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Abstract: Information and communications technology evolved in an accelerated manner in the last
millennium, which has led to the computerization of the procedures in the financial-accountant domain.
One can observe the phases of the technological progress in the accountant domain and its impact upon the
accounting activities.
The financial accountant domain obtained considerable facilities regarding the promptness of processing the
data, the corectness with which these are processed. There are, as well, advantages regarding the cost
reduction. However, these advantages draw on themselves several risks upon the financial-accountant
domain. The discovery and the analyzing of the on-line risks in accountancy impose implementation and
update methods of reduction of the risks that are associated with the informational accounting system.
There is, also, a need for adopting information security policies. This process implies the identification, the
analyze, the evaluation and the monitoring of the risks.
Keywords: accounting, online risk, comunications, information security policies

Introducere
Evoluţia galopantă a tehnologiei informaţiei din ultimul deceniu, are implicaţii majore
asupra vieţii şi activităţii umane şi a schimbat fundamental modul în care oamenii trăiesc, lucrează,
învaţă, comunică sau fac afaceri.
Acestă evoluţie a sectorului tehnologiei informaţiei, este considerată de unii autori ” era
darwinismului digital”, în care tehnologia evoluează într-un mod accelerat.
Lucrarea de faţa se prezintă o analiză a evoluţiei practicilor din domeniul contabilităţii
în contextul tehnologizării informaţiei.
Lucrarea analizează avantajele şi dezavantajele aduse de progresul sistemului
tehnologic, domeniului contabil şi impactul modificărilor tehnologice asupra evoluţiei profesiei
contabile.
În condiţiile globalizării şi aplicării tehnicilor financiar-contabile la nivel mondial, prin
nevoia de implementare a noilor forme de exerciatare a profesiei contabile, acesta este supusă unor
noi exigenţe şi aduce cu sine şi o schimbare a culturii contabile, care impune o nouă abordare de
lucru.
Alternativele tehnologice impuse de piaţă se dovedesc a fi superioare sistemului de
contabilitate tradiţional, astfel încât s-a trecut de la contabilitatea rudimentară a culturii egiptene,
bazată pe un sistem contabil simplu, axat pe partida simplă, şi s-a ajuns la sistemul contabil în
partidă dublă, în care se încearcă eliminarea suportului informativ de bază (hârtia) şi înlocuirea lui
cu un suport mai puţin vulnerabil şi mai rapid ca mijloc de culegere, prelucrare şi transmitere a
datelor financiar-contabile..
Stadiul cunoaşterii
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Actele normative şi directivele europene, prezentate în continuare, constituie cadrul juridic
naţional şi internaţional privind normele de implementare a tehnologiei informaţiei în domeniul
contabilităţii.
Procesul de convergenţă a standardelor de contabilitate, a standardelor de întocmire a
situaţiilor financiare anuale şi a standardelor de audit impune, oricărui profesionist contabil,
însuşirea unui limbaj comun de comunicare către piaţa de capital, care să corespundă cerinţelor
utilizatorilor de informaţii financiar-contabile1 .
Conform COM(2010) 245 final/2 (O Agendă Digitală pentru Europa), unul dintre
pilonii strategiei Europa 2020, sectorul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor generează în mod
direct 5% din PIB-ul european şi are o valoare de piaţă de 660 de miliarde de euro anual.
În SUA, în 2011, industria programelor şi a serviciilor informatice a generat venituri de
606 miliarde dolari.2
Cyberspaţiul este domeniul global în mediul informaţional, constând din reţeaua
interdependent de infracţiuni informatice, incluzând internet, reţele de comunicaţii electronice,
sisteme informatice şi procesoarele şi controlerele incorporate3.
Prin reţea de comunicaţii electronice4 se înţeleg sisteme de transmisie şi echipamente de
comutare sau de rutare şi alte surse, inclusive elemente de reţea care nu sunt active, care permit
transmiterea semnalelor prin cablu, unde radio, prin mijloace optice sau electromagnetice, inclusive
reţele de satelit, reţele terestre fixe şi mobile, sisteme care utilizeaIndustrzză reţeaua electrică, atât
timp cât servesc la transmiterea semnalelor etc.
sa.
Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 august 2013
privind atacurile inpotriva sistemelor informatice şi de inlocuire a Deciziei-cadru2005/222/JAI a
Consiliului, defineşte conceptul de –date informatice- ca fiind o reprezentare de fapte, informaţii
sau concepte, într-o formă adecvată pentru prelucrarea într-un sistem informatic, inclusiv un
program, care permite unui sistem informatic să execute o funcţie.
Tranzacţiile electronice sunt supuse unor numeroase reglementări şi cerinţe legale.
Legislaţia europeană şi cea din SUA sunt similare, dar legile americane sunt mai largi în ceea ce
priveşte domeniul de acoperire. Menţionăm cateva dintre ele:
SUA
•
The Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA, 2002);
•
The Uniform Electronic Transactions Act (UETA, 1999).
UE
•
Directiva privind semnăturile electronice (1999/93/EC) şi COM/2008/0798
final( Plan de acţiune privind semnăturile electronice şi identificarea electronicăpentru
facilitarea furnizării de servicii publice transfrontaliere pe piaţa unică);
•
Directive privind protecţia datelor (95/46/EC, 97/66/EC şi 2002/58/EC);
Firmele care oferă bunuri sau servicii prin mijloace electronice trebuie să definească cu
atenţie locul unde eventualele dispute vor fi soluţionate, (place of business). Art, 4 (h) al
Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, prevede că poate
fi orice loc unde o parte are un stabiliment non-tranzitoriu pentru a desfăşura o activitate
economică, alta decât furnizarea temporară de bunuri sau servicii de la o locaţie. Conform
Convenţiei, locul de desfăşurare al afacerii, este prezumat a fi locaţia indictă de parte, dacă o altă
1

Cristu, I., Rolul profesionistului contabil în cadrul economiei de piaŃă funcŃionale, Revista „Contabilitatea, expertiza
şi auditul afacerilor” nr. 4/2006, Editura CECCAR, Bucureşti, p. 11.
2
Select USA, The U.S. Software and IT Services Industry, n.d.
3
NIST, Managing Information Security Risk: Organization, Mission, and Information Szstem View, 2011.
4
Vasiu, Lucian Vasiu, Dreptul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, Cluj-Napoca, 2014, Ed. Albastră, p. 5
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parte nu demonstrează că partea făcând indicaţia nu are un loc de desfăşurare a afacerilor la acea
locaţie.Totodată părţile implicate pot opta pentru arbitraj, insă denumirea organismului care va face
acest lucru, este obligatorie. Ex: Camera Internaţională de Comerţ, American Arbitration
Association, Centrul Internaţional pentru Reyolvarea Disputelor de Investiţii, etc.
Legislaţia din România, stabileşte prin Leg. Nr. 455/2001, dispoziţiile privind semnătura
electronică şi prin Legea nr. 365/2002 art.7 condiţiile legale pentru contractele încheiate prin
mijloace electronice.
În data de 4 mai 2018, au fost publicate în jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele
două acte care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene,
acestea vor avea aplicabilitate directă începând cu data de 25 mai 2018. Acestea sunt:
• Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu character personal şi privind libera circulaţie a acestor
date ;
• Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul
activităţilor specific desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.
Cadrul legislativ naţional şi internaţional permite firmelor prestatoare de servicii
financiar-contabile să se dezvolte într-o reţea ce depăşeşte graniţele ţării.
Metodologia de cercetare
Metodologia de cercetare aleasă pentru prezentul studiu este cea de tip fundamental, de
analiză a datelor şi a cercetărilor anterioare din literatura de specialitate prin care se doreşte
verificarea unei ipoteze conform căreia tehnologia informaţieiei revoluţionează sistemul contabil.
Studiul nostru se bazează pe analiza progresului tehnologic în domeniul contabilităţii şi
identificarea riscurilor şi avantajelor on-line în contabilitate.
Riscurile şi avantajele comunicării on-line în domeniul contabilităţii
Este cunoscut faptul că, unul dintre marile riscuri ale internetului, îl constituie
securitatea datelor, destul de precară, de multe ori, acesta aparând ca o zonă a tuturor posibilităţilor.
Această problem a securităţii datelor informatice, este una de interes internaţional, astfel
că în data de 4 mai 2018, în jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat Regulamentul (UE)
2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu character
personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Acest regulament prevede unificarea legislaţiei statelor member UE cu privire la
protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date se va aplica începând cu 25
mai 2018 şi se va aplica direct în statele member UE.
Evaluarea riscurilor, în conformitate cu definiţia dată de standardul BS7799:1
reprezintă „identificarea ameninţărilor la adresa securităţii informaţionale şi a vulnerabilităţilor
fizice şi logice care le-ar putea cauza, impactul pe care materializarea acelor ameninţări l-ar avea
asupra performanţelor organizaţiei contabile analizate, ca şi probabilitatea producerii acestor
ameninţări.”
În general, riscurile pot fi transferate, respinse, reduse sau acceptate. Un exemplu
de transfer al riscurilor este achiziţionarea unei poliţe de asigurare de la o societate
specializată pentru riscul identificat. Respingerea unui risc presupune ignorarea de
către organizaţia contabilă, ceea ce poate fi, pe termen lung, o politică extrem de periculoasă. De
asemenea, riscurile pot fi reduse, prin implementarea sau îmbunătăţirea metodelor şi instrumentelor
de minimizare a riscurilor (controale), luânduse însă tot timpul în considerare atât beneficiile,
cât şi costurile asociate acestor metode şi instrumente.
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Astfel, în cazul în care costul acestor controale depăşeşte beneficiile de care se va
bucura organizaţia, atunci se poate decide acceptarea riscurilor în dauna securizării
suplimentare a sistemului informaţional al organizaţiei.
Metoda OCTAVE Metodologia OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset
and Vulnerability Evaluation – Evaluarea Ameninţărilor, Activelor şi Vulnerabilităţilor
Organizaţionale Critice) pleacă de la definirea complexă, sistematică şi contextuală a
componentelor estenţiale ale unui sistem informaţional, folosind o organizare în trei etape pentru
a determina riscurile asociate confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii activelor
informaţionale critice pentru buna desfăşurare a activităţilor organizaţiei considerate.
Metoda abordează atât aspectele organizaţionale, cât şi cele tehnologice
necesare asigurării securităţii informaţionale, dintr-o perspectivă modernă, ce prevede un proces
continuu de evaluare.
Metoda VAR O altă metodă mixtă (calitativă şi cantitativă de evaluare a riscurilor,
cunoscută sub denumirea de VAR (VAloarea Riscurilor), pleacă de la identificarea celor mai
drastice efecte pe care producerea riscurilor asociate securităţii informaţionale le-ar putea avea
asupra organizaţiei/societăţii contabile, într-un orizont de tip şi un interval de încredere dat;
scopul său fiind realizarea unei balanţe optime între nivelul asumat al riscurilor şi cheltuielile
necesare minimizării acestora. Cele patru etape propuse de către metodologia VAR includ
identificarea ameninţărilor, estimarea probabilităţii de producere a acestor ameninţări, calcularea
indicatorului VAR (valoarea riscurilor), respectiv determinarea controalelor pentru prevenirea sau
minimizarea efectelor riscurilor identificate.
Dar procesul de management al riscurilor asociate securităţii informaţionale aduce o
serie de avantaje majore pentru oricare organizaţie care depune eforturile necesare
implementării sale.
Astfel, la nivel minim, în speţă, conducerea unei societăţi contabile, va fi sensibilizată
asupra noţiunii
de risc
de securitate informaţională,
va cunoaşte valoarea activelor
şi
pierderile pe care aceste riscuri le pot aduce organizaţiei (în ceea ce priveşte confidenţialitatea,
integritatea şi disponibilitatea activelor informaţionale), va
avea o
analiză costbeneficiu asociată acestor riscuri şi va şti care sunt măsurile necesare pentru a minimiza riscurile
de exploatare a vulnerabilităţilor inerente de către ameninţările interne şi externe.
Un program de management al riscurilor bazat pe un model strict de analiză, atât
calitativ cât şi cantitativ, va putea să prezinte modalităţi tangibile de reducere a costurilor
de asigurare a riscurilor şi a pierderilor asociate riscurilor securităţii informaţionale.
Noile tehnologii informatice pun la dispoziţia industriei contabile, aplicaţii care oferă
posibilităţi de eficientizare a proceselor de contabilitate, atât la nivel operaţional cât şi strategic.
Avantajele5 potenţiale ale integrării electronice,în sistemul contabil, online, se
concretizează în prin eficienţa operaţiunilor contabile, transfer de date, stocare de documente,
costuri reduse şi un aspect important îl reprezintă exactitatea cu care se execută operaţiunile.
Figura 1. Influenţele tehnologiei informaţiei asupra societăţilor contabile:
+
Productivitate
25%
Costul de procesare al
50% facturilor
+
Satisfacţia clienţilor
90%
5

Gay, R.; Charlesworth A.; Esen R., op.cit., p. 9-14
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Sursa: Adaptare după studiul realizat de Aberdeen Group, 2013
Schimbul electronic de date reprezintăun avantajîn transferul documentelor financiare
întrecalculatoare, la nivelul aplicaţiei, sau un schimb de informaţii între aplicaţiile unor societăţi
diferite. Acest avantaj aduce cu sine şi o imbunătăţire a relaţiei de comunicare dintre contabil-client.
Clientul poate avea acces la informaţiile financiare şi poate urmări sau analiza situaţia lui contabilă.
Într-un sens mai larg, EDI este termenul generic pentru transmisii de tipul computer–tocomputer. El este rapid, ieftin şi reprezintă o metodă sigură de transmitere a ordinelor de plată,
facturilor, notelor de transport şi altor documente. Atât emiţătorul, cât şi receptorul trebuie să cadă
de acord în legătură cu formatul documentului. Emiţătorul trebuie să utilizeze o aplicaţie care
creează un format de fişier identic cu cel aşteptat de aplicaţia receptorului. La recepţie, software-ul
schimbă fişierul din forma standard în care este transmis, în formatul utilizat de software-ul de
procesare a documentelor.
Avantajele sunt:
•
Economiseşte timp şi bani, deoarece transferul de informaţii de la calculator
la calculator
este automat, iar nivelul erorilor se reduce aproape în totalitate, datorită eliminării
reintroducerii
informaţiei.
•
Oferă posibilitatea de a relua unele documente, datorită faptului că sunt
stocate în căsuţele poştale. Când clientul doreşte o copie a unei facturi, aceasta este căutată
în căsuţa poştală şi apoi transmisă prin fax sau e-mail.
•
Extinde gama de clienţi
•
Îmbunătăţeşte serviciul clientului prin transferul rapid al documentelor
financiar contabile,diminuarea erorilor şi creşterea vitezei de completare a lor. Un exemplu
în acest sens îl reprezintă VSR (Vendor Stock Replenishment), un program implementat de
K-mart (unul dintre cei mai importanţi comercianţi ai lumii), care permite furnizorilor să
menţină inventarierea tuturor depozitelor. Cu VSR nu există riscul de a lansa o factură, atâta
timp cât stocul este zero. Sistemul urmăreşte efectuarea plăţilor, controlează stocul existent,
comenzile etc.
Un alt avantaj adus de progresul tehnologic sitemului financiar-contabil îl reprezintă
apariţia sistemelor expert şi inteligenţa artificială în activitatea contabilă.
Inteligenţa artificială a devenit o realitate nu numai în domeniul biologiei sau
biogeneticii, ci
şi în economie, cu aplicaţii din cele mai diverse în gestiunea economico-financiară a
firmelor. În
domeniul financiar-contabil, două componente de bază ale inteligenţei artificiale au
aplicabilitate
largă: sistemele expert şi bazele de date inteligente.
Sistemele expert au aplicabilitate în economie, în general, şi în domeniul financiarcontabil,
în special, datorită caracterului simbolic al prelucrărilor şi al modului de exploatare a
informaţiilor.
Ca urmare a necesităţii de interpretare a fiecărei operaţiuni economice care este supusă
înregistrării contabile se impun alte instrumente decât sistemele tradiţionale de preluare şi
prelucrare automată a datelor contabile, instrumente care să preia expertiza umană şi să facă
interpretări prin care să se ajungă la rezultate similare gândirii umane, dar într-o perioadă mai scurtă
de timp.
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Sistemele expert sunt capabile să trateze o astfel de problemă, iar dintre cele mai
cunoscute arii de utilizare a acestora în domeniul financiar-contabil pot fi enumerate: gestiunea
conturilor de furnizori şi clienţi, planificare financiară, determinarea şi analiza abaterilor de la
activitatea planificată, sprijinirea controlului intern, gestiunea stocurilor, diagnosticul financiar al
firmelor.
În continuare sunt prezentate o serie de exemple de erori, paralelisme sau întârzieri în
culegerea şi prelucrarea datelor contabile, urmate şi de soluţii pentru evitarea lor:
•
facturile emise de către compartimentul desfacere sunt preluate aici pentru a
se asigura
evidenţa stocurilor de mărfuri sau produse, iar la compartimentul contabilitate valoarea
facturilor
mai este preluată o dată pentru a se ţine evidenţa analitică a creanţelor clienţilor şi a
mărfurilor
ieşite din patrimoniul firmei. În acelaşi timp ele mai participă la operaţiuni de preluare a
datelor de două ori la client iar dacă în decontarea între parteneri mai intervin şi băncile, mai sunt
preluate de măcar două ori.
•
în cadrul unităţilor comerciale de vânzare en-detail se ţine evidenţa
mărfurilor în cadrul
raioanelor de mărfuri, a magazinului în ansamblul său şi a unităţii de care aparţine
magazinul, atât la nivelul contabilităţii financiare, cât şi a celei de gestiune (acolo unde aceasta
există). Soluţia: introducerea echipamentelor pentru recunoaşterea optică a codului de bare sau a
POS (Point-of-Sale).
•
în cadrul băncilor, preluarea datelor privind conturile clienţilor se realizează
atât în cadrul componentei front-office (ghişee, birouri de creditare), cât şi în cadrul celei de
back-office (contabilitate, decontări inter şi intrabancare). Soluţia: introducerea
bancomatelor (Automatic Teller
Machine - ATM), a cărţilor de debit şi de credit, transferul electronic de fonduri.
•
în cazul plăţilor pentru diferitele tranzacţii dintre partenerii de afaceri apar
întârzieri ca
urmare de decontărilor efectuate după emiterea documentelor de plată sau a apariţiei
extrasului de cont de la bănci. Soluţia: schimbul electronic de fonduri (Electronic Funds Transfer EFT).
•
atunci când se doreşte luarea unor decizii de investiţii pe baza documentelor
de sinteză ale contabilităţii, a celorlalte situaţii financiare este necesar ca acestea să fie
căutate în diverse dosare sau chiar să fie realiste, iar în cazul în care este necesară
participarea mai multor decidenţi trebuie să se aştepte ceva timp pentru a se stabili o dată la
care atât situaţiile financiare, cât şi decidenţii să fie pregătiţi pentru o astfel de decizie:
Soluţia: EDI, groupware, Intranet şi Extranet.
•
multe din aplicaţiile financiar contabile continuă să aibă un sistem destul de
incomod de
preluare a înregistrărilor contabile, în sensul că operatorii sunt nevoiţi să introducă sau să
selecteze conturile corespunzătoare operaţiunii economice pe care doresc să o înregistreze. În
acelaşi timp analiştii financiari sunt puşi de multe ori în dificultate atunci când trebuie să ia o
decizie pe baza datelor financiar contabile. Soluţia: implementarea sistemelor expert în activitatea
financiar contabilă şi a aplicaţiilor bazate pe inteligenţa artificială.
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Concluzii
Tehnologia informaţională, fără îndoială, este o problemă de un major interes la scara
mondială, omniprezentă în domeniul ecomomic.
În acest sens, se impune dezvoltarea legislaţiei şi a deontologiei, pentru a se stabili
limita cyberspaţiului şi evitarea abuzurilor.
Având în vedere avantajele şi beneficiile, mai sus menţionate, considerăm că, în
prezent, în domeniul serviciilor financiar-contabile, conectarea digitală trebuie să devină o
preocupare permanentă, o misiune a firmelor fiind aceea de a integra fenomenul în strategia proprie
de afaceri, pin crearea de servere web şi arhive de date compatibile cu tehnologiile proprii reţelei
internet; aceasta trebuie să se adapteze cyberspaţiului dominat de Internet, de inteligenţa artificială
şi de tehnologii informatice avansate.
Se remarcă unele modificări în sistemul financiar contabil prin utilizarea noilor
tehnologii informaţionale. O integrare mai puternică a sistemelor financiar-contabile sunt obligate
să facă parte dintr-un sistem integrat de aplicaţii dacă doresc săbeneficieze de avantajele lui.
Sistemul financiar contabil este cel care oferă cea mai mare parte ainformaţiilor
economico-financiare necesare desfăşurării activităţilor de zi cu zi, şi numai. Dar, nueste suficient,
pentru că eficienţa utilizării resurselor informaţionale ale organizaţiilor depinde demodul în care
fiecare componentă a sistemului informaţional interacţionează cu celelalte şi care estegradul de
integrare. Ca urmare, sistemul financiar-contabil nu mai poate fi văzut ca o componentce se rupe de
celelalte componente funcţionale ale sistemului din care face parte, ci ca parteintegrată a unui
ansamblu de componente, uneori, chiar inseparabile.
O altă modificare adusă de tehnologie o reprezintă modalitatea de prelucrare a datelor.
Ciclul prelucrărilordatelor financiar-contabil nu mai este cel tradiţional (culegere, pregătire,
prelucrare propriu-zisă şiobţinerea informaţiilor de ieşire) şi la care să participe doar tehnicienii
contabili. Activităţilespecifice ciclului de prelucrare se reduc considerabil, prin comasarea sau chiar
eliminarea unoradintre ele (culegere, în cea mai mare parte automat, prelucrare şi transmitere, tot
sub formăelectronică, în jurnal, cartea mare şi obţinerea documentelor de sinteză), doar obţinerea
documentelor de sinteză şi a altor raportări generale specifice domeniului rămânând în sarcina
contabilului şi cu timpul, probabil cu ajutorul sistemelor expert, şi acestea vor fi eliminate,
economistului revenindu-i doar misiunea de a lua decizia finală.
Înregistrările contabile au suferit şi ele modificări astfel că s-a eliminat suportul de
hârtie şi s-a trecut la preluarea automată a datelor pentru articolele contabile direct din documentele
electronice. Prin această formă de prelucrare se elimină şi contarea documentelor contabile, în
forma clasică.
Circuitul documentelor primare este cu totul altul, eliminându-se multe dintre fazele
intermediare de verificare, avizare sau aprobare a lor.
Lucrul acesta însă impune acordarea unei atenţii sporite legislaţiei, controlului şi auditului
financiar-contabil.
Crearea arhivelor virtuale a reprezentat o schimbare radicală. Nu se mai apelează la
şnuruirea dosarelor cu documente contabile, ci la forme mult mai simple şi care să nu presupună un
alt volum de muncă şi un spaţiu prea mare de arhivare. Se redefineşte noţiunea de document şi
înregistrare, se creează noi profesii: managerul de înregistrări şi bibliotecarul de arhive electronice.
Controlul intern şi auditului sistemelor informaţionale financiar contabile au capătat noi
forme, noi obiective şi noi modalităţi de realizare. Astfel, acum se pune problema auditării în jurul
calculatorului şi în calculator, problema creării unor sisteme universale de auditare, ca urmare a
fenomenului de internaţionalizare şi globalizare a sistemelor informatice.
Şi de ce nu, schimbarea radicală a modului de a privi profesia contabilă. În prezent
pentru un specialist în domeniul financiar-contabil nu mai este suficient să cunoască în detaliu
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tehnica contabilă, modalităţile de efectuare a controlului sau auditului, reglementările legislative sau
să deţină cunoştinţe necesare efectuării analizelor economico-financiare, ci trebuie să dispună de
cunoştinţe, din ce în ce mai detaliate, cu privire la utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii, a avantajelor strategice pe care le poate obţine firma prin implementarea lor, a modului
în care aceste avantaje se pot transforma în profit pentru organizaţie.
Contabilitatea s-a transformat într-o artă menită să asigure succesul unei firme numai
dacă ştie să utilizeze mijloacele tehnologiei informaţionale pentru obţinerea şi manipularea
informaţilor,prin care orice unitate patrimonială poate să producă maximum de profit cu efort
minim.
Recunoaşterea:
Progresul tehnologic influenţează atât politicile contabile cât şi comportamentul
actorilor de pe piaţa contabilităţii.
Considerăm că firmele din domeniul financiar-contabil trebuie să ţină pasul cu tehnologia,
care evoluează foarte rapid şi să se adapteze noilor provocări tehnologice
Actuala dezvoltare a economiei noastre de piaţă necesită creşterea credibilităţii
serviciilor financiar-contabile, prin informaţiile pe care le pun la dispoziţia celor care iau decizii.
Asigurarea integrităţii informaţiei presupune ca informaţia să rămână intactă, corectă şi
autentică prin prevenirea şi detectarea creării, modificării şi distrugerii neautorizate a acesteia.
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