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DESPRE CPA CANADA

Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) colaborează 
cu organismele membre ale CPA locale și teritoriale, precum și cu cele 
din Insulele Bermude, în calitate de reprezentant al profesiei contabile 
canadiene atât la nivel național, cât și internațional. Această colaborare 
îi oferă profesiei canadiene posibilitatea de a promova cele mai bune 
practici în beneficiul întreprinderilor și al societății și de a-și pregăti 
membrii pentru un mediu în continuă evoluție, caracterizat de schimbări 
fără precedent. Având peste 220.000 de membri, CPA Canada este unul 
dintre cele mai mari organisme contabile naționale din lume.  
cpacanada.ca

DESPRE IFAC

IFAC (International Federation of Accountants) este organizația globală a 
profesiei contabile dedicată servirii interesului public prin consolidarea 
profesiei și contribuirea la dezvoltarea unor economii internaționale 
puternice. IFAC este formată din 180 de membri și asociați din peste  
130 de țări și jurisdicții, reprezentând mai mult de 3 milioane de contabili 
din practica publică, educație, servicii de stat, industrie și comerț.

Timp de patru decenii, IFAC a reprezentat profesia contabilă globală 
și a sprijinit dezvoltarea, adoptarea și implementarea standardelor 
internaționale care stau la baza profesiei contabile mondiale de 
astăzi. IFAC a menținut o abordare pe termen lung pentru crearea și 
consolidarea unei profesii contabile mondiale care sprijină organizații, 
piețe financiare și economii transparente, responsabile și sustenabile. 
ifac.org

https://www.cpacanada.ca/
http://www.ifac.org/
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Prefață

Pe măsură ce accelerăm în cea de-a patra revoluție industrială și accentul său pe 
digitalizare, organizațiile de toate mărimile și din toate sectoarele de activitate 
se confruntă cu schimbări radicale – dar și cu oportunități pe măsură. Pentru 
a prospera în această nouă economie digitală, datele și informațiile trebuie 
valorificate în mod strategic și utilizate pentru a lua decizii mai avizate care 
generează rezultate mai bune pentru clienți, angajați, investitori, societate și alte 
părți interesate.

Sunt necesare noi abordări, procese și modele pentru a putea utiliza date 
structurate și nestructurate din diferite surse în scopul furnizării de informații de 
calitate de care este nevoie pentru procesul decizional care asigură profitabilitate 
și sustenabilitate. Dacă datele nu sunt înțelese și gestionate în mod adecvat 
există posibilitatea nu doar ca întreprinderile să rămână în urmă, ci și ca acestea 
să își piardă abilitatea de a avea un aport semnificativ într-o lume caracterizată 
din ce în ce mai mult de globalizare și digitalizare.

Profesioniștii contabili, având o multitudine de roluri, se află într-o poziție 
unică ce le permite să facă față acestor schimbări radicale. Ei trebuie să sprijine 
organizațiile pe măsură ce acestea se confruntă cu incertitudinile generate de 
transformarea economică și tehnologică. Având la bază competențe esențiale 
și îmbunătățindu-și abilitățile și cunoștințele pentru a îndeplini roluri-cheie 
în lanțul valoric al gestiunii datelor, contabilii pot nu numai să-și asigure un 
viitor strălucit în economia digitală, ci pot și să ghideze organizațiile din diverse 
sectoare și segmente de activitate în procesul de adaptare și chiar să croiască noi 
căi prin integritate și persistență. Acest raport conturează calea noastră de urmat.

Director general executiv Director general executiv
al CPA Canada al IFAC
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Rezumat executiv

Volumul de date digitale crește vertiginos la nivel mondial. În 2020, datele 
digitale au fost estimate la un total de 40 de zetabiți (40.000.000.000.000 de 
gigabiți), de la doar 1,2 zetabiți în 2010. În mod incredibil, 90% dintre aceste 
date au fost create în ultimul an și se preconizează că volumul total de date se va 
dubla la fiecare doi ani.

În economia actuală, datele nu mai reprezintă doar o materie primă, ci un activ 
care poate asigura luarea unor decizii avizate cu impact puternic. Dar ca orice 
schimbare majoră, revoluția digitală nu este lipsită de provocări. Standardele de 
reglementare nu au ținut pasul cu emergența acestui nou activ valoros. Mediul 
juridic și de reglementare slab dezvoltat afectează totul, începând cu tranziția 
mondială la o economie digitală și până la profitabilitatea și sustenabilitatea 
întreprinderilor individuale. Există un risc semnificativ ca în absența unui 
cadru care să informeze utilizatorii datelor și care să reglementeze și să asigure 
respectarea legilor să fie comise fapte ilegale sau neetice.

Liderii din toate sferele – de la nivel mondial, regional și liderii economici –  
au nevoie de ajutor în stabilirea așteptărilor, monitorizarea activităților și 
valorificarea datelor pentru a promova profitabilitatea și prosperitatea.

În acest mediu, profesioniștii contabili au ocazia de a se poziționa astfel încât să 
sprijine liderii în dezvoltarea unor standarde și cadre noi indispensabile.

Faptul că datele sunt recunoscute din ce în ce mai des drept active redefinește 
totodată conceptul tradițional de lanț valoric. A apărut un nou model, numit 
lanțul valoric al gestiunii datelor (a se vedea Figura 1). Lanțurile valorice de date 
diferă de lanțurile valorice tradiționale, care de regulă produc bunuri sau servicii. 
Lanțurile valorice ale gestiunii datelor urmăresc crearea de rezultate. Rezultatele 
bazate pe date pot varia de la strategii organizaționale bazate pe probe la soluții 
bazate pe inteligență artificială care dispune de capacitatea de autoînvățare și 
care poate lua decizii de rutină.

Profesioniștii contabili trebuie să se adapteze pentru a continua să ofere 
contribuții strategice pe măsură ce lanțurile valorice evoluează de la o economie 
industrială la una digitală. Deși profesioniștii contabili au lucrat întotdeauna 
cu date, experiența lor profesională poate fi predominant concentrată pe 
seturi de date structurate, fapt ce nu mai reprezintă regula generală. Totuși, 
profesioniștii contabili își pot valorifica experiența existentă și își pot extinde 
aria de competență pentru a include atât seturi de date structurate, cât și seturi 
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de date nestructurate care cuprind date financiare și nefinanciare, pentru a ajuta 
organizațiile în luarea unor decizii informate care profită din plin de oportunități 
și răspund la riscuri. Totuși, pentru a putea face acest lucru, profesioniștii 
contabili trebuie să își completeze competențele existente cu aptitudinile și 
cunoștințele necesare pentru a putea îndeplini roluri-cheie în cadrul lanțului 
valoric al gestiunii datelor.

Figura 1: Lanțul valoric al gestiunii datelor
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Lanțul valoric al gestiunii datelor constă în procese care încep în momentul în 
care datele sunt create inițial și include stocarea, transformarea, analizarea și 
comunicarea datelor în așa fel încât utilizatorii să înțeleagă informațiile care reies 
din acestea și să beneficieze de pe urma lor. Acest raport explorează modul în 
care experiența unui profesionist contabil poate fi aplicată în următoarele patru 
roluri-cheie care sunt esențiale pentru lanțul valoric al gestiunii datelor:

1. Inginer de date: asigură integritatea, corectitudinea și fiabilitatea datelor 
utilizate

2. Operator de date: se concentrează pe buna administrare a resurselor de date 
în mod similar cu rolul de control existent (buna administrare a resurselor 
fizice și financiare)

3. Expert în prelucrarea datelor: analizează și interpretează date complexe 
pentru a elabora informații care vor sta la baza procesului decizional

4. Consilier strategic: încadrează, analizează și explică aspecte economice 
complexe într-un context local, național sau global în baza punctelor forte 
și a limitărilor datelor, precum și a unor ipoteze și modele din care derivă 
informații 



Rolul profesioniștilor contabili în valorificarea datelor8

Introducere
Sunt datele o materie primă sau sunt mai degrabă un activ a cărui valoare crește pe 
măsură ce este utilizat? De fapt, ambele variante sunt corecte. Și pe măsură ce din ce în 
ce mai multe date sunt create prin intermediul economiei mondiale, această diviziune 
creează noi provocări și oportunități pentru profesioniștii contabili și pentru alte părți 
la care se face apel pentru supravegherea, gestionarea și evaluarea valorii datelor.

Raportul din 2019 al Organizației Națiunilor Unite cu privire la economia digitală 
evidențiază faptul că tehnologia produce o schimbare pe scară largă în economia 
mondială. Creșterea masivă a volumului de date se reflectă în dezvoltarea cercetării 
bazate pe big data, a inteligenței artificiale (AI), a informaticii dematerializate și a 
modelelor de afaceri și platformelor digitale. Din ce în ce mai multe dispozitive au 
acces la internet, din ce în ce mai mulți oameni utilizează servicii digitale, din ce în 
ce mai multe lanțuri valorice sunt conectate în mod digital, iar tehnologiile digitale 
continuă să evolueze. McKinsey & Company a publicat recent un raport care susține 
faptul că pandemia de COVID-19 a accelerat această transformare cu cinci ani.

Accesul la date și abilitatea de a transforma datele în cunoștințe digitale au devenit 
esențiale pentru asigurarea capacității concurențiale atât a țărilor, cât și a companiilor 
(a se vedea Figura 2). Va conduce volumul mai mare de date la decizii mai bune? 
Va permite acesta generarea unor noi surse de venituri, precum cele obținute din 
vânzarea datelor și a informațiilor? Există cu certitudine exemple de povești de 
succes, dar literatura economică relatează și nenumărate exemple de eșecuri.

Figura 2: Extrase dintr-un blog recent al techjury

În 2020 vor exista aproximativ  
40 de zetabiți de date (40 de 
trilioane de gigabiți). În 2010  

s-a estimat că la nivel mondial există  
1,2 zetabiți de date

Se preconizează că volumul de date  
se va dubla la fiecare doi ani

dintre organizații trebuie să 
gestioneze date nestructurate 
având în vedere faptul că  

80-90% dintre datele generate în  
ziua de astăzi sunt nestructurate

dintre date sunt gestionate în 
cloud, fapt ce implică potențiale 
probleme de ordin jurisdicțional

dintre organizații 
investesc în big 

data și în inteligență 
artificială

Se estimează că datele 
de proastă calitate costă 
economia SUA 3,1 trili-
oane de dolari anual

În medie, datele 
de proastă 
calitate costă 
companiile între  
9,7 și 14,2 milioane  
de dolari americani 
anual

din volumul total  
de date au fost 
create în ultimii 
doi ani

https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2019
https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2019
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://techjury.net/blog/big-data-statistics/#gref
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Soluția poate fi accesul la personal talentat. McKinsey a estimat că până în 2020 
economia digitală mondială va avea nevoie de aproape 3 milioane de persoane 
cu competențe în domeniul analitic. Cu toate acestea, în 2015, RJMetrics a 
estimat că la nivel mondial există mai puțin de 20.000 de experți în prelucrarea 
datelor calificați și competenți.1 Un manual introductiv publicat de Chartered 
Professional Accountants of Canada în 2020 susține că profesioniștii contabili au 
posibilitatea și trebuie să se implice și să contribuie la umplerea lacunelor din 
aceste noi roluri.

Din multe puncte de vedere, aceasta este o evoluție naturală. Contabilii au 
utilizat dintotdeauna date financiare pentru a evalua performanța pentru factorii 
de decizie și părțile interesate prin intermediul analizelor și rapoartelor. În mod 
tradițional, funcția de bază a profesionistului contabil este aceea de a asigura 
faptul că informațiile financiare sunt prezentate într-o manieră consecventă și 
că este implementat un cadru general cu standarde care oferă certitudinea că 
persoanele care se bazează pe activitatea unui expert nu sunt induse în eroare. 
Fondul profesional al contabililor le oferă acestora o bază extrem de solidă care 
le permite să facă tranziția la roluri de conducere în gestionarea și supravegherea 
datelor digitale. Totuși, aceasta reprezintă în continuare o tranziție majoră. 
Instrumentele tradiționale ale profesionistului contabil trebuie să evolueze 
pentru a-i permite acestuia să abordeze volumul, viteza, varietatea și veridicitatea 
datelor și să le valorifice.

Guvernele din întreaga lume se grăbesc să își actualizeze legislația și să creeze 
cadre prin care să asigure buna gestionare a economiei digitale. Între timp, 
preocuparea principală a organizațiilor este crearea de experiență. Multe dintre 
acestea colectează date și le transformă în materii prime pentru a crea surse de 
venit prin intermediul unor noi servicii și produse, cu mai mult sau mai puțin 
succes. Giganții digitali precum Apple, Google și Amazon se află în fruntea 
acestui trend, având în vedere accentul pe care îl pun pe extinderea modelelor 
lor de afaceri spre noi domenii, precum cel bancar și cel sanitar, în timp ce 
companii recent înființate și de succes precum Uber și Airbnb au creat noi 
modele de afaceri care au revoluționat industrii întregi – și trendul ia amploare.

Profesioniștii contabili, datorită rolurilor lor de consultanți și de membri ai 
industriei, sunt bine poziționați pentru a ajuta organizațiile din toate sectoarele 
și segmentele de activitate să deschidă noi căi în cadrul economiei digitale.

1 ibid

https://www.cpacanada.ca/en/foresight-initiative/data-governance/data-governance-primer
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Economia digitală este o nouă frontieră
Datele digitale reprezintă atât o materie primă care poate fi cumpărată și 
vândută, cât și un activ care poate fi folosit pentru a genera informații care să 
stea la baza unor decizii economice importante. Totuși, standardele privind 
datele care ar trebui să constituie cadrul pentru această nouă frontieră sunt 
încă în curs de elaborare. Drept rezultat, mediul legal, de reglementare și etic 
este neclar, iar această lipsă de claritate afectează transformarea digitală la 
nivel mondial. Se pot pierde oportunități atunci când așteptările sunt vagi sau 
imprecise. Mai exact, pot fi săvârșite în mod neintenționat potențiale activități 
ilegale sau neetice ca urmare a faptului că așteptările privind conduita sau 
procedurile nu au fost clarificate în mod adecvat.

Guvernele din întreaga lume se află în proces de elaborare a unor cadre 
legislative pentru reglementarea economiei digitale, însă crearea unor 
standarde privind gestiunea datelor reprezintă o provocare. Această provocare 
este exacerbată de diferențele culturale legate de percepția asupra binelui 
public. Guvernele și asociațiile profesionale au autorizat diverse organisme 
de normalizare să propună abordări legate de colectarea și utilizarea datelor 
pentru jurisdicțiile din care fac parte. Diversele abordări și percepții ale 
binelui public generează o serie de cadre care diferă unele de celelalte atât în 
interiorul unei țări, cât și pe plan internațional.

Multe organizații de normalizare caută să colaboreze cu organizații 
contabile profesionale pentru a învăța din experiența lor în ceea ce privește 
normalizarea standardelor, auditul și asigurarea. În același timp, standardele 
contabile existente trebuie să evolueze pentru a putea aborda mai bine 
aspectele legate de datele digitale. Deși standardele contabile actuale 
fac referire la utilizarea datelor în raportarea financiară, aceste referințe 
trebuie detaliate pentru a oferi claritate cu privire la modul în care datele 
trebuie colectate, analizate și raportate. Este nevoie de claritate și în privința 
așteptărilor legate de utilizarea datelor atunci când un anumit standard face 
referire la utilizarea datelor în prezentările de informații.
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Lanțul valoric al gestiunii datelor

Atunci când vine vorba despre rolul contabililor în valorificarea datelor este 
important să înțelegem conceptul de lanț valoric al gestiunii datelor. Acesta se 
aseamănă altor lanțuri valorice, precum cele de producție, prin faptul că împarte 
procesul de gestionare în mai multe subsisteme, fiecare dintre acestea având 
intrări și ieșiri. Modul în care aceste sisteme, intrări și ieșiri sunt gestionate 
afectează calitatea, costul și, în ultimul rând, succesul produsului finit în orice 
lanț valoric. Totuși, există o singură diferență majoră: în lanțul valoric al gestiunii 
datelor produsul finit este de cele mai multe ori mai degrabă o informație pe 
baza căreia se poate acționa decât un produs sau un serviciu tangibil.

Lanțurile valorice ale gestiunii datelor urmăresc crearea de rezultate pe baza 
datelor. Exemplele de rezultate posibile pot varia de la informații care să ghideze 
procesul de dezvoltare a unui nou produs sau strategia de afaceri până la 
eficientizarea unor procese specifice cu ajutorul inteligenței artificiale capabile 
să ia decizii de rutină. Lanțul valoric al gestiunii datelor (a se vedea Figura 3) 
cuprinde procese asociate cu colectarea, partajarea, analizarea și comunicarea 
informațiilor care reies din acele date.

Prin intermediul Inițiativei Foresight, CPA Canada a identificat trei categorii de 
roluri pe care profesioniștii contabili le pot îndeplini în cadrul unui lanț valoric 
tradițional:
� Rol principal: derivat din cartele legale care stau la baza profesiei; contabilii 

au sarcina de a confirma că datele financiare și informațiile financiare au fost 
prezentate fidel în conformitate cu normele și standardele aferente

� Rol sporit: axat pe funcțiile de bună administrare legate de resursele 
financiare și fizice ale organizației; necesar pentru a asigura faptul că doar cei 
care dețin accesul corespunzător pot folosi resursele organizației în scopuri 
legitime

� Rol dobândit: un consilier strategic care integrează diverse perspective pentru 
a furniza un context pentru informațiile financiare prezentate factorilor de 
decizie sau comunicate părților interesate.

În lanțul valoric al gestiunii datelor, funcțiile pe care le dețin contabilii în fiecare 
dintre aceste categorii trebuie să facă o tranziție pentru a reflecta natura și 
utilizarea activelor digitale (a se vedea Figura 3). Anumite aspecte ale rolurilor 
tradiționale ale contabililor devin mai puțin relevante în lanțul valoric al gestiunii 
datelor, în timp ce importanța altor roluri crește.

https://www.cpacanada.ca/en/foresight-initiative
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La fel ca în domeniul financiar, rolurile profesioniștilor contabili în lanțul valoric 
al gestiunii datelor variază. Aceste roluri se pot axa pe aspecte specifice ale 
lanțului valoric și nu pe întregul proces sau pot fi extinse asupra întregului lanț 
valoric într-o capacitate de guvernare, de supraveghere sau strategică privind 
datele. În majoritatea organizațiilor, funcția financiară și cea contabilă cel mai 
probabil nu „dețin” toate datele organizației, însă ar trebui să fie responsabile 
pentru analize care încorporează atât date financiare, cât și nefinanciare, în 
special dacă datele sunt utilizate pentru a lua decizii și sunt încorporate în 
comunicările externe.

Este util să înțelegem cele patru roluri-cheie din cadrul lanțului valoric al 
gestiunii datelor și modul în care profesioniștii contabili pot îndeplini aceste 
roluri. Deși unii dintre termenii folosiți pentru a descrie aceste funcții pot părea 
să le plaseze în afara domeniului de expertiză al profesioniștilor contabili, 
majoritatea pot fi îndeplinite eficient de persoane cu experiență și pregătire 
profesională în domeniul contabil. Cele patru roluri sunt:
� Inginer de date: asigură integritatea, corectitudinea și fiabilitatea datelor 

utilizate
� Operator de date: se concentrează pe buna administrare a resurselor de date 

în mod similar cu rolul de control existent (buna administrare a resurselor 
fizice și financiare)

� Expert în prelucrarea datelor: analizează și interpretează date complexe 
pentru a elabora informații care vor sta la baza procesului decizional

� Consilier strategic: încadrează, analizează și explică aspecte economice 
complexe într-un context local, național sau global în baza înțelegerii 
punctelor forte și a limitărilor datelor, precum și a unor ipoteze și modele din 
care derivă informații
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Rol dobândit
Valorificarea rolului 
strategic existent al 
CPA de contextualizare 
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Figura 3: Lanțul valoric al gestiunii datelor

 

Colectarea datelor
Rolul general din cadrul procesului de colectare a datelor aferent lanțului 
valoric al gestiunii datelor este identificat ca fiind cel de inginer de date, rol ce 
presupune colectarea, curățarea și clasificarea datelor. Un inginer de date trebuie 
să asigure faptul că datele utilizate de o organizație sunt clare și fiabile. În plus, 
datele colectate trebuie să se conformeze mai multor cadre diferite de la nivel 



Rolul profesioniștilor contabili în valorificarea datelor14

mondial și chiar național. O problemă specială este cea legată de colectarea 
informațiilor cu caracter personal, în cazul cărora trebuie asigurat faptul că sunt 
respectate granițele jurisdicționale.

În pofida denumirii sale, funcția de inginer de date nu trebuie îndeplinită de un 
inginer. Obiectivul principal este asigurarea faptului că datele sunt adecvate 
scopului stabilit și există diverse roluri pe care profesioniștii contabili le pot 
executa în această fază din lanțul valoric ale gestiunii datelor. Studiile de caz 
incluse ca anexe la acest document oferă exemple practice privind modul în 
care profesioniștii contabili pot îndeplini aceste roluri în raportarea de rutină 
(Studiul de caz 1), în procesul decizional consolidat (Studiul de caz 2) și odată cu 
adoptarea inteligenței artificiale (Studiul de caz 3).

Figura 4: Colectarea datelor

Curățarea
Datele contaminate au valoare analitică limitată; totuși, acestea pot fi folosite 
pentru verificarea conformității cu politicile interne adoptate. Sunt necesare 
controale și solduri pentru a se asigura faptul că datele au fost curățate și 
documentate în mod adecvat înainte de a fi analizate. Vor fi necesare garanții 
privind faptul că datele au fost revizuite și sunt complete și fiabile. Acest lucru 
presupune ca spațiile libere să fie completate, datele duplicate să fie șterse și să 
fie luate alte măsuri pentru a se asigura integritatea seturilor de date.

Colectarea
Aceste procese sunt axate pe cartografierea datelor, de la sursă la depozit, 
care pot fi apoi folosite. Ele ar trebui să includă o revizuire a procesului de 
transformare, a măsurilor de armonizare și a rezultatului final procesat. Această 
funcție variază în raport cu măsura în care procesele de colectare a datelor sunt 
automatizate, datele provin din senzori (adică din internetul obiectelor) sau sunt 
introduse manual într-o bază de date (de exemplu, un ordin de achiziție).
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Clasificarea
Clasificarea se referă la determinarea măsurii în care datele sunt adecvate 
scopului în care vor fi utilizate. Nu toate datele sunt egale și decizii diferite 
necesită diverse grade de fiabilitate a datelor. Utilizarea datelor fără a cunoaște 
limitele fiabilității acestora poate genera un rezultat slab, în special în cazul în 
care se presupune că datele sunt mai fiabile decât sunt în realitate. Cu toate 
acestea, este nevoie de timp și resurse financiare pentru a colecta date cu un 
grad ridicat de fiabilitate, iar dacă este necesar un astfel de grad de fiabilitate 
pentru toate deciziile pot fi ratate anumite oportunități.

Pentru a ilustra ideea că datele trebuie să fie adecvate scopului, datele în baza 
cărora se realizează raportarea externă au un grad ridicat de fiabilitate și de 
obicei se oferă o asigurare în acest sens. În schimb, datele utilizate în scopuri 
interne pot avea grade diferite de fiabilitate. Profesioniștii contabili trebuie să 
cunoască diferența și să poată informa factorii decizionali cu privire la fiabilitatea 
datelor în baza cărora vor lua decizii. Acest lucru include evaluarea măsurii în 
care datele îndeplinesc cerințele de fiabilitate aferente unui punct de decizie. 
De exemplu, o cerință legată de fiabilitatea datelor privind „analiza opțiunilor” 
este mai puțin strictă decât un punct de decizie bazat pe conceptul de „permis/
interzis”. Calibrarea gradului de fiabilitate a datelor în funcție de punctele de 
decizie poate asigura luarea unor decizii într-un timp mai scurt, poate îmbunătăți 
prezentarea riscurilor și poate asigura o mai bună transparență. Procesele formale 
de consultare reciprocă sunt esențiale pentru a asigura faptul că deciziile sunt 
validate pe măsură ce datele sunt actualizate; în caz contrar, s-ar putea ca deciziile 
bune luate anterior să nu mai fie adecvate ca urmare a unor evenimente ulterioare.

Rolul potențial al profesioniștilor contabili în colectarea datelor
Un rol esențial al profesioniștilor contabili în economia digitală poate consta în 
extinderea rolului lor în cadrul procesului de audit și asigurare pentru a include 
date nefinanciare. Controalele interne aplicate în cazul gestionării datelor vor 
trebui implementate și în cazul colectării, curățării și clasificării datelor. Aceste 
controale vor fi esențiale pentru a asigura faptul că politicile corporative și 
granițele jurisdicționale (dacă/atunci când sunt elaborate) sunt respectate. În plus, 
profesioniștii contabili pot efectua teste asupra seturilor de date pentru asigurarea 
faptului că acestea îndeplinesc criteriile aferente diverselor puncte de decizie. Dacă 
setul de date nu este aliniat criteriilor, trebuie realizate prezentări de informații 
adecvate pentru a asigura faptul că factorii decizionali cunosc limitările setului de 
date și orice preconizări ulterioare care stau la baza analizei. De exemplu, guvernul 
federal al Canadei a implementat o dispoziție care impune directorilor financiari 
să demonstreze gradul de adecvare al setului de date în baza căruia au realizat 
recomandări care au legătură cu achiziții complexe de capital. Mai mult decât atât, 
controalele interne legate de colectarea datelor pot asigura integritatea datelor 
financiare și nefinanciare în scopul promovării răspunderii și prevenirii fraudei.

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=27256
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Schimbul de date
Rolul general din această porțiune a lanțului valoric al gestiunii datelor este 
descris ca fiind cel de operator de date. Rolul operatorului de date este mai 
amplu decât cel redat în Regulamentul general privind protecția datelor al 
UE.2 Operatorul de date este responsabil pentru buna administrare a datelor: a 
consolida valoarea datelor prin protecția, păstrarea și uzul adecvat ale acestora.

Figura 5: Schimbul de date

Uz intern
În mod tradițional, operatorii de date protejează resursele și asigură faptul că doar 
persoanele care dețin drepturi de acces adecvate (necesită și au permisiunea) 
sunt autorizate pentru a utiliza resursele. Profesioniștii contabili au îndeplinit în 
mod tradițional roluri de bună administrare a resurselor financiare și fizice. În 
acest sens, ei asigură faptul că resursele financiare ale organizației sunt protejate, 
că legile și reglementările aferente sunt respectate și că activitățile desfășurate 
de organizație sunt armonizate în mod strategic. Rolul de bună administrare 
al unui operator de date nu se limitează doar la resursele financiare. Acesta se 
aplică tuturor resurselor de date și într-o anumită măsură se va intersecta cu rolul 
controlorului financiar. Faptul că profesioniștii contabili își extind rolul tradițional 
de bună administrare pentru a cuprinde toate tipurile de date este o evoluție 
firească. Buna administrare nu include și dreptul de proprietate. Proprietarii de 
date nefinanciare vor avea adesea funcții de mijlocitori în cadrul unei organizații. 
Buna administrare este o funcție care permite garantarea faptului că proprietarii 
de date protejează, curăță, partajează și utilizează datele conform constrângerilor 
externe (legi, reglementări etc.) și celor interne (politici).

Uz extern
Se preconizează că pe măsură ce sunt create piețe pentru date (schimbul 
comercial general de date între vânzători și cumpărători) vor fi elaborate dispoziții 
formale pentru ca vânzarea, partajarea și schimbul de date să fie asigurate.
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2 https://gdpr-info.eu/

https://gdpr-info.eu/
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Asigurarea va implica probabil capacitatea de a dovedi acuratețea și sursa 
datelor, cunoscută și drept proveniență sau filiație. Se va apela probabil la un 
operator de date care să furnizeze o astfel de asigurare.

Probleme de ordin jurisdicțional
Organizațiile au multe oportunități de a utiliza noile tehnologii în avantajul 
lor. Acest lucru poate genera provocări semnificative de ordin juridic și etic 
având în vedere că nu toate întrebuințările tehnologiei se aliniază la valorile 
diferitelor societăți (echitate, securitate, confidențialitate, inteligibilitate și 
transparență). După cum prevede Codul etic internațional pentru profesioniștii 
contabili (Codul), luând în considerare poziția și funcția lor în cadrul organizației, 
se preconizează că profesioniștii contabili vor încuraja și promova o cultură 
organizațională bazată pe etică – și astfel sunt bine poziționați pentru a ajuta 
organizația în rolul de operator de date.

Studiile de caz anexate prezintă exemple practice legate de schimbul de date, 
încorporarea bunei administrări a datelor și provocările de ordin etic. Studiul de  
caz 1 tratează modul în care raportul privind starea bugetului este influențat 
de factori de cost și faptul că pot exista aspecte sensibile legate de accesarea 
și utilizarea acestor informații privind costurile (de exemplu, salariile). Studiul 
de caz 2 se ocupă de utilizarea informațiilor externe în procesul decizional, 
în timp ce Studiul de caz 3 tratează modul în care poate fi asigurat faptul că 
implementarea inteligenței artificiale respectă funcțiile de bună administrare și 
așteptările de ordin etic.

Rolul potențial al profesioniștilor contabili în schimbul de date
Obiectivul-cheie al rolului de operator de date este protecția datelor. Acest lucru 
implică asigurarea faptului că:
� doar persoanele autorizate au acces la date
� sursa datelor poate fi dovedită
� datele sunt utilizate în scopul specificat

Un rol sporit al profesioniștilor contabili constă în asigurarea respectării 
granițelor jurisdicționale prin monitorizarea corespunzătoare a utilizării datelor. 
Un rol la fel de important constă în oferirea unei asigurări privind faptul că datele 
utilizate sau vândute sunt adecvate scopului, prin aceea că filiația și proveniența 
lor pot fi dovedite.

Informații extrase din date
Rolul general din această porțiune a lanțului valoric al gestiunii datelor este 
adesea denumit expert în prelucrarea datelor. Un expert în prelucrarea datelor 
analizează și interpretează, de regulă, date complexe pentru a susține procesul 
decizional al organizației.

https://www.codetic-standardeinternationale.ro/
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/
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Figura 6: Informații extrase din date

Evaluarea
Pentru a genera informații prin intermediul unui model, datele care stau la baza 
modelului trebuie să se prezinte într-o formă care poate fi folosită de acesta. 
În unele cazuri, datele trebuie convertite într-o structură sau într-un format 
comun(ă). Un exemplu simplu este convertirea tuturor monedelor utilizate într-un 
model în dolari americani. Conversiile mai complicate pot presupune cuantificarea 
datelor intangibile. În astfel de situații este necesară aplicarea raționamentului 
profesional și orice ipoteze trebuie prezentate clar astfel încât informațiile 
derivate din analiză să poată fi analizate în lumina ipotezelor principale.

În plus, datele trebuie să fie analizate pentru a se asigura faptul că ele sunt 
adecvate pentru analiza ce urmează a fi efectuată. Acest lucru este cel mai bine 
ilustrat printr-un exemplu. În 2016, directorul departamentului responsabil cu 
estimarea costurilor din cadrul NASA a descris cum a decurs estimarea costurilor 
pentru lansările în spațiu recente. Informațiile care reieșeau din model nu reflectau 
costurile reale ale lansărilor. Modelul a fost verificat și s-a constatat că acesta este 
corespunzător. Cu toate acestea, s-a determinat că datele care stăteau la baza 
modelului nu mai erau fiabile deoarece a existat o transformare în tehnologie care 
a avut impact asupra caracteristicilor noilor vehicule spațiale. Prin intermediul 
diverselor tehnici de analiză a datelor, NASA a constatat că datele din anii 1960 
ajustate la inflație indicau mai exact costurile noilor lansări în spațiu. În acest caz, 
ipotezele privind armonizarea datelor vechi cu cele din perioada actuală erau 
ipoteze principale care trebuiau prezentate alături de informațiile respective.

Cu toate acestea, datele nu sunt întotdeauna disponibile la nivel intern. Dacă datele 
necesare nu sunt disponibile la nivel intern, experții în prelucrarea datelor vor fi 
nevoiți să obțină date din surse externe. În mod ideal, datele obținute din surse 
externe sunt date de intrare perfecte pentru analiză. În situațiile în care cele mai 
bune date/informații disponibile (sau cele mai accesibile) nu sunt perfect armonizate 
cu analiza, datele trebuie ajustate pentru a se asigura faptul că sunt adecvate 
scopului. Aceste ajustări vor trebui prezentate, de asemenea, alături de informații.
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În baza celor de mai sus este clar că asigurarea fiabilității datelor, deși nu este un 
concept nou pentru profesioniștii contabili, va necesita noi abordări și un mod 
de gândire diferit. În mod tradițional, datele utilizate în analizele și rapoartele 
financiare sunt foarte fiabile, cu un grad redus de incertitudine. În mod evident, 
preluarea datelor din 1960 și ajustarea lor la inflație pentru a le folosi în 2016 vor 
genera un grad ridicat de incertitudine. Această incertitudine trebuie înțeleasă, 
analizată și încorporată în cadrul modelelor. Uneori va fi necesar ca date mai 
puțin fiabile să fie folosite pentru a lua o decizie deoarece colectarea unor date 
mai fiabile (dacă sunt disponibile) necesită timp și fonduri. Informațiile mai puțin 
fiabile dinaintea luării deciziei ar putea fi mai importante decât cele mai fiabile 
care rezultă după ce decizia a fost luată.

Modelarea
Pentru a furniza informații, profesioniștii contabili vor îndeplini rolul de experți în 
prelucrarea datelor prin crearea sau dirijarea creării unor modele care utilizează 
date pentru a elabora informații în baza cărora se vor lua decizii. Modelarea 
poate varia de la foi de calcul simple la soluții complicate care implică inteligența 
artificială și care încorporează învățarea profundă și alte tehnici necunoscute la 
momentul actual.

Există situații în care sunt necesare echipe de experți din mai multe domenii 
pentru a elabora informații. De exemplu, atunci când informațiile sunt elaborate 
în vederea vânzării lor și nu pentru uz intern. Modelele trebuie documentate și 
controalele lor principale trebuie identificate, testate și monitorizate pentru a se 
asigura armonizarea continuă a acestora.

Directorii responsabili de date sunt de obicei angajați pentru a ajuta organizațiile 
la identificarea problemelor de ordin strategic care ar putea fi soluționate sau 
soluționate mai eficient prin intermediul unor modele complexe bazate pe date. 
Complexitatea devine un aspect din ce în ce mai comun, în special odată cu 
tranziția la raportarea în timp real. Ar trebui avut în vedere următorul fapt: complex 
și complicat nu înseamnă același lucru. Problemele complicate pot fi dificil de 
rezolvat, însă odată ce au fost rezolvate rămân rezolvate, iar cunoștințele rezultate 
sunt transferabile. Situațiile complexe presupun interacțiuni între forțe sau 
tendințe dinamice și uneori ascunse, caz în care s-ar putea să nu existe o soluție 
corectă sau greșită, prin urmare pentru a gestiona această provocare sunt necesare 
raționamentul profesional și capacitatea de adaptare.

Raportarea în timp real va transforma probabil problemele complicate în probleme 
mai complexe. Profesioniștii contabili au ocazia unică de a ghida tranziția în curs de 
desfășurare de la evaluarea și raportarea periodice la cele în timp real. Vor fi necesare 
politici, seturi de date, modele și asigurări pentru a oferi factorilor decizionali și 
utilizatorilor încrederea că informațiile care rezultă în urma analizei sunt fiabile.
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Această tranziție va necesita în schimb transformarea metodologiilor și 
standardelor de contabilitate și asigurare. Această transformare este tratată în 
manualul Value Creation Primer al Chartered Professional Accountants of Canada.

Informații
Pentru a înțelege informațiile generate prin intermediul modelelor, utilizatorii 
trebuie să înțeleagă datele care stau la baza modelului. Deși nu este necesar 
ca factorii decizionali să cunoască detalii legate de date, aceștia trebuie totuși 
să primească o asigurare că datele utilizate în cadrul modelului sunt adecvate 
scopului. Dacă datele nu au fost adecvate scopului, însă au fost cele mai bune 
date disponibile, factorii decizionali trebuie să cunoască limitările datelor și 
ipotezele realizate pentru a rezolva aceste limitări.

Multe organizații sunt interesate în a vinde informațiile pe care le elaborează. 
Unele dintre aceste informații ar putea fi utilizate pentru a spori profitabilitatea 
unei alte organizații (adică utilizate ca date de intrare pentru modelele lor). 
Informațiile pot genera noi modele de afaceri, care la rândul lor pot cauza o 
reorganizare completă sau o evoluție în cadrul organizației. De exemplu, în timp 
ce John Deere produce în continuare echipamente agricole, de ceva ani firma 
a inclus senzori în echipamentele sale și acum vinde informații generate prin 
intermediul acestor senzori pentru a ajuta fermierii să își optimizeze recoltele.

Studiul de caz 1 descrie maniera în care directorul financiar poate să-și 
îndeplinească de facto rolul de responsabil de date utilizând datele interne. 
Studiul de caz 2 tratează modul în care datele externe pot fi integrate în procesul 
decizional, iar Studiul de caz 3 descrie cum directorii financiari îi pot ajuta 
responsabilii de date prin intermediul implementării inteligenței artificiale.

Rolul potențial al profesioniștilor contabili în extragerea informațiilor din date
Rolul sporit al profesioniștilor contabili în extragerea informațiilor din date 
are legătură cu asigurarea unei evaluări fiabile a activităților ce stau la baza 
modelului. Acest rol cuprinde mai multe aspecte. Printre acestea se numără 
asigurarea că: datele sunt adecvate scopului, ipotezele sunt clare și rezonabile 
și controalele utilizate pentru modele au fost elaborate, testate și monitorizate. 
În ceea ce privește inteligența artificială, profesioniștii contabili pot depune 
eforturi pentru a asigura că informațiile introduse în model sunt armonizate 
în mod strategic și rămân astfel, în special în cazul modelelor cu capacitate 
de autoînvățare. Profesioniștii contabili pot, de asemenea, asigura faptul că 
modelele rămân armonizate în mod strategic cu politicile organizației și cu alte 
constrângeri jurisdicționale privind datele pe măsură ce acestea evoluează.

Profesioniștii contabili pot dobândi rolul de responsabili de date dând dovadă de 
competență în gestionarea datelor pentru a câștiga credibilitate. Valorificându-și 

https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and-support/docs/02404-rg_value-creation-primer-brochure_en_final.pdf?la=en&hash=7AF4B847E37D92DC02BBD008D12A311953410985
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rolul de consilier economic strategic și integrând diverse perspective, ei 
pot asigura faptul că soluțiile multidimensionale bazate pe evaluări fiabile 
sunt elaborate în vederea obținerii unor oportunități strategice. Mai mult, 
profesioniștii contabili vor putea atesta că organizațiile și-au organizat seturile 
de date în mod adecvat pentru a sprijini analiza. În plus, dacă seturile de date 
externe (date sau informații extrase din date) au fost obținute pentru a sprijini 
analiza, profesioniștii contabili vor trebui să confirme faptul că seturile de 
date sunt relevante, fiabile și verificabile. De asemenea, profesioniștii contabili 
pot stabili dacă există o piață pentru vânzarea informațiilor extrase din date, 
realizând inclusiv o analiză profundă a raportului risc/recompensă.

Comunicarea
Rolul esențial din această porțiune a lanțului valoric al gestiunii datelor este 
acela de consilier strategic. Un consilier strategic este, de regulă, responsabil de 
încadrarea, analiza și explicarea aspectelor economice complexe într-un context 
local, național sau global în baza înțelegerii punctelor forte și a limitărilor datelor, 
ipotezelor și modelelor care stau la baza informațiilor. În esență, un consilier 
strategic eficient este un bun povestitor care pune accentul pe relevanță și 
creează valoare prin intermediul unor informații extrase din date selectate. Fluxul 
de date și multitudinea de informații extrase din acestea nu vor fi la fel de utile în 
lipsa unui consilier strategic care să le descifreze și să recomande pașii următori.

Figura 7: Comunicarea

Context intern
Pentru a colabora eficient în calitate de parteneri de afaceri în economia digitală, 
profesioniștii contabili trebuie să aibă aptitudini excelente de comunicare și să 
fie capabili să își exercite raționamentul profesional. Datele sunt omniprezente 
și se preconizează ca prevalența lor să crească exponențial. Un volum mai mare 
de date nu ușurează neapărat procesul decizional. Acestea pot genera în schimb 
perturbări și pot exacerba favorizarea. De exemplu, favorizarea automatizării este 
tendința de a favoriza rezultatele generate de sisteme automate, chiar și atunci 
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când credibilitatea sau adecvarea acestora este pusă la îndoială de raționamentul 
uman sau de informații contradictorii. Pentru a ajuta profesioniștii contabili să 
înțeleagă favorizarea și impactul acesteia asupra raționamentului profesional, 
IESBA va actualiza Codul pentru a include exemple de această natură3.

Profesioniștii contabili vor trebui să-și dezvolte abilități pentru a comunica 
limitările seturilor de date principale, inclusiv ipotezele-cheie, pentru a simplifica 
procesul decizional. Aceștia trebuie să înțeleagă modul în care decurge procesul 
decizional și să fie pregătiți să abordeze cazurile de favoritism și alți factori 
umani din cadrul acestuia. În caz contrar, conflictele potențiale dintre intuiția 
factorilor decizionali și informațiile extrase din date care stau la baza modelelor 
pot cauza impasuri și pierderea unor oportunități.

Clienți externi
În plus, profesioniștii contabili au rolul de a asigura faptul că modelele sunt 
suficient de bine documentate pentru a permite identificarea sursei informațiilor 
extrase din date care sunt oferite clienților externi. Acest lucru presupune 
documentarea controalelor principale asociate cu analiza datelor, testarea 
proiectării acestor controale și ulterior a eficienței lor. Monitorizarea constantă 
a strategiei va fi, de asemenea, necesară pentru a asigura integritatea acestor 
informații, în special dacă modelul are capacitatea de autoînvățare.

Vor fi probabil necesare asigurări care să confirme persoanelor care au 
achiziționat datele sursa informațiilor extrase din acestea. Asigurările pot fi 
complexe. Ele vor implica probabil verificarea modului în care sunt utilizate 
datele care stau la baza informațiilor de către entitatea care le-a emis și un 
angajament din partea organizației care achiziționează informațiile respective că 
nu le va utiliza în alt scop decât cel pentru care le-a achiziționat.

Părți interesate externe
Încrederea este un element esențial ce face parte din capacitatea unui 
profesionist contabil de a comunica cu factorii decizionali. În acest context 
încrederea se bazează pe două aspecte pe care profesioniștii contabili trebuie să 
le abordeze în mod strategic:
� încrederea în capacitatea lor de a furniza servicii competente (a-și desfășura 

activitatea corect)
� încrederea în capacitatea de a lua decizii etice și în comportamentul etic  

(a acționa în mod corect)

Etica este un factor important ce stă la baza încrederii, însă tehnologiile disruptive și 
potențialele neînțelegeri și dezinformări pot duce la decizii cu rezultate nefavorabile.

3 https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Final-Pronouncement-Role-and-Mindset_0-1.pdf

https://ceccar.ro/ro/?p=20671
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Vânzarea sau divulgarea datelor și informațiilor extrase din date depinde de 
evaluarea gradului de încredere, o abilitate esențială care asigură credibilitatea 
profesioniștilor contabili. Chartered Professional Accountants of Canada a 
elaborat un ghid privind crearea valorii care tratează evaluarea datelor intangibile 
în detaliu. Până acum, există un decalaj în ceea ce privește evaluarea care 
îndeplinește pragurile de validitate tehnică și de precizie pentru a sprijini 
dezvoltarea de informații bazate pe date. Capacitatea de a evalua succesul 
unei organizații în ceea ce privește crearea și protejarea valorii va permite 
profesioniștilor contabili să aibă un rol mai amplu în elaborarea informațiilor 
pentru a sprijini procesul decizional strategic sau pentru uz extern.

Studiul de caz 1 explică modul în care contextualizarea datelor nefinanciare în 
raportarea financiară de rutină poate spori gradul de relevanță al raportului. 
Studiul de caz 2 descrie maniera în care explicarea datelor externe poate 
consolida procesul decizional strategic. Studiul de caz 3 prezintă modul în care 
sursa datelor poate fi demonstrată pentru a spori gradul de credibilitate al 
informațiilor care reies din adoptarea unei soluții bazate pe inteligența artificială.

Rolul potențial al profesioniștilor contabili în comunicare
Rolul profesioniștilor contabili în comunicare și drept consilieri strategici 
trebuie dobândit. Profesioniștii contabili de astăzi sunt cunoscuți pentru 
contextualizarea informațiilor extrase din datele aferente informațiilor financiare. 
Pentru a contribui în continuare în mod strategic la economia digitală, 
profesioniștii contabili vor trebui să poată determina sursa informațiilor extrase 
din date pentru a demonstra fiabilitatea acestora. Sursa informațiilor va depinde 
de controalele-cheie asociate soluției bazate pe inteligența artificială. Aceste 
controale vor trebui identificate, documentate, testate și monitorizate pentru a 
se asigura conformitatea cu cadrele interne și externe.

În esență, consilierii strategici vor trebui să discute cu privire la integritatea 
datelor și caracterul rezonabil al oricăror ipoteze care stau la baza analizei 
(modelului) din care au reieșit informațiile. Integritatea datelor are mai multe 
dimensiuni, cuprinzând toate elementele lanțului valoric al gestiunii datelor. 
Aceasta derivă din procesele și sistemele utilizate pentru a evalua integritatea 
datelor colectate în faza de colectare a datelor. Integritatea depinde, de 
asemenea, de documentația pe baza căreia se determină originile și fiabilitatea 
datelor în faza de schimb de date din cadrul lanțului valoric. În faza de analiză a 
datelor, integritatea datelor se aplică elementelor aferente evaluării și modelării, 
în măsura în care evaluările sunt credibile și modelele sunt robuste, fiabile și 
verificabile. În final, în faza de comunicare din cadrul lanțului valoric al gestiunii 
datelor, integritatea datelor se bazează pe măsura în care originea și fiabilitatea 
informațiilor extrase din date pot fi demonstrate.

https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and-support/docs/02404-rg_value-creation-primer-brochure_en_final.pdf?la=en&hash=7AF4B847E37D92DC02BBD008D12A311953410985
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Anexa A

Studiul de caz 1 – Susținerea procesului decizional  
de rutină prin utilizarea datelor interne

Sunteți controlorul financiar care întocmește raportul lunar privind situația 
financiară a organizației dumneavoastră. Sunteți preocupat de faptul că 
întocmirea raportului durează prea mult și că până finalizați raportul informațiile 
nu vor mai fi relevante. De fapt, raportul de sfârșit de lună nu va fi parcurs decât 
luna următoare, însemnând că raportul nu mai este de actualitate de două luni.

Acest lucru este acceptat în cadrul organizației drept statu-quo, însă nu este 
acceptabil pentru dumneavoastră. Doriți ca rezultatele financiare să fie raportate 
mai rapid pentru că informațiile reprezintă elementul-cheie care stă la baza unui 
proces decizional avizat, bazat pe dovezi. În absența unor rezultate financiare 
oportune, vă lipsesc adesea informații fiabile necesare pentru a respinge sau a 
contesta planurile prezentate de alți membri ai echipei executive. Ca urmare a 
acestui fapt, considerați că vă pierdeți credibilitatea în fața conducerii executive. 
Mai mult decât atât, vă este teamă că organizația ar putea lua decizii nefavorabile 
ca urmare a lipsei de informații.

Trebuie să remediați acest proces și totodată să furnizați informații relevante 
și concluzii comitetului de gestionare. Un raport ideal ar fi automatizat, pus la 
dispoziția conducerii executive în termen de cinci zile de la sfârșitul lunii și ar furniza 
dovezi care sprijină un dialog constructiv privind rezultatele organizației în raport cu 
planurile și valorile de referință istorice. Durează doar o jumătate de zi să descărcați 
informațiile din sistemul financiar și să le introduceți în modelul propriu – de ce 
este nevoie de două luni pentru ca acestea să ajungă la comitetul de gestiune?

Considerente de ordin strategic privind elaborarea raportului 
consolidat 
Ați constatat că raportul dumneavoastră trebuie să conțină o paralelă între 
rezultatele planificate și rezultatele reale legate de informațiile financiare, ceea 
ce puteți face – însă la fel de importanți sunt și factorii ce conduc la rezultatele 
respective. Acest lucru înseamnă că pe lângă datele financiare veți avea nevoie 
de date privind factorii principali privind costul: activitățile de angajare și de 
contractare. Cu ajutorul acestor informații vă veți putea consolida modelul.
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Ați stabilit o nouă cronologie în vederea întocmirii unui raport consolidat 
automat:
� două zile pentru a închide luna
� o zi pentru a rula raportul
� o zi pentru a testa analiza
� o zi în vederea aprobării raportului și distribuirii acestuia în rândul conducerii 

Cu ajutorul datelor potrivite, această cronologie este fezabilă.

Colectarea datelor
Pentru a întocmi raportul aveți nevoie de informații din trei sisteme separate. 
Sistemul financiar se află sub controlul dumneavoastră și în baza acestuia se 
întocmește raportul de sfârșit de lună. Cu toate acestea, va trebui să accesați 
două alte sisteme – cel de resurse umane și cel de contractare. Ați determinat 
datele de care aveți nevoie pentru a vă crea modelul și a testa generarea 
raportului în sistemul financiar.

Datele financiare sunt verificate prin intermediul unor procese automatizate 
pentru a identifica tranzacțiile problematice pe măsură ce acestea sunt introduse 
și ca parte a procesului de descărcare pentru a asigura faptul că sistemul 
financiar este echilibrat, că toate evidențele sunt complete și că nu există intrări 
duble. Prin urmare, sunteți convins să setul de date este complet.

Totuși, analizând datele financiare, observați alte probleme des întâlnite. 
Știți că previziunile salariale pentru două divizii sunt inexacte și că activități 
de contractare importante nu sunt reflectate în aceste informații. De obicei, 
necesitatea de a-i reaminti conducerii să actualizeze evidențele a fost un 
factor major în ce privește întocmirea cu întârziere a raportului. Ați decis să 
obțineți din partea directorului general executiv aprobarea privind faptul că 
toți membrii conducerii executive vor trebui să ateste la sfârșitul fiecărei luni că 
toate tranzacțiile importante au fost înregistrate în sistemul financiar. Directorul 
general executiv aprobă această îmbunătățire a procesului.

Schimbul de date
Ați determinat deja faptul că aveți nevoie de acces la sistemul de resurse umane 
pentru a obține informații privind fluctuația personalului și planurile de angajare 
ale organizației și la sistemul de contractare pentru a înțelege activitatea de 
contractare. Când luați legătura cu grupul responsabil de contractare, acesta 
este de acord să vă pună la dispoziție un extras din sistemul său. Totuși, 
resursele umane nu vor putea furniza informațiile solicitate din motive legate de 
confidențialitatea datelor.



Rolul profesioniștilor contabili în valorificarea datelor27

Trebuie să colaborați cu resursele umane și cu consilierii juridici pentru a asigura 
faptul că utilizarea informațiilor respective nu le va compromite caracterul 
confidențial. Acest lucru este complicat deoarece organizația dumneavoastră nu 
dispune de politici formale în materie de date, acestea fiind stocate în silozuri, 
iar accesul la ele fiind acordat în baza unor interpretări individuale ale autorității 
și ale utilizării adecvate. Prin intermediul unor consultări extensive, ați obținut 
accesul la informațiile necesare și implementați o serie de controale interne pentru 
a asigura faptul că informațiile personale sunt protejate în mod corespunzător.

Informații extrase din date
Vă ajustați modelul existent pentru a genera etaloane și includeți o paralelă 
între rezultatele planificate și cele reale referitoare la activitățile de angajare și 
contractare. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a include ca anexă la raport 
o asigurare din partea conducerii executive privind integritatea sistemului 
financiar. Rulați primul raport în termen de două zile de la închiderea lunii. Ați 
confirmat integritatea raportului și îl transmiteți conducerii executive în termen 
de cinci zile de la sfârșitul lunii.

Raportul consolidat este oportun și relevant. În termen de cinci zile de la sfârșitul 
lunii, conducerea executivă cunoaște situația activităților reale față de cele 
planificate pentru rezultatele financiare. Conducerea este informată referitor la 
principalii factori nefinanciari privind costul aferenți activității de angajare și de 
contractare și se pregătește să aibă o discuție importantă cu privire la rezultatele 
lunare. Prin intermediul acestor conversații se obțin noi informații privind factorii 
care au impact asupra rezultatelor financiare ale organizației. Sunt discutate 
întârzierile din procesele de angajare și contractare și întrucât acum se cunoaște 
contextul financiar se vor lua măsurile necesare în funcție de acesta. Credibilitatea 
dumneavoastră crește semnificativ în urma unui raport.

Comunicări
Raportul în sine este impresionant, însă mai importantă este capacitatea 
dumneavoastră de a-l explica. Puteți integra și contextualiza impactul activităților 
de contractare, de angajare, precum și al altor activități asupra rezultatelor 
de la sfârșitul lunii. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a explica limitările 
modelului și relevanța acestuia pentru procesul decizional, consolidând și mai 
mult impactul strategic al informației. Și, ca rezultat, directorul general executiv 
este mai capabil să ia decizii informate în ceea ce privește compromisurile între 
resurse și să armonizeze echipa în funcție de viziunea sa.

Mai mult decât atât, acum organizația este mai bine pregătită pentru a furniza 
părților interesate explicații mai oportune, mai elaborate și mai bazate pe dovezi 
privind rezultatele sale și factorii ce au determinat aceste rezultate.
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Anexa B

Studiul de caz 2 – Susținerea procesului decizional 
consolidat prin utilizarea datelor externe

Vânzările au fost în scădere în ultimii trei ani. Confruntându-se cu un viitor incert, 
conducerea organizației din care faceți parte caută oportunități de diversificare 
pentru a crește vânzările. Directorul general administrativ i-a prezentat recent 
conducerii o analiză de profitabilitate foarte favorabilă în care a identificat o 
oportunitate de extindere prin vânzarea produselor existente ale companiei  
într-un oraș de mărime medie aflat la 400 km distanță. Conducerea este 
încântată. Toți angajații vorbesc despre cum această idee ar putea îmbunătăți 
situația companiei și ar putea asigura rezultate pozitive pentru următorii 5-10 ani.

Considerente de ordin strategic privind elaborarea unei analize 
de profitabilitate
Sunteți un analist financiar care lucrează în subordinea unui director financiar. 
Acesta vă solicită să revizuiți analiza de profitabilitate și să vă asigurați că prezintă 
fidel oportunitățile și amenințările. În timp ce parcurgeți analiza, observați că 
oportunitatea de extindere este într-un oraș din apropiere dintr-o altă țară. 
Informațiile demografice indică faptul că orașul respectiv este asemănător celui în 
care compania își desfășoară activitatea în prezent. În cadrul unei discuții cu privire 
la riscuri menționați faptul că nu există concurenți direcți în noua locație propusă. 
Analiza de profitabilitate este logică și bine documentată. Aceasta cuprinde o 
perspectivă prudentă și preconizează că mediul concurențial va evolua pentru a 
reflecta mediul actual al companiei dumneavoastră, cu doi concurenți emergenți.

Analiza de profitabilitate pornește de la ipoteza că informațiile privind veniturile și 
costurile ar trebui să fie similare cu situația actuală a companiei dumneavoastră – 
aceasta nu pare să prezinte un scenariu prea optimist. Ați constatat că există costuri 
mai mari asociate cu impactul extinderii asupra lanțului de aprovizionare, însă aceste 
costuri mai mari sunt compensate prin cursurile de schimb valutar favorabile utilizate 
într-o analiză a sensibilității care cuprinde cel mai optimist, cel mai probabil și cel 
mai pesimist scenariu. În cele trei scenarii, riscul asociat extinderii va asigura fie un 
grad mai mare de profitabilitate, fie același grad de profitabilitate ca al operațiunilor 
existente. În general, analiza de profitabilitate este logică și convingătoare.
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Analiza de profitabilitate pare rezonabilă și înștiințați directorul financiar că 
analiza este convingătoare. Acesta este de acord, însă vă redirecționează. Analiza 
de profitabilitate așa cum este prezentată este „clară ca bună ziua”, însă directorul 
financiar dorește să afle dacă argumentul ce stă la baza acesteia este rezonabil. El 
clarifică faptul că dorește ca dumneavoastră să analizați aspectele ce stau la baza 
argumentului și să vă asigurați că datele și informațiile extrase din acestea sunt 
logice.

Colectarea datelor
Pe măsură ce verificați datele ce stau la baza analizei, confirmați faptul că 
informațiile din recensământ utilizate pentru a identifica nivelurile de venit și 
demografia populației provin din surse oficiale. Cu toate acestea, atunci când 
verificați modelele de atribuire privind ratele de vânzare, acestea sunt bazate pe 
parametrii stabiliți de organizația dumneavoastră în baza experienței pe piața 
sa actuală. Ținând cont că noua piață se află într-o altă țară, aceste ipoteze ar 
putea fi necorespunzătoare. Ați fost implicat în procesul de elaborare a acestor 
parametri și știți că ei se bazează parțial pe venitul disponibil al diferitelor 
segmente demografice din cadrul orașului. Cercetați mai în amănunt și aflați că o 
parte dintre sursele demne de încredere indică faptul că mulțimile demografice 
din orașul în care se dorește extinderea au un nivel mai ridicat de venit decât cel 
prezentat în analiza de profitabilitate – argumentul fiind acum și mai convingător.

Schimbul de date
Luați legătura cu directorul financiar, care este impresionat de cercetările și 
analiza pe care le-ați efectuat. Acesta vă întreabă despre costul vieții în celălalt 
oraș. Îi răspundeți că se presupune a fi la fel ca cel de pe piața actuală, fapt 
ce îl preocupă și ca urmare vă solicită să confirmați acest lucru. Vă continuați 
cercetările și aflați că în orașul în care se dorește extinderea costul vieții este mai 
ridicat decât în orașul dumneavoastră. Costurile locuințelor și cele de asigurare 
le depășesc pe cele de pe piața actuală, astfel încât venitul disponibil în orașul 
în care se dorește extinderea este mai mic decât în al dumneavoastră. Aplicarea 
acestor informații la analiza de profitabilitate reduce modelul de vânzare cu 2,5% – 
presupunând că relațiile rămân aceleași. O reducere a vânzărilor cu 2,5% nu este 
favorabilă, însă riscul poate fi totuși profitabil potrivit scenariilor prezentate.

Revizuiți informațiile referitoare la costuri și confirmați că acestea prezintă 
toate categoriile de costuri ale operațiunilor dumneavoastră actuale – totul este 
acoperit. Totuși, prin intermediul cercetărilor dumneavoastră ați aflat că orașul în 
care se dorește extinderea intenționează să impună un mic tarif aplicabil tuturor 
întreprinderilor ca urmare a faptului că infrastructura orașului este deteriorată 
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și trebuie renovată. Valoarea tarifului nu este cunoscută în momentul de față. 
Discutați acest aspect cu persoanele care au întocmit analiza de profitabilitate. 
Ele recunosc că au fost conștiente de acest tarif, însă dat fiind faptul că valoarea 
tarifului este necunoscută și că se preconizează ca aceasta să fie redusă nu au 
inclus tariful în analiza de profitabilitate. Nu sunteți de acord cu această abordare 
și includeți în calculul costului o valoare estimativă a impactului tarifului. Acest 
lucru vă determină să analizați atent celelalte costuri și descoperiți că este probabil 
ca majoritatea costurilor să difere de cele prezentate. Unele vor fi probabil mai 
mari, iar altele se preconizează a fi mai scăzute – impactul net este o reducere cu 
aproximativ 5% a costurilor de exploatare. Vă puteți argumenta întreaga analiză 
prin intermediul surselor guvernamentale și al altor surse de încredere.

Analizând cursul de schimb valutar, observați că acesta se bazează pe un curs de 
schimb de la începutul anului. Atunci când le întrebați despre cursul de schimb, 
persoanele care au întocmit analiza de profitabilitate afirmă că această valoare 
reflectă mai bine cursul de schimb valutar pe termen lung. Analizați cursurile 
de schimb ulterioare și găsiți o sursă de încredere care indică un curs de schimb 
ulterior puțin mai scăzut decât cel utilizat în analiza de profitabilitate. Acest 
lucru ar putea face riscul și mai profitabil. Totuși, modelul cursului de schimb 
valutar specifică faptul că acesta ar putea fluctua între o valoare superioară și una 
inferioară. Puteți fie să modelați impactul expunerii la cursul de schimb valutar 
la vedere, fie să utilizați contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor pentru 
acest risc și să includeți costurile de acoperire împotriva riscurilor în analiza de 
profitabilitate.

Informații extrase din date
Există un grad de incertitudine asociat extinderii propuse mai ridicat decât 
cel prevăzut în analiza de profitabilitate – în ceea ce privește informațiile 
demografice, venitul disponibil, costul vieții, costurile de exploatare, tariful 
preconizat și cursul de schimb valutar. Concluzionați că analiza actuală este 
prea simplă; trebuie să includeți în analiză și această incertitudine. În acest sens, 
angajați consilieri experți în prelucrarea datelor spre a elabora un model pentru 
a contabiliza toate aceste intrări și variabilitatea preconizată a lor. Ulterior testați 
modelul antreprenorului pentru a vă asigura că este fiabil, robust și repetabil prin 
revizuirea controalelor interne aferente modelului. Informațiile extrase din model 
sunt șocante! Există posibilitatea ca entitatea să câștige o sumă de bani enormă 
ca urmare a extinderii, dar acest lucru este improbabil. Scenarii la fel de probabile 
indică faptul că entitatea fie va fi aproape de a atinge punctul de rentabilitate cu 
ajutorul unor cursuri de schimb valutar favorabile, fie va pierde bani ca urmare a 
unor cursuri de schimb nefavorabile.
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Comunicări
Directorul financiar vă solicită să vă prezentați constatările echipei de conducere. 
Cu ajutorul datelor colectate puteți contextualiza modelul. Directorul general 
administrativ contestă datele și ipotezele dumneavoastră, afirmând că analiza 
de profitabilitate se bazează pe date și pe experiență. Îi explicați în detaliu din 
ce puncte de vedere se abat ipotezele dumneavoastră de la analiză și de ce. Mai 
mult decât atât, puteți cuantifica impactul ipotezelor diferite asupra rezultatului 
final în scenarii diferite. Conducerea are acum posibilitatea de a purta o 
conversație prudentă cu privire la extinderea intenționată pe baza unei evaluări 
mai atente a raportului risc/recompensă. Mai exact, comitetul de conducere 
poate înțelege care riscuri sunt controlabile și care nu sunt. De asemenea, pot fi 
proiectate strategii de atenuare semnificative care să sprijine potențiale strategii 
de ieșire în baza indicatorilor principali, în locul unei reacții la informațiile 
financiare care cuantifică profiturile și pierderile potențiale după ce acestea au 
fost realizate.
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Anexa C

Studiul de caz 3 – Susținerea adoptării inteligenței 
artificiale

Echipa de conducere a companiei dumneavoastră a decis să analizeze o soluție 
bazată pe inteligența artificială care ar ajuta la o mai bună gestionare a relațiilor 
cu clienții prin intermediul învățării în timp real și al automatizării procesului 
decizional, reducând totodată costurile (cu salariile) și optimizând raportul 
producție/profitabilitate.

Considerente de ordin strategic privind adoptarea inteligenței 
artificiale 
Responsabilul de date a fost desemnat să realizeze un studiu de fezabilitate privind 
implementarea unui sistem de inteligență artificială în procesul de vânzare / relațiile 
cu clienții. A fost angajată o echipă formată din trei experți în prelucrarea datelor. 
Echipa a alocat o perioadă semnificativă de timp intervievării a diferiți angajați 
și clienți pentru a înțelege modul în care compania generează vânzări și în care 
interacționează cu clienții. În timp, aceștia au identificat procesele de bază și modul 
în care acestea ar putea fi automatizate pentru a elimina timpul de așteptare pentru 
clienții care vor să intre în legătură cu personalul de sprijin din centrul de apeluri.

În cadrul unui test, inteligența artificială a reușit să îndeplinească nevoile 
clienților mai des decât personalul angajat în departamentul de relații cu clienții. 
Inteligența artificială a reușit de asemenea să vândă mai multe produse la un 
preț mai mare și mai multe produse adiționale decât angajații. Acest lucru 
se datorează parțial algoritmilor de optimizare care i-au permis inteligenței 
artificiale să determine cele mai rentabile propuneri pe care să le prezinte unui 
client fără a necesita aprobarea conducerii pentru propunerile respective. Aceste 
informații se bazau pe profilurile clienților, capacitatea de producție, informațiile 
legate de costuri și comportamentul uman. Responsabilul de date a determinat, 
de asemenea, faptul că entitatea ar putea vinde altora informațiile extrase de 
inteligența artificială, generând astfel noi fluxuri de venituri cu o rentabilitate a 
investiției incredibilă având în vedere scăderea costurilor de investiție.

Comitetul de conducere este impresionat de această demonstrație privind 
viabilitatea conceptului. Responsabilului de date i se solicită să proiecteze un 
plan de implementare. Cu toate acestea, directorul financiar este îngrijorat de 
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anumite aspecte. El pune mai multe întrebări în timpul prezentării. Răspunsurile, 
deși credibile, nu îi reduc grijile. Directorul financiar a discutat cu responsabilul 
de date în timp ce acesta se afla în procesul de proiectare a strategiei de 
implementare. În cadrul acestei întâlniri, responsabilul de date i-a sugerat 
directorului financiar să conceapă mai multe scenarii pentru a explora potențialul 
de profitabilitate al vânzării către alții a informațiilor extrase de inteligența 
artificială. Înainte de a conveni asupra planificării scenariilor, directorul financiar 
a vrut să înțeleagă mai bine sistemul de inteligență artificială pentru a putea 
proiecta modele adecvate. Responsabilul de date a fost de acord ca echipa 
directorului financiar să analizeze sistemul de inteligență artificială.

Colectarea datelor
Directorul financiar a constatat rapid că sistemul de inteligență artificială era 
un sistem generic care a fost adaptat de experții în prelucrarea datelor pentru 
a răspunde nevoilor companiei. Experții în prelucrarea datelor au utilizat date 
existente din ultimii cinci ani ca set de date privind produsele, prețurile și 
costurile. Compania nu a avut la dispoziție informații relevante cu privire la 
comportamentul clienților și drept urmare a achiziționat un set de date dintr-o 
sursă externă și le-a introdus în sistemul de inteligență artificială pentru a-i 
permite acestuia să le ofere clienților recomandări de vânzare.

Directorul financiar a reflectat asupra acestor informații și a determinat aspectele 
care îl preocupă. Inteligența artificială se bazează pe date; totuși, ea are la bază o 
serie de ipoteze care ar putea fi valide sau nu. Aceste ipoteze erau implicite și nu 
au fost prezentate sau discutate cu comitetul de conducere. Directorul financiar 
și-a strâns echipa și i-a solicitat să analizeze următoarele:

� Controalele principale au legătură cu noul proces identificat, documentat și testat 
și a fost implementată o strategie de monitorizare continuă pentru a asigura 
faptul că sistemul de inteligență artificială funcționează în parametri normali?

� Setul de date introdus în sistemul de inteligență artificială conținea o gamă 
de produse și o distribuție a costurilor inerente. Se aliniază această gamă de 
produse la traiectoria viitoare a companiei? Poate inteligența artificială să 
modifice gama de produse? Dacă da, există constrângeri în acest sens?; dacă 
nu, cum va reacționa inteligența artificială la modificarea alocării costurilor? 
Sunt incluse constrângeri legate de capacitate și costurile de producție în 
sistemul de inteligență artificială?

� A fost setul de date privind comportamentul clienților achiziționat dintr-o sursă 
de încredere și sunt informațiile extrase din date atestate? Acest set de date 
a fost creat pentru un anumit scop; care este acesta? Se potrivește scopul 
respectiv cu modul în care compania intenționează să utilizeze informațiile 
extrase din date?

� Există o piață pentru informațiile extrase din date sau va crea compania piața 
respectivă?



Rolul profesioniștilor contabili în valorificarea datelor34

� Există legi actuale sau reglementări ulterioare potențiale care ar putea avea 
impact asupra vânzării către alții a acestor informații? Ar putea exista vreun 
impact negativ asupra percepției clienților cu privire la companie dacă aceasta 
vinde informațiile?

Schimbul de date
Echipa directorului financiar raportează următoarele:
� Controalele principale aferente sistemului de inteligență artificială sunt 

cunoscute, identificate și testate și în prezent funcționează în parametri 
normali. Totuși, controalele principale nu sunt documentate formal și nici nu 
există vreun plan de monitorizare a acestora.

� Setul de date al companiei conține o gamă de produse implicită care coincide 
cu traiectoria strategică a companiei. În sistemul de inteligență artificială sunt 
incluse constrângeri privind capacitatea astfel încât sistemul să nu devanseze 
capacitatea de producție a companiei. Cu toate acestea, costurile de producție 
sunt bazate pe informații istorice. S-ar putea ca ipotezele privind costurile să 
nu fie relevante dacă sistemul de inteligență artificială schimbă costurile de 
producție pentru a maximiza profitabilitatea.

� Informațiile privind profilul comportamental al clienților sunt atestate și provin 
dintr-o sursă de încredere; totuși, acestea sunt generice și nu sunt specifice 
segmentului nostru de activitate. Prin urmare, s-ar putea ca informațiile extrase 
din date să nu fie pe deplin relevante. Sistemul de inteligență artificială a 
fost adaptat pentru a ține cont de diferențele dintre utilizarea prevăzută a 
informațiilor și modul în care vom aplica informațiile, însă aceste ipoteze nu au 
fost prezentate sau discutate cu echipa de conducere.

� Nu există nicio piață pentru informațiile respective. Potențialul există, dar prețul 
pieței pentru informații nu poate fi determinat. Echipa responsabilului de date a 
utilizat prețul de achiziție al informațiilor privind profilul comportamental drept un 
preț intermediar pentru vânzarea informațiilor noastre. S-ar putea ca acest lucru să 
nu fie posibil, iar beneficiile asociate cu vânzarea informațiilor să fie exagerate.

� Dacă vindem informațiile, concurenții ar putea obține accesul la acestea. Dacă 
prelucrăm informațiile în așa fel încât concurenții să nu le poată folosi, le 
putem dilua până la punctul în care acestea au o valoare limitată.

� Mai mult decât atât, există chestiuni de ordin legal în legătură cu acordul 
pentru utilizarea secundară a datelor care ar putea avea impact asupra 
capacității noastre de a vinde datele. Acesta prezintă o problemă etică în ceea 
ce privește vânzarea acestor informații, care este permisă în prezent, dar ar 
putea fi interzisă în viitor. Ar trebui să urmărim această oportunitate acum, 
chiar dacă o vom pierde ulterior? Costul marginal de vânzare a datelor este 
redus și gradul de profitabilitate este ridicat pe termen scurt, însă riscurile pe 
termen lung la adresa reputației companiei sunt necunoscute. Compania nu 
dispune de politici în materie de date care să ghideze procesul decizional.
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Informații extrase din date
Directorul financiar sintetizează aceste informații în raportul pentru responsabilul 
de date. Acesta apreciază evaluarea și este de acord să colaboreze cu directorul 
financiar pentru a soluționa problemele.
� Se inițiază activitatea de documentare a mediului de control intern 

aferent sistemului de inteligență artificială și se proiectează o strategie de 
monitorizare continuă a controalelor principale.

� Ipotezele principale sunt identificate și prezentate alături de impactul lor 
potențial asupra sistemului de inteligență artificială. Cele mai semnificative 
ipoteze legate de gama de produse, constrângerile privind capacitatea, costurile 
de producție, modelele de alocare a costurilor și informațiile privind profilul 
comportamental îi vor fi prezentate spre aprobare comitetului de conducere.

� Sistemul de inteligență artificială va fi adaptat astfel încât să țină cont de 
seturi de date adiționale atestate și de încredere pentru a putea preconiza 
costurile de producție viitoare.

� Pentru a sprijini implementarea inteligenței artificiale va fi elaborată o 
politică corporativă în materie de date care va detalia utilizarea acceptată de 
companie a datelor și parametrii pe care aceasta trebuie să îi ia în considerare 
pentru a vinde date sau informații extrase din date.

� Riscurile și recompensele legate de vânzarea informațiilor cu privire la clienți 
sunt identificate pentru a încadra mai bine discuția conducerii cu privire la 
oportunitatea de a vinde aceste informații.

Comunicări
Adoptând o perspectivă mai amplă asupra responsabilităților sale de bună 
administrare, dincolo de informațiile financiare, directorul financiar a putut 
contesta sistemul de inteligență artificială, asigurând faptul că va fi dezvoltat un 
sistem de AI mai cuprinzător.

Mai mult decât atât, directorul financiar a putut asigura faptul că cei din 
comitetul de conducere au luat cunoștință de riscurile și recompensele legate 
de adoptarea demonstrației privind viabilitatea conceptului. Mai precis, echipa 
de conducere a avut la dispoziție informații de calitate mai bună în baza cărora 
să-și îndeplinească atribuțiile de stabilire și monitorizare a direcției strategice a 
companiei și să asigure continuitatea activității acesteia. Comitetul de conducere 
este, de asemenea, în măsură să înțeleagă considerentele de ordin etic legate 
de vânzarea informațiilor cu privire la clienți și să determine în mod informat 
riscurile/recompensele asociate cu schimbarea modelului său de afaceri.

Extinderea domeniului de activitate al profesioniștilor contabili pentru a include 
informațiile nefinanciare utilizate în deciziile economice le permite acestora  
să-și aplice competențele existente în noi contexte pentru a contribui la valoarea 
economică și la relevanța strategică.



Rolul profesioniștilor contabili în valorificarea datelor36

Referințe

https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and- 
support/docs/02404-rg_value-creation-primer-brochure_en_final.pdf

https://anmut.co.uk/data-valuation-what-is-your-data-worth/

https://www.cpacanada.ca/en/foresight-initiative/data-governance/  
data-governance-primer

https://www.cpacanada.ca/en/foresight-initiative/data-governance/mastering-
data

https://www.cpacanada.ca/en/foresight-initiative 

https://gdpr-info.eu/

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Final-Pronouncement-Role- 
and-Mindset_0-1.pdf

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/ 
our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping- 
point-and-transformed-business-forever

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=27256 

https://techjury.net/blog/big-data-statistics/#gref 

https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2019

 

https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and-support/docs/02404-rg_value-creation-primer-brochure_en_final.pdf?la=en&hash=7AF4B847E37D92DC02BBD008D12A311953410985
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and-support/docs/02404-rg_value-creation-primer-brochure_en_final.pdf?la=en&hash=7AF4B847E37D92DC02BBD008D12A311953410985
https://anmut.co.uk/data-valuation-what-is-your-data-worth/
https://www.cpacanada.ca/en/foresight-initiative/data-governance/data-governance-primer
https://www.cpacanada.ca/en/foresight-initiative/data-governance/data-governance-primer
https://www.cpacanada.ca/en/foresight-initiative/data-governance/mastering-data
https://www.cpacanada.ca/en/foresight-initiative/data-governance/mastering-data
https://www.cpacanada.ca/en/foresight-initiative
https://gdpr-info.eu/
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Final-Pronouncement-Role-and-Mindset_0-1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Final-Pronouncement-Role-and-Mindset_0-1.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=27256
https://techjury.net/blog/big-data-statistics/#gref
https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2019


Rolul profesioniștilor contabili în valorificarea datelor37

Lista figurilor

Figura 1: Lanțul valoric al gestiunii datelor

Figura 2: Extrase dintr-un blog recent al techjury 

Figura 3: Lanțul valoric al gestiunii datelor

Figura 4: Colectarea datelor

Figura 5: Schimbul de date 

Figura 6: Informații extrase din date 

Figura 7: Comunicarea

 



© 2021, International Federation of Accountants (IFAC) și Chartered Professional Accountants 
of Canada (CPA Canada). Toate drepturile rezervate. Mai mult, proiectele de expunere, 
documentele consultative și alte publicații ale IFAC și ale CPA Canada fac, de asemenea, 
obiectul drepturilor de autor ale IFAC și/sau respectiv ale CPA Canada.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Această publicație nu conține îndrumări cu valoare de 
normă, iar IFAC şi CPA Canada nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile cauzate 
vreunei persoane care acționează sau decide să nu acționeze pe baza materialului din această 
publicație, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate de neglijență sau din alte motive.

Sigla IFAC, „International Federation of Accountants” și „IFAC” sunt mărci înregistrate și mărci 
de serviciu ale IFAC în SUA și în alte țări. Este necesară permisiunea scrisă a IFAC sau a CPA 
Canada pentru reproducerea, stocarea, transmiterea sau pentru utilizarea acestui document în 
scopuri similare, cu excepția cazurilor în care documentul este utilizat doar în scop individual 
și necomercial. Contactați: permissions@ifac.org sau permissions@cpacanada.ca

Documentul Rolul profesioniștilor contabili în valorificarea datelor, publicat de International 
Federation of Accountants (IFAC) în aprilie 2021 în limba engleză, a fost tradus în limba română 
de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) în iunie 2021 
și a fost reprodus cu permisiunea IFAC. Textul aprobat al documentului Rolul profesioniștilor 
contabili în valorificarea datelor este cel publicat de IFAC în limba engleză. IFAC nu își asumă 
nicio responsabilitate pentru acuratețea și caracterul complet al traducerii sau pentru orice 
acțiuni care ar putea decurge ca urmare a acesteia.

Textul în limba engleză al documentului Rolul profesioniștilor contabili în valorificarea datelor © 
aprilie 2021 al International Federation of Accountants (IFAC). Toate drepturile rezervate.

Textul în limba română al documentului Rolul profesioniștilor contabili în valorificarea datelor © 
iunie 2021 al International Federation of Accountants (IFAC). Toate drepturile rezervate.

Titlul original: The Professional Accountant’s Role in Data (April 2021).

Contactați permissions@ifac.org pentru permisiunea de a reproduce, a stoca, a transmite sau a 
utiliza acest document în alte scopuri similare.

ISBN: 978-606-580-157-8

277 WELLINGTON STREET WEST 
TORONTO, ON CANADA M5V 3H2
T. 416 977.3222 F. 416 977.8585

CPACANADA.CA

mailto:mailto:permissions%40ifac.org?subject=
mailto:mailto:permissions%40cpacanada.ca?subject=
mailto:mailto:permissions%40ifac.org?subject=
https://www.cpacanada.ca/

