certitudine din partea terţilor entităţi economice, parteneri
de afaceri.
Această cunoaştere a situaţiei activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii
(situaţia poziţiei financiare) şi a performanţelor financiare ale entităţilor economice se
realizează cu ajutorul documentelor contabile (registre contabile, situaţii financiare,
deconturi, etc.) şi a evidenţei tehnico-operative şi contabile. Asigurarea corectitudinii,
exactităţii şi realităţii acestor informaţii constituie o responsabilitate majoră a
controlului financiar-contabil.
Prin control, conducerea entităţii îşi asigură informarea dinamică, reală, preventivă,
care ridică valoarea concluziilor şi calitatea deciziilor. Controlul pătrunde în esenţa
fenomenelor şi contribuie efectiv la conducerea ştiinţifică şi eficientă, sesizează aspectele
negative în momentul în care acestea se manifestă ca tendinţă şi intervine operativ pentru
prevenirea şi lichidarea cauzelor. Controlul nu se rezumă să constate manifestarea
neajunsurilor, nu este numai concomitent şi ulterior, ci, în primul rând, este bazat pe
previziunea desfăşurării activităţii, a posibilităţilor apariţiei deficienţelor şi anomaliilor
(control preventiv). Pentru obţinerea profitului maxim, pe lângă evaluarea rezultatelor în
raport cu obiectivele şi normele stabilite, controlul contribuie şi la prevenirea tendinţelor
şi fenomenelor care necesită decizii de corecţie.
Controlul asigură perfecţionarea, creşterea profitului în condiţii de concurenţă liberă
şi loială. Controlul, ca formă de cunoaştere este lipsit de sens dacă nu se manifestă şi ca
formă de perfecţionare a modului de gestionare a activelor materiale şi băneşti şi de
organizare şi conducere a activităţii entităţii economice.
Controlul este o necesitate obiectivă şi subiectivă, dar nu este un scop, ci un mijloc
de perfecţionare a activităţii executive, inclusiv a procesului de conducere a acesteia.
În acelaşi timp, în cadrul relaţiilor şi interrelaţiilor dintre entităţi economice, care se
creează în condiţiile economiei de piaţă, controlul, prin activitatea sa, poate contribui nu
numai la bunăstarea şi dezvoltarea acestora, ca atare, ci şi la creşterea economică, la

1

Colasse B, 2009, Analiza financiară a întreprinderii, traducere Neculai Tabară, Editura TipoMoldova,
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progresul tehnic şi economico-social, la competitivitatea şi deschiderea economiei
româneşti, atât de necesară.
1.1.2. NECESITATEA OBIECTIVĂ A CONTROLULUI FINANCIAR
Explicarea în detaliu a problemelor ce fac obiectul controlului în general şi cu
precădere a celui financiar creează condiţiile fundamentării ştiinţifice a activităţii de
control.
Una dintre aceste probleme deosebit de importante, pentru înţelegerea caracterului
ştiinţific al activităţii de control, se referă, în primul rând, la faptul dacă controlul este sau
nu o necesitate obiectivă. Pornind de la acest considerent, urmează a fi abordate celelalte
probleme care se pot grupa astfel: trăsăturile fundamentale ale controlului; principiile
organizatorice ale controlului; funcţiile controlului; obiectul controlului; metoda
controlului; valorificare controlului.
Atât teoria cât şi practica dovedesc şi demonstrează în mod indubitabil existenţa, pe
de o parte a bazei economice, iar pe de altă parte a suprastructurii generată de baza care
explică că indiferent de voinţa oamenilor aceştia intra în relaţii de producţie şi totodată în
relaţii de schimb în postura de cumpărători şi producători, adică într-un sistem de
concurenţă (sistem economic unde fiecare are libertatea să producă şi să vândă ce-i
convine în condiţiile cele mai favorizante). Indiferent de locul pe care îl ocupă, de
cumpărători sau producători, conducerile entităţilor economice trebuie să declanşeze un
control sistematic de natură socio-economică pentru obţinerea din activitatea desfăşurată
a unor rezultate cât mai bune. Se poate deci concluziona că, dacă baza şi suprastructura
sunt obiective şi controlul este o necesitate obiectivă.
Dacă baza generează suprastructurile, acestea din urmă acţionează asupra
perfecţionării bazei, a propulsării acesteia înainte.
Una din principalele suprastructuri generate de bază este statul, care la noi ocupă un
loc deosebit, fiind definit în Constituţia României la articolul 1 alineatul 3 ca stat de drept
democratic şi social.
Statul joaca un rol deosebit de important în conducerea ştiinţifică a societăţii, în
rezolvarea problemelor pe care le ridică construcţia socio-economică a ţării, mai ales în
etapa actuala de tranziţie spre economia de piaţă. Prezenţa statului de drept democratic şi
social în ansamblul desfăşurării activităţilor socio-economice, reprezintă indiscutabil o
necesitate obiectivă. Elaborarea programului de dezvoltare economico-socială de către
statul de drept democratic şi social presupune cel puţin trei elemente esenţiale:
a) cunoaşterea legităţilor sociale universal valabile;
b) acţiunea legilor proprii economiei de piaţă;
c) aplicarea justă la condiţiile ţării noastre şi la fiecare etapă de edificare a
economiei de piaţă, a legităţilor universal valabile şi a legilor economice proprii
economiei de piaţă.
În consecinţă acţiunile întreprinse de statul de drept pentru punerea în aplicare a
programelor de dezvoltare economico-socială, trebuie să corespundă legilor economice
obiective, ceea ce presupune perfecţionarea continuă a activităţii economice şi sociale, a
formelor şi metodelor de conducere a întregii economii şi impune totodată, nu numai
elaborarea de directive, ci şi organizarea şi exercitarea unui control ferm, sistematic şi
competent în toate sectoarele vieţii economice şi sociale. Aceasta demonstrează cu
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prisosinţă că necesitatea acţiunii de control este determinată de cauze obiective,
precum caracterul conştient al procesului de transformare a societăţii şi de
particularităţile legilor economice care acţionează în edificarea şi consolidarea
economiei de piaţă. Menţionăm, de asemenea, că practica a dovedit că necesitatea
controlului prezintă un caracter obiectiv, întrucât nici o activitate nu se poate desfăşura cu
randament scontat dacă lipseşte controlul, care contribuie la:
a) îmbunătăţirea disciplinei muncii în toate domeniile de activitate
b) instaurarea unui climat de ordine şi disciplină în gospodărirea mijloacelor
materiale şi băneşti
c) respectarea şi aplicarea fermă şi intransigentă a legislaţiei ţării de către toţi
membrii societăţii indiferent de locul pe care îl ocupă
d) organizarea şi conducerea ştiinţifică a întregii activităţi social economice pe baza
coordonatelor stabilite la elaborarea programelor de dezvoltare
e) buna desfăşurare a procesului de transformare a deciziei în acţiune şi a acţiunii în
rezultate mai eficiente, întrucât oricât ar fi de bune deciziile, pentru transpunerea
în viaţă a acestora, a conta numai pe forţa justeţei lor fără a le controla cum se
aplică în practică, înseamnă a adopta o atitudine idealistă şi până la urmă a leza
interesele generale ale societăţii.
Ţinând seama de cele arătate mai sus, tratarea cu indiferenţă a controlului de către
factorii de răspundere ar aduce imense pagube economiei naţionale şi ar produce serioase
dezechilibre economico-financiare.
Răspunzând la întrebarea dacă controlul este sau nu o necesitate obiectivă, nu
trebuie neglijat nici aspectul ce se referă la conştiinţa oamenilor. A nega necesitatea
controlului ca urmare a faptului că în conştiinţa oamenilor nu mai există unele mentalităţi
înapoiate, retrograde, în special cele ce privesc dobândirea averilor fără muncă, ar
însemna o mare greşeală. Controlul, după cum bine este ştiut, determină o nouă atitudine
a oamenilor faţă de muncă, faţă de proprietate, stimulează spiritul de iniţiativă şi
răspundere în muncă, stimulează cinstea şi corectitudinea.
1.2. ATRIBUTELE MANAGEMENTULUI ENTITĂŢII (ÎNTREPRIDERII)
ŞI CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR
Din punct de vedere etimologic noţiunea de „control” provine din expresia
latinească „contra rolus”, prin care se înţelege „verificarea unui act duplicat după
original”2.
Controlul, în accepţiunea lui semantică, este o analiză permanentă sau periodică a
unei activităţi, a unei situaţii pentru a urmări mersul şi pentru a lua măsuri de
îmbunătăţire. În acelaşi timp el semnifică şi o supraveghere continuă, morală sau
materială, ca şi stăpânirea unei activităţi, a unei situaţii. Aspecte interesante relevă, însă,
şi alte definiţii, potrivit cărora controlul este o verificare, o inspecţie atentă a
corectitudinii unui act sau o acţiune de supraveghere a cuiva, a ceva, o examinare
minuţioasă sau putere de a conduce, ca un instrument de reglementare a unui mecanism,
a unui proces.
2

Ghiţă M., 1995, Controlul financiar - componentă a mecanismului economiei de piaţă, Editura
Universitaria, Craiova, pg. 6
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Activitatea de control mai poate fi definită ca funcţie a conducerii, instrument de
conducere, mijloc de cunoaştere a realităţii şi de corectare a erorilor. Deasemenea,
controlul este definit drept procesul prin care se verifică şi se măsoară realizarea
cantitativă şi calitativă a performanţelor, a sarcinilor sau lucrărilor, pe care le compară cu
obiectivele planificate şi indică măsurile de corecţie, ce apar ca necesare.
Privit din punct de vedere al misiunii sale, controlul este o componentă intrinsecă a
managementului, iar din punct de vedere al exercitării sale este o activitate umană,
autonomă şi specifică, care serveşte atât conducerii entităţilor şi partenerilor ei, cât şi
autorităţilor publice şi chiar populaţiei.
Pe baza acestor consideraţii exhaustive constatăm că acesta este un atribut al
conducerii entităţii (întreprinderii), o funcţie a conducerii şi, în acelaşi timp, este o
activitate independentă. În această calitate, de funcţie a conducerii, controlul vizează
maximizarea parametrilor ce se referă la rezultate obţinute şi la creşterea vitezei de
realizare a lor.
În acelaşi sens, există şi ideea, conform căreia, controlul face parte din desfăşurarea
fiecărei funcţii a întreprinderii (tehnică, comercială, financiară, administrativă, de
personal), ca şi a funcţiei direcţiei generale. Datorită importanţei sale, sistemul de control
financiar poate fi considerat ca instrument indispensabil managementului pentru
supravegherea permanenta a activităţii unei entităţi, cu scopul de a lua la timp deciziile
ce se impun, privind fiecare funcţie în parte dar şi ansamblul entităţii.
Managementul reprezintă efortul de a organiza activitatea de conducere în raport cu
legităţile pieţei în vederea cunoaşterii şi perfecţionării modului de gestionare a
potenţialului entităţilor şi de a preveni apariţia riscurilor, deficienţelor şi lipsurilor în
activitatea acesteia.
Managementul se constituie într-o adevărată stare de spirit, care se opune tot mai
mult rămânerii în urmă şi pasivităţii, transformându-se într-un interes public general,
pentru obţinerea eficienţei maxime din orice acţiune, aceasta pentru că presupune analiza
mediului economic şi prognoza evoluţiei lui, pregătirea deciziilor în domeniu. De
asemenea, gestiunea financiară a entităţii înseamnă pregătirea, fundamentarea, luarea şi
executarea deciziilor financiare ale acesteia.
În acest sens economistul francez Henry Fayol, considerat, alături de F.W. Taylor
drept părinte al ştiinţei conducerii, definea conducerea întreprinderii prin cinci funcţii
principale: previziunea, organizarea, comanda, coordonarea şi controlul.
Controlul este un atribut al conducerii de la toate nivelurile ierarhice. Toate
persoanele care deţin funcţii de conducere, indiferent de nivelul lor ierarhic sau de
domeniul de activitate, trebuie să planifice, organizeze şi coordoneze aplicarea măsurilor
suficiente pentru a oferi o asigurare rezonabilă asupra faptului că scopurile şi obiectivele
vor fi îndeplinite.
Atributele (funcţiile) conducerii reprezintă un tot unitar, ele se condiţionează
reciproc. Ca urmare, conducerea nu poate fi privită ca o trecere succesiva de la o funcţie
la alta, urmând ca totul să se reia de la capăt. Controlul reprezintă atât funcţia
finalizatoare a procesului de conducere, cât şi funcţia care furnizează elementele necesare
pentru realizarea în condiţii corespunzătoare a celorlalte atribute ale conducerii3:

3
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Figura nr. 1. Controlul şi celelalte atribute ale conducerii.
Fără informaţiile colectate în urma controlului conducerea nu-şi poate îndeplini în
mod corespunzător celelalte atribute ale sale (previziunea, organizarea, coordonarea şi
antrenarea).
Astfel, pe baza informaţiilor obţinute prin intermediul controlului, conducerea
cunoaşte realitatea, modificările intervenite în mediul intern şi mediul extern al entităţii şi
pe această bază:
a) apreciază calitatea deciziilor (politicilor) luate anterior şi eficacitatea măsurilor
întreprinse pentru realizarea lor.
În urma acestei aprecieri conducerea ia noi decizii care modifică previziunile,
structurile organizatorice, procedurile de coordonare şi de antrenare (stimulare sau
sancţionare) a personalului.
b) analizează şi evaluează riscurile şi abaterile care ameninţa atingerea
obiectivelor fixate, pe domenii de activitate şi pe responsabilităţi.
În acelaşi timp, controlul ca atribut distinct al conducerii de la diferite niveluri nu
poate fi exercitat cu eficienţa necesară fără ca în timpul exercitării lui să fie luate măsurile
operative care se impun. Aceste măsuri luate cu ocazia controlului ţin de celelalte atribute
ale conducerii, ele modifică unele din deciziile anterioare sau impun respectarea lor, în
funcţie de noile circumstanţe intervenite.
Indiferent de nivelul de la care se exercita, indiferent de activităţile controlate şi
indiferent de obiectivele urmărite, controlul se derulează în trei etape succesive, cărora le
corespund trei componente distincte:
a. Compararea situaţiei care ar trebui să existe (ideale, dorite) cu situaţia de fapt
(reale);
b. Analiza şi evaluarea riscurilor care ameninţa activitatea verificată şi a abaterilor
de la parametrii stabiliţi;
c. Valorificarea constatărilor.
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Intrări in sistemul de control

a) Compararea
Situaţia ideală - Situaţie reală
b) Analiza şi evaluarea riscurilor şi abaterilor
c) Valorificarea constatărilor
Îmbunătăţirea
activităţilor
controlate

Autoperfecţionarea
controlului

Ieşiri
Figura nr. 2. Etapele controlului4
Intrările în subsistemul de control se compun din informaţiile necesare stabilirii
celor 2 termeni: situaţia ideală şi reală.
Situaţia ideală (dorită) se stabileşte pe bază:
 deciziilor (politicilor) şi măsurilor hotărâte de conducerea de la diferite niveluri;
 prevederilor şi restricţiilor legislative;
 existenţelor scriptice din contabilitate (vezi inventarierea)
 recomandărilor auditului intern;
 programelor de activitate (de producţie, de desfacere etc.);
 procedurilor de lucru aprobate sau standardizate etc.
Situaţia ideală poate fi abordată sub forma unor obiective fixe (control de
conformitate) sau sub forma unor obiective mobile (control al eficacităţii), aşa cum se va
arăta mai jos.
Situaţia reală (de fapt) se stabileşte de către conducătorii din ierarhia entităţii, de
către auditorii interni şi externi sau de către unele organe ale statului, cu ajutorul unor
proceduri şi tehnici specifice sau comune, cum sunt: inspecţia, care constă în examinarea
documentelor şi registrelor precum şi a activelor corporale, inclusiv prin inventarierea
fizică a acestora. Acestui procedeu îi corespund verificările documentare, verificările
faptice precum şi utilizarea în control şi audit a instrumentelor informatice;
 observarea, constă în urmărirea unui proces sau proceduri efectuate de alte
persoane, precum şi în utilizarea anumitor simţuri (văz, miros, pipăit, auz) pentru
aprecierea anumitor situaţii;
4
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 investigaţia (interviul, interogarea), constă în obţinerea de informaţii de la cei
controlaţi sau auditaţi, ca răspuns la cererile (chestionarele) controlorilor sau
auditorilor;
 confirmarea, constă în primirea de răspunsuri scrise sau orale din partea unei terţe
părţi independente (confirmarea de către clienţi, debitori, bănci a soldurilor
conturilor respective);
 calculul, constă în reconstituirea unor calcule din documente şi din registrele
contabile pentru a testa corectitudinea lor (verificare aritmetică). Reconstituirea
urmăreşte şi corectitudinea transferurilor de informaţii, a parcursului anumitor
sume de la documentele de sinteză şi până la sursele primare (vezi pista de audit);
 procedurile analitice, constau în analiza tendinţelor, fluctuaţiilor, corelaţiilor etc.,
cu ajutorul unui sistem de indicatori, etc.
Asupra acestor proceduri (instrumente) folosite pentru stabilirea situaţiei de fapt
vom reveni pe parcursul prezentei lucrări.
Pe baza rezultatelor la care s-a ajuns în urma comparării, se trece la analiza şi
evaluarea rezultatelor sau a abaterilor, la stabilirea şi delimitarea factorilor de influenţa şi
a cauzelor, la determinarea consecinţelor şi a responsabilităţilor. În cadrul acestei etape se
evaluează riscurile şi măsurile ce trebuie luate, se fixează concluziile controlului.
Valorificarea constatărilor este etapa finalizatoare a procesului de control. În
funcţie de concluziile la care s-a ajuns în etapele precedente ale controlului şi în funcţie
de toleranţele admise (praguri de semnificaţie), în cadrul acestei etape se definitivează şi
se declanşează un ansamblu de măsuri menite să ducă atât la influenţa activităţilor
controlate cât şi la autoperfecţionarea controlului.
În interiorul subsistemului de control, între cele trei componente ale lui, trebuie să
existe în primul rând o legătură (conexiune) directă, în sensul că oricărei intrări în
subsistem trebuie să-i corespundă o ieşire. Controlul nu se justifică dacă nu se declanşează, prin intermediul ieşirilor, ansamblul de măsuri necesare pentru perfecţionarea
activităţilor controlate, pentru prevenirea şi eliminarea neajunsurilor, pentru sancţionarea
vinovaţilor.
Ieşirile din subsistemul de control sunt formate din: măsuri operative luate în timpul
controlului pentru redresarea situaţiei, îmbunătăţirea activităţii şi sancţionarea vinovaţilor;
dispoziţii obligatorii date celor controlaţi; rapoarte şi informări către organele de
conducere care au dispus controlul sau care au competenţa şi sarcina să ia măsurile care
se impun; propuneri pentru mai bună fundamentare a deciziilor conducerii la diferite
niveluri, pentru perfecţionarea procedurilor şi normelor interne sau a sistemului legislativnormativ etc.
Ieşirile din subsistemul de control diferă în funcţie de subordonarea ierarhică a
organelor de control şi în funcţie de obiectivele controlate, dar aceste ieşiri, trebuie, în
toate cazurile, să ducă la reducerea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor
entităţii sau activităţii controlate, la întărirea legalităţii şi îmbunătăţirea activităţilor
respective şi prin aceasta să contribuie la perfecţionarea intrărilor în sistemul de control.
Între cele trei componente ale subsistemului de control, pe lângă această legătură
directă, ia naştere şi o conexiune inversă menită să asigure stabilitatea şi dezvoltarea
subsistemului. Cu ocazia valorificării concluziilor controlului, se pot constata unele
confuzii şi inexactităţi strecurate în derularea controlului, ceea ce impune fie refacerea
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acestuia, fie luarea unor măsuri menite să contribuie la perfecţionarea muncii de control şi
a sistemului de control.
La toţi autorii care s-au ocupat de teoria managementului întreprinderii şi ştiinţei
conducerii, găsim, cu modificări insignifiante, cele cinci funcţii de mai sus. Constatăm că
aceştia, indiferent de specialitatea lor, rezervă controlului un loc bine precizat între
funcţiile entităţilor economice şi anume la sfârşitul ciclului de realizare a procesului
managerial.
În acest context, controlul este la nivel micro şi macro economic, o funcţie eficientă
şi necesară a managementului, armonizând interesele individuale cu cele ale
colectivităţii şi ale societăţii într-un tot unitar.
Controlul financiar, parte integrantă a managementului şi a gestiunii financiare,
constituie în acelaşi timp, expresia unei necesităţi obiective ca formă de cunoaştere, ceea
ce îi conferă o sferă mult mai largă şi cu semnificaţii multiple care depăşesc interesul
strict al entităţii. Mai mult, acelaşi control care se efectuează în cadrul entităţii are o triplă
semnificaţie fiind în acelaşi timp un control pentru sine (un control interior), un control
pentru alţii (un control exterior) şi un control pentru stat (un control public).
Indiferent pentru cine şi pentru ce scop s-ar efectua controlul, el este în acelaşi timp
un proces de cunoaştere a trecutului, de apreciere a prezentului şi de descifrare a
viitorului, în legătură cu activitatea entităţii şi cu performanţele ei economico-financiare.
Totodată, controlul financiar este un proces de cunoaştere, o practică ce incită la studiu,
acţiune şi reflecţie. De asemenea, acesta asigură protecţia intereselor ce gravitează în
jurul întreprinderii, furnizând o viziune globală asupra ei. El constituie, în acelaşi timp, un
factor de securitate şi autonomie pentru societate, apare ca un instrument de reglementare
a activităţii entităţilor economice, precum şi ca un ghid pentru cei ce iau hotărâri la orice
nivel, ajută la sancţionarea entităţilor economice ineficiente şi incompetente, ca şi la
recompensarea celor competitive. Cu alte cuvinte, controlul contribuie la integrarea
întreprinderii în mecanismul economiei de piaţă printr-o activitate managerială
complexă şi continuă.
Controlul reprezintă un mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a
deficienţelor şi de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea legalităţii.5
Managementul întreprinderii include în mod necesar gestiunea resurselor
întreprinderii, gestiunea economică şi în special gestiunea financiară, precum şi deciziile
cu privire la procurarea şi repartizarea resurselor, atât a celor materiale şi umane, cât şi a
celor financiare şi informaţionale.
Gestiunea resurselor întreprinderii are ca scopuri esenţiale, pe de o parte, să asigure
sistematic fondurile necesare echipării ei, conform obiectului de activitate, producându-le
la timpul dorit şi la cel mai mic cost, fără să-i afecteze independenţa sa faţă de terţi,
posibilităţile activităţii sale industriale sau comerciale, pe de altă parte, să controleze ceea ce este primordial - buna utilizare a fondurilor şi rentabilitatea operaţiunilor cărora le
sunt alocate.
Gestiunea economică este o categorie economică care constă în ansamblul de
operaţiuni prin care se asigură gospodărirea, administrarea şi valorificarea activelor unei
entităţi economice, încredinţat unei persoane numită administrator. Se referă la activităţile
5
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