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Capitolul 1
Managementul contabil în societatile de valori mobiliare

1.1. Factorii si obiectivele organizarii si conducerii contabilitatii
În procesul decizional, imediat dupa stabilirea problemei ce trebuie rezolvata si sub ce aspect, se situeaza
etapa privind culegerea si prelucrarea informatiei necesare analizei situatiei si apoi a modului în care
decizia luata a fost îndeplinita.
În aceasta etapa managerul, va trebui, deci, sa se hotarasca asupra pertinentei si validitatii datelor care
sunt în posesia sa. El trebuie, de asemenea, sa stabileasca de ce anume informatii are nevoie, pe lânga
cea existenta si sa faca tot posibilul sa o obtina.
Folosind în mod corespunzator fondul de informatii, judicios constituit, se poate obtine o perspectiva mai
diferentiata asupra realitatii, precum si largirea posibilitatilor de a actiona.
Victor Sahleanu, referindu-se la continutul informational al unei stiri, arata ca acesta este cu atât mai
mare, cu cât ne asteptam mai putin la realizarea acelui eveniment , iar Mircea Malita , cu viziunea sa
ampla privind directia în care se îndreapta, societatea, scria în urma cu 30 de ani ca informatia va ﬁ
transmisa în viitor, din ce în ce mai mult în limbaje conventionale, sarace în termeni, bogate în precizie si
universal inteligibile. El prevedea ca în anul 2000 informatia se va scurge, de preferinta, pe canalele
imaginii si sunetului, ele vor absorbii majoritatea comunicatiilor (inclusiv a celor documentare), iar
literaturii îi va reveni meniri functionale compensatorii: ghid de reﬂexiuni critice, resort mobil al gândirii
active si prietena ﬁdela a meditatiei. Aceasta permitând urmarirea concomitenta a mai multor obiective.
Dupa cum precizeaza Stere Popescu , în locul reperului unic asupra carora erau odinioara învatati sa se
ﬁxeze majoritatea managerilor, unitatile actuale fac necesara distribuirea atentiei asupra unei game
întregi de repere: sociale, ambientale, informationale, politic si etice, legate toate între ele.
Apelarea la aceste gândiri, cu profunde rezonante în viata oamenilor din zilele noastre, s-a facut, întrucât
ele au devenit realitati de necontestat, respectiv informatia în forma de imagine si sunet are ascendent
continuu asupra celei scrise numite si documentara, iar calculatorul este un element indispensabil în
derularea operatiilor si tranzactiilor pe piata de capital .
Functionarea societatilor de valori mobiliare este strâns legata, printre altele, si de organizarea
contabilitatii, ca principal instrument al conducerii si sursa de informare, pe baza de norme unitare, pe
care le stabileste Legea contabilitatii.
Contabilitatii îi revine în principal, sarcina de a asigura cunoasterea, gestionarea si controlul patrimoniului,
precum si a rezultatelor obtinute în orice unitate economica, indiferent de marimea si natura proprietatii.
Sistemul de contabilitate nu este înca singura si cea mai bogata sursa de informatii necesare realizarii
functiilor manageriale, dar este principala si permite obtinerea acestora în mod continuu, corelat si
documentat.
Limitele informationale ale sistemului contabil sunt determinate de speciﬁcul societatilor de valori
mobiliare, respectiv de operatiile derulate, marimea lor; de volumul datelor si de necesitatile
informationale ale conducerii si utilizatorilor externi. Managerii acestora trebuie sa faca apel, în mod
obiectiv, si la alte surse de informare cum ar ﬁ cele ce rezulta din documente cu caracter normativ, cele pe
care le furnizeaza unele publicatii (buletine informative, statistici), anume editate de organizatiile
profesionale ale acestora, si nu, în ultimul rând la cele ce provin din contactul direct cu persoane ﬁzice si
juridice cu care intra în relatii curente sau incidentale.
Informatia contabila capata de multe ori si alte valori, daca este prelucrata. Prelucrarea informatiei
înseamna punerea în actiune a instrumentelor gândirii, a inductiei, dar si a deductiei, a analizei, dar si a
sintezei. Cu ajutorul lor se asigura estimarea sensului în care s-a modiﬁcat o situatie, respectiv întelegerea
efectiva a noutatii pe care o aduce modiﬁcarea.
Prelucrarea mai înseamna si folosirea unei tehnologii adecvate. Avem în vedere marele salt calitativ pe
care-l ofera informatica de gestiune, care permite obtinerea unei informatii în timp util, exacte, la costuri

mult mai reduse si în acelasi timp stocarea lor într-un volum impresionant.
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