
semnificaţie permite auditorului, încă de la începutul activităţii (misiunii) sale, să aprecieze mai bine 
sistemele şi conturile susceptibile să conţină erori sau inexactităţi semnificative, iar la sfârşitul misiunii să 
aprecieze dacă „anomaliile”, pe care le-a descoperit, trebuie să fie corectate în cadrul exerciţiului, în scopul 
de a putea emite o opinie fără rezerve. 

Conceptul de prag de semnificație este aplicat atât în planificarea și efectuarea misiunii de audit, cât 
și în evaluarea efectului denaturărilor identificate asupra auditului și a denaturărilor necorectate, dacă există, 
asupra situațiilor financiare și în formarea opiniei din raportul de audit. 

În momentul demarării misiunii de audit, la etapa de planificare, trebuie să se ia în calcul pragul de 
semnificație și legătura acestuia cu riscul de audit. Standardul de Audit 320 precizează că relația dintre 
pragul de semnificație și riscul de audit este invers proporțională: 

Concluzii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mărimea şi modalităţile de stabilire a pragului de semnificaţie se determină în baza raţionamentului 

profesional, ţinând cont de particularităţile activităţii entităţii şi scopurile urmărite de către aceasta. De 
exemplu, dacă entitatea este cointeresată de asigurarea unui nivel cât mai înalt al profitului, costurile de 
reparaţie a mijloacelor fixe pot fi înregistrate iniţial drept cheltuieli anticipate, cu decontarea ulterioară la 
cheltuielile curente pe parcursul mai multor perioade de gestiune. În caz contrar, costurile sus-menţionate pot 
fi recunoscute drept cheltuieli curente ale perioadei de gestiune în care au fost efectiv suportate. 

• În concluzie, auditorul trebuie să ia în considerare pragul de semnificaţie şi relaţia acestuia cu riscul 
de audit atunci când desfăşoară un angajament de audit. Într-o primă fază a misiunii sale, auditorul trebuie să 
stabilească un prag global de semnificaţie pentru o bună orientare şi planificare a misiunii. În cursul misiunii 
de audit, pragurile de semnificaţie stabilite evită ca unele lucrări, care nu vor avea rol în fundamentarea 
opiniei asupra conturilor anuale, să fie executate. În încheierea misiunii, o eventuală depăşire a pragului 
global de semnificaţie îl determină pe auditor să propună corectarea erorilor sau să le menţioneze în raport. 
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The subject of this article is the analysis of neoclassical theory of migration and verification this in 

time. The author gives evidence that this theory has not lost its relevance. 
Key words: neoclassical theory of migration, income, society. 

 

Teoria neoclasică a migraţiei a apărut sub influenţa următoarelor premise: 
• Revoluţia industrială; 
• Dezvoltarea teoriei economice keynesiste; 
• Şomajul în ţările Africii de Est; 
• Migraţia masivă spre S.U.A.; 
• Migraţia forţei de muncă din Kenya şi Nigeria. 
Explicaţia proceselor de migraţie antrenează preponderent toate ştiinţele umane, toate paradigmele, 

savanţi din diverse domenii etc. Cercetătorii sunt, totuşi, de acord să fixeze un punct de origine pentru această 
nouă direcţie teoretică memorată sub sintagma „Teorii ale migraţiei”, în studiul, din 1885, al lui E. G. 
Ravenstein. Ernst Georg Ravenstein, un geograf de origine germană, angajat la Societatea Regală de Geografie, 
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a publicat, în 1885, studiul „The Laws of Migration”. În aceste legi, savantul Ravenstein menţiona că:  
• Distanţa dintre originea şi punctul de destinaţie al migraţiei este invers proporţională cu numărul 

migranţilor, cu cât distanţa este mai mare, cu atât mai mic este fluxul de migranţi; 
• Locuitorii mediului rural sunt mai predispuşi spre migraţiune decât locuitorii mediului urban; 
• Femeile sunt mai predispuse spre migraţie decât bărbaţii. 
Utilizată pentru început în explicarea deplasărilor interne ale populaţiei, teoria neoclasică a devenit 

una dintre construcţiile teoretice majore din domeniul migraţiei. Perioada anilor ’60 - ’70 părea a fi, în mare 
parte, dominată de încercările de explicat teoretic migraţia internaţională. Una din cele mai relevante teorii 
este cea elaborată de savanţii Haris şi Torado. 

La nivel macroeconomic, migraţia este declanşată de dezechilibrul dintre cererea şi oferta de muncă în 
diferite arii geografice, ce rezultă din diferenţele dintre venituri/nivel de viaţă. Această situaţie duce la fluxul 
internaţional de capital uman şi echilibrarea salariilor. 

Teoria neoclasică înlocuieşte individul cu agentul economic ce se bazează pe venitul economic, profit, 
rentabilitate. Veniturile nu acţionează, în această nouă viziune, ca termeni de referinţă absoluţi, ci ca un indicator 
suprapus unei comunităţi de referinţă. Cauza migraţiei, aşadar, nu este, pur şi simplu, decalajul dezvoltării, 
decalajul veniturilor la scara comunităţii internaţionale, ci degradarea poziţiei economice în ţara de origine.  

În varianta la nivel individual, decizia de migraţie este rezultatul unui proces cognitiv, prin care 
individul raţional evaluează beneficiile migraţiei internaţionale, câştigurile monetare, constând în salariu, 
mediate de probabilitatea de a obţine o slujbă la destinaţie, comparate cu câştigurile în condiţiile în care ar 
rămâne imobil, salariul la origine mediat de probabilitatea de a obţine o slujbă la origine, luând în calcul 
costurile deplasării, precum costul călătoriei, costul vieţuirii în ţara de destinaţie până la găsirea unui loc de 
muncă, efortul pentru studierea unei noi limbi şi adaptării la o nouă cultură, costul psihologic al ruperii 
vechilor relaţii şi stabilirii unor relaţii noi.  

Obiecţiile aduse teoriei neoclasice, începând în special cu anii ’70, sunt, în mare parte, aduse de către 
Teoria sistemică creată de către autorii lucrării „Worlds in motion” (Douglas Massey, Joaquin 
Arango,  Graeme Hugo), se chestionează, spre exemplu, înseşi premisele teoriei care susţine apariţia şi 
dezvoltarea fluxurilor de migraţiune, la nivel macro, în situaţia unei diferenţe. Axarea masivă asupra 
motivării economice şi luării deciziei de migraţie a individului, în conformitate cu cerinţele personale, se 
consideră, de către autorii acestei teorii, „călcâiul lui Ahile” al teoriei neoclasice a migraţiei. 

Însă procesul migraţionist din ultimii ani, cu migraţia masivă a refugiaţilor din Asia şi Africa spre 
ţările europene nordice, din cauza garanţiilor sociale mai benefice, denotă că motivele economice sunt 
primordiale în decizia de migraţiune. Chiar dacă factorul iniţial de reducere a stării economice a individului 
au fost de ordin politic sau social. În concluzie, teoria neoclasică a migraţiei nu și-a pierdut relevanţa. Cu cât 
este mai mare polarizarea populației, cu atât este mai intens procesul migraţionist. 
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Unii antreprenori consideră că o afacere de succes nu poate fi dezvoltată cu puțini bani, de aceea, 
așteaptă momentele în care vor deține o sumă mai mare de bani, care le-ar permite implementarea ideilor în 
practică. Această viziune este, de multe ori, greșită, deoarece o afacere poate fi inițiată și cu sume mai mici, 
desigur și profitul obținut va fi mai mic, dar acest lucru nu înseamnă că nu e posibil. Treptat, afacerea se 
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