
REZUMAT 

Gestionarea securității datelor și a riscurilor asociate în contextul digitalizării proceselor contabile 

este o problemă actuală ce afectează în mod real profesia contabilă, astfel practicienii trebuie să 

dobândească noi competențe pentru a utiliza eficient noile tehnologii ce urmează să fie adoptate și 

pentru a putea să abordeze în mod corespunzător riscurile asociate. Prezenta lucrare realizează o 

analiză cuprinzătoare a problematicii securității datelor și a evoluției profesiei contabile prin 

focalizarea cercetării asupra mediului universitar, organismelor profesionale internaționale și 

mediului de afaceri, evidențiind consecințele evoluției profesiei contabile, tehnologiile emergente 

și riscurile asociate, percepția și viziunea profesioniștilor contabili. Nucleul cercetării este axat pe 

securitatea datelor și modalitățile prin care practicienii își pot îmbunătăți abilitățile profesionale, 

pentru a răspunde eficient la vulnerabilitățile generate de tehnologiile utilizate. Studiile efectuate 

evidențiază că la nivelul țărilor emergente din cadrul Uniunii Europene există un decalaj între 

așteptările organismelor profesionale și abilitățile din sfera IT pe care viitorii practicieni le 

dobândesc în cadrul programelor de studiu. Pe plan național se observă o creștere a conștientizării 

impactului riscurilor generate de adoptarea tehnologiilor emergente în rândul practicienilor 

contabili, dar aceștia consideră că nu primesc suficiente informații din partea organismelor 

profesionale și companiilor pentru a-și putea asuma rolul de protectori ai securității datelor 

financiare. La nivelul Uniunii Europene, cercetările efectuate în scopul realizării prezentei lucrări 

relevă faptul că mediul de afaceri nu are așteptări ridicate cu privire la competențele IT ale 

practicienilor, motiv pentru care cerințele angajatorilor față de absolvenți sunt destul de scăzute, 

focalizându-se în principal pe aplicațiile informatice contabile și foile de calcul. Concluziile 

lucrării sintetizează recomandările pentru practicienii contabili, mediul de afaceri și mediul 

universitar, pentru a susține evoluția profesiei și a gestiona eficient riscurile privind securitatea 

datelor generate de digitalizarea proceselor contabile. 
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