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În data de 14 mai 2013, Comitetul Organizațiilor Sponsorizatoare ale Comisiei Treadway (COSO) a emis 

versiunea revizuită a documentului său Controlul intern — Cadru general (Cadrul general). Cadrul 

general revizuit va ajuta la o mai bună implementare a controlului intern, dar aplicarea unor ajustări 

suplimentare ar garanta alinierea controlului intern la nivel global și ar ajuta organizațiile să își gestioneze 

mai bine riscurile și să își îmbunătățească performanța generală. 

Comitetul pentru Profesioniști Contabili Angajați (PAIB) al Federaţiei Internaţională a Contabililor (IFAC) a 

participat îndeaproape la procesul de revizuire, prin doi reprezentanți în consiliul consultativ al COSO 

pentru proiect. În plus, Comitetul PAIB a înaintat două scrisori oficiale de comentarii la ambele proiecte 

de expunere privind controlul intern emise de COSO. 

Principalele caracteristici ale Cadrului general revizuit 

Cadrul general revizuit utilizează aceeași definiție a controlului intern ca și versiunea anterioară și se 

bazează pe aceleași cinci elemente ale controlului intern: mediul de control, evaluarea riscului, activitățile 

de control, informare și comunicare, activități de monitorizare. De asemenea, Cadrul general continuă să 

pună accent pe importanța raționamentului conduceri în elaborarea, implementarea și desfășurarea 

controlului precum și în evaluarea eficacității acestui control. 

Care sunt, prin urmare, diferențele? În prezent, Cadrul general revizuit: 

 articulează conceptele fundamentale care stau la baza celor cinci elemente sub forma de 17 principii 

directive și a unor aspecte esențiale mai detaliate; 

 ia în considerare modificările contextuale, cum ar fi escaladarea globalizării, a complexității și a 

reglementărilor, importanța din ce în ce mai mare a tehnologiei și ridicarea nivelului așteptărilor legate 

de o mai bună supraveghere a guvernării și prevenire a fraudei; 

 extinde obiectivul activităților de la ”utilizarea eficace și eficientă a resurselor entității” la ”eficacitatea 

și eficiența operațiunilor entității, inclusiv obiectivele de performanţă financiară și operațională, 

precum și protejarea activelor împotriva pierderilor;” 

 lărgește obiectivul de raportare de la ”situaţii financiare publicate” la ”raportare financiară și non-

financiară internă și externă”; și  

 furnizează metode suplimentare și exemple relevante pentru operațiuni, conformitate și obiectivele de 

raportare non-financiară. 

COSO a mai emis două publicații suplimentare. 

 Instrumente ilustrative pentru evaluarea eficacității sistemului de control intern ajută utilizatorii la 

evaluarea eficacității controlului intern în baza dispoziţiilor din Cadrul general. 

 Controlul intern al raportării financiare externe: colecție de metode și exemple ajută utilizatorii atunci 

când doresc să aplice Cadrul general pentru obiective de raportare financiară externă. 

http://www.coso.org/
http://www.ifac.org/about-ifac/professional-accountants-business
http://www.ifac.org/publications-resources?publication-type=23&source=36&issues=&language=87&tag=82&keyword=Search+Publications&x=54&y=9&sort=date


 

Cadrul general revizuit va înlocui Cadrul general inițial la sfârșitul anului 2014, oferind organizațiilor 

suficient timp pentru tranziție. COSO anticipează un proces de tranziție destul de facil pentru acele 

organizații care au aplicat în mod corespunzător Cadrul general inițial (1992). De fapt, noile principii și 

puncte de interes ar trebui să ajute organizațiile să identifice domeniile acoperite și cele unde pot exista 

lacune. 

Opinia Comitetului PAIB al IFAC 

Comitetul PAIB IFAC aplaudă COSO pentru faptul că este unul dintre primii și cei mai importanți lideri în 

domeniul controlului intern, începând cu publicarea Cadrului general inițial și continuând cu o serie de 

publicații conexe de înaltă calitate. Comitetul este de acord că, deși multe dintre conceptele de bază ale 

Cadrului general inițial și-au dovedit valoarea în timp, era necesară o revizuire ca urmare a evoluțiilor de 

la nivel global din ultimii ani, inclusiv crizele financiare. 

Totuși, deși Cadrul general revizuit reprezintă un pas înainte pentru formularea principiilor pentru un 

control intern eficient și integrarea mai multor considerente relevante pentru mediul de afaceri complex de 

la momentul actual, rămân multe de făcut pentru a promova și armoniza îndrumările privind gestionarea 

riscurilor și controlul intern la nivel mondial și pentru a sprijini mai bine organizațiile în tratarea 

numeroaselor provocări de ordin economic, social și de mediu cu care se confruntă.  

Comitetul PAIB consideră că este în interesul pe termen lung al COSO să continue îmbunătățirea 

Cadrului său general pentru a-l face mai relevant pentru comunitatea globală generală și provocările cu 

care aceasta se confruntă și este gata să sprijine COSO în vederea progresului în acest domeniu. 

Comitetul PAIB a formulat o serie de recomandări pentru dezvoltarea ulterioară. 

 Pentru ca acest Cadru general să rămână relevant într-un mediu caracterizat de o integrare globală 

sporită, COSO trebuie să își integreze mai mult Cadrul general pentru controlul intern cu Cadrul 

general pentru gestionarea riscurilor într-o întreprindere (ERM), publicat în 2004, și să îl alinieze mai 

bine la conceptele și terminologia din alte cadre generale, standarde și îndrumări referitoare la 

guvernare, gestionarea riscurilor și controlul intern din întreaga lume. Aceasta va permite 

organizațiilor să facă din controlul intern o parte naturală și integrată a structurilor lor de guvernare și 

a procedurilor generale de gestionare a riscurilor. 

 Cadrul general ar trebui să adopte o perspectivă mai amplă decât limitarea sa actuală la controlul 

intern asupra raportării, operațiunilor și conformității, de exemplu, prin extinderea definiției controlului 

intern astfel încât să se permită includerea altor domenii, cum ar fi strategia de afaceri și finanțele, în 

care controlul intern joacă, de asemenea, un rol esențial. Înainte de seria de crize financiare, multe 

organizații se concentrau prea mult pe controalele raportării financiare. Aceste crize au arătat că 

multe, dacă nu chiar majoritatea riscurilor care afectau organizațiile erau generate de circumstanțe 

externe. Acestea includ riscurile sociale și de mediu în creștere cu care se confruntă organizațiile, 

cum ar fi combaterea amenințărilor și profitarea de oportunitățile legate de încălzirea globală. 

 Având în vedere că realizarea obiectivelor reprezintă nucleul definiției COSO pentru controlul intern, 

stabilirea obiectivelor trebuie inclusă în componentele de control intern. Acest lucru ar asigura o mai 

bună aliniere cu Cadrul general conex ERM al COSO, care include stabilirea obiectivelor ca o 

componentă separată și subliniază faptul că întărirea sistemelor de control intern ale entității poate fi 

realizată numai prin prisma obiectivelor organizației. 



 

 Cadrul general trebuie să alinieze mai mult diferitele concepte și cu terminologia legată de 

gestionarea riscurilor și controlul intern cu celelalte standarde, îndrumări și cadre generale care au 

fost emise de la elaborarea Cadrului general inițial. Acest aspect include definițiile riscului și 

controlului intern, echilibrarea aspectelor pozitive și negative ale riscurilor și reanalizarea conceptelor 

dificil de înțeles, cum ar fi apetitul pentru risc și controalele inerente. 

Dialogul constructiv 

IFAC este bine poziționat pentru a facilita un dialog constructiv cu normalizatorii de standarde îndrumări 

și cadre generale din domeniul guvernării, gestionării riscurilor și controlului intern din întreaga lume în 

ceea ce privește modul în care ar putea fi aliniate mai bine pe viitor terminologia, diferitele concepte și 

îndrumările
1
. 

Alinierea sporită la nivel internațional reprezintă un obiectiv ambițios și plin de provocări, dar beneficiile 

potențiale sunt semnificative. Este responsabilitatea celor care se ocupă de elaborarea, implementarea, 

utilizarea și impunerea dispozițiilor și îndrumărilor privind guvernarea, gestionarea riscurilor și controlul 

intern să colaboreze pentru a realiza o terminologie, concepte și îndrumări aliniate la nivel global, care să 

fie relevante pentru toată lumea. IFAC și Comitetul PAIB așteaptă cu nerăbdare să contribuie la acest 

efort de colaborare. 

 

Îndrumări suplimentare ale IFAC 

În ciuda existenței unor îndrumări robuste pentru controlul intern, cum ar fi Cadrul general revizuit al 

COSO, adeseori aplicarea acestor îndrumări este sortită eșecului sau necesită îmbunătățiri suplimentare 

în multe organizații. Prin Îndrumarea Internațională de Bune Practici Evaluarea și îmbunătățirea 

controlului intern al organizațiilor (IFAC, 2012), Comitetul PAIB oferă un ghid practic concentrat pe modul 

în care profesioniștii contabili angajați își pot sprijini organizația în evaluarea și îmbunătățirea controlului 

intern ca parte integrantă a sistemului său de guvernare și a gestionării riscurilor. Îndrumarea este un 

material complementar orientărilor existente pentru controlul intern și are la bază acele aspecte legate de 

controlul intern care cauzează adeseori dificultăți în practică. Atât îndrumarea completă, cât și un rezumat 

executiv al acesteia sunt disponibile gratuit pe site-ul IFAC. 
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1 Aceasta este una din recomandările din Studiul global privind gestionarea riscurilor și controlul intern (IFAC, 2011). 
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