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Rezumat
Actuala criză globală, în care scandalurile financiare s-au amplificat, a atras atenţia
asupra unor factori care ar putea fi atribuiţi unor deficienţe în domeniul eticii
profesionale. În timp ce codurile de conduita prezintă regulile şi principiile ce trebuie
respectate de fiecare profesionist în domeniul auditului, mediul de afaceri modern, în
continuă schimbare şi afectat de criza globală, pune auditorul în faţa a nenumărate
provocări; acesta este motivul pentru care este imperative necesar ca auditorul să
respecte de fiecare dată cerinţele etice, atenuând astfel riscul de audit şi protejând
imaginea entităţii auditate.Prin utilizarea de metode de cercetare adecvate, precum
observarea neparticipativă, analiza documentelor, metode interpretative, lucrarea îşi
propune să identifice principalii factori care ar putea afecta responsabilitatea
auditorului în ceea ce priveşte etica, analizând totodată relaţia dintre etică şi
competenţele tehnice ale auditorului.
Cuvinte cheie: etică, responsabilitate, competenţă, independenţă, obiectivitate
Clasificare JEL: M42, G01, G02

1. INTRODUCERE
Auditorii financiari joacă un rol extrem de important în societate ca urmare a faptului că
oferă investitorilor încrederea necesară în situaţiile financiare auditate.
Pentru a fi in măsură să ofere această încredere, auditorii trebuie să demonstreze în
permanenţă competenţă şi un comportament etic ireproşabil.
Societatea oferă autonomie profesiei de auditor, cu condiţia ca întreaga expertiză să
servească interesului public şi ca membrii să adere la codurile de conduită ale profesiei.
Percy (Pearcy, 2007 apud Ali Mansouri, Reza Pirayesh, Mahdi Salehi, 2009, p. 17)
identifică următoarele aspecte de care sunt interesaţi utilizatorii situaţiilor financiare:
- Situaţiile financiare reflectă realitatea;
- Companiile nu vor da faliment;
- Companiile au un sistem de control intern şi de audit bine organizat şi reglementat şi
sunt protejate împotriva fraudei şi erorii;
- Companiile activează în baza regulilor şi reglementărilor stabilite;
- Companiile vor fi administrate în mod responsabil şi competent;
- Companiile adoptă o atitudine responsabilă în ceea ce priveşte factorii de mediu şi
sociali.
Calitatea auditului este factorul principal în procesul de audit. Fără calitatea auditului
procesul de audit este lipsit de sens. Calitatea auditului depinde în mod direct de competenţa
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auditorului şi de respectarea de către acesta a principiilor etice. Este necesar ca auditorii
profesionişti să fie cât mai calificaţi în activitatea lor, altfel nu sunt în măsură să câştige
încrederea publicului. Competenţa este dezvoltată prin educaţia formală, examenele
profesionale, precum şi prin participarea la cursuri de audit. Toate acestea contribuie ca
auditorii să fie din ce în ce mai competenţi în menţinerea şi atitudinii lor profesionale.
O particularitate esenţială a auditorilor se referă la asumarea responsabilităţii de a acţiona
în interes public. Aceasta presupune asumarea responsabilităţii în ceea ce priveşte asigurarea
conformităţii cu cele cinci principii fundamentale de etică: integritatea; obiectivitatea;
competenţa profesională şi atenţia cuvenită ; confidenţialitatea; comportamentul profesional.
Etica şi calitatea sunt componente esenţiale ale succesului în profesia de audit, în vederea
armonizării cerinţelor pieţei concurenţiale, ale clientelei şi reglementărilor din ce în ce mai
solicitante. Din aceste motive, auditorul este în permanenţă subiectul unor întrebări referitoare
la etică şi în poziţia de a lua una sau mai multe variante de decizii, care adesea se referă la
riscul de bună imagine profesională.
2. COMPETENŢĂ ŞI CALITATE ÎN PROFESIA DE AUDIT
Este deja recunoscut faptul că succesul procesului de audit este, în mare măsură,
condiţionat de asigurarea independenţei auditorului; altfel, gradul de încredere în opinia de
audit este extrem de limitat.
Lipsa de competenţă determină auditorul să se bazeze în mod nejustificat pe managementul
clientului în ceea ce priveşte întrebările adresate şi evaluarea răspunsurilor. Se pune problema
dacă, în aceste condiţii, auditorul este capabil să deruleze cu succes angajamentul de audit.
2.1 Rolul auditorilor
Funcţia de auditare finală a raporturilor financiare a existat încă înaintea publicării de către
Luca Pacioli a metodeidublei înregistrări contabile în 1494. Auditorii şi auditul îşi au originile
în Italia şi Anglia, în secolul al 13-lea (Brown, 1968).
Ceea ce diferenţiază funcţia de audit din zilele noastre de funcţia de audit din vremea lui
Luca Pacioli este că aceea din perioada contemporană se face obligatoriu de către autorităţile
de reglementare ale organismelor financiare.
În orice caz, funcţia de audit poate fi considerată ca având valoare adăugată doardacă publicul
are încredere în procesul de audit, ceea ce conferă credibilitate situaţiilor financiare auditate.
În această situaţie, obiectivul principal pentru auditorul financiar este reprezentat de
calitatea auditului. Întrebarea care se pune este dacă există o relaţie pozitivă directă între
competenţă şi calitatea auditului.
2.2 Competenţa – cheia succesului în profesia de audit
Ca şi în alte profesii, succesul în audit impune cunoştinţe solide şi competenţă în domeniul
respectiv.
În perioada actuală se manifestă în mod pregnant nevoia de competenţă în audit şi
contabilitate, inclusiv de training adecvat şi experienţă, precum şi experienţa în toate aspectele
activitatea de audit.
Acesta este şi motivul pentru care profesia pune un accent deosebit pe programele de
educaţie profesională în domeniul auditului şi contabilităţii, pentru a asigura menţinerea
acestor informaţii cu privire la ultimele idei şi tehnici în materie de audit şi contabilitate. Este
unanim acceptată necesitatea ca auditul să fie desfăşurat cu diligenţă profesională cuvenită de
către personal care au competenţă, training şi experienţa adecvată în audit.
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Pentru profesia de audit, succesul depinde de educaţia, studiul/cercetarea si respectiv
formarea în domeniul respectiv, admiterea în profesie după obţinerea calificărilor necesare.
În ceea ce priveşte educaţia tehnică adecvată, calificarea şi aptitudinile necesare pentru
desfăşurarea activităţii, acestea presupun studii superioare în contabilitate şi audit, experienţă
contabilă substanţială, abilitatea de a utiliza proceduri adecvate sistemului de lucru
computerizat şi participarea la programe de educaţie continuă. În plus, auditorii ar trebui să
aibă abilitatea de a recunoaşte indiciile de nereguli şi să-şi menţină actualizate cunoştinţele în
domeniul pregătirii şi identificării neregulilor.
Competenţa auditorilor şi calitatea procesului de audit, precum şi atitudinea şi
comportamentul în furnizarea serviciilor de audit au impact asupra stabilităţii socioeconomice la nivel mondial.
3. RESPONSABILITATEA ETICĂ A AUDITORULUI
3.1 Etica – principii - nevoia de etică în audit
În sens larg, etica poate fi definită ca un set de principii sau valori morale.
La nivel de individ, există diferenţe în ceea ce priveşte atât principiile şi valorile morale,
cât şi importanţa pe care acesta o acordă acestor principii. Aceste diferenţe sunt rezultatul
experienţelor, succeselor şi eşecurilor reportate de fiecare persoană, precum şi influenţele
mediului în care au trăit (părinţi, profesori, prieteni).
Filozofii, organizaţiile religioase sau alte grupuri au delimitat diverse serii de principii sau
valori morale pe care le-au apreciat ca fiind ideale.
Punerea în aplicare a acestor serii de principii sau valori recomandate a fost realizată prin
diverse modalităţi, cum ar fi: legi şi regulamente, doctrine religioase, coduri de etică
profesională ale diverselor grupuri, cum ar fi de exemplu: grupul profesioniştilor contabili,
precum şi codurile de conduită aplicabile în cadrul unor organizaţii (bănci, instituţii etc.).
Conform lui Borges Mediros (2007), responsabilitatea eticii profesionale poate fi
conceptualizată ca un set de comportamente tehnice şi sociale cerute de membrii grupului sau
clasei la care membrul este conectat.
Comportamentul etic este vital pentru funcţionarea societăţii de o manieră ordonată.
Nevoia de etică este atât de mare pentru societate, încât numeroase principii şi valori
morale să fie încorporate în legi.Totuşi, ca urmare a caracterului subiectiv al anumitor valori,
acestea nu pot fi incluse în legi, fără ca acestea să însemne că principiile au o importanţă
însemnată pentru societate.
Atunci când vorbim despre comportament imoral, fiecare individ are repere subiective, pe
care le consideră ca fiind normale, cuvenite; abaterile de la ceea ce fiecare consideră a fi
cuvenit în anumite circumstanţe reprezintă comportament imoral.
Comportamentul imoral poate avea drept cauze fie diferenţa dintre normele morale ale unei
persoane de cele ale societăţii în ansamblu, fie atitudinea egoistă, individualistă a unei
persoane care decide să se abată în mod conştient de la valorile sale morale, cu scopul de a
obţine în acest mod anumite avantaje materiale, putere etc.; în această ultimă categorie se
încadrează: scandalurile politice – care sunt generate de dorinţa avidă de putere; scandalurile
financiare – motivate de lacomia excesivă; trisarea la examene – cauzată de lene, indolenţă,
care se doresc a fi compensate în această manieră necinstită.
Respectarea cerinţelor Codului de Conduită atât din punct de vedere profesional, cât şi etic,
va atrage recunoaşterea sa de către ceilalţi membri ai clasei şi ai societăţii în ansamblu.
De aceea, este esenţială desfăşurarea în mod adecvat a activităţilor profesionale, în
conformitate cu codurile etice de conduită ale profesiei, atenuând în acest mod riscurile
percepute de echipa de audit şi prevenirea întâmpinării de probleme şi de către alte firme de
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audit, pierderea credibilităţii şi riscul de imagine pentru acestea.
3.2 Rezolvarea dilemelor etice – metode şi provocări
O dilemă etică poate fi definită la modul general ca o situaţie în care se află o persoană
care trebuie să ia o decizie privind comportamentul adecvat de urmat.
Auditorii se confruntă în cursul activităţii lor profesionale cu numeroase dileme etice.
Pentru a veni în sprijinul celor care sunt puşi în situaţia de a rezolva o dilemă etică, au fost
definite cadre de referinţă formalizate, având ca obiectiv identificarea problemelor cu caracter
etic şi alegerea acţiunilor adecvate de întreprins, utilizându-se în acest sens valorile proprii ale
persoanei în cauză.
O modalitate relativ simplă de rezolvare a dilemelor etice este „metoda celor şase paşi” 3,
care se prezintă astfel:
 Obţinerea informaţiilor relevante;
 Identificarea problemelor etice pe baza informaţiilor obţinute;
 Determinarea persoanelor sau grupurilor afectate de deznodământul dilemei şi a
modului în care vor fi ele afectate;
 Identificarea alternativelor de care dispune persoana care trebuie să rezolve dilema;
 Identificarea consecinţelor probabile ale fiecărei alternative;
 Decizia privind actiunile adecvate de întreprins.
În rezolvarea dilemelor etice este important a nu se cădea în capcana de folosi metode care
nu sunt altceva decât justificări ale comportamentului imoral, de genul:
 „Toţi fac aşa” – este acceptabil să procedezi într-o manieră incorectă, dacă toţi ceilalţi
procedează astfel;
 „Daca-i legal, e moral” – care utilizează ca argument că orice conduită care nu încalcă
legea este şi morală, folosindu-se de ipoteza caracterului perfect, absolut al legilor;
 Probabilitatea demascării şi consecinţele ei – se bazează pe evaluarea probabilităţii ca o
persoană să descopere comportamentul imoral şi respectiv pe evaluarea dimensiunii
consecinţelor (a penalizărilor) în cazul în care este demascată.
3.3 Conduita etică în profesia de audit – reglementare şi responsabilitate
Importanţa adoptării unei conduite etice în profesia de audit rezidă în primul rând din
răspunderea auditorului, răspundere care depăşeşte îndatoririle persoanei faţă de ea însăşi şi
prevederile normelor şi legilor societăţii noastre.
Auditorul îşi asumă răspunderea faţă de public, faţă de client şi faţă de colegii din profesie,
inclusiv răspunderea de a avea un comportament moral, chiar cu preţul unui sacrificiu
personal.
Un nivel cât mai ridicat de conduită profesională este astfel necesar pentru câştigarea şi
menţinerea încrederii publicului în calitatea serviciilor prestate de auditori ca şi categorie de
profesionişti, indiferent de persoana care presează aceste servicii.
Ca urmare a complexităţii serviciilor de audit, pentru utilizatori este practic imposibil să
evalueze calitatea lucrărilor respective, cu atât mai mult cu cât majoritatea utilizatorilor nu
dispun nici de timp şi nici de competenţele necesare pentru o asemenea evaluare.
Încrederea publicului în calitatea serviciilor de audit este mult mai mare atunci când în
profesia respectivă sunt prevăzute standarde de performanţă ridicate şi reguli de conduită
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foarte stricte pentru profesioniştii săi.
În ultimii ani, cu precădere în perioada crizei financiare globale, când concurenţa a crescut,
profesia de audit este supusă unor provocări în ce priveşte menţinerea unui comportament
profesionist adecvat, auditorii preocupaţi mai mult de păstrarea clienţilor şi de realizarea unui
nivel acceptabil de profit decât de oferirea de servicii de audit de calitate utilizatorilor de
informaţii financiare.
Având în vedere responsabilitatea auditorilor faţă de societatea socio-economică, profesia
auditului şi societatea îi încurajează să se comporte adecvat şi să presteze servicii de audit de
înaltă calitate.
Modalităţile prin care aceştia sunt încurajaţi sunt diverse: examenele de acces la profesie;
controlul activităţii prestete de către auditori; standardele de audit general acceptate şi
interpretările acestora, normele şi legislaţia în vigoare; perfecţionarea profesională continuă.
În ceea ce priveşte reglementarea profesiei, aceasta se realizează prin standardele stabilite
de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), Uniunea Europeană, Parlament şi respectiv
de către organismul profesional.
Activităţile profesionale ale auditorilor financiari sunt guvernate de Codul etic al
profesioniştilor contabili publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de etică pentru
Contabili.4
Codul etic IFAC se doreşte a servi ca un model pe care să se bazeze, la nivel naţional
reglementările din domeniul conduitei etice. El stabileşte standardele de conduită pentru
auditori şi principiile fundamentale care trebuie respectate, în scopul de a atinge obiective de
natură generală.
Codul etic cuprinde trei părţi, după cum urmează:
 Partea A – conţine principiile fundamentale de etică profesională pentru profesioniştii
contabili şi cadrul conceptual aplicabil pentru: identificarea ameninţărilor
privind conformitatea cu principiile fundamentale, evaluarea importanţei
acestor ameninţări şi aplicarea de măsuri de protecţie pentru eliminarea sau
reducerea lor la un nivel acceptabil;
 Partea B – ilustrează modul în care cadrul conceptual trebuie aplicat de către
profesioniştii contabili în practica publică;
 Partea C – se aplică profesioniştilor contabili angajaţi.
Codul etic în domeniul auditului financiar porneşte de la premisa că obiectivele auditului
financiar sunt stabilite să îndeplinească cele mai înalte standarde de profesionalism, în
vederea atingerii unui nivel superior de performanţă, pentru a menţine încrederea publicului în
profesia de auditor financiar, şi în general pentru a îndeplini cerinţele interesului public.
Ameninţările la adresa conformităţii cu principiile fundamentale pot fi generate de o serie
de circumstanţe sau relaţii şi se încadrează în următoarele categorii:
– Ameninţarea generată de interesul propriu, atunci când auditorul profesionist este
influenţat în mod inadecvat de un interes financiar sau de alt gen;
– Ameninţarea generată de auto-revizuire, atunci când un raţionament anterior trebuie să
fie reevaluat de cãtre auditorul profesionist responsabil de acel raţionament;
– Ameninţarea generată de reprezentare, atunci când un auditor profesionist promoveazã
o poziţie sau o opinie astfel încât obiectivitatea sa poate fi compromisă;
– Ameninţarea generată de familiaritate, atunci când, în virtutea unei relaţii strânse cu
angajatorul sau cu clientul, un auditor profesionist simpatizează prea mult cu interesele
acestora şi,
– Ameninţarea generată de intimidare, atunci când un auditor profesionist poate fi
împiedicat să acţioneze obiectiv ca urmare a unor ameninţări, reale sau presupuse.
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Măsurile de protecţie ce pot elimina sau reduce la un nivel acceptabil acest gen de
ameninţări pot fi :
– măsuri de protecţie create de profesie, legislaţie sau reglementări – respectiv cerinţe
educaţionale, de formare, experienţă pentru accesul la profesie, cerinţe de dezvoltare
profesională continuă, reglementări de guvernare corporativă, standarde profesionale,
proceduri disciplinare şi de monitorizare profesională, revizuirea externă a activităţii
acestuia;
– măsuri de protecţie aferente mediului de activitate, respectiv măsuri de protecţie la
nivelul firmei şi măsuri de protecţie specifice misiunii.
Auditorii financiari trebuie să respecte 5 principii fundamentale care sunt indispensabile
în realizarea unei misiuni de audit, astfel:
 Integritatea – care impune obligaţia de sinceritate şi onestitate în prestarea tuturor
tipurilor de servicii angajate, tranzacţii corecte şi juste;
 Obiectivitatea – impune obligaţia ca raţionamentul profesional sau de afaceri să nu
fie afectate de subiectivism sau influenţe nejustificate ale unor persoane.
 Competenţa profesională şi atenţia cuvenită – impune auditorului profesionist să-şi
menţină cunoştintele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar care să asigure
clienţii sau angajatorii de furnizarea unor servicii profesionale competente şi să
acţioneze cu conştiinciozitate atunci când oferă servicii profesionale, în conformitate
cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile;
 Confidenţialitatea – presupune obligaţia auditorului privind păstrarea secretului
profesional, a informaţiilor despre afacerile clientului sau angajatorului dobândite de-a
lungul prestării serviciilor profesionale;
 Comportamentul profesional – se referă la obligaţia auditorului de a se conforma
legilor şi reglementărilor relevante şi de a evita orice acţiuni pe baza cărora, o terţă
parte raţională şi informată, la curent cu toate informaţiile relevante, ar concluziona că
este afectatã în mod negativ buna reputaţie a profesiei.
Totodată, o condiţie esenţială pentru calitatea procesului de audit o reprezintă asigurarea
independenţei auditorului, care presupune adoptarea unui punct de vedere propriu asupra
unei situaţii, cu ocazia examinării raportărilor financiare, în vederea exprimării unei opinii
prin raportul de audit. În condiţiile în care auditorul exprimă prin opinia sa elemente care nu
sunt conforme cu realitatea, pentru a favoriza clientul său, el se îndepărtează prin aceasta de
atributul independenţei.
Auditorii răspund atât din punct de vedere legal, cât şi faţă de organismele profesionale
pentru calitatea serviciilor de audit prestate.
Răspunderea juridică a auditorului poate fi atrasă ca urmare a capacităţii persoanelor
implicate de a da în judecată de o manieră individuală sau în comun; aceasta influenţează
modul în care auditorii se comportă şi modul în care aceştia realizează serviciile de audit.
Auditorii răspund pentru orice daune provocate, în mod intenţionat sau ca urmare a
neglijenţei, prin efectuarea misiunii lor. O firmă de audit este răspunzătoare împreună cu
auditorul care a efectuat o misiune în numele acesteia pentru daunele provocate de respectivul
auditor. De aceea, se impune ca atât auditorul în calitate de persoană fizică, precum şi firma
de audit să încheie o asigurare obligatorie de acoperire a riscurilor profesionale.
Răspunderea disciplinară a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România este
stabilită prin Regulamentul privind stabilirea răspunderii disciplinare a membrilor Camerei
Auditorilor Financiari din România aprobat prin Hotărârea nr. 125 din 17 iunie 2008, de a
cărei îndeplinire este responsabil Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii
şi Compartimentul secretariat al CAFR.
Potrivit acestei Hotărâri, Camera Auditorilor Financiari din România are competenţa de a
stabili răspunderea disciplinară şi de a sancţiona abaterile disciplinare săvârşite de membrii
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săi, auditori financiari, în condiţiile legii, ale regulamentului propriu de organizare şi
funcţionare, precum şi ale dispoziţiilor Regulamentul privind stabilirea răspunderii
disciplinare a membrilor CAFR.
În conformitate cu dispoziţiile art. 94 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
CAFR auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, membri ai CAFR, pot fi sancţionaţi
pentru abateri disciplinare cu: avertisment; mustrare; suspendarea calităţii de membru al
CAFR pe o perioadă de la 6 luni până la un an; excluderea din CAFR.
Auditorii răspund de asemenea profesional pentru calitatea serviciilor prestate; Consiliul
pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS) instituie sisteme
eficiente pentru a detecta, corecta şi preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar.
În situaţiile în care auditurile nu sunt efectuate în conformitate cu reglementările specifice,
se aplică sancţiuni conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 90/2008 aceste sancţiuni trebuie să fie
eficiente, proporţionale şi descurajante pentru auditorii statutari şi firmele de audit.
În acelaşi timp, sancţiunile aplicate nu trebuie să aducă atingere regimului de răspundere
civilă, iar măsurile luate sau sancţiunile impuse auditorilor statutari şi firmelor de audit
trebuie prezentate în mod adecvat publicului.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoanele
împuternicite expres de către CAFR sau CSPAAS, cadrul normativ completându-se cu
dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic general al
contravenţiilor.
4. CONCLUZII
Auditorii profesionişti au un rol important în societate, întrucât investitorii, creditorii,
guvernul şi publicul în sens larg se bazează pe opinia acestora referitor la corectitudinea
raportărilor financiare. Această poziţie importantă poate fi menţinută doar prin asigurarea
furnizării de servicii la un nivel care să justifice încrederea publicului. Utilizatorii trebuie să
constate că aceste servicii sunt realizate la cel mai înalt nivel de performanţă şi în concordaţă
cu cerinţele etice care asigură performanţa.
Marile scandaluri financiare au erodat încrederea publică în calitatea serviciilor de audit.
Având în vedere că factorii care au contribuit la aceste scandaluri financiare ar putea fi
atribuiţi unor slăbiciuni ale eticii profesionale, este imperativ necesar ca auditorul să analizeze
poziţionarea sa etică de fiecare dată când este cazul şi să acţioneze în conformitate cu
îndrumările codului de conduită/etice, atenuând astfel riscul entităţii auditate şi protejându-şi
imaginea.
Funcţia auditului este un subiect de o importanţă deosebită, care a depăşit sfera privată,
extinzându-se în domeniul public. Această mutaţie semnalează o nouă etapă în evoluţia
auditului stimulată atât de sporirea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte importanţa
funcţiei de audit, cât şi de numeroasele scandaluri pe tema raportărilor financiare, favorizate
la un nivel fără precedent de complicităţile dintre managementul corporaţiilor respective şi
firmele de audit.
Pentru depăşirea acestei situaţii, apreciem necesară respectarea cu stricteţe a principiilor şi
reglementărilor de conduită etică şi profesională, sporirea responsabilităţii auditorilor cu
aplicarea de măsuri punitive sporite în vederea reducerii scandalurilor în legătură cu
raportările financiare, asigurând în acest mod condiţiile pentru creşterea calităţii auditului şi
îmbunătăţirea percepţiei părţilor interesate (investitori, creditori, analişti financiari si
societate, în general) asupra auditului.
Întrucât asistăm la o creştere a importanţei auditului, părţile interesate se aşteaptă ca
auditorii să le protejeze interesele şi să le ofere informaţiile pe baza cărora ei să poată lua
deciziile corecte.
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Aceasta implică o sporire a nivelului educaţiei în domeniul auditului, precum şi
consolidarea guvernanţei corporative şi a eticii.
La nivelul auditorului se impune focusarea pe sporirea responsabilităţilor privind procesul
de audit, inclusiv privind educarea utilizatorilor si aplicarea de standarde superioare în
activitatea desfăşurată.
Şi nu în ultimul rând, este nevoie de conştientizarea permanentă că valorile morale sunt
cele care permit auditorului să reziste presiunilor şi să rezolve acele sarcini ce implică aspecte
conflictuale fără ca acestea să afecteze negativ deciziile lor profesionale.
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