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Abstract. Accounting, as a main source of economic information of an entity, has proven receptivity to the 
solutions offered by information technologies, developing itself into an information system that tends to 
integrate some of the features specific to other functions. Modern information systems, in general and the 
accounting information system in particular, redesigns the entity’s internal structure and contributes to the 
direction and streamlining of information flows, by also providing useful information not only for the decision 
making processes of managers’ at all hierarchical levels, but also for external information users.  
Nowadays, information technology is oriented towards innovation in the service area, among which also the 
accounting one. The IT system is no longer just an option but a necessity for the business environment and 
especially for accounting. Technological changes offer new opportunities and bring forward numerous 
challenges to the accounting field and profession, thus helping entities to take correct decisions on many 
occasions. Their positive impact often outweighs the negative effects, such as fraud or data security problems 
derived from the use of IT. The rapid technological progress challenges the business environment, hence 
leading not only to the need of frequent updates of software and hardware resources, but also the acquirement 
of new competences by accountants.  
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Introducere 

 
În prezent, tehnologiile informaționale (IT) au pătruns puternic atât în viața economică cât și 

viața socială a fiecărei națiuni. Integrarea rapidă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în 
vieţile noastre profesionale şi private este pe cale să transforme societatea într-o „societate 
informaţională”, în care volumul de informaţii şi cunoaştere devine o resursă economică de bază.  

Proliferarea utilizării tehnologiilor informaţionale în activităţile economice, începută la 
mijlocul secolului trecut, a atins în prezent un nivel la care poate puţini s-ar fi aşteptat, dar în acelaşi 
timp deschide noi direcţii de dezvoltare şi evoluţie. Prezentul demers de cercetare, reprezintă o 
incursiune în abordarea sistemelor informaţionale contabile, pornind de la însăşi implicaţiile pe care 
alinierea termenilor o sugerează. Contabilitatea, ca sursă principală de informaţii economice a unei 
entităţi, a dat dovadă de receptivitate la soluţiile oferite de tehnologia informaţiei, dezvoltându-se 
într-un sistem informaţional care, prin natura sa, tinde să integreze o parte din trăsăturile specifice 
celorlalte funcţii.  

Progresele înregistrate în domeniul IT, impactul pe care acestea îl au asupra diferitelor sfere de 
activitate, perioada lungă scursă de la începuturile informatizării contabilității și experiența acumulată 
în domeniu stabilește relația dintre contabilitate și informatică.  

Abordarea descendentă a rolului pe care informaţiile contabile îl au în cadrul sistemului 
informaţional economic, în primul rând, pune în discuţie rolul subsistemului informaţional al oricărei 
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entităţi subliniind ca element central în procesul de obţinere, comunicare şi valorificare a 
informaţiilor. Totodată, prin această abordare se insistă de a identifica modalităţile prin care aceste 
sisteme sunt realizate, pornind de la premisa că acestea trebuie să fie corelate cu strategia şi 
obiectivele entităţii pe care o deserveşte în scopul luării deciziilor eficiente. 

În contextul evoluţiei rapide a tehnologiei informaţionale folosite în domeniul economic şi a 
condiţiilor concurenţiale, este necesară o repoziţionare a locului informaţiei contabile în sistemul 
informaţional al entităţii economice şi nu numai. Abordarea sistemică, a entităţii conduce la o viziune 
integrată la nivelul fluxului de informaţii contabile ce reflectă starea şi mişcarea resurselor materiale 
şi financiare.  

Contabilitatea are privilegiul de a asigura modelarea entității sub influenţa factorilor interni sau 
externi. Din acest motiv informatizarea entităților a început de la contabilitate, având în vedere 
caracterul structurat al acesteia.  

 
Metodologia de cercetare 

 
Sistemele informaţionale contabile prezintă un domeniu de cercetare complex care îmbină şi 

chiar extinde elemente specifice altor domenii socio-economice şi tehnice printre care: contabilitatea, 
auditul, teoria sistemelor, informatica şi management. Pentru fixarea cercetărilor în domeniul 
contabilităţii şi a sistemelor informaţionale trebuie de pornit de la cercetările întreprinse de 
economiștii Murthy U.S. și Wiggins C.E. [6] care au propus patru direcţii de cercetări contabile bazate 
pe:  

1) utilizarea tehnologiei informaţionale; 
2) extinderea spre o orientare sistemică;  
3) domeniul sistemelor informaţionale; 
4) managementul sistemelor informaţionale cu orientare contabilă. 

Încadrarea în direcţiile de cercetare este susţinută de eforturile realizate pentru a analiza 
impactul tehnologiei informaţionale asupra entităţii şi implicit a funcţiei contabile din perspectiva 
obţinerii şi utilizării informaţiilor contabile acordând o atenţie deosebită evidenţierii modului în care 
controalele IT contribuie la asigurarea calităţii informaţiilor contabile. 

Prin studiul realizat s-au testat modalitățile în care contabilii aplică cunoştinţele în domeniul IT 
pentru realizarea unor activităţi specifice sistemelor informaţionale contabile. Din perspectiva 
metodelor de cercetare utilizate în demersul ştiinţific realizat se îmbină cercetarea calitativă cu cea 
cantitativă. Pentru aprofundarea problematicilor de interes, cercetarea are un caracter preponderant 
calitativ. Cunoştinţele teoretice sunt folosite în vederea unei mai bune înţelegeri a unui fenomen şi 
nu pentru a realiza ipoteze, iar aspectele care au fost aprofundate prin cercetare calitativă vizează: 
locul şi rolul sistemului informaţional în cadrul unei entităţi, importanţa sistemului informaţional 
contabil, precum şi parametri calitativi ai informaţiilor contabile utile în luarea deciziilor, impactul 
sistemelor informaţionale moderne asupra contabilității. 

Cercetarea calitativă realizată s-a bazat în mare parte pe metode interpretative pentru înţelegerea 
efectelor pe care sistemele informaţionale le exercită asupra contabilităţii, precum şi procesele prin 
care sistemele informaţionale influenţează şi sunt influenţate în acest context. De asemenea, în cadrul 
lucrării se regăsesc şi elemente specifice metodei critice în special în analiza cadrului profesional în 
care se poziţionează sistemele informaţionale contabile. 

Printre metodele specifice ştiinţelor socio-umane, care au fost folosite în cadrul cercetării 
calitative întreprinse menţionăm: observarea neparticipativă, analiza documentelor şi analiza 
comparativă. Abordarea neparticipativă se datorează naturii domeniului de cercetare şi a stadiului 
actual de cunoaştere în domeniul de interes. Totuşi prin comparaţiile realizate, opiniile proprii 
exprimate şi concluziile formulate se relevă aspectele participative ale cercetării şi pertinenţa 
informaţiilor transmise. 
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Analiza literaturii de specialitate 

În literatura de specialitate, tehnologia informației este orientată spre inovarea domeniului 
dedicat serviciilor, dintre care face parte și cel contabil. Actualmente, opțiunile sistemului IT nu mai 
este doar o opțiune, ci o necesitate pentru mediul de afaceri și mai ales pentru profesia contabilă. În 
scopul asigurării eficienței activității contabile și calității serviciilor oferite de profesioniștii contabili, 
este necesar ca aceștia să poată beneficia de toate avantajele pe care le oferă sistemul IT: acuratețe, 
securitate, capacitatea de a lucra cu volume mari de date și de a le procesa în mod eficient. 

Contabilitatea prin obiectivele, principiile, normele și metodele sale imuabile, ca sursă de bază 
în mediul economic, politic și social aflat într-o perpetuă evoluție, este influențată de tehnologiile 
informaționale care caută să simplifice procesele entității și să ofere abordări inovative adaptate la 
mediul de afaceri dinamic, care intermediază comunicarea cu clienții, furnizorii și cu alți utilizatori. 

În acest context, tehnologia informației în contabilitate devine un instrument puternic care 
permite utilizatorilor să creeze o gamă variată de capabilități pentru a realiza obiectivele entității. 
Informația tehnologiei este influențată și are influență asupra creșterii economice, sociale, politice și 
globalizării. Într-o conceptualizare a contabilităţii ca ştiinţă socială cu tehnologia informaţională şi 
de comunicare, al cărei impact în ultimii ani pare a fi descompunerea paradigmei tradiţionale de 
gestiune şi o comunicare a informaţiilor contabile, se transformă nu numai într-un nou instrument 
pentru a garanta comunicarea eficientă, dar şi într-un obiect de studiu pentru contabilitate.  

Cercetarea contabilă orientată către analiza impactului pe care noile tehnologii informaţionale 
prin potenţialul său de a dezvolta noi instrumentele de analiză, modelare şi raportare, precum şi 
necesitatea de a evalua şi de a asigura fiabilitatea sistemelor de informare contabile pe care le 
încorporează, devine o direcţie de studiu necesară pentru cercetătorii din domeniul dat.  

Necesitatea de informaţii pentru luarea deciziilor eficiente în cadrul entității devine din ce în ce 
mai complexă, iar culegerea şi distribuţia de date în timp au devenit posibile, managerii au nevoie de 
numeroase informaţii într-un timp scurt și asigură că acestea sunt corecte şi distribuite unui grup 
select de factori de decizie. 

În contextul evoluţiei sistemelor informaţionale, în literatura de specialitate, studiul tendinţelor 
în contabilitate urmăreşte trei aspecte prezentate în figura 1. 

 
Fig. 1. Aspectele sistemului informațional contabil 

 

Sursa: elaborat de autor în baza [8] 

 

Rezultate și discuții 

 

Demersul ştiinţific al acestui articol are ca scop identificarea elementelor esenţiale care 
influenţează şi favorizează obţinerea informaţiilor, modul în care aceste elemente interacţionează 
pentru a forma un sistem informaţional contabil care să satisfacă nevoile informaţionale exprimate de 
utilizatori şi nu numai, în condiţiile în care mediul economic suferă schimbări adesea surprinzătoare. 
Dinamismul şi continua evoluţie a mediului în care o entitate activează impune realizarea unui sistem 
informaţional contabil flexibil dar în acelaşi timp și rezistent la schimbări.  

Flexibilitatea îi asigură entității adaptarea la modificările mediului şi posibilitatea furnizării de 
informaţii relevante într-un interval de timp din ce în ce mai mic. Rezistența sistemului informaţional 
asigură entității funcţionarea corespunzătoare a acestuia şi oferă posibilitatea de extindere și fără a 
compromite atingerea obiectivelor pe termen lung pe seama obiectivelor pe termen scurt.  

Informatizarea sistemului contabil al entităţii aduce o serie de avantaje, printre care putem 
enumera:  

1) contabilitatea ca 
instrument de descriere şi 

modelare a entității

2) contabilitatea ca sistem de 
prelucrare a informaţiilor 

necesare modelării entității

3) contabilitatea ca practică 
socială într-o reţea de 
restricţii reglementate

• Sistemul informațional contabil 
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- eliminarea transcrierilor manuale a operaţiunilor economice; 
- reducerea numărului de erori prin intervenţia factorului uman în operaţiile de transcriere, 

clasificare, centralizare, totalizare etc.; 
- facilitatea dezvoltării unor noi modalităţi de valorificare a informaţiilor; 
- obţinerea de informaţii detaliate într-un timp mai scurt; 
- utilizarea formelor noi de prelucrare a datelor. 

Conceptul „contabilitate – sistem informaţional” descrie modul în care o serie de elementele 
eterogene şi relaţiile dintre acestea concură la susţinerea strategiei generale a unei entităţi economice, 
în vederea atingerii obiectivelor. Tehnologiile informaționale, prin elementele sale constitutive permit 
identificarea principalelor vulnerabilităţi şi riscuri ale sistemului informaţional contabil care pot duce 
la o funcţionare defectuoasă ceea ce are efect asupra calităţii informaţiilor contabile obţinute.  

Abordarea propusă a relevat caracterul complex pe care informaţiile contabile îl au, având în 
vedere rolul pe care îl joacă în: luarea deciziilor manageriale, favorizarea şi influenţarea deciziilor 
utilizatorilor externi, conceperea, realizarea şi implementarea sistemelor informaţionale.  

Analiza impactului tehnologiei informației asupra domeniului contabilităţii trebuie să 
pornească de la rolul contabilităţii, care poate fi considerat un ,,instrument” pentru satisfacerea 
cerințelor utilizatorilor în luarea celor mai bune decizii și de a ajunge la cea mai bună alocare a 
resurselor. Direcţiile de dezvoltare a contabilităţii derivă din studiul obiectivului contabilităţii şi 
presupune analiza principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor contabile care conduc la atingerea 
obiectivului stabilit. 

Orice analiză economică a unei unităţi economice are la bază informaţia, privită ca o resursă, 
şi modul în care aceasta este vehiculată. Culegerea, stocarea, prelucrarea, analiza şi transmiterea 
informaţiilor sunt activităţi care trebuie să folosească eficient şi eficace resursele informaţionale şi 
umane cu scopul obţinerii succesului economic. În aceste condiţii contabilitatea necesită existenţa 
unui sistem informatic de contabilitate performant, care să respecte anumite cerinţe organizaţionale 
şi legislative. 

Contabilitatea fiind considerată „arta” măsurării, înregistrării, clasificării și comunicării 
informațiilor financiare cu privire la toate evenimentele și tranzacțiile care au loc în cadrul activității 
a unei entități, sistemul IT servește drept instrument pentru procesarea, stocarea, organizarea și 
transmiterea datelor, de regulă prin folosirea calculatoarelor electronice. Utilizarea IT în mediul de 
afaceri mărește abilitatea entităților de a-și înregistra și conduce tranzacțiile financiare. Tehnologia 
informației poate gestiona toate datele, informațiile și cunoștințele utilizate de entități pentru a-și 
atinge obiectivele stabilite, în conformitate cu misiunea și strategiile acestora.  

Ca urmare a accesului rapid la informații și a eliminării operațiilor redundante, IT și conectarea 
prin intermediul internetului au determinat modificări importante în activitatea profesioniștilor 
contabili și au îmbunătățit sistemul de raportare financiară. Schimbările tehnologice oferă noi 
oportunități și aduc numeroase provocări domeniului și profesiei contabile, ajutând, de cele mai multe 
ori, entitățile în luarea deciziilor corecte. Impactul pozitiv al acestora depășește efectele negative, 
cum ar fi frauda sau problemele de securitate a datelor manifestate ca urmare a utilizării IT. În acest 
context, securitatea informațiilor contabile semnifică limitarea accesului la informațiile confidențiale 
ale entității și folosirea unor instrumente de prevenire a utilizării lor neautorizate. Reglementările cu 
privire la securitatea informațiilor contabile impun restricționarea accesului la datele confidențiale 
ale entităților. Prin utilizarea unui sistem computerizat dotat cu un mecanism adecvat de securitate, 
accesul neautorizat la informațiile contabile poate fi mai ușor de prevenit.  

Profesia contabilă în corelare cu sistemul IT se bazează pe trei provocări-cheie, care sunt 
prezentate în figura 2. A le accepta pe fiecare dintre acestea reprezintă o oportunitate strategică de a 
întări profesia contabilă și, totodată, economia globală. Profesioniștii contabili cunosc cât de 
importantă este tehnologia pentru succesul pe termen lung și sustenabilitatea oricărei entități 
indiferent de mărimea sau misiunea sa.  
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Fig. 2. Provocările profesiei contabile cu tehnologia informațională 

 

Sursa: elaborat de autor în baza [3] 

 

Văzută inițial ca un suport pentru desfășurarea activității entității, tehnologia informațională 
joacă un rol din ce în ce mai important în viața tuturor entităților, datorită schimbărilor rapide de pe 
piață și extinderii conexiunilor la nivel global. Sistemul IT cuprinde un ansamblu de echipamente de 
calcul și aplicații software folosite împreună pentru a memora, prelucra, manipula și transmite date 
solicitate de utilizatorii de informații. 

În cadrul mediului de afaceri, tehnologia informației are ca scop să îi ajute pe manageri și să le 
asigure acestora suportul necesar în procesul luării deciziilor. Prin intermediul sistemelor oferite de 
IT, datele contabile sunt transformate în informație și cunoaștere, fiind utilizate apoi la diferite 
niveluri ierarhice ale managementului. Datorită noilor instrumente, ce includ rutinele de calcul și 
aplicațiile software, managerii pot controla mai bine situația economică și financiară a entităților. Ei 
pot obține cu mai multă ușurință informațiile necesare în procesul de luare a deciziilor, eliminând 
datele redundante și activitățile neperformante și consumatoare de timp. 

Progresul tehnologic rapid aduce noi provocări mediului de afaceri, prin care necesită nu doar 
actualizări frecvente ale resurselor software și hardware, ci și dobândirea unor noi competențe din 
partea contabililor. Este necesar ca ei să înțeleagă impactul pe care îl au noile tehnologii asupra 
afacerii și să știe cum să le utilizeze în mod optim pentru eficientizarea activității lor. Pentru a fi 
competitivi, contabilii trebuie să fie bine pregătiți și flexibili în fața provocărilor generate de utilizarea 
tehnologiei informaționale. 

Creşterea complexităţii sistemelor de contabilitate informatizată cât şi volumul mare al 
tranzacţiilor înregistrate în prezent au condus la înlocuirea cu o frecvenţă accelerată a tehnicilor 
„manuale” în contabilitate, cu tehnici moderne, asistate de calculator. 

În contabilitate, impactul tehnologiilor informaţionale poate fi analizat din două perspective: 
1) utilizarea tehnologiei informaţionale, sub forma diferitelor aplicaţii specializate permit o 

analiză complexă a datelor entității, oferind o creştere a eficienţei şi eficacităţii activităţii; 
2) integrarea pe scară tot la mai largă a tehnologiei informaţionale la nivelul oricărei entități 

generează şi noi riscuri. Astăzi, într-un mediu informatizat, verificarea şi aprecierea 
sistemului informatic, la nivelul unei entități, reprezintă „cheia” care îi conferă 
managerului încrederea asupra informațiilor furnizate pentru luarea deciziilor eficiente. 

Pentru o educație adecvată în domeniul contabilității, tehnicile moderne de analiză și predicție, 
sistemele informaționale contabile (SIC), sistemele ERP (Enterprise Resource Planning) sau XBRL 
(eXtensible Business Reporting Language) trebuie să fie incluse în noua arie curriculară a planului de 
învățământ. Actualmente, universitățile oferă diverse programe de studiu a sistemelor informaționale 
contabile. Conceptul de contabilitate și paradigma IT luate împreună constituie astfel fundamentul 

Perturbarea digitală

sistemul IT este „un partener 
natural” pentru profesia contabilă 

pentru a ajuta în rezolvarea 
strategică a problemelor și 

gestionarea riscurilor. Perturbarea 
digitală sau schimbările 

determinate de tehnologiile digitale 
se întind între activitățile entității și 
a răspunde problemelor imediate, 
cu impact în gestionarea afacerii. 

Inteligența artificială

se bazează pe algoritmele de 
învățare, oferă oportunități 

stimulative de a ajuta specialiștii 
să-și îmbunătățească aptitudinile și 

modul de furnizare a serviciilor 
care creează valoare.

Securitatea cibernetică

sau protecția intimității reprezintă 
probleme critice pentru toate 
entitățile prin furtul de date, 

atacurile externe. Riscul cibernetic 
trebuie integrat în toate procesele 

decizionale de afaceri.
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unui sistem educațional adecvat, necesar pentru o mai bună integrare a noilor absolvenți pe piața 
muncii. 

Sistemul informațional contabil este în general un sistem informatizat utilizat pentru efectuarea 
sarcinilor contabile din cadrul unei entități. El este inclus în rețeaua informațională a entității și este 
responsabil de generarea informațiilor necesare în procesul luării deciziilor [1]. Designul sistemelor 
informaționale contabile depinde de structura organizatorică a entității, dimensiunea acesteia, modul 
său de culegere și raportare a informațiilor financiare, utilizatorii informațiilor furnizate de sistemul 
informațional contabil, precum și de tipurile deciziilor luate la nivelul conducerii.  

Software-ul contabil este un instrument pentru înregistrarea și procesarea tranzacțiilor contabile 
și a evenimentelor din cadrul entității și cuprinde diferite module funcționale, pornind de la 
documentarea primară până la module de raportare financiară. 

Sistemul informațional contabil poate fi utilizat pentru a conecta toate nivelurile ierarhice ale 
entității și a comunica mai bine cu partenerii de afaceri. Acesta reduce volumul informațiilor inutile 
și poate prelucra atât datele financiare, cât și pe cele nefinanciare. Canalele de comunicare furnizate 
de sistemul informațional contabil pot difuza și transmite informația într-un mod mai eficient și pot 
oferi informații financiare oportune și mai precise. 

Tehnologia informației schimbă modul în care entitățile își desfășoară activitatea în aspectele 
ei esențiale, legate de structură, obiective, strategii și resurse umane. Datorită avantajelor competitive, 
sistemul IT este utilizat pe scară largă în mediul de afaceri, prin care oferă noi funcții și instrumente 
pentru procedurile contabile, determinând schimbări pozitive la nivelul profesiei contabile. 
Avantajele prelucrării datelor financiar-contabile cu ajutorul computerelor sunt accesarea rapidă a 
conturilor corespunzătoare, reprezentarea detaliată a informațiilor financiare, care pot fi ușor tipărite 
sau transmise online în orice moment, precum și o mai bună detectare a erorilor și un control mai 
eficient al informațiilor. Componentele unui sistem informatic de contabilitate sunt descrise în figura 
3. 

 
Fig. 3. Componentele sistemului informatic de contabilitate 

 

Sursa: elaborat de autor în baza [4 și 7] 

 

Hardware se constituie din mijloace tehnice de culegere, stocare, transmitere şi prelucrare automată a datelor. Aici se 
includ: calculatoare, scannere, case de marcat, dispozitivele de comunicare, dispozitivele de interconectare etc.

Software se formează din programe şi aplicaţii care realizează funcţionarea sistemului informatic. Aici se 
includ: sisteme de operare, aplicaţii software de comunicaţie în reţea, programe de prelucrare și obţinere de 
informaţii contabile, programe de editare de texte şi de creare a rapoartelor etc.

Comunicaţia se bazează pe echipamente şi tehnologii utilizate pentru comunicaţia datelor între părţile 
componente ale sistemului informatic.

Baza ştiinţifică şi metodologică cuprinde modele matematice ale proceselor de contabilitate, metodologii, 
metode şi tehnici de realizare a sistemelor informatice. 

Baza informaţională se compune din fluxuri informaţionale şi date de prelucrat. Aici se includ: sisteme şi 
nomenclatoare de coduri. 

Utilizatorii sunt persoanele angajate în funcţionarea sistemului informatic. Se disting două categorii de 
utilizatori: operatori şi informaticieni.

Cadrul organizatoric se bazează pe acte legislative și regulamente interne.
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Prin intermediul noilor tehnologii care se răspândesc în întreaga lume, datele sunt colectate într-
o bază comună, facilitând accesul în timp util la informații coerente și îmbunătățind capacitatea de 
analiză a acestora. Resursele IT pot reduce costurile contabile suportate de entitate prin eliminarea 
sarcinilor redundante, migrarea procedurilor cu costuri ridicate într-un mediu online prin intermediul  
instrumentelor de calcul interactive [5]. Utilizatorii, precum profesioniștii contabili, sunt capabili să 
exporte și să distribuie situațiile financiare către toate părțile interesate și informațiile contabile 
obținute prin intermediul IT conțin instrumente ce permit crearea de grafice și diagrame, care asigură 
o mai bună înțelegere a informațiilor financiare. Suportul electronic pentru înregistrarea datelor 
înlocuiește hârtia, având un efect pozitiv asupra mediului și au ca rezultat final reducerea nivelului 
cheltuielilor necesare pentru prelucrarea informațiilor din cadrul entităților. 

În același timp, utilizarea IT poate îmbunătăți procesul contabil prin eliminarea elementelor 
inutile din sistemul de contabilitate, cum ar fi tranzacțiile identice și consumatoare de timp. Aceasta 
poate ajuta la o mai bună organizare a activității entității, prin concentrarea pe obiectivele sale 
principale și pe cerințele clienților [2]. 

Utilizarea tehnologiei informaționale reduce erorile matematice create de realizarea manuală a 
înregistrărilor contabile. Ca urmare a folosirii software-ului specializat de contabilitate, situațiile 
financiare și rapoartele manageriale pot fi generate cu ușurință și în timp util [9]. Se pot astfel obține 
informații financiare și nefinanciare la momentul oportun, permițându-le managerilor să ia deciziile 
cele mai bune în scopul îmbunătățirii competitivității entității. 

În același timp, sistemele informatice implementate în cadrul departamentului financiar-
contabil trebuie să fie flexibile, pentru a se adapta la volumul tranzacțiilor și modificărilor 
organizatorice din cadrul entității în activitatea sa.  

 

Concluzii 

 

În mediul marcat de schimbări rapide, tehnologia informației devine un important partener 
strategic pentru afaceri. Sistemul IT îmbunătățește performanțele entității și îi mărește 
competitivitatea pe piața mondială, având un impact pozitiv asupra proceselor organizaționale, 
incluzând contabilitatea, finanțele, marketingul și resursele umane. 

Lucrările contabile efectuate manual, cu hârtia și creionul, au fost înlocuite cu cele mai avansate 
tehnici folosind sistemul IT. Noile tehnologii utilizate în contabilitate au un mare impact asupra 
domeniului contabil, deoarece ajută contabilii să efectueze într-un mod eficient calculele cerute de 
tranzacțiile economice și de procesul de raportare.  Software-ul de contabilitate, ajută contabilii în 
sarcinile zilnice prin care a îmbunătățit eficiența departamentului de contabilitate. Cercetarea dată 
demonstrează impactul pozitiv major al IT asupra sistemelor de contabilitate, care determină 
îmbunătățirea performanțelor în afaceri. Multe tranzacții pot fi efectuate rapid, într-un mod 
simplificat, iar managerii sunt capabili să ia decizii mai bune pentru atingerea obiectivelor entității. 

Mediul concurenţial acerb forţează entităţile economice să identifice, să asimileze şi să 
exploateze toate mijloacele disponibile care să îi permită eficientizarea activităţii, reducerea costurilor 
şi în acelaşi timp creşterea performanţelor, reducerea timpului de răspuns la mutaţiile pieţei şi a 
cadrului legal. Printre mijloacele care pot asista entitatea în atingerea obiectivelor sale se numără şi 
asimilarea soluţiilor oferite de tehnologia informaţiei prin includerea acestora în sistemele 
informaţionale.  

Sistemele informaţionale moderne, în general, şi sistemul informaţional contabil, în particular, 
remodelează structura internă a entităţilor şi contribuie la direcţionarea şi eficientizarea fluxurilor de 
informaţii din cadrul entităţii și prezintă informații utile pentru luarea deciziilor de managerii de la 
toate nivelurile ierarhice, precum și informații necesare utilizatorilor externi de informaţii.  

Prin intermediul sistemului informaţional al entităţii se poate contribui la eliminarea nivelurilor 
ierarhice (centrelor de responsabilitate) inutile ca urmare a îmbunătăţirii controlului şi a delegării 
unor responsabilităţi. Desigur în aceste condiţii accentul este pus pe monitorizarea activităţilor şi chiar 
a deciziilor luate la nivel de centre de responsabilitate. Acestea împreună cu optimizarea proceselor 
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şi îmbunătăţirea comunicării pot contribui la realizarea unei structuri organizaţionale dinamice şi 
adaptabile.  
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