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Rezumat
Organizarea, ca funcţie a managementului, vizează pe de o parte munca iar pe de altă
parte producţia şi conditionează exercitarea celorlalte funcţii asigurând clarificarile de
rigoare în ceea ce priveşte: cine anume şi ce trebuie să facă; cine raspunde şi de ce
răspunde; care sunt canalele de comunicare; care este gruparea concretă a activităţilor
omogene şi specializate. Organizarea este procesul prin care se stabileste aria de
acţiune, se realizează alocarea resurselor, se delimitează responsabilităţile
managerului şi se deleagă autoritatea, necesare, realizării obiectivelor planificate în
cele mai bune condiţii.
Cuvinte cheie: management contabil, management financiar, analize consolidate
Clasificare JEL: G31, H83, M40, M41
1. INTRODUCERE
Structura organizatorică este un sistem sau o reţea de sarcini, relaţii de raportare şi
comunicare care asigură: coerenţa activităţilor desfaşurate de membrii organizaţiei, individual
şi în grup; diviziunea şi coordonarea muncii; realizarea obiectivelor planificate.
Realizarea funcţiei de organizare este condiţionată de stabilirea structurii organizatorice,
atribut ce revine echipei manageriale de nivel superior prin: definirea componentelor
structurale (departamente, direcţii, secţii, ateliere servicii, compartimente etc.); stabilirea
tipului de structură; întocmirea documentelor de prezentarea a acestor structuri.
Stabilirea şi organizarea principalelor compartimente ale organizaţiei este un atribut ce
revine echipei manageriale de nivel mediu.
2. CONȚINUT
Locul de muncă al managerului – având o anumită suprafaţă şi dotare care permit atât
desfăşurarea activităţii curente a acestuia cât şi organizarea unor regiuni largite cu managerii
de nivel inferior organizat pe principii ergonomice, trebuie să indeplinească o serie de cerinţe
care se referă la:
- comoditate;
- confort;
- amplasarea şi combinarea adecvată a mobilierului din punct de vedere funcţional şi
estetic;
- mobilierul care trebuie să fie simplu, să asigure poziţia corectă a parţilor corpului în
timpul executării tuturor operaţiilor şi să corespundă cerinţelor ergonomice şi estetice;
- condiţii normale din punct de vedere al mediului ambiant;
- dotarea tehnică adecvată cu echipamente de birou (calculator, imprimantă, internet,
telefon, interfon, fax, xerox etc.)
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Organizarea muncii managerului ia în calcul factorii de solicitare fizică şi nervoasă ai
mediului ambient care au un impact direct asupra calităţii şi productivităţii muncii, respectiv
factorii de microclimat şi de solicitare nervoasă (temperatura, umiditatea, circulaţia aerului,
radiaţiile), iluminatul şi zgomotul, culoarea şi lumina etc.
Optimizarea raporturilor cu subordonaţii este o modalitate de amplificare a eficacităţii
muncii managerilor prin implicarea nemijlocită a acestora pentru:
- stabilirea şi promovarea regulilor specifice în raporturile manager – subordonat;
- fluidizarea comunicării dintre manageri pe verticală şi orizontală ierarhiilor
manageriale;
- motivarea la maximum a subordonaţilor;
- eficientizarea controlului exercitat asupra subordonaţilor.
Maximizarea motivării se realizează prin: transparenţa elementelor motivaţionale, rotaţia,
largirea şi creşterea elementelor de performanţă a posturilor.

Figura nr. 1 - Organizarea și managementul financiar contabil al firmei
Fluidizarea comunicării este conditionată de asigurarea condiţiilor care să asigure:
- motivarea în sensul abordării clare şi concise;
- imbunătăţirea capacităţii de exprimare şi ascultare prin perfecţionarea managerilor;
- promovarea, cu prioritate, a stilului participativ de management;
- perfecţionarea structurii organizatorice;
- raţionalizarea sistemului informaţional;
- informatizarea managementului.
Rolul managementului, al managerului în general, este foarte important în funcţionarea
societăţilor comerciale indiferent de forma juri-dică a acestora. Componentă a activităţii
manageriale, managementul financiar presupune cunoaşterea normelor legale care
reglementează activitatea contabilă, organizarea optimă a acesteia, utilizarea, gestionarea şi

178

urmărirea permanentă a folosirii mijloacelor financiare pe baza principiului profitului maxim,
precum şi analiza şi asigurarea necesarului de capital pentru perioada următoare, care se
stabileşte pe baza alegerii variantei optime.
În cadrul firmelor, aplicarea în practică a managementului financiar vizează asigurarea
condiţiilor actului decizional cel mai bun, pentru aceasta fiind necesare:
a) organizarea optimă a fluxului informaţional (documente financiar şi informaţii
economice);
b) analiza economico-financiară a rezultatelor perioadei curente şi luarea unor măsuri
imediate;
c) fixarea unor limite minime de profit şi rată a profitului sau, dacă nu există soluţii de
rentabilizare, activităţile trebuie desfiinţate şi mijloacele financiare îndreptate spre alte
activităţi, rentabile;
d) inventarierea tuturor elementelor ce pot împiedica sau favoriza rentabilizarea unora
sau altora dintre activităţi;
e) cunoaşterea elementelor fundamentale ale cererii şi aplicarea în practică a
principiului profitului maxim în funcţie de specificul local;
f) respectarea prevederilor statutar-organizatorice.
Elementele definitorii şi caracteristicile calităţii
Orice agent economic, indiferent ce activităţi desfăşoară, trebuie să aibă în vedere ca tot
ceea ce oferă spre vânzare să aibă valoare de întrebuinţare, să fie cerut de piaţă. Dacă se oferă
spre vânzare un produs sau un serviciu care nu satisface pe consumator, atunci acesta se va
vinde greu sau deloc, iar agentul economic va ajunge la faliment. De aceea, în vederea
desfăşurării în bune condiţii a activităţilor societăţilor comerciale, trebuie întreprinse
următoarele acţiuni:
a) analizarea cerinţelor consumatorilor în legătură cu sortimentele şi calitatea produselor
solicitate sau serviciilor ce fac obiectul de activitate al agentului economic respectiv;
b) urmărirea procesului de concepţie-proiectare a produselor noi şi modernizate;
c) urmărirea procesului de producţie, control, desfacere şi service;
d) pe baza rezultatelor obţinute trebuie efectuate analize care să se concretizeze în măsuri
de îmbunătăţire privitoare la eventualele modificări în documentaţia tehnică a
produsului/serviciului.
Principalele puncte care trebuie să stea în atenţia managerului pentru a satisface acţiunile
de mai sus sunt următoarele:
utilizarea controlului total de calitate, ce poate fi realizat prin introducerea unui sistem
de control adecvat activităţii;
utilizarea controlului statistic de calitate, prin introducerea principiilor şi metodelor
statistice;
urmărirea calităţii solicitate de consumatori.
Etapele programului de aplicare a sistemelor calităţii
În organizarea activităţii firmei, un rol important îl are sistemul calităţii, care trebuie să
îndeplinească următoarele funcţiuni:
a) Funcţiunea de calitate, în care trebuie să se regăsească totalitatea activităţilor necesar a
fi întreprinse pentru a lua în considerare, în mod planificat şi organizat, toţi factorii care
influenţează calitatea produselor şi serviciilor, şi anume:
- activităţile legate de asigurarea calităţii;
- activităţile legate de controlul de conformitate a produselor/serviciilor;
- activităţile legate de încercările, testările, probele de laborator privind calitatea
materialelor şi materiilor prime;
- activităţile legate de utilizarea, întreţinerea, verificarea, repararea aparaturii de măsură şi
control utilizate în cadrul societăţii comerciale.
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b) Funcţiunea de cercetare-proiectare-dezvoltare, care cuprinde ansamblul de activităţi din
cadrul societăţii comerciale prin interme-diul cărora se concepe şi se aplică progresul tehnicoştiinţific şi care constă în:
- activitatea de planificare, care rezidă în elaborarea proiectelor de perspectivă privind
strategia de dezvoltare a societăţii;
- conceperea şi proiectarea de produse noi şi modernizarea în funcţie de cerinţele pieţei;
- conceperea şi aplicarea de tehnologii noi şi modernizate lor în vederea creşterii eficienţei
economice a societăţii comerciale.
Managementul financiar se referă la sistemele legale şi administrative, precum şi la procedurile
stabilite pentru a permite entităţilor să conducă activităţile, astfel încât să asigure utilizarea corectă
a fondurilor, în conformitate cu standardele definite de probitate şi regularitate. Aceste activităţi
includ creşterea venitului, managementul cheltuielilor, contabilitatea financiară şi managementul
activelor.
Managementul financiar eficient presupune actualitatea şi legitimitatea cheltuielilor, dirijarea
cheltuielilor în concordanţă cu regulamentele, luarea măsurilor necesare pentru a preveni şi
pedepsi orice încălcare a legii şi a recupera orice pagubă provocată de nereguli sau neglijenţă.
Un concept-cheie în teoria şi practica managementului financiar contabil modern îl constituie
responsabilitatea. Managerii sunt obligaţi să ducă la îndeplinire un set definit de sarcini, în
conformitate cu regulile şi standardele aplicabile posturilor lor. Persoana sau organismul căruia
managerul trebuie să-i raporteze şi faţă de care răspunde pentru acţiunile sale este explicit indicată
şi managerul trebuie recompensat, pentru performanţe bune, să suporte consecinţele unei prestaţii
inadecvate. Managerul financiar contabil unei unităţi organizaţionale trebuie să răspundă şi pentru
acţiunile personalului din subordine.
Managementul financiar contabil modern presupune să se asigure o mai mare flexibilitate şi
autonomie managerilor, în scopul îmbunătăţirii eficienţei şi efectivităţii opţiunilor lor. Deoarece
acest lucru conferă managerului financiar contabil mai mari puteri în a lua decizii, un mai mare
accent se cere pus pe responsabilitate, ca instrument pentru echilibrarea şi controlul exerciţiului
acestor puteri.
În raport cu munca desfăşurată, responsabilitatea poate fi:
- internă, la un nivel ridicat al managementului, în care activitatea managerilor este evaluată
după regulile de bază, în funcţie de modul cum şi-au îndeplinit sarcinile cuprinse în fişa postului,
cu creşteri salariale şi/ sau perspective de promovare, în raport cu rezultatul unor asemenea
evaluări (evaluarea performanţei). Fişa postului reprezintă un set de sarcini sau activităţi care
trebuie realizate de o persoană şi prin care este delimitat postul ocupat de acesta;
- externă, în funcţie de prevederile în domeniu adoptate de Parlament, de agenţii, publice şi
centrale, instituţii supreme de audit etc.
Managementul financiar pune accent pe controlul managerial, respectiv pe controlul intern.
Controlul managerial implică organizarea politicilor şi procedurilor utilizate pentru a se asigura
că:
- programele îşi ating scopurile;
- resursele utilizate pentru realizarea programelor sunt în concordanţa cu scopurile şi
obiectivele entităţii;
- programele sunt protejate împotriva fraudei şi proastei gestiuni;
- informaţiile sunt obţinute la timp şi utilizate în procesul decizional.
Responsabilitatea de a stabili şi monitoriza sistemele de control managerial revine conducerii
entităţii respective.
Pentru management şi administraţie, controlul este un sistem de mecanisme şi mijloace de
ghidare, autoreglare sau constrângere, folosit cu scopul de a preveni. A controla înseamnă a
verifica şi analiza, a avea o imagine clară a conturilor.
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Controlul contabil constă în proceduri şi documentări focalizate pe protejarea patrimoniului,
conducerea şi înregistrarea tranzacţiilor financiare şi conformitatea documentelor financiare.
Procedurile sunt frecvent bazate pe standardele internaţionale şi naţionale, pentru a se asigura
uniformitatea practicilor contabile.
În activitatea lor, managerii sunt asistaţi de un fond de informaţii constituit din documente
justificative, registre şi situaţii financiare. Sistemele de informaţii pentru managementul financiar
au menirea de a asigura o mai bună gestionare a resurselor. De asemenea, aceste sis-teme pot
contribui la evaluarea performanţei programelor, la planificarea atribuţiilor şi la monitorizarea
progresului înregistrat, conform obiectivelor propuse.
Sistemele de informaţie managerială formează un element cheie al controlului managerial.
Esenţial în sistemele de informaţie este sistemul contabil, reprezentat de ansamblul de
proceduri şi documente ale unei entităţi, care permite identificarea, corelarea tranzacţiilor şi a altor
evenimente.
Evidenţa tehnic-operativă şi contabilă este un mijloc de control neîntrerupt asupra activităţii
economice şi financiare, o condiţie necesară pentru asigurarea intregrităţii patrimoniului şi
cheltuirea cu eficienţă a mijloacelor materiale şi băneşti.
Cea mai importantă problemă a managementului evidenţei tehnicoperative şi contabile este
perfectarea cu documente justificative a operaţiilor economice şi financiare, în momentul
efectuării lor.
Înregistrările contabile, registrele şi situaţiile financiare constituie un element de bază al ordinii
şi disciplinei financiare, întrucât fac posibilă cunoaşterea situaţiei financiar-gestionare a unităţilor
patrimoniale.
Contabilitatea în partidă dublă asigură exactitatea înregistrărilor contabile şi luarea măsurilor
imediate pentru îndreptarea erorilor scriptice.
Pentru a sintetiza real şi legal activitatea economică şi financiară, este necesar ca sistemul de
evidenţă să fie exact, corect, real şi complet.
Cu privire la evidenţa tehnic-operativă şi contabilă, managementul include în sfera sa:
- organizarea şi ţinerea evidenţei tehnic-operative la locurile de depozitare şi pe feluri de
mijloace materiale, evidenţierea exactă, corectă şi la timp a mijloacelor şi operaţiunilor economice
şi financiare consemnate în documente justificative;
- organizarea şi ţinerea evidenţei contabile sintetice şi analitice, astfel încât să asigure
reflectarea în expresie bănească a patrimoniului şi exercitarea controlului permanent al existenţei
şi mişcării valorilor patrimoniale;
- asigurarea corelaţiilor dintre evidenţa tehnic-operativă, contabilă şi statistică, dintre evidenţa
contabilă sintetică şi cea analitică, dintre realitatea datelor înscrise în acestea şi bilanţurile
contabile;
- conducerea corectă şi la zi a evidenţei contabile;
- constituirea şi evaluarea capitalului social şi a patrimoniului;
- asigurarea exactităţii şi realităţii înregistrărilor contabile pentru stabilirea şi îndeplinirea
obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat;
- inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acesteia;
- întocmirea, aprobarea şi auditarea situaţiilor financiare.
Creşterea rolului contabilităţii în procesul de sintetizare şi control asupra activităţii economicofinanciare necesită perfecţionarea continuă a normelor sale metodologice, folosirea mijloacelor
moderne de calcul şi evidenţă, precum şi organizarea sa în mod raţional, pe baze ştiinţifice.
Evidenţa este esenţială în managementul activităţii economico-sociale bazate pe criteriul de
profit, întrucât implică ordine şi disciplină economică şi financiară. Managementul raţional şi clar
al evidenţei asigură disciplina economică, contractuală, gestionară şi financiară.
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3. CONCLUZII
Pentru a obţine o imagine fidelă a activităţii economice şi financiare, este necesar ca
informaţiile cuprinse în situaţiile financiare să fie reale, legale, corecte şi de înaltă calitate.
Managementul financiar are menirea să asigure întocmirea documentelor primare cu
respectarea condiţiilor de formă şi de conţinut, organizarea evidenţei tehnic-operative şi contabile
cu respectarea normelor metodologice şi a reglementărilor armonizate cu cele ale Comunităţii
Economice Europene.
Informaţiile consemnate în documentele primare, în evidenţa tehnic-operativă, în situaţiile
financiare au cea mai largă utilizare în managementul financiar, întrucât acestea reflectă
activitatea economică, financiară şi gestionară a unităţilor patrimoniale.
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