
REZUMAT SINTETIZAT 

 

Teza de doctorat intitulată ”Documentația de audit - dezvoltări și aprofundări în contextul socio economic 

actual”, reprezintă o diseminare amplă a referințelor contabile și de audit financiar la nivel internațional și 

european, în baza cărora s-au construit obiectivele, metodologia de cercetare teoretică și aplicativă, rezultatele, 

concluziile și viitoarele cercetări.  

Produsul finit al activității de audit financiar este ”Raportul auditorului independent”(raport) asupra situațiilor 

financiare pe baza Standardelor Internaționale de Audit. Cercetarea critică a situațiilor financiare prin audit are 

ca rezultat concluzia conform căreia, informațiile oferă (sau nu) o imagine fidelă și corectă, pe baza căreia 

utilizatorii iau decizii. Altfel spus, prin acest raport informațiile capătă un nou sens, devin mult mai credibile 

decât erau înainte de a fi auditate. Ce se află în spatele acestui raport? Cum se fundamentează, având în vedere o 

uriașă răspundere a celui (celor) care semnează raportul și consecințele ce decurg în urma lui? Niciodată 

entitatea auditată nu vede și nici nu primește ”radiografia” întregii activități depuse de echipa de audit care 

formează ”documentația de audit” și în baza căreia, după o evaluare temeinică a tuturor dovezilor colectate, prin 

calitatea și cantitatea probelor, se emite opinia de audit. Documentația rămâne proprietatea capitalului intelectual 

al auditorului și subiectul fierbinte care obligă să justifice concluziile exprimate prin raport. Tot ceea ce nu se 

vede de către public, de către entitate, dorim să dezvăluim o parte din acest capital intelectual al auditorului, fără 

a avea pretenția că am demonstrat tot ceea ce trebuie să conceapă și să efectueze auditorul pentru a demonstra pe 

argumente științifice opinia de audit. Documentația de audit este la vedere prin controlul de calitate al 

CAFR/ASPAAS ca membru cu drept de vot a IFAC și orice sesizare a lipsei de independență sau conflict poate 

fi sesizată către ASPAAS ca organism de supraveghere conform Directivelor europene. Toate aspectele celor 5 

capitole, au obiective demonstrate care argumentează motivația cercetării noastre, este un subiect actual, util 

mediului academic, de formare și dezvoltare a specialiștilor în domeniu. Fiecare capitol are contribuțiile lui, sunt 

reliefate prin obiective, puternic motivate, cu rezultate, opinii, concluzii. Primele trei secțiuni dezvoltă scopul 

cercetării, epistemologia cercetării, rezultatele prin activitatea științifică originalitatea lucrării, 5 capitole puternic 

legate între ele sub aspect teoretic și practic matematica, statistica puternic utilizată în audit financiar sunt discret 

aplicate și studiile noastre de caz din cap. 4 și 5. Secțiunea 4 încheie teza cu concluzii generale, contribuții 

științifice și câteva idei de cercetări viitoare.  


