
3 acțiuni concrete de combatere a efectelor 
negative ale pandemiei de COVID-19  
prin procese financiar-contabile externalizate 



În contextul pandemiei de COVID-19, munca la domiciliu cauzează 
multor companii reale confruntări în ceea ce privește încetinirea vitezei 
lor de reacție la aplicarea cadrului de reglementare financiară de la 
nivel local sau managerial de grup. Mai mult, sistemele lor tehnologice 
întâmpină dificultăți în conectarea imediată cu mediul virtual al 
partenerilor lor de afaceri.

Aceste provocări pot determina firmele să regândească modul în 
care decid să combine resursele interne și externe, necesare pentru 
gestionarea eficientă a proceselor financiar-contabile esențiale.

Redistribuirea 
responsabilităților 
personalului unei 
companii către o 
echipă externă 

Folosirea tehnologiilor 
pentru eficientizarea 
proceselor financiare 
și contabile

Companiile pot preveni sau diminua efectele negative ale 
pandemiei COVID-19 prin transferul responsabilităților 
personalului său către o echipa externa și prin combinarea 
eficientă a acesteia cu resurse tehnologice de ultimă 
generație. Astfel, preluarea temporară a anumitor 
responsabilități, potrivite lucrului la distanță, din sarcina 
personalului unei companii, contribuie la fluidizarea activității 
bussinessului, economisește timp și reduce costuri, oferind 
în același timp control asupra procesului de supervizare. 

Combinația dintre capitalul uman experimentat și soluțiile 
tehnologice de ultimă generație susține adaptarea 
companiilor la noul standard de desfășurare a activității, 
lucrul la distanță, și oferă suport profesional de conformitate 
și raportare, care să ajute la atingerea obiectivelor de 
business.

Raportări de la „A-Z”
Sistemele tehnologice pot eficientiza întocmirea evidențelor 
contabile, situațiilor financiare statutare și a raportărilor 
de toate tipurile - de la raportări manageriale până la cele 
solicitate de autoritățile locale – în mediul online.

Suport trezorerie
De asemenea, folosirea tehnologiei poate oferi suport în cadrul 
operațiunilor de trezorerie, precum operațiuni bancare 
electronice pe baza unei liste de plăți aprobate - încărcarea 
plăților în sistem, generarea rapoartelor de plată etc. 



Rezolvarea lucrărilor 
contabile amânate 

În aceste momente când companiile își desfășoară 
activitatea la distanță, ele se pot apleca asupra unor 
lucrărilor, care până acum, deși obligatorii conform legislației 
contabile statutare în vigoare, au suportat amânări din 
motive variate. 

Unele dintre aceste lucrări sunt și cele care se referă la 
întocmirea manualelor de politici și proceduri contabile 
adaptate mediului intern de lucru al companiilor și cele cu 
privire la circuitul obligatoriu al documentelor financiar-
contabile.
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