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MESAJE CHEIE 
 
 
 

Documentul Competen�� �i versatilitate: Modul în care profesioni�tii contabili angaja�i genereaz� succes organiza�ional 
durabil î�i propune s� ajute profesia contabil� global� s� r�spund� a�tept�rilor în continu� schimbare ale societ��ii, 
pie�elor financiare �i organiza�iilor, precum �i s� promoveze �i s� contribuie la valoarea profesioni�tilor contabili angaja�i 
pentru organiza�iile lor*. 

 
 

Aceste obiective sunt îndeplinite prin: 

 
•  Analizarea provoc�rilor semnificative existente la nivel macroeconomic �i social. Printre principalele provoc�ri se 

num�r� trecerea spre un model de economii durabile �i responsabilitate corporativ�, model în cadrul c�ruia 
organiza�iile urmeaz� o cale mai durabil� �i mai etic�; g�sirea unui echilibru între necesitatea conformit��ii �i 
necesitatea men�inerii competitivit��ii în cadrul unei economii din ce în ce mai globalizate; �i accesibilitatea �i 
r�spunderea pe termen lung a serviciilor publice. 

•  Definirea principalilor factori care determin� succesul organiza�ional durabil pe termen lung. Ace�tia creeaz� o baz� 
pentru principalele domenii de competen�� a�teptate de la profesioni�tii contabili, care sunt menite s� ghideze 
profesia contabil� global� s� faciliteze succesul organiza�ional durabil prin intermediul educa�iei, preg�tirii �i 
dezvolt�rii profesioni�tilor contabili. Aceasta este o abordare bazat� pe cerere a analizei dezvolt�rii aptitudinilor �i 
competen�elor profesionale necesare în rândul profesioni�tilor contabili. 

•  Explicarea modului în care profesioni�tii contabili pot fi considera�i, în sens larg, drept creatori, mediatori, p�str�tori 
�i raportori de valoare durabil� pentru organiza�iile lor �i a modului în care domeniul larg de aplicare a activit��ilor 
lor în cadrul organiza�iilor poate fi mai bine promovat de c�tre profesie. 

•     Eviden�ierea importan�ei mentalit��ii profesioni�tilor contabili, care trebuie  s� includ�: 
 

�    profesionalismul �i conduita etic�; 
 

�    ra�ionamentul profesional; 
 

�    concentrarea pe investitori �i pe p�r�ile interesate, în general; 
 

�    con�tientizarea aspectelor organiza�ionale �i de mediu; �i 
 

�    modific�rile, incertitudinea �i complexitatea. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Termenul profesionist contabil (profesioni�ti contabili) va fi utilizat în continuare pentru a face referire la profesioni�tii contabili angaja�i. 
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MISIUNEA IFAC 
 
 

Misiunea IFAC este de a servi interesul public prin: 
 

•de a contribui la elaborarea, adoptarea �i implementarea de standarde �i îndrum�ri 
interna�ionale de înalt� calitate; 

•de a contribui la dezvoltarea unor organiza�ii profesionale contabile �i a unor firme de 
contabilitate puternice, precum �i la dezvoltarea unor practici de înalt� calitate de c�tre 
profesioni�tii contabili; 

•de a promova valoarea profesioni�tilor contabili în întreaga lume;  

•de a-�i exprima opiniile asupra problemelor de interes public în cazul c�rora expertiza 
profesiei contabile este cea mai relevant�. 

 
Comitetul Profesioni�tilor Contabili Angaja�i (PAIB) serve�te organismele membre IFAC �i 
profesioni�tii contabili din întreaga lume care lucreaz� în comer�, industrie, servicii financiare, 
educa�ie, sectorul public �i sectorul non-profit. Scopul s�u este de a promova �i contribui la 
valoarea profesioni�tilor contabili angaja�i. 

 
PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN BUSINESS COMMITTEE INTERNATIONAL FEDERATION OF 

ACCOUNTANTS 

545 FIFTH AVENUE, 14TH FLOOR 

NEW YORK, NEW YORK 10017 USA 
 

Aceast� publica�ie poate fi desc�rcat� gratuit de pe site-ul IFAC, www.ifac.org. Textul aprobat 
este publicat în limba englez�. Dac� ave�i întreb�ri, sugestii sau comentarii cu privire la 
aceast� publica�ie, v� rug�m s� îl contacta�i prin email pe dl. Stathis Gould, Director PAIB, pe 
adresa stathisgould@ifac.org. 

 
Drepturi de autor © august 2012 ale Federa�iei Interna�ionale a Contabililor (IFAC). Toate 
drepturile rezervate. Utilizat cu permisiunea IFAC. V� rug�m s� contacta�i Permissions@ifac.org 
pentru permisiunea de a reproduce, stoca sau transmite acest document, sau pentru alte 
utiliz�ri similare. Aceast� publica�ie a fost tradus� din limba englez� în limba român� de c�tre 
Corpul Exper�ilor Contabili �i Contabililor Autoriza�i din România (CECCAR). IFAC nu î�i asum� 
nicio responsabilitate pentru acurate�ea �i caracterul complet al traducerii sau pentru ac�iunile 
care pot decurge drept rezultat.  
 
Copyright © August 2011 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights 
reserved. Used with permission of IFAC. Contact Permissions@ifac.org for permission to 
reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of this document. This publication 
has been translated from the English language into the Romanian language by The Body of 
Expert and Licensed Accountants of Romania (CECCAR). IFAC assumes no responsibility for the 
accuracy and completeness of the translation or for actions that may ensue as a result thereof. 

 
 

ISBN: 978-1-60815-096-0 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

Recunoa�terea la nivel global a profesioni�tilor contabili drept lideri organiza�ionali �i parteneri 
strategici pentru crearea succesului organiza�ional durabil pe termen lung reprezint� viziunea �i 
principiul fundamental central ale strategiei IFAC privind profesioni�tii contabili angaja�i (PAIB). 
Pentru realizarea acestei viziuni, IFAC trebuie s� colaboreze eficient cu membrii �i asocia�ii s�i 
pentru a promova �i a contribui la valoarea contabililor care lucreaz� în comer�, industrie, 
servicii financiare, educa�ie, sectorul public �i sectorul non-profit. Strategia PAIB urm�re�te 
dou� obiective-cheie complementare: 

 
1. cre�terea gradului de con�tientizare a rolurilor importante pe care contabilii le joac� în 

crearea, medierea, p�strarea �i raportarea valorii pentru organiza�ii �i p�r�ile interesate; �i 
 

2. sprijinirea organismelor membre în sporirea competen�elor membrilor lor pentru a-�i 
îndeplini acele roluri, prin facilitarea comunic�rii �i diseminarea ideilor �i a bunelor practici. 

 
Documentul Competen�� �i versatilitate: Modul în care profesioni�tii contabili angaja�i 
genereaz� succes organiza�ional durabil ofer� atât IFAC, cât �i membrilor �i asocia�ilor s�i un 
model comun pentru a în�elege �i a explica modul în care profesioni�tii contabilii genereaz� 
succes organiza�ional durabil, inclusiv în sectorul public �i sectorul non-profit. Documentul ofer� 
o resurs� valoroas� pentru îmbun�t��irea percep�iei asupra profesioni�tilor contabili, definind �i 
analizând rolurile pe care ace�tia le îndeplinesc. 

 
Documentul Competen�� �i versatilitate: Modul în care profesioni�tii contabili angaja�i 
genereaz� succes organiza�ional durabil se bazeaz� pe publica�ia din 2005 a Comitetului 
Profesioni�tilor Contabili intitulat� Rolul �i domeniul de activitate ale profesioni�tilor contabili 
angaja�i. Totu�i, aceast� abordare nou� ofer� o analiz� a a�tept�rilor pe care organiza�iile care 
angajeaz� profesioni�ti contabili le au de la ace�tia, în contextul unui mediu economic care se 
schimb� extrem de rapid. Analiza se bazeaz� pe opt factori care au fost deriva�i din cadre 
generale recunoscute pentru a descrie caracteristicile general recunoscute ale organiza�iilor de 
succes. Viziunea angajatorului cu privire la a�tept�rile fa�� de profesioni�tii contabili reprezint� 
un r�spuns bazat pe cerere la necesitatea de a în�elege rolurile viitoare ale profesioni�tilor 
contabili �i a�tept�rile fa�� de ace�tia. 

 
Se dore�te ca eviden�ierea multitudinii de roluri �i caracteristici ale profesioni�tilor contabili �i a 
a�tept�rilor care vor exista pe viitor în ceea ce îi prive�te s� fie util� pentru comunicarea cu 
angajatorii, profesioni�tii contabili, guvernele �i organismele de reglementare. Profesioni�tii 
contabili individuali ar putea considera �i ei abordarea drept un instrument util, care îi poate 
ajuta s� î�i informeze colegii �i angajatorii cu privire la domeniul de aplicare a competen�elor lor, 
la expertiza lor �i la felul în care pot contribui la generarea succesului organiza�ional durabil. 
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PREZENTARE GENERAL� 
 

 
 

Documentul Competen�� �i versatilitate: Cum genereaz� contabilii succes organiza�ional durabil 
sprijin� profesia contabil� global� în procesul de facilitare a dezvolt�rii unor organiza�ii durabile prin 
intermediul educa�iei, preg�tirii �i dezvolt�rii profesioni�tilor contabili �i în procesul de promovare a 
competen�ei �i versatilit��ii acestora în fa�a organiza�iilor angajatoare. Publica�ia analizeaz� 
a�tept�rile care exist� în privin�a profesioni�tilor contabili �i a modului în care ace�tia creeaz�, 
mediaz�, p�streaz� �i raporteaz� o valoare durabil� pentru organiza�iile angajatoare, într-un mediu 
economic competitiv �i care se schimb� rapid. 

 
Analizând viitoarele roluri ale profesioni�tilor contabili prin prisma durabilit��ii organiza�ionale �i a 
elementelor necesare pentru a asigura performan�a economic�, de mediu �i social�, aceast� 
publica�ie î�i propune s� ajute IFAC �i membrii �i asocia�ii s�i, precum �i pe profesioni�tii contabili 
individuali, s� sporeasc� nivelul de con�tientizare a rolurilor importante pe care profesioni�tii 
contabili le joac� în sprijinirea cre�rii de valoare durabil�. De asemenea, o astfel de abordare va 
facilita asigurarea dobândirii �i dezvolt�rii aptitudinilor profesionale, competen�elor �i versatilit��ii 
de c�tre profesioni�tii contabili angaja�i. 

 
A�tept�rile viitoare care guverneaz� viziunea asupra rolului profesioni�tilor contabili în sus�inerea 
dezvolt�rii de procesului de creare de valoare durabil� sunt analizate în contextul noilor provoc�ri 
care afecteaz� mediul organiza�iei, dar �i al celor opt factori ai succesului organiza�ional durabil. 
Ace�ti factori au fost identifica�i ca formând contextul pentru analizarea (a) modului în care 
profesioni�tii contabili pot fi pozi�iona�i pentru a-�i sprijini organiza�iile; �i (b) aptitudinile �i 
competen�ele profesionale de care ace�tia vor avea nevoie. Acesta este un r�spuns bazat pe cerere 
care vizeaz� în�elegerea rolurilor viitoare ale contabililor �i a a�tept�rilor create în privin�a acestora. 

 
Dezvoltarea durabil� �i durabilitatea organiza�iilor au devenit subiecte de interes general pentru 
politicieni, consumatori �i liderii de afaceri. Din perspectiv� economic�, de mediu �i social�, 
chestiunile legate de durabilitate transform� peisajul competitiv, obligând organiza�iile s� î�i 
schimbe concep�iile cu privire la produse �i servicii, tehnologii, procese �i modele de afaceri. 
Crearea de valoare durabil� pe termen lung impune organiza�iilor responsabile s� î�i îndrepte 
strategiile �i activit��ile în direc�ia înregistr�rii de performan�� economic�, de mediu �i social�. De 
asemenea, impune integrarea în procesul decizional a unor perspective mai ample în ceea ce 
prive�te p�r�ile interesate. 

 
Asigurarea faptului c� organiza�iile urm�resc modele de afaceri �i practici de dezvoltare durabile va 
necesita schimb�ri radicale în procesele lor de activitate. Un viitor durabil poate fi posibil doar dac� 
organiza�iile vor recunoa�te rolul pe care pot �i trebuie s� îl joace. Adoptarea unor m�suri eficiente 
de c�tre profesia contabil� �i de c�tre profesioni�tii contabili, care s� integreze �i s� contabilizeze 
durabilitatea, reprezint� o parte esen�ial� a acestui r�spuns. 

 
Organismele de guvernare �i liderii organiza�ionali trebuie s� se concentreze pe durabilitatea pe 
termen lung a organiza�iei lor �i trebuie s� aib� încredere c� modelele lor de afaceri vor asigura 
aceast� durabilitate. Profesioni�tii contabili din toate organiza�iile joac� un rol extrem de important 
în proiectarea modelelor de afaceri; contestarea ipotezelor conven�ionale legate de desf��urarea 
activit��ii economice �i redefinirea conceptului de succes în contextul cre�rii de valoare durabil�; 
încurajarea �i r�spl�tirea comportamentelor adecvate; asigurarea faptului c� deciziile sunt sus�inute 
de informa�iile, analizele �i opiniile corespunz�toare; �i asigurarea faptului c� monitorizarea �i 
raportarea performan�ei dep��esc concep�iile tradi�ionale cu privire la succesul economic. 
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NEVOILE SOCIET��II, ALE PIE�ELOR  
 DE CAPITAL �I ALE ORGANIZA�IILOR 

 
 

Nevoile societ��ii �i ale pie�elor de capital 
 

Criza economic� �i financiar� care a început în anul 2008, precum �i calea nesigur� de redresare din 
cazul multor ��ri, prezint� o importan�� uria�� pentru guverne, organismele de reglementare �i pie�ele 
financiare -  �i, în egal� m�sur�, pentru organiza�iile din sectorul public �i cel privat �i pentru 
profesioni�tii contabili angaja�i în aceste sectoare. Criza �i consecin�ele acesteia aduc în discu�ie 
provoc�ri semnificative, între care cele mai importante sunt: 

 
•Trecerea c�tre un model de economii durabile �i responsabilitate corporativ�, model în cadrul c�ruia 

organiza�iile s� urm�reasc� strategii �i ac�iuni mai durabile �i s� ia în considerare o gam� mai larg� 
de p�r�i interesate; 

•G�sirea unui echilibru între necesitatea conformit��ii �i necesitatea men�inerii competitivit��ii în 
cadrul unei economii din ce în ce mai globalizate, echilibru care implic� ob�inerea unor rezultate 
adecvate pe termen scurt �i mediu, dezvoltând totodat� factorii care genereaz� succesul 
organiza�ional durabil; 

•Elaborarea unor func�ii mai puternice de control �i management al riscurilor care s� includ� o mai 
bun� în�elegere �i gestionare a riscului sistemic �i s� faciliteze o mai bun� monitorizare a acestora, 
prin intermediul managementului furnizat de organisme guvernamentale �i al organismelor de 
reglementare de la nivel na�ional �i interna�ional; �i 

•Asigurarea accesibilit��ii serviciilor publice pe termen lung �i a capacit��ii acestora de a satisface 
profilurile de vârst� în continu� schimbare ale popula�iei �i a�tept�rile din ce în ce mai mari în 
privin�a unor servicii precum educa�ia �i s�n�tate. De asemenea, se pune din ce în ce mai mult 
accentul pe responsabilitate �i transparen�� în ceea ce prive�te activit��ile guvernelor �i ale altor 
organiza�ii din sectorul public. 

 

 
 
 
 

Asigurarea faptului c� 
organiza�iile urm�resc 

modele de afaceri �i 
practici de dezvoltare 

durabile va necesita 
schimb�ri radicale în 

procesele lor de 
activitate. 
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COMPETEN�� �I VERSATILITATE 
 

 
 

Incertitudinea economic�, de mediu �i social� actual�, inclusiv prezen�a continu� a riscului sistemic 
(generat de factori de risc precum datoriile de stat, o pia�� imobiliar� slab� în multe dintre 
principalele economii, presiunile infla�ioniste globale �i a�tept�rile din ce în ce mai mari cu privire la 
rata dobânzilor), aduce în centrul aten�iei problemele esen�iale care trebuie tratate, precum �i 
ac�iunile necesare pentru a promova o cre�tere economic� durabil�. Printre acestea se num�r� (a) o 
conducere �i administrare mai eficient� a organiza�iilor, reglement�rilor �i activit��ii de supraveghere; 
precum �i (b) procese �i infrastructuri politice �i organiza�ionale mai eficiente, în vederea minimiz�rii 
riscurilor asociate globaliz�rii �i asigur�rii unei cre�teri inclusive, în special în economiile emergente1. 

 
Nevoile organiza�iilor �i ale organismelor de guvernare ale acestora 

 
Economiile durabile depind pe succesul pe termen lung al organiza�iilor, succes pentru care 
organiza�iile trebuie s� î�i direc�ioneze strategiile �i opera�iunile spre ob�inerea de performan�e 
economice, de mediu �i sociale durabile, sau pe termen lung2. Aceasta va necesita integrarea 
durabilit��ii în misiunea,  scopurile, obiectivele, strategiile, conducerea �i activit��ile organiza�iei, în 
definirea conceptului de succes �i în comunicarea cu p�r�ile interesate. De asemenea, succesul va 
necesita o inerent� rezisten�� �i flexibilitate în cadrul organiza�iei, pentru ca aceasta s� poat� face 
fa�� neprev�zutului �i condi�iilor mereu în schimbare. 
 
Importan�a întreprinderilor mici �i mijlocii (IMM) în economia global� reflect� impactul modelelor de 
afaceri în schimbare �i al viitoarelor tendin�e printr-o mai mare fragmentare �i diversificare a 
lan�urilor de valori. Este probabil ca aceste evolu�ii la nivel macroeconomic s� aib� un impact 
semnificativ asupra rolului profesioni�tilor contabili, întrucât este probabil ca, pe viitor, un num�r 
mult mai mare de profesioni�ti contabili s� fie angaja�i de organiza�ii mai mici, în special în ��rile cu 
economii emergente. 
 
Însemn�tatea succesului durabil pentru organiza�iile mai mici va varia. Pentru unele, acesta va 
însemna construirea unei afaceri care va putea fi transmis� genera�iei urm�toare sau vândut� 
pentru a genera fonduri pentru pensionare. Alte organiza�ii pot dori s� construiasc� o afacere pân� 
la momentul la care aceasta pot fi trecut� pe o pia�� de capital. La fel ca în cazul organiza�iilor mai 
mari, succesul durabil în cadrul organiza�iilor mai mici va depinde de performan�a economic�, de 
mediu �i social�. 
 
O concentrare strict� pe performan�a financiar�, de exemplu, pe câ�tiguri �i profituri pe termen scurt, 
în detrimentul performan�ei sociale sau de mediu, poate genera o sc�dere a gradului de încredere 
într-o organiza�ie �i poate afecta performan�a general�, determinând distrugerea valorii pentru toate 
p�r�ile interesate �i, în unele cazuri, pierderea autoriza�iei de func�ionare. Aspectele legate de 
drepturile omului; corup�ia �i mita; neconformitatea cu standardelor �i responsabilit��ile privind 
munca �i mediul; �i discriminarea în procesul de angajare �i men�inere a for�ei de munc� pot fi la fel 
de importante pentru planurile pe termen lung atât pentru organiza�iile mai mari, de interes public, 
cât �i pentru organiza�iile mai mici. 
 
În cazul organiza�iilor din sectorul public, crearea de valoare public� trebuie s� stabileasc� un 
echilibru între tratamentul echitabil al tuturor p�r�ilor interesate �i standardele privind serviciile, 
gestiunea financiar� eficient� �i eficace �i accesibilitatea pe termen lung a serviciului furnizat, în 
contextul viitoarelor tendin�e demografice. În multe situa�ii, deciziile se iau ca urmare a alegerilor 
democratice sau prin intermediul unor mecanisme politice. 
 
Pentru toate organiza�iile �i organismele lor de guvernare, ob�inerea succesului durabil depinde de 
adoptarea unei perspective pe termen lung. Un mesaj important transmis de raportul Institutului 
Contabililor de Gestiune Autoriza�i (CIMA), intitulat Construirea de afaceri de talie mondial� pe 
termen lung: provoc�ri �i oportunit��i, este acela c� directorii executivi se confrunt� cu dou� 
provoc�ri descurajatoare atunci când recunosc valoarea mentalit��ii pe termen lung în crearea unor 
organiza�ii durabile.3
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NEVOILE SOCIET��II, ALE PIE�ELOR DE CAPITAL �I ALE ORGANIZA�IILOR 
 
 
 

În primul rând, necesitatea ob�inerii unor rezultate pe termen scurt poate distrage directorii de la 
viziunea lor pe termen lung. În al doilea rând, definirea conceptului „termen lung” �i includerea 
semnificativ� a acestuia în activit��i pot reprezenta aspecte complexe. 
 
De�i nevoile pe termen scurt nu pot fi ignorate, organismele de guvernare �i profesioni�tii contabili 
trebuie s� recunoasc� faptul c� unele presiuni pe termen scurt pot distrage aten�ia de la viziunea pe 
termen lung. Printre aceste presiuni se num�r� obiectivele de performan�� definite necorespunz�tor 
�i deciziile concentrate pe performan�a câ�tigurilor pe termen scurt (a se vedea „Trecerea la o 
perspectiv� pe termen lung”) 

 

 
 

Trecerea la o perspectiv� pe termen lung 

Potrivit lui Dominic Barton, Director General Global al McKinsey & Company, trecerea la o 

perspectiv� pe termen lung cuprinde trei elemente esen�iale: 

„În primul rând, cei din domeniul economic �i cel financiar trebuie s� renun�e la 
orientarea pe termen scurt �i s� adapteze stimulentele �i structurile pentru a-�i concentra 
organiza�ia pe termen lung. În al doilea rând, directorii trebuie s� promoveze în cadrul 
organiza�iilor ideea c� servirea intereselor tuturor p�r�ilor interesate importante – angaja�i, 
furnizori, clien�i, creditori, comunit��i, mediu – nu este incompatibil� cu obiectivul de a 
cre�te la maximum valoarea corporativ�; dimpotriv�, este esen�ial� pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv. În al treilea rând, societ��ile publice trebuie s� vindece problemele 
generate de dispersarea �i deconectarea dreptului de proprietate asupra organiza�iei, prin 
sus�inerea capacit��ii consiliilor de a conduce organiza�ia la fel ca cei care o de�in”4. 

- Harvard Business Review, martie 2011 
 
 
 
 

Va fi necesar ca profesioni�tii contabili s� fie pozi�iona�i în a�a fel încât s� poat� ajuta la asigurarea 
corel�rii eficiente, prin intermediul strategiei, a ac�iunilor pe termen scurt cu aspira�iile pe termen 
lung �i cu succesul durabil al afacerii. De asemenea, va fi necesar ca profesioni�tii contabili s� fie 
suficient de competen�i �i versatili în toate domeniile �i func�iile în care organiza�iile încearc� s� 
ating� excelen�a. Aceast� publica�ie folose�te opt factori ai succesului organiza�ional durabil, 
considera�i, în general, drept cele mai importante domenii de interes pentru ob�inerea succesului 
organiza�ional �i pentru men�inerea valorii atât pentru p�r�ile interesate, cât �i pentru ac�ionari. 
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        FACTORII SUCCESULUI  

                ORGANIZA�IONAL DURABIL 
 
 
 

Clarificarea �i promovarea rolurilor, activit��ilor �i aptitudinilor profesionale ale profesioni�tilor 
contabili trebuie s� se efectueze (a) în contextul mai larg al în�elegerii factorilor determinan�i 
pentru organiza�iile durabile cu performan�e înalte �i (b) cu aprecierea tendin�elor �i evolu�iilor 
emergente ap�rute în mediul de afaceri (a se vedea „Dezvoltarea factorilor care genereaz� succes 
organiza�ional durabil”). 
 
Exist� opt factori ai succesului organiza�ional durabil care furnizeaz� fundamentul pentru 
în�elegerea modului în care profesia contabil� global� trebuie s� sprijine dezvoltarea 
profesioni�tilor contabili, pentru ca ace�tia s� poat� ajuta organiza�iile s� realizeze crearea de 
valoare durabil�. Factorii sunt rezuma�i în Figura 1 �i explica�i mai jos. 

 
•CConcentrare pe clien�i �i p�r�ile interesate: organiza�iile de succes creeaz� în primul rând valoare 

pentru clien�i, fapt care duce ulterior la crearea de valoare pentru investitori �i finan�atori. În 
acela�i timp, organiza�iile pot crea valoare în mod durabil doar luând în considerare �i nevoile �i 
a�tept�rile altor p�r�i interesate. Concentrarea pe clien�i �i p�r�ile interesate implic� asigurarea 
faptului c� întreaga organiza�ie, nu doar personalul din prima linie, acord� prioritate în�elegerii 
grupurilor de clien�i �i de p�r�i interesate importante. 

 
•CConducere �i strategie eficiente: ob�inerea succesului organiza�ional durabil depinde de o 

conducere eficient� �i etic�, o conducere care, la rândul s�u, genereaz� strategii �i execu�ii 
coerente �i bine direc�ionate. Mai presus de orice, conducerea �i strategia de afaceri eficiente se 
concentreaz� pe crearea de valoare durabil� pe termen lung. În procesul decizional, acest lucru 
înseamn� c� trebuie avute în vedere consecin�ele pe termen lung ale deciziilor, inclusiv modul în 
care acestea afecteaz� activit��ile, clien�ii, angaja�ii �i reputa�ia organiza�iei. Organiza�iile de 
succes au conduc�tori care în�eleg foarte bine (a) nevoile clien�ilor �i ale p�r�ilor interesate, (b) 
capacitatea organiza�iei de a genera produsele �i serviciile cerute, precum �i (c) oportunit��ile �i 
amenin��rile care apar ca urmare a mediului competitiv. 

 
Împreun�, factorii vor 

determina succesul pe 
termen lung al 

organiza�iilor �i, prin 
urmare, vor conduce la 

economii durabile. 



�

 

FACTORII SUCCESULUI ORGANIZA�IONAL DURABIL 
 
 

•GGuvernare, riscuri �i control integrate: crearea de valoare durabil� depinde de cât de bine pot 
organiza�iile s� î�i integreze guvernarea, gestionarea riscurilor �i sistemele de control în toate 
activit��ile �i procesele desf��urate. Organiza�iile de succes integreaz� structuri �i procese de 
guvernare eficiente cu sisteme de gestionare a riscurilor �i de control orientate spre performan��. 
Aceste organiza�ii se asigur� c� o bun� guvernare reprezint� mai mult decât un exerci�iu de 
conformitate, facilitând o administrare antreprenorial� �i prudent�, care are drept rezultat un grad 
mai mare de încredere a investitorilor �i a p�r�ilor interesate. 

•CCapacitate de inovare �i adaptabilitate: organiza�iile de succes satisfac cererile în continu� 
schimbare ale pie�ei sau, în unele situa�ii, le modeleaz�. Ele aduc în mod continuu inova�ii în ceea 
ce prive�te produsele �i serviciile pe care le ofer� �i î�i adapteaz� structura, procesele �i sistemele 
la condi�iile schimbate. Crearea capacit��ii de a dezvolta produse �i servicii durabile �i de a sus�ine 
procesele �i sistemele necesit� investi�ii în capacitatea de inovare �i sprijinirea culturii 
organiza�ionale. 

•GGestiune financiar�: în spatele deciziilor �i performan�elor organiza�iilor de succes se afl� un 
sistem puternic de gestiune financiar�. Organiza�iile de succes se asigur� c� strategia �i direc�ia 
financiar� sus�in viabilitatea economic� pe termen lung, în loc s� se concentreze pe câ�tiguri 
ob�inute pe termen scurt. O în�elegere profund� a performan�elor anterioare, curente �i poten�iale 
reprezint� baza pentru elaborarea strategiei �i stabilirea unor a�tept�ri rezonabile de c�tre p�r�ile 
interesate �i pia��. Încrederea de a identifica direc�ia spre care o organiza�ie se îndreapt� din 
punct de vedere financiar contribuie la îmbun�t��irea accesului la capital �i spore�te încrederea 
p�r�ilor interesate. O gestiune financiar� eficient� implic�, totodat�, o bun� administrare 
financiar� în ceea ce prive�te impozitele �i trezoreria, îmbun�t��irea situa�iei costurilor �i 
profitabilit��ii, gestiunea capitalului circulant, fuziuni �i achizi�ii �i strângerea de fonduri �i capital. 

• GGestiunea resurselor umane �i a talentului: organiza�iile care atrag �i men�in angaja�i talenta�i au 
tendin�a de a-�i dep��i concuren�ii. În mod obi�nuit, organiza�iile de succes trateaz� gestiunea 
resurselor umane �i a talentului drept o func�ie strategic� �i un factor-cheie pentru succesul lor 
durabil. Gestiunea resurselor umane �i a talentului reprezint� totodat� un factor semnificativ 
pentru succes în dezvoltarea func�iei financiare, pentru ca aceasta s� satisfac� mai bine nevoile 
generale ale organiza�iei �i s� garanteze c� profesioni�tii contabili r�mân competen�i �i versatili. 

• EExcelen�� opera�ional�: organiza�iile de succes sunt antrenate s� se asigure c� deciziile privind 
alocarea resurselor se aliniaz� direc�iei, scopului �i obiectivelor strategice. Ele se asigur� c� 
sistemele de evaluare �i raportare a performan�ei evalueaz� progresul fa�� de atingerea 
obiectivelor strategice �i opera�ionale. Expertiza lor de afaceri ofer� perspective asupra factorilor-
cheie de valoare pentru ac�ionari �i p�r�ile interesate �i permite o mai mare r�spundere în ceea ce 
prive�te rezultatele, precum �i alinierea recompenselor cu performan�a durabil�. 

• CComunicare eficient� �i transparent�: în mod obi�nuit, organiza�iile de succes au o abordare 
sistematic� �i atent planificat� cu privire la comunicarea �i dialogul purtat cu diverse p�r�i 
interesate. Rela�iile cu investitorii �i raportarea de afaceri integrat� reprezint� pentru conducere 
oportunit��i de a le prezenta investitorilor �i altor p�r�i interesate perspectivele pe termen mai lung 
ale organiza�iei, precum �i motiva�ia �i explica�ia viziunii, strategiilor �i rezultatelor organiza�iei. 
Aceste organiza�ii au tendin�a de a excela în raport�rile pe care le fac în privin�a accesibilit��ii, 
utilit��ii �i relevan�ei. 
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Ace�ti factori reprezint�, generic, acele domenii în care organiza�iile de succes au încercat s� 
exceleze pentru a ob�ine �i a men�ine performan�e înalte �i succes. Ei reprezint� elementele de 
baz� ale tuturor organiza�iilor care încearc� s� fie competitive �i durabile pe termen lung. Aspectele 
�i factorii ce �in de durabilitate (care acoper� performan�a economic�, de mediu �i social�) sunt 
integra�i în model în a�a fel încât s� fie corela�i cu to�i factorii succesului organiza�ional durabil. 

 
De�i nu a fost stabilit� o ordine ierarhic� pentru factorii prezenta�i, primul dintre ei reflect� 
necesitatea prioritar� a tuturor organiza�iilor de a se concentra pe clien�i �i pe p�r�ile interesate. 
Premisa de baz� este aceea c� succesul pe termen lung al unei organiza�ii va depinde în primul 
rând de satisfacerea nevoilor clien�ilor (iar în cazul sectorului public de satisfacerea utilizatorilor 
unui anumit serviciu) �i ale altor p�r�i interesate importante, nevoi cu care trebuie s� fie aliniate 
toate celelalte aspecte care privesc organiza�ia. Ceilal�i factori vor fi, în mare m�sur�, interconecta�i. 
De exemplu, dezvoltarea unei capacit��i de inovare pentru o mai bun� performan�� durabil� 
necesit� persoanele potrivite �i, prin urmare, nevoia de a atrage �i de a men�ine angaja�i talenta�i. 
 
Împreun�, factorii vor determina succesul pe termen lung al organiza�iei �i vor duce astfel la 
economii durabile. Prin urmare, factorii sunt folosi�i în capitolul patru drept punct de plecare pentru 
definirea domeniilor-cheie de competen�� preconizate pentru profesioni�tii contabili. 

 
 
 

Stabilirea factorilor succesului organiza�ional durabil 
 

Factorii au fost identifica�i în urma consult�rii mai multor surse, inclusiv Roata Succesului 

în Afaceri a CIMA (The CIMA Difference: Our Relevance to Business, pagina 43)5 �i 

autorit��i din domeniul managementului �i calit��ii, ca de exemplu Funda�ia European� 

pentru Managementul Calit��ii. Exist� numeroase c�r�i �i rapoarte care se ocup� de 

caracteristicile organiza�iilor de succes, îns� izolarea �i identificarea factorilor care 

determin� performan�a organiza�ional� reprezint� demersuri dificile, nu în ultimul rând din 

cauza provoc�rilor pe care le implic� evaluarea performan�ei durabile.6 Ace�ti factori doar 

reflect� domeniile sau func�iile în care organiza�iile de succes caut� s� aib� performan�e 

înalte.   

Factorii au fost de asemenea identifica�i în contextul celor trei mega-tendin�e - globalizare, 

complexitate �i tehnologie - care reprezint� for�ele ce influen�eaz� puternic schimbarea. 

Aceste mega-tendin�e aduc oportunit��i �i provoc�ri în mediul de afaceri �i genereaz� 

schimb�ri în strategiile �i structurile organiza�iilor, prin urmare �i a�tept�rile care se 

creeaz� în ceea ce prive�te contabilii. 

• GGlobalizare: exist� dou� probleme globale semnificative care au impact asupra 

organiza�iilor �i pie�elor, prin urmare �i asupra rolului profesioni�tilor contabili. Prima 

este reprezentat� de faptul c� dispersarea puterii economice în economia global� în 

mai multe regiuni �i ��ri, fiind sprijinit� de dezvoltarea tehnologiei informa�iei, de o mai 

mare deschidere economic� �i de raza de ac�iune �i propor�iile din ce în ce mai mari ale 

companiilor multina�ionale7. Interconectivitatea dintre pie�ele din ce în ce mai 

globalizate prezint� atât oportunit��i, cât �i provoc�ri, cum ar fi necesitatea ueni 

guvern�ri, reglement�ri �i supravegheri mai eficiente. Presiunile economice, de mediu �i 

sociale din ce în ce mai mari vor obliga organiza�iile, la nivel global, s� satisfac� mai 

bine cererile privind o mai mare transparen��, angajamente etice, dar �i celor privind 

îmbun�t��irea guvern�rii, gestion�rii riscurilor �i controlului intern. 



FACTORII SUCCESULUI ORGANIZA�IONAL DURABIL 
 
 
 

• Complexitate: popula�ia mondial�, care cre�te continuu, cere produse �i servicii noi, mai 

bune, mai rapide �i mai ieftine, care s� ofere mai multe alternative �i op�iuni, 

a�teptându-se în acela�i timp ca impactul social �i cel ecologic s� fie redus. Sporirea 

activit��ilor economice creeaz� o varietate de provoc�ri strategice, de guvernare, de 

mediu �i sociale �i spore�te complexitatea ciclului economic. Organiza�iile trebuie s� 

reac�ioneze devenind mai eficiente �i adaptându-se mai bine �i asigurându-se c� de�in 

informa�iile, cuno�tin�ele �i capacit��ile necesare pentru a dezvolta solu�ii inovatoare. 

• TTehnologie: evolu�ia �i dezvoltarea tehnologic� continu� s� prezinte noi dimensiuni ale 

de cre�tere suplimentar�, cu un flux constant de produse �i servicii noi, furnizate prin 

metode noi de dezvoltare, produc�ie, marketing �i distribu�ie. În cadrul organiza�iilor, 

tehnologia permite un grad mai mare de descentralizare acolo unde procesul decizional 

este aproape de client. De asemenea, tehnologia faciliteaz� inovarea, favorizând rela�ii 

de colaborare în cadrul unei re�ele de parteneri �i alian�e strategice. În plus, o 

tehnologie mai puternic� a informa�iei �i comunica�iilor ofer� acces la o expertiz� de 

afaceri superioar�, care influen�eaz� percep�iile conducerii. 
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Figura 1: Factori ai succesului organiza�ional durabil 
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� alinierea tuturor p�r�ilor unei organiza�ii la aceste nevoi 

� Conducere etic� �i strategic�, direc�ionat� spre crearea de valoare 
durabil� 

� Impulsionarea factorilor de performan��, inclusiv valori corporative 
solide, cultur� etic� �i structuri �i procese organiza�ionale 

� implementarea unor structuri �i procese eficace de guvernare, cu 
sisteme de gestiune a riscurilor �i sisteme de control integrate 

� g�sirea unui echilibru între performan�� �i conformitate în guvernare 

� procese �i produse inovatoare, care s� îmbun�t��easc� reputa�ia �i 
performan�a 

� adaptarea organiza�iei la condi�iile în continu� schimbare 

� asigurarea c� strategia �i gestiunea financiar� sus�in crearea de 
valoare durabil� 

� implementarea bunelor practici în domenii precum impozitele �i 
trezoreria, îmbun�t��irea costurilor �i profitabilit��ii �i gestionarea 
capitalului circulant 

� promovarea gestiunii resurselor umane �i a talentelor ca pe o func�ie 
strategic� 

� aplicarea gestiunii talentelor în func�ia financiar�, pentru ca aceasta s� 
satisfac� mai bine nevoile generale ale organiza�iei 

� alinierea aloc�rii resurselor cu obiectivele strategice �i cu factorii de 
valoare pentru ac�ionari �i p�r�ile interesate 

� sus�inerea procesului decizional cu o analiz� oportun� �i am�nun�it� a 
performan�ei 

� implicarea p�r�ilor interesate în mod eficient, pentru a se asigura c� 
acestea primesc informa�iile �i comunic�rile relevante 

� elaborarea de rapoarte de afaceri de înalt� calitate, pentru a ajuta 
p�r�ile interesate s� în�eleag� situa�ia �i s� ia decizii potrivite 



 
 
 
 
 
 
 
      ROLURILE CHEIE ALE PROFESIONI�TILOR  
                                        CONTABILI ANGAJA�I  
 
 

 

La nivel mondial, exist� peste un milion de profesioni�ti contabili care lucreaz� în domenii precum 
comer�, industrie, servicii financiare, educa�ie, sectorul public �i sectorul non-profit pentru a ajuta 
organiza�iile s� devin� mai durabile �i mai de succes. Profesioni�tii contabili formeaz� un grup 
foarte eterogen �i pot lucra ca angaja�i, consultan�i �i proprietari-administratori sau consilieri 
independen�i.  

În cadrul organiza�iilor, mul�i profesioni�ti contabili de�in func�ii de conducere strategic� �i/sau 
func�ional� �i au o pozi�ie bun� pentru a colabora cu colegii din alte domenii pentru a crea valoare 
durabil� pe termen lung pentru organiza�iile lor. 

 

Ce roluri îndeplinesc profesioni�tii contabili? 

 

Profesioni�tii contabili pot fi considera�i a fi creatori, mediatori, p�str�tori �i raportori de valoare 
durabil� pentru organiza�iile lor, atât în ceea ce prive�te performan�a, cât �i în ceea ce prive�te 
conformitatea: 

• În calitate de creatori de valoare, î�i asum� rolurii de conducere în domeniul elabor�rii �i 
implement�rii de strategii, politici, planuri, structuri �i m�suri de guvernare care stabilesc cadrul 
pentru crearea de valoare durabil�. 

• În calitate de mediatori de valoare, informeaz� �i orienteaz� procesul decizional managerial �i 
opera�ional �i implementarea strategiilor în vederea cre�rii de valoare durabil�, precum �i 
planificarea, monitorizarea �i îmbun�t��irea proceselor de sus�inere. 

• În calitate de p�str�tori de valoare, asigur� protec�ia unei strategii de creare a valorii durabile 
împotriva riscurilor strategice, opera�ionale �i financiare �i asigur� conformitatea cu 
reglement�rile, standardele �i bunele practici. 

Mul�i profesioni�ti 
contabili de�in func�ii de 

conducere strategic� 
�i/sau func�ional� �i au o 

pozi�ie bun� pentru a 
colabora cu colegii din 
alte domenii pentru a 

crea valoare durabil� pe 
termen lung pentru 

organiza�iile lor. 
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• În calitate de raportori de valoare, asigur� comunicarea transparent� a furniz�rii de valoare 

durabil� c�tre p�r�ile interesate. 

Domeniul profesioni�tilor contabili angaja�i (Figura 2) cuprinde cele patru roluri �i prezint� felul în 

care rolurile se integreaz� în func�ionarea intern� a organiza�iilor. Dimensiunile “performan��” �i 

“conformitate” sunt derivate din Ghidul Interna�ional de Bune Practici al IFAC, Evaluating and 
Improving Governance in Organizations (Evaluarea �i îmbun�t��irea administr�rii în cadrul 
organiza�iilor). Principiile men�ionate în ghid sus�in un echilibru adecvat între conformitate, sau 

conformare, pe de-o parte, �i performan�a economic� realizat� prin promovarea �i crearea de 

valoare, de cealalt� parte. Profesioni�tii contabili joac� un rol-cheie în ambele dimensiuni, dar �i în 

procesul de optimizare a echilibrului dintre ele. 

 
 
 

Figura 2: Rolurile �i domeniile contabililor profesioni�ti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Controlor, 
Contabil de 
gestiune,  

Analist economic 

Performan�� 

PAIB în 
calitate de 
creator de 
valoare 

PAIB în 
calitate de 
raportor de 
valoare 

PAIB în 
calitate de 
p�str�tor de 
valoare 

Conformitate 

PAIB în 
calitate de 
mediator de 
valoare 



ROLURILE-CHEIE ALE CONTABILILOR PROFESIONI�TI 
 
 
 

În practic�, profesioni�tii contabili î�i sprijin� organiza�iile asumându-�i o gam� variat� de func�ii (a 
se vedea „Exemple de roluri �i func�ii ale profesioni�tilor contabili angaja�i”). De multe ori, ei 
ac�ioneaz� drept creatori, mediatori, p�str�tori �i raportori de valoare în cadrul unei singure func�ii. 
Acest lucru este valabil în special în cazul func�iilor de conducere. De exemplu, un director financiar 
se va concentra pe crearea valorii (de exemplu, elaborarea strategiei �i încercarea de a înregistrarea 
cre�tere); pe medierea valorii (de exemplu, sprijinind organismul de guvernare �i conducerea 
superioar� în procesul decizional �i facilitând în�elegerea performan�elor altor func�ii sau unit��i din 
cadrul organiza�iei); pe p�strarea valorii (de exemplu, administrarea activelor �i atenuarea riscului 
strategic �i implementarea unor sisteme eficiente de control intern); �i pe raportarea valorii (de 
exemplu, asigurând o raportare de afaceri intern� �i extern� relevant� �i util�). 

 

 
Exemple de roluri �i func�ii ale profesioni�tilor contabili angaja�i 

 

Liderii de afaceri îndeplinesc în general roluri de conducere �i administra�ie, în timp ce 
partenerii strategici de afaceri sprijin� �i particip� în procesul decizional �i în gestionarea 
diverselor niveluri ale organiza�iei. 

 

•Conducere/administra�ie: director executiv (CEO); director financiar general 
(CFO)/director financiar (FD); �ef de opera�iuni; director de guvernare sau opera�iuni; 
trezorier 

•Opera�iuni: controlor al unei unit��i de activitate; analist financiar sau de performan��; 
contabil  specializat pe costuri; director de resurse; director de asisten�� economic�; 
analist de sistem 

•Controlul de gestiune: director de certificare economic�; director de riscuri; director de 
conformitate; auditor intern 

•Contabilitate �i comunicare cu p�r�ile interesate: controlor la nivel de grup; �ef 
departament de raportare; director pentru rela�iile cu investitorii; contabil financiar sau 
contabil de gestiune 

Performan�a profesioni�tilor contabili în anumite func�ii va depinde, în mare m�sur�, de 
preg�tirea, dezvoltarea �i experien�ele ulterioare calific�rii �i va necesita o bun� în�elegere 
a organiza�iei �i a modului în care aceasta genereaz� valoare pentru p�r�ile interesate. În 
plus, profesioni�tii contabili din cadrul IMM-urilor îndeplinesc de obicei roluri multiple. �i în 
cadrul IMM-urilor strategiile, planificarea economic� �i managementul performan�ei 
reprezint� func�ii esen�iale, îns� pot fi realizate de o singur� persoan� sau de un num�r 
mai mic persoane �i, având în vedere natura organiza�iei, pot implica procese mai simple. 

Performan�a 
profesioni�tilor contabili va 
depinde, în mare m�sur�, 

de preg�tirea �i dezvoltarea 
ulterioar� calific�rii �i va 

necesita o bun� în�elegere a 
organiza�iei �i a modului în 

care aceasta genereaz� 
valoare pentru p�r�ile 

interesate. 
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        COMPETEN�ELE NECESARE PENTRU  
        GENERAREA UNEI VALORI DURABILE 
 
 
 

Documentul Competen�� �i versatilitate: Modul în care profesioni�tii contabili angaja�i genereaz� 
succes organiza�ional durabil se concentreaz� pe identificarea a�tept�rilor formate în privin�a 
profesioni�tilor contabili din punct de vedere al rolurilor �i activit��ilor pe care le vor efectua, 
mergând astfel dincolo de cuno�tin�ele �i aptitudinile dobândite �i testate în timpul preg�tirii 
profesionale. Acest capitol eviden�iaz� diversele domenii de competen�� de care au nevoie 
profesioni�tii contabili pentru a ac�iona drept creatori, mediatori, p�str�tori �i raportori de valoare 
durabil� pentru organiza�iile lor. 

 
 

Dobândirea aptitudinilor profesionale 
 

Standardul Interna�ional de Educa�ie 3, Aptitudini profesionale �i educa�ie general�, define�te o 

list� util� de aptitudini profesionale pentru profesioni�tii contabili: 
 

• Aptitudini intelectuale; 
 

• Aptitudini tehnice �i func�ionale; 
 

• Aptitudini personale; 
 

• Aptitudini interpersonale �i de comunicare;  �i 
 

• Aptitudini organiza�ionale �i aptitudini de administrarea afacerilor8.  
 

Aceste aptitudini profesionale fac parte din setul de capacit��i pe care contabilii trebuie s� le 
dovedeasc� pentru a-�i demonstra competen�a. Printre aceste capacit��i se num�r� cuno�tin�ele, 
aptitudinile, valorile profesionale, etica �i atitudinile. Standardul clasific� o list� neexhaustiv� de 
aptitudini necesare în cadrul celor cinci seturi de aptitudini men�ionate anterior �i recunoa�te faptul 
c� nu toate aceste aptitudini vor fi dezvoltate în totalitate la momentul calific�rii profesionale. 
Aptitudinile profesionale vor fi dobândite par�ial în timpul sesiunilor ini�iale de calificare �i instruire,  

 

 
 
 
 
 
 
 

Angajatorii 
solicit� o gam� larg� de 

aptitudini profesionale 
�i generale care, dac� 

sunt dezvoltate, 
sporesc versatilitatea 

profesionistului 
contabil.
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îns� va fi nevoie s� fie dezvoltate �i perfec�ionate pe parcursul întregii cariere, de multe ori prin 

îndeplinirea de roluri diferite în cadrul unei organiza�ii, dar �i prin intermediul dezvolt�rii  �i 

educa�iei profesionale continue. 

 
Atitudinea �i mentalitatea profesioni�tilor contabili angaja�i 

 
Acumularea de experien�� practic� în diverse roluri va ajuta, de asemenea, profesioni�tii contabili s�  

dobândeasc� o atitudine �i o mentalitate care s� le permit� s� î�i sporeasc� propria performan�� în 

cadrul organiza�iilor. Angajatorii solicit� o gam� larg� de aptitudini profesionale �i economice 

generale care, dac� sunt dezvoltate, sporesc versatilitatea profesioni�tilor contabili. În plus, pe 

m�sur� ce acumuleaz� experien��, un profesionist contabil de succes poate fi caracterizat �i prin 

anumite atitudini, perspective �i concep�ii care îl diferen�iaz� de ceilal�i. Aceasta este mentalitatea 

unui profesionist contabil. 
 

Mentalitatea cuprinde �i concentrarea instinctiv� pe furnizarea obiectivit��ii �i ra�ionamentului 

profesional în cadrul procesului decizional strategic �i opera�ional, precum �i pe direc�ionarea 

resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor organiza�iei. 
 

Aceast� mentalitate completeaz� aptitudinile dobândite anterior, dar nu poate fi examinat� sau 

reglementat� cu u�urin��. Mentalitatea profesionistului contabil trebuie s� cuprind� cinci domenii 

diferite: 
 

»  Profesionalism �i conduit� etic� 
 

Profesioni�tii contabili trebuie s� respecte standarde etice înalte, în conformitate cu prevederile 

Codului Etic pentru Contabili Profesioni�ti (Codul), care impune contabililor s� încurajeze o cultur� 

bazat� pe etic� într-o organiza�ie angajatoare, care s� sublinieze importan�a pe care conducerea 

superioar� o acord� conduitei etice (a se vedea punctul 300.5 din Cod). Prin urmare, profesioni�tii 

contabili pot sus�ine codul etic �i de conduit� al unei organiza�ii prin propriul lor comportament �i 

prin ac�iunile pe care le întreprind în cadrul diverselor roluri pe care le execut�. De�i importan�a 

conducerii etice este eviden�iat� în cadrul factorului de succes „Conducere �i strategie eficiente”, 

profesioni�tii contabili trebuie s� dezvolte �i s� promoveze o cultur� etic� prin intermediul 

profesionalismului lor pentru to�i factorii succesului organiza�ional durabil. 
 

Îndrumarea IFAC intitulat� Definirea �i elaborarea unui Cod de eficient de conduit� pentru 
organiza�ii eviden�iaz� rolul important pe care profesioni�tii contabili îl pot juca în procesul de 

dezvoltare �i sus�inere a eticii organiza�ionale �i de încurajare a unei organiza�ii orientat� spre 

valoare. Aplicând o abordare orientat� spre valoare �i educând prin puterea exemplului în loc de a 

se baza doar pe politici �i reguli scrise, profesioni�tii contabili pot promova o cultur� care 

încurajeaz� angaja�ii s� internalizeze principiile integrit��ii �i s� „fac� ceea ce trebuie”, permi�ându-

le acestora s� ia decizii adecvate în anumite situa�ii date. 
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Tratarea c�lcâiul lui Ahile al întreprinderilor mijlocii 
 

„Una dintre cele mai dificile provoc�ri ale profesioni�tilor contabili angaja�i (PAIB) 
apare în momentul în care ace�tia se confrunt� cu o problem� de integritate în 
cadrul propriei organiza�ii”. Fiind unii dintre pu�inii directori cu calificare 
profesional� din întreprinderile mijlocii, PAIB au standardele profesionale �i 
responsabilitatea de a reac�iona rapid �i adecvat în momentul în care apar 
probleme legate de integritate. PAIB în�eleg ra�ionamentul din spatele integrit��ii în 
afaceri – nu integritate de dragul integrit��ii, ci integritate pentru leg�tura sa 
puternic� cu reputa�ia �i succesul în afaceri pe termen mai lung, pe baza 
beneficiilor reciproce, fair play-ului �i încrederii.”9 

—   Julian  Clarke,  Director,  SME  Financial  Systems  
 
 
 
 

» Ra�ionament profesional 
 

Gama larg� de condi�ii �i situa�ii care pot ap�rea într-o organiza�ie de orice tip, din orice sector �i de 
orice dimensiune, face ca aplicarea unor reguli detaliate s� fie ineficace pentru deciziile conducerii. 
Prin urmare, calitatea ra�ionamentului profesional devine un factor de diferen�iere pentru 
profesioni�tii contabili de succes. Acesta include echilibrarea promptitudinii organiza�ionale �i a 
deciziilor rapide �i intuitive cu necesitatea de a lua decizii pe baza unor dovezi solide. 

Întrucât profesioni�tii contabili ac�ioneaz� din ce în ce mai mult ca „parteneri de afaceri”, valorile lor 
profesionale fundamentale privind independen�a, integritatea �i obiectivitatea vor fi testate, iar 
procesul de aplicare a ra�ionamentului �i integrit��ii profesionale va implica deseori reconcilierea 
intereselor comerciale, financiare �i de durabilitate aflate în conflict. Prin urmare, va fi din ce în ce 
mai necesar ca profesioni�tii contabili s� sprijine �i s� influen�eze factorii de decizie pentru a se 
asigura c� organiza�ia este administrat� pe baza intereselor pe termen lung ale p�r�ilor interesate �i 
c� organiza�ia asigur� crearea de valoare durabil�. 

 
 
 
 

De la registre la conducere 
„Cei mai buni directori financiar reu�esc s� g�seasc� un echilibru între a avea cu 
afacerea lor o rela�ie strategic� solid� bazat� pe încredere �i respect reciproc �i a 
men�ine obiectivitatea, independen�a �i îndrumarea fiduciar� pe care p�r�ile 
interesate de afacere le a�teapt� de la ei. Totu�i, ob�inerea acestui echilibru a 
devenit o provocare mai mare din cauza scandalurilor corporative din ultimul 
deceniu �i a cre�terii ulterioare a nivelului de concentrare pe guvernare, control �i 
raportare.”10 

—   Mark  Lubienski,  Vicepre�edinte Financiar,  EMEA ,  Ariba,  Inc.  
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» Informarea despre organiza�ie �i mediu 
 

Profesioni�tii contabili trebuie s� fie con�tien�i �i informa�i în ceea ce prive�te alte discipline, ca de 
exemplu tehnologia, managementul resurselor umane �i al proiectelor, dar �i în privin�a gestion�rii 
�i evalu�rii activit��ilor �i performan�ei non-financiare, de exemplu amprenta de carbon. Informarea 
despre organiza�ie �i mediu �i în�elegerea acestor aspecte sunt totodat� esen�iale pentru 
reconcilierea aspectelor detaliate ale performan�ei cu obiectivele strategice. Pentru a realiza acest 
demers, profesioni�tilor contabili li se solicit� din ce în ce mai des s� ac�ioneze ca factori de 
integrare, aliniind performan�a economic�, de mediu �i social� �i diversele func�ii �i procese de 
afaceri, dar �i ca îndrum�tori care sprijin� nevoile organismelor de guvernare �i ale conducerii. 

Pentru a îndeplini eficient rolul de factori de integrare �i îndrum�tori, profesioni�tii contabili trebuie 
s� poat� (a) s� coreleze disciplinele func�ionale �i unit��ile organiza�ionale, dar �i (b) s� faciliteze 
elaborarea unei perspective comune �i unificatoare în privin�a modelului de afacere al organiza�iei 
�i a factorilor-cheie ai succesului în rela�ie cu circumstan�ele în continu� schimbare �i factorii  �i 
tendin�ele de mediu. De asemenea, profesioni�tii contabili care lucreaz� în func�ii financiare �i 
contabile vor fi capabili s� î�i îndeplineasc� rolurile cu mai mult� încredere atunci când în�eleg mai 
bine organiza�ia, în special datele opera�ionale, precum informa�iile privind tranzac�iile, informa�iile 
despre clien�i �i expertiza pie�ei. Beneficiind de aceste cuno�tin�e mai ample, procesele de 
planificare, previziune �i gestionare a capitalului circulant vor fi probabil mai relevante �i mai utile. 

 
 
 

De la profesionist contabil angajat la director executiv 

„Înv��ând felul în care afacerea func�ioneaz� la nivelul de baz�, am în�eles cum 
func�ioneaz� diversele departamente ale organiza�iei noastre. În consecin��, am 
putut ajuta aceste departamente �i le-am putut provoca s� devin� mai bune. În ziua 
de azi, prea mul�i profesioni�ti din domeniul financiar �i contabil nu în�eleg cum 
func�ioneaz� organiza�ia de jos în sus. Totu�i, aceast� perspectiv� este necesar� 
dac� vor s� se implice în deciziile nefinanciare în calitate de parteneri de afaceri.”11 

—   John  B. Pollara,  fost Director Executiv,  Zieman  
Manufacturing Company 

 
 
 
 

» Concentrare pe investitor �i pe p�r�ile interesate, în general 
 

Se poate a�tepta de la profesioni�tii contabili, în special de la cei afla�i în func�ii de director 
financiar general (CFO)/director financiar (FD), s� conduc� gestionarea rela�iilor cu investitorii �i al�i 
finan�atori �i, în unele industrii, cu organismele de reglementare. De asemenea, ei trebuie s� aib� 
în vedere o perspectiv� mai ampl� asupra p�r�ilor interesate, în a�a fel încât s� se asigure c� 
riscurile �i performan�a sunt gestionate în interesul pe termen lung al p�r�ilor interesate. Prin  
implicarea eficient� în rela�iile cu investitorii �i alte p�r�i interesate, profesioni�tii contabili pot juca 
un rol central în identificarea problemelor �i a responsabilit��ilor semnificative ale organiza�iei 
privind durabilitatea �i a principalelor oportunit��i în domeniile de risc. Lucrul cu o gam� variat� de 
p�r�i interesate care au perspective �i a�tept�ri diferite poate prezenta dileme �i provoc�ri 
complexe. Profesioni�tii contabili trebuie s� aib� fie pozi�iona�i în a�a fel încât s� abordeze 
provoc�rile �i s� stabileasc� felul în care diverse interese pot fi aliniate pe termen lung. 
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A face bine �i a lucra bine 

“Cred c�, dac� vrei s� atragi investitorii potrivi�i pe termen lung este din ce în ce mai u�or s� 
por�i aceste discu�ii, s� explici un model de afaceri responsabil din punct de vedere social... 
Investitorii consult� mai multe cifre decât cele din bilan� �i din situa�ia veniturilor �i 
cheltuielilor... Nu este vorba fie de rezultate, fie de responsabilitate, este vorba de 
amândou�… Este vorba de a face bine �i de a lucra bine, lucru pe care nu îl consider a fi un 
compromis”.12  

— Paul Polman, Director Executiv, Unilever 

 
 

» Schimbare, incertitudine �i complexitate 
 

La fel cum se întâmpl� �i în cazul organiza�iilor lor, contabilii vor lucra, de obicei, într-un mediu care 
se schimb� rapid �i, prin urmare, trebuie (a) s� fie capabili s� se adapteze la condi�iile în continu� 
schimbare �i (b) s� aplice aptitudinile �i ra�ionamentul profesional pentru informa�ii care, deseori, 
sunt ambigue �i imperfecte. Indiferent dac� ei creeaz�, mediaz�, p�streaz� sau raporteaz� valoare 
durabil�, profesioni�tii contabili trebuie s� fie preg�ti�i s� gestioneze incertitudinea, complexitatea 
�i procesul decizional strategic într-un context general, caracterizat de concentrarea sporit� pe 
procese eficiente de guvernare, gestionare a riscurilor �i control. 
 

 
Dep��irea mentalit��ii “Poli�istul r�u” 

“Devii relevant atunci când dispui de curiozitate intelectual� �i de capacitatea de a în�elege 
nevoile colegilor t�i �i pe cele ale afacerii �i când ai curajul de a avea un punct de vedere. Nu 
este vorba despre a fi ‘poli�istul r�u’, ci de a fi dispus s� te implici într-o dezbatere s�n�toas� 
cu privire la o direc�ie strategic�, de a asculta p�rerile celorlal�i �i apoi de a ajuta la punerea 
compromisurilor în practic� pentru a duce strategia mai departe.”13 

— Rose Marcario, Director General Opera�iuni �i Director Financiar General,  
Patagonia, Inc. 

 
 
 
 
 
 
Drumul profesional spre dobândirea atitudinii �i mentalit��ii necesare 

 
Profesioni�tii contabili vor urma drumuri profesionale diferite - unii î�i încep preg�tirea într-o 
practic� public� (de exemplu, o firm� de contabilitate) �i mai târziu ajung s� lucreze în cadrul unei 
organiza�ii. Al�ii î�i încep preg�tirea dobândind înc� de la început experien�� practic� în cadrul unei 
organiza�ii. Dup� ce �i-au început cariera în unul dintre rolurile cheie ale func�iei financiar-contabile 
(de exemplu planificare �i control, sus�inerea deciziilor, trezorerie, impozite, audit, opera�iuni 
contabile, etc.), mul�i î�i extind activitatea asumându-�i roluri comerciale �i opera�ionale mai 
complexe. 
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Pentru a ad�uga valoare fie din punct de vedere al func�iei financiar-contabile, fie în cadrul unui rol 
comercial sau opera�ional mai complex, este nevoie ca ei s� în�eleag� foarte bine sectorul �i mediul 
competitiv, organiza�ia �i principalele pârghii din spatele performan�ei. În cadrul IMM-urilor, un 
profesionist contabil poate executa mai multe roluri �i poate fi mai aproape de clien�ii �i de 
opera�iunile unei organiza�ii. Multe organiza�ii mai mari elaboreaz� modele flexibile de ocupare a 
for�ei de munc�, modele care permit rota�ia �i dezvoltarea la locul de munc�. Acest fapt poate 
implica mutarea personalului financiar-contabil în roluri diferite în cadrul domeniului financiar sau în 
afara acestuia. În afara func�iei financiar-contabile, va fi important ca profesioni�tii contabili s� aib� 
contact cu domenii precum vânz�rile, serviciile pentru clien�i, marketingul, opera�iunile, cercetarea 
�i dezvoltarea pentru a contribui la cre�terea valorii organiza�iei. Necesitatea de a intra în contact cu 
diverse departamente ale unei organiza�ii a fost eviden�iat� în discursul sus�inut de Kurt Kuehn în 
2009, la Conferin�a Anual� a Institutului Contabililor de Gestiune (a se vedea “Navigarea printre 
curen�i rapizi”). 

 
 

Navigarea printre curen�i rapizi 

În prezentarea f�cut� în 2009, la Conferin�a Anual� a Institutului Contabililor de Gestiune, 
Kurt Kuehn, Directorul Financiar General al UPS, a subliniat convingerea sa c� o abordare 
generalist� a func�iei de director financiar general devine mai important� în perioadele 
turbulente: 

“Atunci când prioritatea este s� î�i aju�i compania s� ia decizii importante, atunci cu cât 
este mai extins orizontul t�u �i cu cât este mai mare capacitatea ta de a interveni, cu atât 
mai mare va fi impactul pe care îl vei avea. Este momentul s� fii cel mai bun din 
specializarea ta. Este, de asemenea, momentul s� î�i sco�i p�l�ria, s� ascul�i cu aten�ie ce 
se întâmpl� în companie �i s� produci un impact.  

Una dintre priorit��ile importante pe care le-am stabilit atunci când am intrat în domeniul 
vânz�rilor �i marketingului la UPS a fost s� m� asigur c� noi, reprezentan�ii companiei, 
ascult�m clien�ii mai bine ca niciodat� �i c� fiecare om în parte, inclusiv cei din 
departamentul financiar-contabil, cei de la departamentul de impozite sau cei de la audit, 
este implicat în procesul de în�elegere a nevoilor clien�ilor �i î�i d� seama cum ‘buc��ica’ 
lui poate satisface aceste nevoi. Poate fi faptul c� aduci valoare clien�ilor, facilitând 
procese mai bune pentru cei care se întâlnesc cu ei. Asigura�i-v� c� sistemele �i m�surile 
financiare pe care le aplica�i sus�in vânz�ri �i opera�iuni eficiente. Ajut�m departamentul 
de marketing s� în�eleag� profitabilitatea produselor? Contabilitatea noastr� de gestiune 
este sau nu relevant� pentru generarea de valoare pentru clien�i? Aceste aspecte pot fi 
foarte puternice, dac� alinia�i perspectiva financiar�, designul de produs �i execu�ia.”14 

— Kurt Kuehn, Director Financiar General, UPS 
 

 
 
 

Unele organiza�ii au implementat programe specifice pentru a crea lideri financiari, care implic� 
expunerea la �i contactul cu diverse departamente ale organiza�iei, precum �i diverse forme de 
instruire formal� �i informal�, inclusiv cu ajutorul antrenorilor �i mentorilor. De exemplu, la Ikea, 
controlorii petrec timp muncind în departamentele de vânz�ri �i logistic�; dac� în�eleg cum 
func�ioneaz� stocurile, care sunt costurile de personal �i marjele brute, pot contribui mai bine �i pot 
ad�uga valoare.15 
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Maturitatea unei organiza�ii are �i ea o influen�� puternic� asupra aptitudinilor financiare necesare; 
nevoia de aptitudini financiar-contabile diferite în momente diferite nu înceteaz� niciodat�. 
Cre�terea poate fi realizat� organic sau prin achizi�ii, pentru a putea intra pe pie�e noi, pentru a 
furniza produse �i servicii noi sau pentru a remodela lan�ul de distribu�ie. Pe m�sur� ce organiza�iile 
se maturizeaz�, pot c�uta noi surse de finan�are, se pot lista la burs�, pot coopta ac�ionari �i 
trebuie s� se conformeze reglement�rilor din multe domenii diferite. Contabilii �i al�i profesioni�ti 
din domeniul financiar joac� roluri importante �i la finalul duratei de via�� a afacerii.  Toate aceste 
aspecte ale dezvolt�rii modeleaz� rolurile profesioni�tilor contabili �i aptitudinile pe care ace�tia 
trebuie s� le aduc� în cadrul organiza�iilor.16 

 
 

Aptitudini esen�iale în mediul actual  

„Exist� câteva aptitudini pe care noi le consider�m a fi esen�iale pentru profesioni�tii din 
domeniul financiar. Lucr�m într-un mediu care se schimb� în permanen��, prin urmare 
aptitudinile în domeniul gestiunii schimb�rilor �i al managementului de proiect sunt 
extrem de utile. De asemenea, vrem s� ne asigur�m c� profesioni�tii no�tri din domeniul 
financiar în�eleg foarte bine mediul economic global �i lan�ul de valori al acestuia, c� 
sunt pricepu�i la planificarea strategic� �i c� de�in aptitudini bune de stabilire a 
parteneriatelor, cum ar fi aptitudini de comunicare, influen�are �i negociere, care s� 
poat� crea un avantaj afacerii noastre. În prezent, în�elegerea priorit��ilor organiza�iei �i 
cunoa�terea clar� a modului în care planul de afaceri se aplic� în practic� reprezint� �i 
ele priorit��i importante”.17  

— John McLafferty, �ef Departament Dezvoltare Profesional� Financiar�,  
Rolls-Royce 

 
 

 Profesioni�tii contabili angaja�i determin� crearea de valoare durabil� 
 

A�tept�rile pe care angajatorii le au de la profesioni�tii contabili vor fi derivate din rolurile �i 
activit��ile pe care ace�tia din urm� ar trebui s� le poat� executa pentru a sprijini �i a contribui la 
dezvoltarea succesului organiza�ional durabil. În contextul factorilor succesului organiza�ional 
durabil (vezi capitolul 2, „Factorii succesului organiza�ional durabil”), principalele domenii de 
competen�� a�teptate sunt eviden�iate în matricea de mai jos, în func�ie de cele patru roluri 
importante pe care contabilii le joac�: creatori, mediatori, p�str�tori �i raportori de valoare durabil� 
(a se vedea capitolul 3 „Rolurile cheie ale contabililor”). 

 

Matricea din Figura 3 ofer� o imagine de ansamblu a principalelor domenii de competen�� 
a�teptate de la contabili, în func�ie de care membrii �i asocia�ii IFAC sunt invita�i s� î�i ghideze 
cadrele generale de educa�ie profesional� (inclusiv calificarea �i instruirea), programele �i 
procesele de evaluare, cerin�ele privind experien�a practic� �i ofertele de educa�ie profesional� 
continu�. Comitetul PAIB din cadrul IFAC realizeaz� studii de caz pentru a eviden�ia modul în care 
profesioni�tii contabili î�i sus�in organiza�ia în practic� în aceste domenii-cheie de competen�� 
pentru PAIB. 
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Figura 3: Domenii-cheie de competen�� a�teptate de la profesioni�tii contabili angaja�i 
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Roluri 	 Creatori de valoare Mediatori de valoare P�str�tori de valoare Raportori de valoare 

Factorii 
organiza�iilor 
durabile 

În calitate de creatori de 
valoare, profesioni�tii 
contabili trebuie s� fie 
capabili: 

În calitate de mediatori de 
valoare, profesioni�tii 
contabili trebuie s� fie 
capabili: 

În calitate de p�str�tori de 
valoare, profesioni�tii 
contabili trebuie s� fie 
capabili: 

În calitate de raportori de 
valoare, profesioni�tii 
contabili trebuie s� fie 
capabili: 

Concentrare 
pe client �i 
p�r�ile 
interesate 

S� se concentreze pe 
crearea de valoare durabil�, 
asigurând o leg�tur� 
puternic� între 
concentrarea pe clien�i �i 
concentrarea pe p�r�ile 
interesate, strategie, 
guvernare �i durabilitate 
pentru a sprijini livrarea de 
valoare c�tre clien�i �i 
p�r�ile interesate 
 

S� sprijine organiza�iile în 
demersul de luare a unor 
decizii strategice �i 
opera�ionale durabile, 
concentrate pe clien�i �i 
p�r�i interesate, în 
implementarea unor 
strategii corespunz�toare 
�i în evaluarea propriului 
succes �i a propriei 
relevan�e 

S� monitorizeze situa�ia 
organiza�iei �i s� se asigure 
c� aceasta î�i îndepline�te 
în mod eficace �i eficient 
obiectivele strategice �i 
opera�ionale 
  
 

S� comunice în mod eficace 
modul în care valoarea este 
livrat� clien�ilor �i p�r�ilor 
interesate, conducerii 
interne �i departamentelor 
de opera�iuni �i, acolo unde 
este cazul, în cadrul 
raport�rilor externe, cum ar 
fi raportul anual 
 

Strategie �i 
conducere 
eficace 

S� stabileasc� o direc�ie 
strategic� prin definirea 
unui tip de valoare care 
profit� de riscurile �i 
oportunit��ile strategice dar 
�i de punctele forte �i de 
cele slabe ale organiza�iei, 
fiind con�tien�i de punctele 
critice în care organiza�ia 
trebuie s� ia decizii 
strategice 

S� formuleze întreb�ri �i 
aspecte de luat în calcul �i 
s� le prezinte factorilor de 
decizie administrativi �i 
opera�ionali informa�ii �i 
analize relevante 
 

S� identifice, s� stabileasc� 
priorit��i �i s� gestioneze 
riscurile strategice �i 
opera�ionale în contextul 
consolid�rii proceselor �i 
practicilor de guvernare 
 

S� furnizeze conducerii, dar 
�i p�r�ilor interesate externe, 
analize �i informa�ii privind 
factorii, execu�ia �i 
rezultatele procesului de 
creare a valorii durabile 
 

Guvernare, 
riscuri �i 
control 
integrate 

S� îndrepte stabilirea 
atitudinii �i înclina�iilor 
organiza�iei spre risc �i s� 
elaboreze practici aliniate �i 
eficace privind guvernarea, 
riscurile �i controlul, pentru 
a realiza un echilibru între 
respectarea regulilor �i 
reglement�rilor �i 
stimularea cre�rii de 
valoare durabil� 
 

S� implementeze un 
sistem de gestionare �i 
control al riscului la nivel 
de întreprindere, ca pe o 
activitate strategic� �i 
parte integrant� a 
sistemului de guvernare a 
organiza�iei, dar �i  în 
cadrul altor procese 
decizionale, opera�ionale 
�i de raportare din cadrul 
organiza�iei 
 

S� evalueze politici, 
proceduri �i procese pentru 
a gestiona sistemele de 
guvernare, riscuri �i control 
intern, inclusiv obiective de 
control care sprijin� 
îndeplinirea misiunii �i 
obiectivelor strategice ale 
organiza�iei, în conformitate 
cu atitudinea �i înclina�iile  
spre risc  
 

S� furnizeze conducerii, dar 
�i p�r�ilor interesate externe, 
informa�ii privind 
oportunit��ile �i riscurile 
organiza�iei �i performan�a 
proceselor �i sistemelor de 
guvernare, gestionare a 
riscurilor �i control 
 

Inova�ie �i 
adaptabilitate 

S� gestioneze inova�ia în 
func�ia financiar-contabil� 
pentru a facilita dezvoltarea 
acesteia, �i s� sprijine 
implicarea acesteia în 
elaborarea altor activit��i de 
inovare, cercetare �i 
dezvoltare ale organiza�iei 
 

S� participe la evaluarea 
�i îmbun�t��irea 
proceselor �i stimulentelor 
care faciliteaz� �i 
promoveaz� inovarea �i 
adaptabilitatea 
 

S� implementeze m�suri de 
inovare care s� evalueze în 
mod obiectiv impactul 
financiar �i nefinanciar al 
acesteia �i s� identifice 
domeniile care pot fi 
îmbun�t��ite 
 

S� raporteze cu privire la 
capacit��ile �i rezultatele 
inov�rii, precum �i cu privire 
la impactul investi�iilor 
f�cute în cercetare �i 
dezvoltare, dar �i cu privire 
la viitoarele planuri �i 
priorit��i 
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COMPETEN�� �I VERSATILITATE 

 
Figura 3: Domenii-cheie de competen�� a�teptate de la profesioni�tii contabili angaja�i 
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Roluri 	 Creatori de valoare Mediatori de valoare P�str�tori de valoare Raportori de valoare 

Factorii 
organiza�iilor 
durabile 

În calitate de creatori de 
valoare, profesioni�tii 
contabili trebuie s� fie 
capabili: 

În calitate de mediatori de 
valoare, profesioni�tii 
contabili trebuie s� fie 
capabili: 

În calitate de p�str�tori de 
valoare, profesioni�tii 
contabili trebuie s� fie 
capabili: 

În calitate de raportori de 
valoare, profesioni�tii 
contabili trebuie s� fie 
capabili: 

Gestiune 
financiar� 

S� în�eleag� �i s� 
interpreteze s�n�tatea 
financiar� a organiza�iilor 
�i s� joace un rol de 
conducere în procesul de 
elaborare �i implementare 
a unei strategii financiare 
care s� îndeplineasc� 
obiectivele strategice ale 
organiza�iei 

S� sprijine organismele de 
guvernare, conducerea �i 
opera�iunile în în�elegerea 
s�n�t��ii financiare a 
organiza�iilor �i a 
progreselor înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor 
financiare, dar �i s� 
furnizeze informa�iile �i 
analizele necesare pentru 
îmbun�t��irea procesului 
de creare de valoare 
durabil� 

S� analizeze sistemele care 
genereaz� informa�ii 
financiare �i nefinanciare �i 
s� se asigure c� acestea 
func�ioneaz� în limitele 
standardelor recomandate 
privind exactitatea �i 
fiabilitatea, dar �i c� aceste 
informa�ii reflect� 
corespunz�tor performan�a 
organiza�iei 

S� prezinte informa�ii 
detaliate cu privire la 
standardele financiare �i la 
cele de raportare, precum �i 
s� furnizeze îndrum�ri 
pentru a se asigura c� 
aceste standarde sunt 
aplicate în mod corect, astfel 
încât s� fie furnizate 
informa�ii relevante, fiabile �i 
comprehensibile 

Gestiunea 
resurselor 
umane �i a 
talentelor 

S� participe la elaborarea 
�i implementarea 
strategiilor �i politicilor 
privind resursele umane �i 
talentele la nivelul întregii 
organiza�ii �i în la nivelul 
func�iei financiare 
 
 

S� concentreze 
dezvoltarea individual� �i 
a echipelor pe sporirea 
aptitudinilor 
organiza�ionale, inclusiv 
pe în�elegerea contextului 
�i priorit��ilor afacerii, pe 
furnizarea informa�ii �i 
analize de gestiune de 
înalt� calitate, precum �i 
pe „parteneriatele de 
afaceri” pentru a câ�tiga 
încredere în cadrul 
organiza�iei 

S� asigure un spirit critic 
capabil s� identifice riscurile 
�i oportunit��ile din 
domeniul gestiunii 
resurselor umane �i 
talentelor, dar �i s� 
ac�ioneze ca promotori ai 
integrit��ii,  
transparen�ei �i expertizei 

S� raporteze cu privire la 
modul în care investi�iile 
organiza�iei în dezvoltarea 
capitalului uman determin� 
crearea de valoare durabil� 
pentru ac�ionari �i p�r�ile 
interesate 
 

Excelen�� 
opera�ional� 

S� gestioneze resursele �i 
performan�a prin 
în�elegerea factorilor care 
genereaz� valoare pentru 
ac�ionari �i p�r�ile 
interesate, precum �i prin 
alinierea obiectivelor 
individuale �i 
organiza�ionale �i a 
obiectivelor �i 
recompenselor la ace�ti 
factori 

S� sus�in� implementarea 
unor sisteme �i procese de  
gestionare, evaluare �i 
raportare  a performan�ei 
strategice �i opera�ionale 
 

S� revizuiasc� lacunele de 
performan�� în vederea 
îmbun�t��irii proceselor �i a 
lan�ului de distribu�ie �i s� 
asigure implementarea de 
procese �i controale menite 
s� previn� �i s� detecteze 
fraudele  
 

S� elaboreze �i s� 
implementeze sisteme de 
raportare �i evaluare 
strategic� �i de proces, 
bazate pe performan��, �i s� 
furnizeze informa�ii �i analize 
adecvate pentru a ob�ine 
detalii relevante cu privire la 
performan�� 
 

Comunicare 
eficient� �i 
transparent� 

S� elaboreze �i s� 
implementeze strategii de 
comunicare economico-
financiar� de înalt� 
calitate, integrate, care s� 
le permit� directorilor, 
investitorilor �i p�r�ilor 
interesate s� realizeze o 
evaluare informat� cu 
privire la performan�a �i 
perspectivele pe termen 
lung ale organiza�iei 
 

S� sus�in� comunicarea �i 
raportarea transparente 
prin informa�ii �i analize 
relevante �i cu ajutorul 
unor prezent�ri eficiente 
f�cute investitorilor �i altor 
p�r�i interesate, 
asigurându-se totodat� c� 
rapoartele de afaceri �i 
situa�iile financiare 
reflect� exact performan�a 
organiza�iei 

S� efectueze evaluarea 
intern� �i auditul sistemelor 
�i proceselor de informare �i 
ale informa�iilor în sine, 
pentru a asigura furnizarea 
la timp a unor informa�ii �i 
raport�ri fiabile 
 

S� identifice tranzac�iile 
financiare �i indicatorii 
nefinanciari de performan�� 
�i s� prezinte rapoarte de 
afaceri de înalt� calitate 
p�r�ilor interesate de la nivel 
intern �i extern, inclusiv 
investitorilor, clien�ilor, 
angaja�ilor, organismelor de 
reglementare �i furnizorilor 
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COMPETEN�ELE NECESARE PENTRU GENERAREA VALORII DURABILE
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