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PREFAŢĂ 
 
Scopul lucrării „Bazele contabilităţii”  îl constituie iniţierea 

studenţilor din învăţământul economic în studiul vastului domeniu 
contabil. Bazele contabilităţii constituie trunchiul din care se desprind 
ramurile contabilităţii: contabilitatea financiară, contabilitatea 
managerială, contabilitatea bugetară, contabilitatea bancară, 
contabilitatea naţională. Este, deci, imperios necesară cunoaşterea 
fundamentelor teoretice ale obiectului şi metodei de studiu a 
contabilităţii, principiile, procedeele şi instrumente utilizate în 
reflectarea existenţei şi mişcărilor elementelor patrimoniale, precum şi 
a rezultatelor obţinute în urma activităţii desfăşurate de către entităţile 
patrimoniale. De asemenea, prin conţinutul său, lucrarea urmăreşte 
formarea la studenţi a deprinderilor de utilizare corectă a conturilor, 
folosite pentru reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economico-
financiare. 

Lucrarea este structurată în 16 capitole ce tratează: 
contabilitatea şi sistemul informaţional economic, obiectul şi metoda 
contabilităţii, documentele contabile, inventarierea  şi evaluarea 
patrimoniului în contabilitate, dubla reprezentare a patrimoniului cu 
ajutorul bilanţului contabil, dubla reprezentare a patrimoniului cu 
ajutorul bilanţului contabil, contul – procedeu al dublei înregistrări a 
operaţiilor economice, normalizarea contabilităţii, întreprinderea - 
locul de producere a informaţiilor contabile, analiza şi funcţionarea 
conturilor de active, capitaluri proprii, datorii şi rezultat. 

În speranţa că ne vom aduce contribuţia la înţelegerea de către 
cititori a ştiinţei contabilităţii, vom fi recunoscători oricăror sugestii şi 
propuneri cu privire la îmbunătăţirea conţinutului prezentei lucrări, pe 
care promitem că le vom avea în vedere într-o ediţie viitoare. 
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„Cine înţelege această creaţie ingenioasă  
[contabilitatea] a spiritului o şi poate aplica. Cine 
o aplică, nu înseamnă că o şi poate înţelege.”1  

 
Capitolul 1. 

Contabilitatea şi sistemul informaţional economic 
  

1.1. Repere istorice privind apariţia şi evoluţia 
contabilităţii 

 
Pentru a motiva alegerea abordării acestui aspect vom face 

recurs la cuvintele profesorului german  B. Pendorf „Cine vrea să 
devină maestru într-o artă trebuie să-i studieze mai întâi istoria. Fără 
fundament istoric toate cunoştinţele sunt incomplete, iar judecarea 
fenomenelor prezente este nesigură şi lipsită de maturitate.”2 

Recursul la istorie poate fi început din cele mai vechi timpuri, 
când prima noţiune care s-a format a fost noţiunea de număr, iniţial 
exteriorizată prin semne, apoi prin viu grai iar mai târziu prin scris. 

Se apreciază3 că „apariţia contabilităţii sub forma însemnărilor 
contabile, la început izolate şi mai târziu sistematizate, a avut loc 
odată cu începuturile schimburilor de bunuri între oameni”. 

Babilonienii, prin documentele rămase din timpul dinastiei Ur 
au fost primii furnizori de informaţii cu privire la însemnările 
contabile. De la aceştia tehnica contabilă a fost transmisă egiptenilor, 
grecilor şi romanilor. Instrument al clasei dominante, contabilitatea 
popoarelor antice reflecta, cu ajutorul registrelor, diferite operaţiuni, 
cum ar fi: vânzări şi cumpărări de mărfuri, sclavi, terenuri agricole, 
operaţiuni de încasări şi plăţi; acordare de împrumuturi etc. Conţinutul 
registrelor contabile era determinat de necesităţile economice specifice 
acelor vremuri şi de gradul scăzut de dezvoltare a tehnicii contabile.  

 
1 Dumitru Voina, Curs de contabilitate managerială, Editura Academiei, Bucureşti, 1944, 
p. 334. 
2 B.Pendorf, Geschide der Buchaltung im Deutschland, Leippzig,1933, preluare după 
Constatin Demetrescu, Istoria critică a literaturii contabile din România, Editura 
Socec&Co, Bucureşti, 1947, p. 5. 
3 Constantin. Demetrescu, Istoria contabilităţii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 13. 
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Anticii greci utilizau două registre de contabilitate importante: 
efemeridele (actualul registru jurnal) şi Cartea mare. În efemeride 
operaţiunile se înregistrau pe măsura efectuării lor după care se 
acestea erau trecute în Cartea mare, repartizate pe conturi. 
Operaţiunile de virament bancar se înregistrau după principiul partidei 
duble, fapt ce nu exclude posibilitatea ca aceste operaţiuni să 
constituie temelia pe care s-a construit ulterior sistemul de 
contabilitate în partidă dublă.  

  În perioada feudală, intensificarea afacerilor comerciale, 
financiare şi bancare impune crearea şi practicarea de forme, procedee 
şi mijloace contabile noi. Forma memorială de contabilitate era 
destinată să suplinească memoria devenită insuficientă faţă de 
cerinţele tot mai mari ale afacerilor economice şi financiare. 

Treptat memorialele evoluează către forma de contabilitate în 
partidă simplă care a fost introdusă în practica contabilă a 
întreprinderilor comerciale italiene precum şi în celelalte ţări ale 
Europei Occidentale. 

La început, contabilitatea în partidă simplă, s-a limitat numai la 
înregistrarea raporturilor cu terţe persoane (fiind ignorate total 
modificările valorilor materiale ale întreprinderii). Fiecare operaţiune 
era înregistrată în debitul contului deschis persoanei primitoare de 
bani sau de valori,  cont care se credita cu ocazia restituirii sumelor 
sau valorilor. Afacerile înfloritoare impun cerinţe tot mai mari 
contabilităţii, cerinţe care au determinat efectuarea de înregistrări în 
conturi şi pentru valorile materiale şi băneşti. Înregistrările se efectuau 
succesiv în conturile care se debitau şi apoi în cele care se creditau, 
fără a se face corespondenţa între conturile debitoare şi cele 
creditoare. O astfel de contabilitate a fost numită mixtă deoarece avea 
la bază şi unele principii ale contabilităţii în partidă dublă. 
Contabilitatea in partidă simplă continuă să fie îmbunătăţită. Astfel în 
anul 1290 firma italiană Bonsignori înregistra operaţiile cu terţii după 
principiile partidei duble; în anul 1322 Compania lui Bene înregistra 
operaţiunile efectuate, separat în debitul şi creditul conturilor, primele 
pagini ale registrului fiind rezervate debitului conturilor iar cea de a 
doua creditului, modelul veneţian (deschiderea conturilor pe două 
pagini astfel încât debitul şi creditul să apară faţă în faţă) fiind 
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introdus în anul 1441 de către familia De Medicis. Se consideră4  că 
sistemul de înregistrare în partidă dublă ar fi fost aplicat încă din anul 
1340 în Genova, cu mult înainte de apariţia primelor lucrări de 
contabilitate. Deşi a continuat să fie practicată până în secolul XX, 
contabilitatea în partidă simplă a cedat locul treptat contabilităţii în 
partidă dublă care a fost utilizată în aproape toate întreprinderile 
italiene. 

Italianul Benedetto Cotrugli pare să fie primul care a scris 
despre mecanismul partidei duble, în lucrarea intitulată „Della 
mercatura e del mercante perfetto” scrisă în anul 1458, carte tipărită 
abia în anul 1573. Prima lucrare tipărită privind contabilitatea în 
partidă dublă numită „Summa de arithmetica, geometria, proporţioni e 
proporţionalita” a apărut în anul 1494 şi a fost scrisă de călugărul 
franciscan Luca Paciolo.  Sistemul italian de contabilitate în partidă 
dublă a deţinut supremaţia timp de peste două secole extinzându-se 
treptat în mai multe ţări europene: Germania, Franţa, Anglia, Olanda, 
etc. 
 În Germania comercianţii au utilizat, până la introducerea 
contabilităţii în partidă dublă, alături de contabilitatea memorială şi 
contabilitatea factorială care se limita la urmărirea relaţiilor dintre 
întreprindere şi agenţii (factorii) săi. Olandezul Simon Stevin ridică 
pentru prima dată problema necesităţii bilanţului anual, problemă ce 
va fi rezolvată mai târziu de Franţa, prin Ordonanţa comerţului dată de 
Colbert în anul 1673. 

În capitalism, ca urmare a creşterii complexităţii vieţii 
economico-sociale, contabilitatea a înregistrat progrese importante cu 
privire la perfecţionarea tehnicii şi teoriilor contabile. S-au formulat 
diverse concepţii cu privire la caracterul contabilităţii (tehnică, artă, 
matematică, ştiinţa administrativă, ştiinţă economică, morală etc), 
literaturii contabile fiindu-i imposibilă sistematizarea tuturor opiniilor;  
s-au formulat teoriile conturilor în încercarea de a realiza o anumită 
clasificare a acestora; a fost acordată o importanţă deosebită problemei 
bilanţului, au existat preocupări de normare a contabilităţii şi s-a pus 
problema elaborării unui plan de conturi care să stea la baza 
organizării ştiinţifice a contabilităţii etc. 

 
4 Constantin Demetrescu, Istoria contabilităţii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1972, p. 68. 
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Actualmente, armonizarea contabilă internaţională este 
considerată o necesitate care rezultă din cerinţele utilizatorilor de 
situaţii financiare. Într-o economie de piaţă, armonizarea şi 
normalizarea contabilă au ca obiect organizarea regulilor de 
funcţionare a pieţei informaţiei contabile, în vederea optimizării 
comunicării financiare. 
 

1.2. Definirea contabilităţii 
 
După cum am menţionat anterior, au existat foarte multe 

abordări ale contabilităţii, pe care vom încerca să le redăm succint în 
continuare.  

Astfel, există autori care au considerat contabilitatea o artă, 
întrucât folosirea ei presupune anumite aptitudini ale persoanelor care 
o utilizează. Dacă ne referim strict la sensul estetic atribuit artei, nu 
putem spune că ar exista similitudini între cele două. Dar, dacă 
considerăm contabilitatea arta reprezentării abstracte a realităţii 
economice, reprezentare care este şi rezultatul priceperii 
profesionistului contabil, putem vorbi de contabilitate ca de o artă. 

Există şi opinii potrivit cărora contabilitatea este o tehnică de 
înregistrare în registre a faptelor, proceselor şi operaţiunilor 
economice. Considerarea contabilităţii o tehnică este insuficientă în 
condiţiile progresului economico-social, fiind imperios necesară o 
teorie bazată pe un sistem de principii şi obiective care să determine 
tehnica contabilă. 

De asemenea, există şi păreri potrivit cărora contabilitatea este 
o ştiinţă care „dă nu numai toate mijloacele pentru a raţiona asupra 
activităţii unei întreprinderi economice, dar procură şi mijloacele de a 
obţine indicaţii sigure şi infailibile pentru conducerea în viitor a 
activităţii economice.”5 Pentru a demonstra caracterul ştiinţific al 
contabilităţii s-au avut în vedere trei elemente definitorii, proprii 
oricărei ştiinţe6: domeniul ce formează obiectul de cercetare, metoda 
de cercetare folosită şi utilitatea acesteia în viaţa economico-socială. 

 
5 Citat aparţinând autorului elveţian Leo Gomgerg, preluat din lucrarea lui Constantin 
Demetrescu, anterior citată, p. 121. 
6 Mihail Epuran, Valeria Băbăiţă,  Teoria generală a contabilităţii, Editura Mirton, 
Timişoara, 2000, p. 14. 
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Astfel, obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie 
activitatea economică, cuantificată valoric, sub aspectul mijloacelor 
materiale şi băneşti folosite întreprinderi, al proceselor economice 
derulate precum şi al surselor de provenienţă şi rezultatelor activităţii 
desfăşurate de întreprinderi. Cât priveşte metoda de cercetare, 
contabilitatea utilizează atât procedee comune cu alte discipline 
(clasificarea, verificarea, etc) cât şi procedee specifice (contul, balanţa 
de verificare, bilanţul etc). Contabilitatea este metoda după care se 
înregistrează schimbările produse în cantitatea şi valoarea diferitelor 
elemente componente ale unui patrimoniu. Constituind mijlocul prin 
care agenţii economici îşi pot cunoaşte mărimea averii de care dispun, 
a rezultatelor activităţii desfăşurate, a obligaţiilor faţă de terţi, 
contabilitatea îşi demonstrează şi utilitatea socială. 

Încadrată între ştiinţele sociale, contabilităţii nu i se mai poate 
contesta calitatea de ştiinţă. În această calitate, contabilitatea se 
adresează necesităţii de informare a omului cu privire la o realitate 
existentă, respectiv întreprinderea în care este aplicată contabilitatea.  

Deoarece astăzi se încearcă o sinteză a cunoaşterii teoretice şi 
practice acumulate în vederea identificării unor căi de perfecţionare a 
formelor de organizare şi a tehnicii contabile, considerăm necesară 
prezentarea a două concepţii care au fost subiectul a numeroase 
controverse dea lungul timpului:7 concepţia care tratează contabilitatea 
ca teorie ştiinţifică şi cea care consideră contabilitatea o tehnică de 
culegere, prelucrare, stocare, transmitere şi analiză a informaţiilor. Ca 
teorie ştiinţifică, contabilitatea reprezintă un sistem de principii şi 
cunoştinţe care explică şi informează, iar ca tehnică, înregistrează şi 
clasifică tranzacţiile şi evenimentele produse în viaţa întreprinderilor 
cu scopul de a furniza informaţii necesare pentru luarea deciziilor 
economice. 

Contabilitatea este permanentă, fiind bazată pe legi şi principii 
ce o particularizează de alte discipline şi universală, principiile 
contabile fiind valabile pretutindeni. 

 
 
 

 
7 Oprea Călin, Mihai Ristea, Bazele contabilităţii, Editura Genicod, Bucureşti, 2002, p. 5. 
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1.3. Organizarea sistemului informaţional economic 
 
Pentru organizarea şi conducerea activităţii economice, atât la 

nivel microeconomic cât şi macroeconomic, este imperios necesară 
cunoaşterea permanentă a  stării şi funcţionării agenţilor economici, 
cunoaştere care se realizează cu ajutorul sistemului informaţional 
economic. 

În continuare, vom face recurs la analiză pentru a obţine o 
definiţie a noţiunii de sistem informaţional economic. 

Astfel8, prin noţiunea de sistem se desemnează un ansamblu de 
elemente care interacţionează  între ele mai puternic decât cu mediul 
înconjurător. Legăturile dintre elementele unui sistem se subordonează  
atingerii unui scop care reprezintă, în esenţă, scopul sistemului în 
cauză. Structura sistemului variază  în funcţie de tipul de sistem 
despre care este vorba. 
 Sistemul informaţional este un ansamblu de reguli, principii, 
norme cu ajutorul cărora se culeg, se prelucrează, se transmit  şi se 
stochează  informaţii. 
 Informaţia este un mesaj, o ştire despre evenimente, 
fenomene, procese, operaţiuni, mesaj ce aduce celui care îl 
recepţionează  o anume cantitate de noutate. Informaţiile se obţin pe 
baza datelor. Datele sunt reprezentate prin diferite cuvinte, cifre, 
semne, imagini, culori, propoziţii. Suportul material al datelor în 
constituie purtătorii de date care au calitatea de conserva, stoca şi 
restitui datele. Principalii purtători de date sunt documentele 
economice, diverse registre. Şi purtătorii tehnici de date: benzi, cartele 
perforate, dischete, compact discuri, etc. 
 Atunci când mesajul comunicat se referă la activităţi 
economico-financiare, fenomene, procese şi operaţiuni economico-
financiare avem de a face cu o informaţie economică. Etapele 
parcurse din momentul culegerii datelor până în cel al valorificării 
informaţiilor constituie fluxul informaţional, iar traseul parcurs de 
informaţie din momentul generării sale până în cel al prelucrării, 
utilizării sau stocării reprezintă circuitul informaţional.  

 
8 Nicolae Todea, Contabilitate - aspecte teoretice şi aplicaţii practice, Editura Aeternitas, 
Alba-Iulia, 2002, p.13. 
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Aceste abordări ale sistemului informaţional economic ne 
conduc spre următoarea definire a acestui concept: totalitatea 
operaţiunilor organizate unitar după anumite reguli, principii, norme 
cu ajutorul cărora se poate asigura înregistrarea, transmiterea, 
circuitul, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor de orice natură din 
domeniu economic, precum şi  mijloacele tehnice, procedeele şi 
metodele  de lucru substituibile acestui scop. 

Există, în literatura de specialitate, o multitudine de criterii de 
clasificare a informaţiilor economice. Dintre aceste criterii, 
menţionăm: 

ü reflectarea în timp a proceselor şi fenomenelor 
economice, care diferenţiază informaţiile economice în informaţii 
active - dinamice (culese în timpul desfăşurării fenomenelor 
economice care influenţează evoluţia actuală şi ulterioară a acestora – 
calitatea produselor fabricate, cererea de bunuri pe piaţă, derularea 
contractelor de aprovizionare), informaţii pasive – istorice (folosesc la 
analiza activităţii desfăşurate prin reflectarea fenomenelor şi 
proceselor deja desfăşurate – bilanţul, contul de profit şi pierdere, 
raportările statistice) şi informaţii previzionale (vizează fenomene şi 
procese ce urmează a avea loc în viitor (bugetul de venituri şi 
cheltuieli, programele de activitate/producţie) 

ü conţinutul informaţiilor economice, după care 
deosebim: informaţii de plan sau program prin intermediul cărora se 
caracterizează  obiectivele unei anume organizaţii; informaţii efective 
prin intermediul cărora se caracterizează fenomene, procese, 
operaţiuni efectiv realizate; informaţii de control rezultate din 
compararea categoriilor anterioare cu prevederile legale şi cu deciziile 
conducerii întreprinderii. 

ü forma de prezentare constituie criteriul după care 
informaţiile economice pot fi: orale, scrise, audiovizuale. 

ü gradul de prelucrare determină următoarele categorii 
de informaţii: primare sau brute care descriu fenomene, procese  şi 
operaţiuni s-au care nu au suferit nici o prelucrare umană după 
consemnarea lor şi derivate rezultate din compararea, ordonarea, 
asocierea, disocierea informaţiilor primare. 

ü rolul în sistemul de management reprezintă criteriul 
după care informaţiile economice pot fi: de conducere (emise de 
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organele de conducere), de raportare (financiar contabile, indicatori 
statistici) şi de reglare (pentru corecţia unor parametrii de funcţionare 
ai sistemului) 

ü etaloanele informaţionale utilizate pentru exprimarea 
informaţiilor deosebesc: informaţii cantitative care exprimă  fapte, 
procese, operaţiuni în unităţi fizice, naturale (kg., ha, etc.) informaţii 
valorice care exprimă fapte, procese, operaţiuni cu ajutorul etalonului 
monetar, valoric (cu ajutorul banilor), în unităţi de timp exprimând 
rezultatele diferitelor activităţi legate de munca omului sau de 
funcţionarea mijloacelor de muncă şi informaţii în unităţi natural-
convenţionale exprimând cantitativ mai multe fenomene, procese, 
operaţiuni asemănătoare prin utilizarea unuia dintre acestea drept 
unitate de măsură. 

ü sfera de cuprindere  diferenţiază informaţiile astfel: 
informaţii sintetice care asigură exprimarea cuprinzătoare, de 
ansamblu a faptelor, proceselor, operaţiunilor şi informaţii analitice 
care asigură cunoaşterea de detaliu a faptelor, proceselor, operaţiunilor 

ü gradul de transparenţă grupează informaţiile în: 
informaţii publice care sunt accesibile oricărui posibil utilizator şi 
informaţii confidenţiale destinate componentelor interne ale agenţilor 
economici. 
  
 1.4.  Structura sistemului informaţional economic 

 
Sistemul informaţional economic are un caracter cuprinzător 

care rezultă din următoarea structură: planificarea economică, 
evidenţa economică şi legislaţia economico-financiară.  

Planificarea economică furnizează informaţii de planificare sau 
programare a căror pondere reprezintă aproximativ 28% din totalul 
informaţiilor economice. 

Legislaţia economico-financiară furnizează informaţii a căror 
pondere în totalul informaţiilor economice este de 2%. Rezultă astfel, 
că evidenţa economică furnizează 70% din totalul informaţiilor 
economice. Cele trei componente constituie un tot unitar, planificarea 
activităţii întreprinderilor şi a evidenţei economice realizându-se pe 
baza legislaţiei economico-financiare, evidenţa economică se 
organizează în funcţie de indicatorii previzionali urmăriţi iar planurile 
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agenţilor economici sunt elaborate  prin valorificarea informaţiilor 
furnizate de evidenţa economică. 

Schematic, legătura dintre componentele sistemului 
informaţional economic se prezintă astfel:  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema nr.1.Structura sistemului informaţional economic 

 
Evidenţa economică  constituie un sistem unitar de înregistrare, 

urmărire şi control documentat, cronologic şi sistematic într-o anumită 
ordine  şi pe baza unor norme prestabilite a unor fapte, fenomene, 
procese, operaţiuni ce se manifestă  în timp  şi spaţiu, cu scopul de a 
servi necesităţilor impuse de activitatea practică. 

Pentru a răspunde sarcinilor ce-i revin, evidenţa economică 
trebuie să îndeplinească anumite condiţii9: să fie organizată pe baza 
unor principii şi norme ştiinţific fundamentate, să utilizeze o 
metodologie specifică capabilă să ducă la obţinerea unui sistem de 
indicatori care să satisfacă necesităţile informaţionale, să asigure 
totalitatea informaţiilor necesare caracterizării fenomenelor, 

 
9 Ibidem, p.16. 
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proceselor, operaţiilor urmărite. Calitatea şi eficienţa informaţiilor 
furnizate de evidenţa economică se judecă prin prisma operativităţii 
(mai bine o informaţie aproximativă în timp util, decât una exactă dar 
tardivă) şi eficienţei (costul obţinerii informaţiilor să nu depăşească 
efectele informaţiei). 

  
 1.5. Contabilitatea – componentă principală a evidenţei 
economice 

 
Aşa cum am afirmat anterior, evidenţa economică constituie 

principala sursă informativă sistemului informaţional datorită 
necesităţii de a reflecta ordonat, documentat şi sistematic operaţiunile 
derulate în cadrul unei entităţi economice. Contabilitatea, statistica şi 
evidenţa operativă sunt formele pe care le îmbracă evidenţa 
economică şi care se află într-o strânsă relaţie de interdependenţă şi 
complementaritate.  

Evidenţa operativă înregistrează, urmăreşte şi controlează 
acele părţi ale activităţii economice care prezintă importanţa imediată 
(folosirea de către salariaţi a timpului de lucru, consumul de materiale, 
energie, etc). Furnizează 11% din informaţiile evidenţei economice. 

Statistica are o sferă de cuprindere mult mai largă decât 
celelalte forme ale evidenţei economice, vizând fenomene social-
economice de masă. Obiectul statisticii depăşeşte graniţele 
întreprinderii cuprinzând şi fenomene culturale, religioase, 
demografice, naturale etc. Furnizează 11% din informaţiile evidenţei 
economice. 

Contabilitatea, fiind ea însăşi un sistem specific de informaţie 
(datorită valenţelor multiple ale acesteia, printre care amintim: 
furnizarea de informaţii reale, comparabile, sintetice şi analitice pentru 
analiza variatelor aspecte pe care le îmbracă fenomenele economice; 
comunicarea informaţiilor de la locul de unde au luat naştere până la 
cel al utilizării lor; amplificarea funcţiei de control asupra 
fenomenelor economice, creşterea considerabilă a rolului previzional 
al acesteia), constituie componenta cu cea mai mare pondere a 
sistemului informaţional economic. Iniţial contabilitatea a exprimat şi 
tratat informaţiile pornind de la mişcările de casă, adică de la acele 
mişcări care dau naştere la fluxuri de încasări şi plăţi. Ulterior s-a 
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considerat necesară, pentru obţinerea de informaţii în cadrul unei 
organizaţii,  unificarea sistemului de documente şi crearea unui anumit 
sistem de contabilitate.  

Problema utilităţii informaţiilor contabile a fost pusă pentru 
prima dată de către Constantin Demetrescu care a identificat ca 
utilizatori ai acesteia: proprietarii întreprinderii, statul şi autorităţile 
publice, persoanele cu care lucrează întreprinderea precum şi 
personalul întreprinderii. 

Ultimele reglementări în materie contabilă menţin aceste 
categorii de utilizatori, deşi denumirea lor este alta: investitorii, 
angajaţii, creditorii financiari, furnizorii şi alţi creditori comerciali, 
clienţii, guvernul şi instituţiile sale şi publicul. 

În viziunea cadrului contabil conceptual american10, utilitatea 
informaţiei contabile în procesul luării deciziilor constituie 
caracteristica fundamentală a informaţiei contabile şi este asigurată de 
pertinenţa (relevanţa) şi fiabilitatea informaţiilor furnizate de 
contabilitate precum şi de comparabilitatea acestora. Relevanţa şi 
fiabilitatea, considerate caracteristici esenţiale ale unei informaţii 
contabile utile, trebuie să aibă fiecare trei calităţi. Pentru a fi 
pertinente informaţiile contabile trebuie să fie oportune (furnizate la 
timp), să aibă valoare retrospectivă (evaluarea deciziilor anterioare să 
poată fi posibilă) şi să aibă o valoare predictivă (să permită 
utilizatorului efectuarea unor previziuni) în timp ce fiabilitatea 
presupune  reprezentarea fidelă a faptelor economice, verificabilitate 
şi neutralitate.  

Utilitatea, obiectivitatea şi practicabilitatea sunt menţionate 
pentru prima dată  ca şi caracteristici calitative ale informaţiei 
contabile de către profesorul Ion Mărculescu în lucrarea Preocupări 
actuale în contabilitatea şi gestiunea întreprinderilor capitaliste, 
apărută în anul 1967. Cerinţele actuale în ceea ce priveşte 
caracteristicile  informaţiile contabile  se referă la:  inteligibilitate 
(uşurinţa în înţelegerea informaţiilor), relevanţă (influenţa asupra 
deciziilor economice ale utilizatorilor), credibilitate (lipsa erorilor, 

 
10 Cadrul conceptual este definit de către organismul american de normalizare contabilă 
FASB (Financial Accounting Standards Boards)  „un ansamblu structurat de obiective şi de 
principii fundamentale, legate între ele, datorită cărora este posibil să se pună la punct 
norme coerente”. FASB a fost primul organism de normalizare care a propus un cadru 
teoretic al contabilităţii. 
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neutralitatea informaţiei) comparabilitate (posibilitatea de compara 
informaţiile atât în timp cât şi între entităţi patrimoniale din aceeaşi 
categorie). 

Există trei principii de organizare a sistemului informaţional în 
cadrul unei entităţi organizatorice:  

- principiul de informare în dreptunghi care constă în 
transmiterea pe toate treptele organizatorice a aceluiaşi tip de 
informaţie. Aplicarea acestui principiu ar putea face dificilă adoptarea 
deciziilor datorită preluării de către conducere a unui volum mare de 
informaţii; 
 - principiul de informare piramidal care presupune diminuarea 
treptată a volumului informaţiilor, pe măsură ce traseul informaţional  
este mai aproape de conducere; 
 - principiul de informare „prin excepţie” constă în informarea 
conducerii numai asupra evenimentelor care reprezintă abateri de la 
activitatea normală a unităţii. 

Se poate lesne observa că organizarea sistemului informaţional 
după principiul piramidal este soluţia optimă pentru orice unitate 
patrimonială. Transmiterea către conducere a unui volum de informaţii 
invers proporţional cu capacitatea de informare şi sinteză a acesteia 
face posibilă însuşirea de către conducere numai a problemelor 
stringente ivite  şi identificarea căilor de soluţionare a acestora.  
 

1.6. Sarcinile, funcţiile şi felurile contabilităţii 
 
Deţinerea celei mai mari proporţii în cadrul sistemului 

informaţional economic implică o serie de sarcini din partea 
contabilităţii, printre cele mai importante fiind: 

- furnizarea informaţiilor necesare întocmirii situaţiilor 
financiare, pentru ca acestea să poată fi utile diverselor categorii de 
utilizatori în luarea deciziilor economice; 

- asigurarea controlului întregii activităţi desfăşurate, a 
exactităţii datelor contabile pentru asigurarea integrităţii elementelor 
patrimoniale  şi a întregului patrimoniu. În cadrul sistemului 
informaţional economic şi pentru a-şi realiza sarcinile, contabilitatea 
îndeplineşte mai multe funcţii, astfel: 
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- funcţia de informare care se concretizează în informaţiile 
furnizate de contabilitate cu privire la structura şi dinamica 
mijloacelor materiale şi băneşti,  a situaţiei financiare şi a rezultatelor  
unităţii la un moment dat; 

- funcţia de control cu ajutorul căreia se verifică modul de 
păstrare al resurselor, gradul de încasare al veniturilor, preocuparea 
conducerii pentru recuperarea pagubelor produse, termenele de plată a 
datoriilor etc.  

- funcţia juridică. Datele furnizate de contabilitate servesc ca 
mijloc de probă în justiţie în cazul unor eventuale litigii; 

- funcţia de analiză. Se impune analiza informaţiilor furnizate 
de contabilitate înainte ca acestea să fie transmise publicului interesat. 

- funcţia previzională este legată de faptul că datele 
contabilităţii servesc nu numai la analiza activităţii desfăşurate dar şi 
la previzionarea evoluţiei viitoare a fenomenelor şi proceselor 
economice. 

Fiind o creaţie a omului care reflectă fenomene, procese, 
operaţiuni sociale, reale şi care se bazează pe cunoştinţe teoretice 
aplicate în lumea reală, contabilitatea este fără îndoială o ştiinţă 
socială, care pe lângă funcţiile prezentate mai îndeplineşte şi o funcţie 
socială. Se consideră11 că această funcţie nu apare explicit, ci rezultă 
din faptul  că prin intermediul contabilităţii se creează încrederea între 
producătorii şi utilizatorii de informaţii, se înlesneşte realizarea de stat 
a funcţiei sale fiscale, se asigură datele necesare contabilităţii 
naţionale se realizează medierea în raporturile sociale. 

În toate domeniile vieţii economice putem vorbi de existenţa a 
două feluri de contabilitate:  

- contabilitate primară sau curentă, care înregistrează zilnic 
operaţiunile derulate în cadrul entităţii patrimoniale. Conform 
articolului 1 din  Legea contabilităţii numărul 82/1991, republicată, 
sunt obligate să  organizeze  şi să  conducă contabilitate proprie: 
societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale regiile 
autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţiile 
publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop 

 
11 Mihail Epuran, Valeria Băbăiţă,  Teoria generală a contabilităţii, Editura Mirton, 
Timişoara, 2000, p. 37. 
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lucrativ, precum şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi 
independente. 

- contabilitate periodică sau centralizatoare care 
centralizează datele contabilităţii curente şi furnizează indicatori 
necesari pentru caracterizarea întregii activităţi derulate în cadrul 
unităţii şi care se circumscrie în timp numai la finele perioadelor 
gestionare.  

 
1.7. Principiile generale de organizare a contabilităţii 
 
Obiectivul fundamental al contabilităţii îl constituie furnizarea 

de informaţii care să asigure o imagine cât mai realistă (fidelă) asupra 
patrimoniului şi a situaţiilor financiare ale agenţilor economici. Din 
păcate imaginea fidelă nu este nici azi clar definită, deşi a constituit şi 
constituie obiectivul principal al contabilităţii unei anume 
întreprinderi. Vom reda în cele ce urmează câteva percepţii ale 
imaginii fidele, întâlnite în literatura de specialitate. Conceptul de 
imagine fidelă a fost introdus în anul 1974 şi este de sorginte 
britanică. În opinia britanicilor imaginea fidelă este definită prin 
intermediul următorilor termeni: imagine veridică şi imagine corectă 
sau imagine reală şi imagine onestă. Una din puţinele definiţii ale 
conceptului aparţine lui Lee „Astăzi imaginea fidelă a devenit un 
termen de artă. Ea presupune prezentarea de conturi întocmite în 
conformitate cu principiile contabile general acceptate, utilizarea de 
cifre cât mai exacte posibil, realizarea de estimări cât mai rezonabile şi 
aranjarea lor de aşa manieră încât să se poată furniza, cu toate limitele 
practicilor contabile curente, imaginea cea mai obiectivă posibil, 
lipsită de erori, distorsiuni, manipulări sau omisiuni semnificative. Cu 
alte cuvinte trebuie avute în vedere atât litera cât şi spiritul legii.”12 

În contabilitatea americană, raportul obiectivitate/relevanţa 
constituie punctul de start al analizei imaginii fidele. Obiectivitatea 
presupune înregistrarea în contabilitate numai a faptelor determinate 
de operaţii concrete, iar relevanţa priveşte capacitatea situaţilor 
financiare de a prezenta toate informaţiile cuantificabile în bani, 

 
12 Preluare după Niculae Feleagă, Liliana Malciu, Politici şi opţiuni contabile, Editura 
Economică, Bucureşti, 2002, p. 451. 
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oferind astfel o imagine generală astfel prezentată încât se înlătură 
posibilitatea oricărei interpretări eronate. 

Francezii definesc imaginea fidelă prin prisma a doi termeni: 
regularitate şi sinceritate. Regularitatea impune respectarea normelor 
şi prevederilor legale în construcţia informaţiei contabile. Este vorba 
de tratate internaţionale, legi naţionale, hotărâri guvernamentale, 
norme metodologice, decizii judecătoreşti şi doctrina contabilă. 
Sinceritatea presupune aplicarea cu bună credinţă şi profesionalism a 
normelor şi reglementărilor contabile.   
 Organizarea contabilităţii agenţilor economici trebuie să ţină 
seama de mai multe principii pentru a obţine o imagine fidelă. Fiecare 
sistem contabil şi-a creat propriile principii generale, ca urmare sunt 
cunoscute şi recunoscute o mulţime de principii contabile Acestea 
sunt norme cu caracter cvasigeneral izvorâte din practica şi teoria 
contabilă  cu valabilitate în orice împrejurare, oriunde şi oricând. 

Potrivit actualei legislaţii, principiile generale ale contabilităţii 
româneşti sunt: prudenţa, permanenţa metodelor, independenţa 
exerciţiilor, continuitatea activităţii, necompensarea, intangibilitatea 
bilanţului de deschidere, prevalenţa economicului asupra juridicului şi 
pragul de semnificaţie. 
 Principiul prudenţei conform căruia nu se admite 
supraevaluarea elementelor de activ în bilanţ şi a veniturilor în contul 
de profit şi pierdere şi nici subevaluarea elementelor de pasiv în bilanţ 
şi a cheltuielilor în contul de profit şi pierdere. 
 Planul Contabil General Francez defineşte prudenţa „aprecierea 
rezonabilă a faptelor în scopul de a evita riscul de transfer în viitor al 
incertitudinilor prezente, susceptibile de a greva patrimoniul şi 
rezultatele întreprinderii”13. 
 În bilanţ elementele patrimoniale, respectiv  activele şi pasivele 
trebuie să fie prezentate numai la nivelul valorii certe a acestora, iar în 
contul de profit şi pierdere numai veniturile sigure. Trebuie, de 
asemenea, să se ţină seama de pierderile latente pe care fenomenele 
trecute sau în curs de desfăşurare le-ar putea produce în viitor. 

 
13 Oprea Călin, Mihai Ristea, Bazele contabilităţii, Editura Genicod, Bucureşti, 2002, p. 31. 
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Pentru a realiza aceste cerinţe se recurge la următoarele 
mecanisme contabile: 

- la finele exerciţiului financiar se înregistrează datoriile şi 
pierderile probabile şi nu se contabilizează activele şi profitul 
probabil; 

- în bilanţ sunt înscrise numai profiturile realizate; 
- indiferent de rezultatul exerciţiului încheiat trebuie să se aibă 

în vedere deprecierile suferite de active prin contabilizarea unor 
amortismente sau provizioane după caz. 
 Principiul necompensării conform căruia este interzisă 
compensarea între elementele de activ şi elementele de pasiv sau între 
venituri şi cheltuieli, asigurându-se în acest fel transparenţa 
informaţiei contabile . 
 Compensarea interzisă conform acestui principiu este cea 
juridică, adică cea care ar presupune  compensarea unei creanţe cu o 
datorie, de exemplu, fără a exista în acest sens acordul prealabil al 
terţilor faţă de care există creanţe sau datorii. Spre deosebire de 
compensarea juridică, compensarea contabilă presupune, de exemplu 
rectificarea valorii unor elemente de activ sau de pasiv, cu elemente 
rectificative specifice acestora14. 
 Principiul independenţei exerciţiilor presupune delimitarea în 
timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărui exerciţiu financiar şi 
atribuirea acestuia  numai a evenimentelor, fenomenelor sau 
operaţiunilor care au avut loc efectiv în acel exerciţiu. Efectele 
tranzacţiilor şi al altor evenimente se vor lua în considerare din 
momentul în care acestea se produc şi nu din cel al decontării 
(încasării/plăţii) acestora. Este ceea ce numim contabilitate de 
angajamente15, întrucât mai întâi se înregistrează angajamentele şi 

 
14 Nicolae Todea, op. cit., p. 25. 
15 Contabilitatea de angajamente (accrual-accounting) impune ca efectele tranzacţiilor şi 
ale altor evenimente să fie recunoscute atunci: „când tranzacţiile şi evenimentele se produc 
şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit. În acest caz sunt 
oferite informaţii nu numai despre tranzacţiile trecute care au implicat încasări sau plăţi ci 
şi despre obligaţiile de plată din viitor şi despre resursele privind încasările viitoare. 
Contabilitatea de angajamente este axată pe stocurile şi fluxurile de creanţe şi datorii în 
timp ce contabilitatea de casă (cash-accounting) aste centrată pe stocurile şi fluxurile de 
încasări şi plăţi.  (Mihai Ristea, Normalizarea contabilităţii - bază şi alternativ, Editura 
Tribuna Economică, Bucureşti, 2002, p.280 şi p. 290). 
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apoi se contabilizează execuţia lor. Astfel veniturile şi cheltuielile sunt 
înregistrate sub aspect real şi nu sub aspect monetar. 
 Principiul continuităţii activităţii presupune că  situaţiile 
financiare se referă la o întreprindere care nu este în situaţia de a-şi 
înceta activitatea cel puţin într-un viitor apropiat. În caz contrar, 
continuitatea exploatării de întrerupe, setul de documente care 
formează situaţiile financiare trebuind să  poarte o menţiune specială 
referitoare la ocazia întocmirii lor (bilanţ de lichidare, bilanţ de 
divizare, bilanţ de fuziune etc.). 
 Principiul permanenţei metodelor cunoscut şi sub denumirea 
de principiul fixismului conform căruia evaluarea şi înregistrarea 
elementelor patrimoniale în contabilitate trebuie să se facă după 
aceleaşi metode şi proceduri fără a se schimba de la un exerciţiu 
financiar la altul.  Se asigură astfel comparabilitatea în timp şi spaţiu a 
informaţiilor contabile. 
 Modificarea metodelor şi procedurilor contabile se poate face 
numai prin impunerea celor noi prin lege sau de către o autoritate care 
are atribuţii de normalizare a contabilităţii şi atunci când se consideră 
că noile metode vor oferi o mai fidelă prezentare a situaţiei financiare 
a întreprinderii. 
 Principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere conform 
căruia bilanţul de deschidere a unui exerciţiu financiar trebuie să 
coincidă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent. Cele două  
bilanţuri se referă  la acelaşi moment din viaţa întreprinderii şi, ca 
atare, ele nu pot fi diferite unul de celălalt. 
 Armonizarea contabilităţii româneşti cu Directiva a IV-a a 
Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate 
Internaţionale supune atenţiei  trei noi  principii contabile care trebuie 
avute în vedere la întocmirea situaţiilor financiare: principiul 
prevalenţei economicului asupra juridicului, principiul pragului de 
semnificaţie, principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de 
pasiv. 
 Prevalenţa economicului asupra juridicului presupune ca 
informaţiile din situaţiile financiare să reflecte realitatea economică a 
evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică. 
 Pragul de semnificaţie presupune prezentarea distinctă în 
cadrul situaţiilor financiare a oricărui element care are o valoarea 
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semnificativă, respectiv însumarea elementelor cu valori 
nesemnificative de aceeaşi natură ori cu funcţii similare. 

Evaluarea separată a elementelor de activ şi de pasiv 
presupune determinarea separată a valorii aferente fiecărui element 
individual de activ sau pasiv pentru a stabili valoarea totală 
corespunzătoare unei poziţii din bilanţ. 
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Capitolul 2. 
Obiectul şi metoda contabilităţii 

  
2.1. Obiectul contabilităţii 

  
2.1.1. Concepţii cu privire la obiectul contabilităţii 

 
Fundamentarea ştiinţifică a obiectul de studiu al contabilităţii 

prezintă o importantă deosebită deoarece constituie punctul de start în 
cercetările teoretice şi aplicative ale acestei discipline. 

De-a lungul timpului, cu privire la obiectul de studiu al 
contabilităţii, s-au formulat mai multe concepţii. Prima definiţie 
aparţine lui Luca Paciolo, care consideră drept obiect al contabilităţii 
„tot ceea ce negustorul consideră că îi aparţine, toată averea sa şi toate 
afacerile în ordinea în care acestea au avut loc”16 

În opinia profesorilor Oprea Călin, Ilie Văduva, Mihai Ristea, 
Horia Neamţu „ştiinţa contabilităţii reprezintă un sistem coerent de 
obiective şi principii fundamentale, legate între ele, susceptibile să 
conducă la definirea de norme solide privind construirea şi 
comunicarea informaţiei privitoare la situaţia netă şi financiară a 
patrimoniului, precum şi la rezultatele obţinute”17 

Diferitele concepţii referitoare la obiectul contabilităţii sunt 
grupate astfel: concepţia administrativă, concepţia juridică, concepţia 
economică, concepţia financiară. 

Concepţia administrativă consideră obiect al contabilităţii 
reflectarea şi controlul valoric al faptelor administrative în vederea 
obţinerii cu minimum de efort a efectului maxim. Această concepţie 
aparţine şcolii italiene de contabilitate. 

Concepţia juridică consideră inclus în obiectul de studiu al 
contabilităţii patrimoniul. Patrimoniul reprezintă ansamblu drepturilor 
şi obligaţiilor cuantificabile monetar, aparţinând unei persoane  fizice 
sau juridice. Ecuaţia patrimoniului, în acest caz, este dată de relaţia: 

 
Patrimoniul (P) = Drepturi (D) + Obligaţii (O) 

 
16 Preluare după Nicolae Todea, op.cit., p. 28-29. 
17 Oprea Călin, Ilie Văduva, Mihai Ristea, Horia Neamţu, Bazele contabilităţii, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 9. 
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Existenţa unei persoane fizice sau juridice ca subiect de 

drepturi şi obligaţii şi a bunurilor economice ca obiecte de drepturi şi 
obligaţii sunt elementele interdependente necesare existenţei 
patrimoniului. 

Ecuaţia patrimoniului devine: 
 

Bunuri economice (B) = Drepturi (D) + Obligaţii (O) 
 
Bunurile economice formează substanţa materială a 

patrimoniului. Ele au o formă şi o structură proprie (bunuri corporale, 
necorporale, financiare) care constituie latura existenţială a acestora, 
dar şi o anumită utilitate şi valoare economică, care constituie latura 
economică a bunurilor economice.  

Drepturile şi obligaţiile exprimă raporturile de proprietate în 
cadrul cărora se procură şi gestionează bunurile. La înfiinţarea unei 
întreprinderi, întreprinzătorul se obligă să pună la dispoziţia acesteia 
anumite bunuri şi valori.  În legătură cu această parte din averea 
personală pusă la dispoziţia întreprinderii întreprinzătorii au anumite 
drepturi (dreptul de vot, dreptul la dividende, etc). În cazul 
obligaţiilor, bunurile provin de la terţe persoane, iar întreprinderea 
trebuie fie să îndeplinească o anumită prestaţie fie să plătească un 
echivalent valoric. Concepţia juridică este dominată de şcoala 
germană de contabilitate. Criticile care se aduc concepţiei juridice 
vizează limitarea sferei de cuprindere a contabilităţii numai la faza de 
schimb a procesului de reproducţie şi considerarea relaţiilor juridice 
drept generatoare ale activităţii economice. 

În concepţia economică obiectul contabilităţii în constituie 
circuitul capitalului privit sub dublu aspect: al modului de dobândire şi 
al destinaţiei. 

După modul de procurare capitalul unei firme poate fi propriu 
şi străin. Capitalul propriu poate fi dobândit de o întreprindere prin trei 
modalităţi: aportul acţionarilor/asociaţilor, autofinanţare (capitalizarea 
profitului) şi prin subvenţii18. Datoriile pe termen scurt faţă de 

 
18 Deşi reprezintă un element constitutiv al capitalurilor proprii, subvenţiile pentru investiţii 
sunt prezentate în situaţiile financiare la capitolul „Total active minus datorii curente” şi nu 
la capitaluri proprii. 
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creditorii comerciali, financiari, salariaţi, buget îmbracă forma 
capitalului împrumutat (atras) sau străin.  

Din punct de vedere al destinaţiei capitalul de structurează în 
fix şi circulant. Capitalul fix este reprezentat de bunurile care participă 
la mai multe cicluri de producţie şi care se consumă treptat pe 
parcursul procesului de producţie, iar capitalul circulant este format 
din bunurile care se consumă sau se transformă după fiecare ciclu de 
exploatare. Potrivit concepţiei economice, ecuaţia echilibrului 
patrimonial ia  forma următoare: 

 
Capital fix(Cf) + Capital circulant(Cc)  =  
Capital propriu(Cp) + Capital străin(Cs) 

 
Concepţia financiară. Pentru a nu se crea confuzii între 

componenţa bunurilor economice (capitalul fix şi circulant) şi 
provenienţa acestora literatura de specialitate a consacrat termenii de 
surse19 pentru capitalul propriu şi cel atras  şi utilizări pentru capitalul 
fix şi circulant. După modul de utilizare a surselor deosebim: utilizări 
durabile sau permanente (bunuri investite pe termen lung) şi utilizări 
ciclice sau temporare. La rândul lor, sursele se diferenţiază, folosind 
drept criteriu originea sau provenienţa, în surse permanente sau 
durabile (aportul proprietarilor, profit, împrumuturi pe termen lung) şi 
surse temporare sau ciclice (datorii curente). 

Pe baza celor prezentate, rezultă următoarea ecuaţie: 
 

Utilizări = Surse sau 
Utilizări stabile + Utilizări temporare = Surse permanente + 

Surse temporare 
  

Ultimele două concepţii, care înregistrează un trend crescător al 
adepţilor, stau la baza elaborării Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate (SIC). 

 
 

 
19 Sursele de provenienţa a bunurilor sunt frecvent confundate în literatura de specialitate cu 
resursele economice care nu sunt altceva de cât modul de utilizare al surselor (utilizări ale 
surselor). 
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2.1.2. Patrimoniul - obiect al contabilităţii 
 
Cuvântul patrimoniu provine de la italienescul patrimonium. 

Iniţial acest cuvânt desemna calitatea de a fi pater familias, adică 
persoana care se bucura de: libertate, cetăţenie şi de a fi cap de 
familie. Treptat s-a trecut de la cele trei calităţi la cea de proprietar, 
întrucât pater familias era şi proprietar al bunurilor familiei a cărui 
personalitate era reprezentată de totalitatea drepturilor şi obligaţiilor 
generate de deţinerea acelor bunuri. Astfel, patrimoniul era înţeles ca 
totalitatea bunurilor aparţinând unei persoane şi a drepturilor şi 
obligaţiilor generate de deţinerea acestora. 

În patrimoniul unei întreprinderi schimbările care se produc nu 
sunt întâmplătoare ci rezultatul activităţii economice încheiate sau în 
curs de derulare.   

În sens economic patrimoniul este reprezentat doar bunurile 
care formează averea unei persoane fizice sau juridice. Pentru 
utilizarea acestor bunuri întreprinderea trebuie să plătească un 
echivalent valoric. Din punct de vedere juridic patrimoniul reprezintă 
drepturi ale întreprinzătorilor şi obligaţiile fată de terţe persoane care 
se nasc în legătură cu bunurile deţinute şi utilizate de întreprinderi. 
 Abordarea contabilă a noţiunii de patrimoniu pune faţă  în faţă  
latura economică  şi cea juridică a acestei noţiuni. Astfel, patrimoniul 
sintetizează două elemente principale: mijloacele materiale şi băneşti 
exprimate valoric (uneori şi cantitativ) şi relaţiile juridice 
concretizate în drepturi şi obligaţii create ca urmare a existenţei şi 
utilizării mijloacelor materiale şi băneşti. Patrimoniul devine obiect al 
reprezentărilor contabile în măsura în care valorile economice sunt 
folosite în activitatea socială utilă. Rezultă, astfel, următoarea ecuaţie 
patrimonială: 
 

Patrimoniul = Patrimoniul economic + Patrimoniul juridic 
 

Sensul contabil atribuit patrimoniului stabileşte egalitatea între 
accepţiunea economică şi cea juridică a patrimoniului, între bunurile 
economice acumulate de o persoană şi drepturile şi obligaţiile 
subiectului de patrimoniu:  
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Patrimoniul economic = Patrimoniul juridic sau 
 

Bunuri = Drepturi + Obligaţii 
 
Patrimoniul trebuie considerat a fi o entitate cuprinzând 

elementele materiale şi nemateriale care pot fi exprimate valoric şi 
care îşi pierd individualitatea atunci când alcătuiesc o unitate 
indivizibilă.20 

Sintetizând, patrimoniul se prezintă astfel:  
 

Patrimoniul 
Bunuri economice 

Averea activă21 
Drepturi (capitalul propriu) / 

averea curată 
Obligaţii (capitalul străin) / 

averea pasivă 
 

Astfel, contabilitatea studiază trei aspecte, şi anume: 
patrimoniul în expresie valorică, modul de gestionare al patrimoniului, 
echilibrul global (extern) şi intern al patrimoniului. 

Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor 
financiare, elaborat de Comitetul Pentru Standarde Internaţionale de 
Contabilitate (IASC), defineşte, descrie, evaluează şi recunoaşte în 
situaţiile financiare următoarele elemente: active, datorii, capitaluri 
proprii, venituri, cheltuieli, rezultate. Astfel: 

o un activ reprezintă o resursă controlată de către întreprindere 
ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă 
să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere;  

o  o datorie reprezintă o obligaţie actuală a întreprinderii ce 
decurge din evenimente trecute şi pentru decontarea căreia se 
aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează 
beneficii economice; 

 
20 Octavian Bojian, Bazele contabilităţii, Editura Eficient, Bucureşti, 1997, p. 22. 
21 Profesorul I.C. Panţu este cel care a utilizat pentru prima dată la noi în ţară termenii de 
avere activă, avere pasivă şi avere curată (aceasta din urmă rezultând ca diferenţă între 
averea activă şi cea pasivă). 



 29 

o capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în 
activele unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor 
sale. 

  Deci, un bun din utilizarea căruia întreprinderea obţine viitoare 
intrări de numerar reprezintă un activ, iar ieşirile viitoare de numerar 
generează datorii. Deşi nu defineşte noţiunea de pasiv, acesta  este 
reprezentat de datorii şi capitaluri proprii care reprezintă resursele 
controlate care rămân investitorilor după deducerea tuturor datoriilor 
întreprinderii. 

  Pornind de la aceste considerente şi de la concepţiile cu privire la 
obiectul de studiu al contabilităţii, prezentate anterior,  obţinem: 

 
Activ = Pasiv 

 
iar dacă avem în vedere componenţa pasivului (drepturi) şi datorii 
rezultă că: 
 

Activ = Drepturi + Obligaţii 
 

 Activ = Capitaluri proprii + Datorii 
 
Plecând de la această relaţie, se obţine ecuaţia patrimoniului net 

sau a situaţiei nete a patrimoniului: 
 
Capitaluri proprii (Patrimoniul net)= Activ – Datorii 
 
Din definiţiile prezentate se observă fundamentarea elementelor 

descrise pe categoria economică de resursă. Astfel, aducerea la un 
numitor comun a elementelor definite, descrise evaluate şi 
recunoscute în situaţiile financiare se realizează prin intermediul 
categoriei de resursă economică controlată. Această abordare 
economică nu este substituibilă ci complementară celei juridice, adică 
persoanei fizice sau juridice care are anumite drepturi şi obligaţii 
vizavi de aceste resurse. 

Prin urmare, „categoria juridică de patrimoniu nu poate fi 
abandonată din calitatea sa de structură generală în măsură să 
omogenizeze toate elementele reprezentate în situaţiile financiare. 
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Ceea ce trebuie făcut este definirea sa în plan economic, respectiv ca 
masă care valorizează în unităţi monetare resursele şi utilizările de 
resurse controlate de către o entitate juridică.”22 
  

2.1.3. Elementele componente ale activului patrimonial 
şi caracterizarea acestora 

 
În concepţia contabilă activul şi pasivul s-au utilizat începând 

din secolul XV, fiind asociate cu o persoană care are obligaţii şi 
drepturi. Prin tradiţie aceste denumiri au fost menţinute şi au un 
caracter convenţional. Am prezentat anterior modul de abordare a 
acestor noţiuni potrivit teoriilor formulate de-a lungul timpului: 
financiară, economică şi juridică. 

Deoarece astăzi activul şi pasivul sunt definite prin prisma a 
două categorii economice, mijlocele economice şi sursele de finanţare 
(a mijloacelor economice), merită a fi menţionată lucrarea 
Contabilitatea dublă a profesorului Ion Evian care fundamentează 
activul şi pasivul tocmai pe categoria de mijloace economice. În 
această lucrare Evian afirmă: „Activul, prin conţinutul său dă expresie 
averii întreprinderii, iar pasivul, capitalului întreprinderii. Averea şi 
capitalul fiind două laturi ale aceleiaşi categorii şi anume, mijloacele 
cu care este înzestrată întreprinderea.” 

Conţinutul activului patrimonial al unei întreprinderi este 
stabilit, potrivit Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a 
IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele 
Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin OMFP 94/2001, în baza 
a trei criterii: natură, destinaţie şi lichiditate. 

După natura şi conţinutul economic activele pot fi: 
intangibile, tangibile şi financiare.  

Destinaţia se referă la modul în care activele participă la 
procesul de producţie, în care se consumă şi îşi transmit valoarea 
asupra noilor produse obţinute precum şi la felul în care se asigură 
reproducţia lor. Privite din acest punct de vedere activele pot fi 
destinate utilizării, prelucrării, vânzării, deosebindu-se active care se 
consumă şi se valorifică treptat, pe parcursul mai multor cicluri de 

 
22 Oprea Călin, Mihai Ristea, Bazele contabilităţii, Editura Genicod, Bucureşti, 2002, p. 47. 
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exploatare şi active  care se consumă şi care trebuiesc înlocuite după 
fiecare ciclu de exploatare. 

Lichiditatea reprezintă capacitatea unui activ de fi transformat 
în bani într-o anumită perioadă de timp. Din acest punct de vedere 
activele pot fi active fixe (pe termen lung) şi active curente 
(circulante) şi se pot prezenta fie în ordinea directă a lichidităţii, fie în 
ordinea inversă a acesteia. Majoritatea ţărilor europene prezintă şi 
analizează activele în ordinea inversă a lichidităţii. 

Având în vedere criteriile prezentate, structura activului 
patrimonial este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
Structura activului patrimonial 

Tabelul nr. 1 
 
 
 
 
Active fixe 

necorporale    - cheltuieli de constituire 
- cheltuieli de dezvoltare 
- fond comercial 
-concesiuni, brevete, licenţe, mărci 
comerciale şi alte drepturi şi valori similare 
- alte active fixe necorporale 

corporale    - terenuri 
- mijloace fixe 

financiare  - titluri de participare 
- creanţe imobilizate 
- alte titluri imobilizate 

 
 
 
 
 
 
 

Active 
circulante 

materiale sau 
stocuri 

- materii prime 
- materiale consumabile 
- materiale de natura obiectelor de inventar 
- producţie neterminată 
- produse 
- animale şi păsări 
- mărfuri 
- ambalaje 

în decontare 
sau creanţe 

- comerciale 
- fiscale 
- sociale 
- alte creanţe 
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financiare 
sau 
plasamente  
şi 
disponibilităţi 
băneşti 

- titluri de plasament 
- valori de încasat 
- disponibilităţi băneşti 
- acreditive şi avansuri de trezorerie 
- alte valori de trezorerie 

 
Activele fixe mai sunt denumite în literatura de specialitate 

mijloace imobilizate, bunuri de investiţii, active imobilizate, capital 
fix, active pe termen lung, bunuri imobilizate. 

Activele fixe se deosebesc de alte bunuri prin: 
§ perioada de utilizare în activitatea întreprinderilor şi cea 

de lichidare este mai mare de un an; 
§ nu se consumă  şi nu se înlocuiesc după prima utilizare, 

fiind utilizate mai multe perioade contabile (exerciţiu 
financiar/an calendaristic); 

§ destinaţia lor în întreprindere nu este de a fi 
comercializate. 

În cadrul activelor imobilizate se cuprind: imobilizări 
necorporale, imobilizări corporale şi imobilizări financiare. 

Imobilizările necorporale (intangibile sau nemateriale) sunt 
valori economice care nu se concretizează în bunuri materiale şi care 
servesc întreprinderii prin conceptualitatea lor. Imobilizările 
necorporale îmbracă forma unor documente juridice sau comerciale 
care atestă anumite drepturi ale întreprinderii. 

 În structura acestora se cuprind: 
Ø cheltuielile de constituire, respectiv cheltuieli ocazionate de 

înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderii cum ar fi taxe şi cheltuieli de 
înmatriculare, cheltuieli ocazionate de emisiunea de acţiuni, cheltuieli 
de prospectare a pieţei, de publicitate legate de constituirea sau 
dezvoltarea întreprinderii.  

Ø cheltuielile de dezvoltare reprezintă valori economice investite 
pentru efectuarea de cercetări şi punerea la punct de tehnologii noi, 
reţete noi, produse, invenţii, inovaţii, acestea garantând realizarea 
eficienţei aşteptate prin aplicarea lor în activitatea întreprinderii.  

Ø concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte 
drepturi şi valori similare sunt cheltuieli efectuate pentru dobândirea 
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dreptului de a exploata bunuri, activităţi, servicii, de a beneficia de un 
brevet de invenţie etc. 

Concesiunea este convenţia prin care o persoană, numită 
concedent, cedează contra plată unei alte părţi, denumită concesionar, 
pe o perioadă determinată de timp, dreptul de exploatare a unui bun 
sau de executare a unei activităţi.  

Brevetul este actul oficial prin care se certifică unei persoane 
dreptul exclusiv de a exploata un anumit produs. 

Licenţa reprezintă dreptul câştigat de o persoană de a exploata un 
brevet de invenţie în interes economic, prin achiziţia acestuia. 

Marca de fabrică reprezintă un certificat de origine prin care 
produsele unei întreprinderi se particularizează de cele similare ale 
altei întreprinderi.  

Marca de comerţ este documentul prin care se confirmă 
comercializarea unui bun de către o anumită firmă. 

Ø fondul comercial este reprezentat de cheltuielile efectuate 
pentru menţinerea şi dezvoltarea potenţialului de activitate al 
întreprinderii. Se concretizează în debuşee, clientelă, vad comercial, 
firmă, renume, segment de piaţă  etc. 

Prezentăm în cele ce urmează, definiţiile elementelor 
componente ale fondului comercial, potrivit Dicţionarului de 
economie, al profesorilor Niţă Dobrotă, Marius Popescu. 

 Debuşeul reprezintă un segment de piaţă care permite 
comercializarea şi valorificarea cu uşurinţă a produselor expuse. 

Clientela reprezintă totalitatea clienţilor, beneficiari ai 
bunurilor şi serviciilor oferite spre vânzare sau prestare de către un 
vânzător sau prestator de servicii. 

Vadul comercial constituie locul amplasat în apropierea unei 
mari căi de comunicaţie care asigură comerciantului o clientelă 
numeroasă pentru realizarea de afaceri prospere. 

Firma reprezintă numele sau, după caz, denumirea sub care un 
comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează. 

Renumele este reputaţia de care poate beneficia o firmă prin 
promovarea mărcii şi a competiţiei tehnice a produselor sale şi care, în 
final, contribuie la creşterea eficienţei vânzării. 
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Ø alte imobilizări necorporale – cuprind programele informatice 
şi de robotizare achiziţionate sau create în întreprindere precum şi 
orice altă valoare economică investită pe termen mai mare de un an ce 
nu se regăseşte în cele anterioare. 

Imobilizările corporale  (fizice sau tangibile)  sunt constituite 
din bunuri cu conţinut material, de folosinţă îndelungată care 
formează baza tehnică, de producţie şi comercială a întreprinderii. 
Imobilizările fizice servesc întreprinderii prin substanţa lor materială. 

Componenţa activelor fixe corporale este următoarea: 
Ø terenuri. Acestea  sunt  suprafeţe de pământ care pot avea 

diverse destinaţii: agricole, silvice, miniere, pentru construcţii, 
amenajări de terenuri şi alte categorii. Prin natura lor, terenurile sunt 
în totalitate imobile. Amenajările de terenuri reprezintă investiţii 
efectuate pentru punerea în valoare a terenurilor, lacurilor, bălţilor, 
iazurilor: terase, sisteme de irigaţii, diguri, drumuri de acces, 
împrejmuiri, lacuri artificiale etc. 

Ø mijloace fixe, respectiv acele obiecte singulare sau complexe 
de obiecte ce funcţionează  independent şi care îndeplinesc cumulativ 
două condiţii: au durata de utilizare mai mare decât o perioadă 
contabilă şi o valoare mai mare decât o limită legală23.  

Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 16 intitulat 
„Terenuri şi mijloace fixe” defineşte terenurile şi mijloacele fixe ca 
fiind imobilizări corporale: 

- deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia 
bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau 
pentru a fi folosite în scopuri administrative;  

- posibil să fie utilizate pe mai multe perioade. 
După natura şi caracteristicile tehnice deosebim următoarele 

categorii de mijloace fixe: construcţii, echipamente tehnologice 
(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), aparate şi instalaţii de măsură, 
control şi reglare, mijloace de transport, animale de muncă şi  
plantaţii, mobilier, aparatură de birotică, echipamente de protecţie a 
valorilor materiale şi umane şi alte mijloace fixe. 

Terenurile şi clădirile deţinute de proprietari cu scopul de a 
obţine câştiguri din închirieri sau pentru creşterea capitalului (nu 
pentru a fi utilizate în producţia sau comercializarea de bunuri şi 

 
23 Actualmente, limita legală  este de 8.000.000 lei în România.  
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servicii sau pentru a fi vândute) sunt considerate imobilizări corporale 
şi sunt denumite investiţii imobiliare. 

Ca urmare a întinderii pe o perioadă mai mare de timp a 
proceselor investiţionale, atât activele fixe corporale cât şi cele 
necorporale pot ocupa o poziţie intermediară în structura activului 
unei întreprinderi cunoscută sub denumirea de imobilizări în curs. 
Sunt considerate imobilizări în curs: imobilizările primite de la terţi şi 
nerecepţionate, lucrări executate parţial de terţi, investiţiile efectuate 
în regie proprie nefinalizate, cheltuieli de cercetare nefinalizate etc. 

Imobilizările financiare cuprind sumele investite de 
întreprindere pe o perioadă mai mare de timp (cel puţin un an) în 
capitalul altor întreprinderi. Scopul deţinerii unor astfel de valori îl 
poate constitui obţinerea de venituri financiare sub formă de 
dividende, dobânzi şi/sau pentru a exercita un anumit control asupra 
întreprinderii emitente. Imobilizările financiare prezintă următoarea 
componenţă: titluri de participare, creanţe imobilizate, alte titluri 
imobilizate. 
 Titlurile de participare sunt drepturile sub formă de acţiuni şi 
alte titluri cu venit variabil deţinute de întreprindere în capitalul altor 
întreprinderi într-o proporţie care permite deţinătorului, ca, pe lângă 
dividend, să  participe la conducerea şi gestionarea emitentului. În 
cadrul titlurilor de participare deosebim:  
 - titluri de participare strategice care sunt deţinute într-un 
procent de până la 20%  şi nu asigură posibilitatea exercitării unei 
influenţe semnificative; 
 - titluri de participare deţinute la întreprinderi asociate a căror 
pondere este cuprinsă între 20% şi 50%, proporţie care asigură 
posibilitatea exercitării unei influenţe semnificative; 
 - interesele minoritare sunt titlurile de participare strategice a 
căror proporţie de deţinere este situată sub 10%. 

Creanţele imobilizate sunt valori puse la dispoziţia altor 
întreprinderi pe o perioadă mai mare de un an sub forma creanţelor 
legate de participaţii, a împrumuturilor, garanţiilor sau cauţiunilor. 
Creanţele legate de participaţii sunt sumele acordate sub formă de 
împrumuturi altor întreprinderi la care întreprinderea deţine titluri de 
participare. Împrumuturile se acordă conform înţelegerilor dintre 
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întreprinderi, iar garanţiile sunt, de regulă, solicitate de furnizorii 
permanenţi ai unor bunuri şi servicii cu valori mari. 

Alte titluri imobilizate cuprind valorile mobiliare (acţiuni şi 
părţi sociale) deţinute de întreprindere pe termen mai mare de un an 
care dau dreptul deţinătorului numai la o parte din profit  sub formă de  
dividende.  
 Activele circulante mai sunt cunoscute şi sub denumirea de 
mijloace circulante, active curente, valori circulante sau bunuri 
mobile. Scopul deţinerii de active circulante este de a asigura 
continuitatea procesului de producţie şi circulaţie, fiind într-o 
permanentă fluenţă şi transformare în cadrul circuitului economic. In 
cadrul mijloacelor circulante se cuprind: stocurile (active circulante 
materiale), creanţele (active circulante în decontare) şi plasamentele 
de trezorerie şi disponibilităţile băneşti (active circulante financiare). 

Stocurile sunt bunuri materiale care pot îmbrăca forme diferite 
astfel:  

- materiile prime, sunt bunuri care participă direct la 
fabricarea produselor, obţinute de regulă prin cumpărare, destinate 
consumului productiv, prelucrării în întreprindere. Materiile prime se 
regăsesc substanţial în produsele realizate de întreprindere, fie în 
starea lor iniţială, fie transformată (de exemplu făina pentru pâine, 
palul pentru mobilier, lâna pentru covoare, oţelul în industria 
constructoare de maşini); 
 - materialele consumabile sunt bunuri cumpărate sau rezultate 
din prelucrările din întreprindere care participă sau ajută la procesul de 
producţie sau de distribuţie dar nu se regăsesc substanţial în produsele 
realizate (sarea/drojdia pentru pâine, cuiele pentru mobilier, aracetul 
pentru covoare,  şuruburile pentru maşini); 
 - materiale de natura obiectelor de inventar sunt bunuri care 
au o valoare mai mică decât limita legală indiferent de durata de viaţă 
utilă sau bunuri care au o durată de utilizare mai mică decât o perioadă 
contabilă indiferent de valoarea lor. Sunt considerate materiale de 
natura obiectelor de inventar şi echipamentele de lucru şi de protecţie, 
matriţele folosite pentru realizarea anumitor produse, etc.  
 - producţia neterminată (în curs de execuţie) este reprezentată 
de bunuri aflate în curs de transformare, asupra cărora s-au executat 
anumite operaţiuni tehnologice dar care nu pot face obiectul unor 
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livrări în afara întreprinderii fără a mai fi supuse cel puţin unei 
operaţiuni tehnologice. De asemenea, produsele nesupuse probelor şi 
recepţiei tehnice sau care nu au fost completate în întregime se 
încadrează în această categorie. Producţia neterminată ocupă o poziţie 
intermediară fie între materia primă şi semifabricat fie între 
semifabricat şi produsul finit. 
 - produsele sunt bunuri rezultate din procesul de exploatare, 
destinate îndeosebi livrărilor către terţi. Produsele sunt reprezentate 
de:  semifabricate, produse finite şi produse reziduale. 

a) semifabricatele sunt acele produse care au parcurs integral o 
fază sau mai multe a procesului de fabricaţie şi care pot fi prelucrate în 
continuare în celelalte faze sau pot livrate terţilor; 
 b) produsele finite sunt bunurile care au parcurs integral 
procesul tehnologic de fabricaţie, corespund calitativ şi sunt destinate 
vânzării către terţi; 
 c) produsele reziduale sunt bunuri rezultate din procesul de 
producţie, care pot fi valorificate la preţuri mai mici, sub formă de 
deşeuri, rebuturi, materiale recuperabile. 
 - animalele şi păsările cuprind animalele tinere şi la îngrăşat, 
animale de producţie şi de reproducţie, precum şi coloniile de albine; 
 - mărfurile sunt bunuri cumpărate în scopul revânzării, de 
regulă în starea în care au fost cumpărate. Devin mărfuri alte bunuri 
cum ar fi materiile prime, materialele, inclusiv cele de natura 
obiectelor de inventar cărora li se schimbă destinaţia fiind vândute ca 
atare, precum şi cele fabricate în întreprindere şi transferate la 
magazinele de desfacere ale întreprinderii producătoare. 
 - ambalajele sunt bunuri utilizate pentru protecţia altor bunuri 
pe perioada transportului, depozitării şi manipulării acestora dar şi la 
promovarea vânzărilor. Prin diversitatea lor ambalajele pot fi situate în 
categoria mijloacelor fixe, materialelor de natura obiectelor de 
inventar şi materialelor de ambalat. Se deosebesc două categorii de 
ambalaje: ambalaje de circulaţie (pot circula prin vânzare - cumpărare 
sau pe principiul restituirii) şi ambalaje de producţie (tuburi pentru 
crema de pantofi, flacoane pentru şampon etc). 
 Creanţele reprezintă dreptul întreprinderii de a primi la un 
anumit termen un echivalent valoric ca urmare a faptului că a livrat 
bunuri, a prestat servicii, a executat o lucrare sau din alte operaţiuni. 
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După natura operaţiunii din care rezultă creanţele pot fi: 
comerciale (rezultate din operaţiuni de vânzare-cumpărare de bunuri şi 
servicii de către întreprindere), fiscale (rezultate din relaţiile 
întreprinderii cu bugetul statului), creanţe sociale (rezultate din 
utilizarea forţei de muncă şi în legătură cu forţa de muncă) şi alte 
creanţe (rezultate din operaţiuni ocazionale cum ar fi penalităţi şi 
despăgubiri cuvenite, cedări de active fixe). Printre creanţele 
evidenţiate, urmărite şi analizate de contabilitate menţionăm: 
avansurile acordate furnizorilor, clienţii, efectele comerciale de primit, 
decontările cu asociaţii privind capitalul, avansuri acordate 
personalului, etc. 

Disponibilităţile băneşti şi plasamentele de trezorerie sunt 
acele valori economice aflate la dispoziţia întreprinderii cu care 
aceasta poate efectua plăţi pentru că, fie sunt sume de bani, fie se pot 
transforma în bani într-un termen foarte scurt ca urmare a gradului 
ridicat de lichiditate. Intră în această categorie: disponibilităţile 
băneşti, titlurile de plasament, valorile de încasat, avansurile de 
trezorerie, alte elemente de trezorerie. 

Disponibilităţile băneşti sunt reprezentate de numerarul 
existent în casieria întreprinderii, de disponibilul aflat în conturi 
curente şi de disponibilul din acreditive, în monedă  naţională sau în 
devize. Acreditivele sunt sume blocate în bănci din disponibilul 
întreprinderii şi care se plătesc unor terţi atunci când aceştia fac 
dovada că au livrat un bun, au efectuat o lucrare, au prestat un serviciu 
pentru întreprindere; 
 Titlurile de plasament, numite şi  investiţii financiare pe 
termen scurt sau valori pe termen scurt negociabile, sunt valori 
mobiliare deţinute de întreprindere în scopuri comerciale (realizarea 
unor câştiguri din tranzacţionarea acestora şi nu din dividende). În 
categoria titlurilor de plasament se cuprind: acţiunile proprii, acţiunile 
altor întreprinderi, obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile 
cumpărate pentru a realiza unele câştiguri din dobânzi. 
  Valorile de încasat sunt drepturi de creanţă cu un grad foarte 
mare de lichiditate, reprezentate de cecuri şi efecte de comerţ  primite 
de întreprindere de la debitorii săi care urmează  a se încasa la o dată  
numită scadenţă  sau după anumite proceduri bancare. 
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 Avansurile de trezorerie sunt sume acordate administratorilor 
sau ai altor împuterniciţi ai întreprinderii, din care aceştia fac plăţi 
pentru întreprindere. Dacă plăţile efectuate sunt inferioare sumelor 
acordate, diferenţa trebuie restituită întreprinderii. 
 Alte elemente de trezorerie cuprind  diverse valori ce se pot 
transforma în bani imediat la valoarea nominală. De exemplu timbrele 
fiscale şi poştale, biletele şi tichetele de călătorie, biletele de odihnă şi 
tratament, bonurile valorice etc. 
  

2.1.4. Structura şi caracteristicile elementelor de 
capitaluri proprii şi datorii 

 
Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a 

Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale 
de Contabilitate, aprobate prin OMFP 94/2001, stabilesc trei criterii 
care redau conţinutul pasivului patrimonial şi anume: natură, 
provenienţă şi exigibilitate.  

Exigibilitatea reprezintă perioada de timp după care o datorie 
devine scadentă, adică termenul la care trebuie plătită. Întrucât 
elementele patrimoniale de pasiv reprezintă surse de finanţare a celor 
de activ, vom analiza componenţa pasivului pornind de la această 
categorie economică. Astfel, având în vedere criteriul exigibilităţii, 
deosebim surse permanente şi surse curente. Sursele permanente 
devin exigibile în momentul lichidării întreprinderii (capitalul propriu) 
sau într-o perioadă mare de timp (datorii pe termen lung), iar sursele 
curente într-o perioadă mai scurtă de timp. Spre deosebire de Anglia şi 
S.U.A. în ţările Europei continentale, pasivele sunt prezentate în 
ordinea inversă a exigibilităţii lor (după cum se va vedea într-o 
schemă următoare). 

După provenienţă pasivele, ca surse de finanţare pot fi surse 
proprii şi surse străine sau atrase. 

 Având în vedere aceste criterii, dar şi natura lor, pasivele se 
pot prezenta schematic, ca mai jos: 
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Structura capitalurilor proprii şi a datoriilor 
Tabelul nr. 2 

 
 

Capitaluri proprii 

- capital social 
- prime de capital 
 - rezerve din reevaluare 
 - rezerve  
 - subvenţii pentru investiţii 
- rezultat (cu + sau -) 

 
Provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli 

- provizioane pentru litigii 
- provizioane pentru garanţii 
acordate clienţilor 
- provizioane pentru dezafectare 
imobilizări corporale  
- provizioane pentru restructurare 

 
Datorii 

- comerciale 
- fiscale 
- financiare 
- sociale 
- alte datorii 

 
Capitalurile constituie componenţa pasivului patrimonial, rolul 

acestora fiind de a finanţa activul patrimonial pe o perioadă 
îndelungată de timp, motiv pentru care se mai numesc şi capitaluri 
permanente. În componenţa capitalurilor permanente se află 
capitalurile proprii (surse proprii) şi datoriile pe termen lung (surse 
atrase pe termen lung). 

Capitalurile proprii reprezintă sursele proprii permanente care 
provin de la întreprinzători sub forma capitalului precum şi din 
activitatea desfăşurată de întreprindere sub forma autofinanţării. 
Capitalurile proprii au structura următoare: 
 - capital social, respectiv valoarea aporturilor (în bani sau 
natură) subscrise de întreprinzători la înfiinţarea unei întreprinderi. El 
este reprezentat de valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale, 
valoare care nu se modifică pentru a asigura egalitatea între acţionari 
sau asociaţi şi care se obţine prin raportarea capitalului social la 
numărul de acţiuni sau de părţi sociale. Capitalul social se poate 
majora prin emisiunea de noi acţiuni sau părţi sociale sau prin 
capitalizarea profitului (includerea în capitalul social a altor elemente 
de capitaluri proprii) şi se poate diminua prin rambursarea către 
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acţionari/asociaţi a unei părţi din capital sau pe seama unor pierderi 
înregistrate anterior. 
 Punerea la dispoziţia întreprinderilor a capitalului este 
cunoscută ca vărsarea capitalului. La întreprinderile mari capitalul 
social se poate vărsa în mai multe tranşe şi astfel putem avea capital 
social nevărsat (partea de capital care, deşi a fost subscris nu a fost pus 
la dispoziţia întreprinderii) şi capital social vărsat (partea de capital 
efectiv pusă la dispoziţia întreprinderii). 
 - primele de capital sunt constituite în scopul completării 
capitalurilor proprii. După natura lor, primele de capital pot fi: prime 
de emisiune (apar în cazul unor noi emisiuni de acţiuni sau păţi 
sociale şi sunt reprezentate de diferenţele dintre valoarea de emisiune 
a unor acţiuni sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora), prime 
de aport (intervin în cazul efectuării unor aporturi în natură şi se 
calculează ca diferenţă dintre valoarea de aport a unor bunuri şi 
valoarea subscrisă a acestora), prime de fuziune (apar în cazul 
fuziunii unor întreprinderi şi reprezintă diferenţa dintre activul net al 
societăţii/societăţilor absorbite în procesul de fuziune şi creşterea de 
capital social la societatea absorbantă), şi prime de conversie a 
obligaţiunilor în acţiuni (constituie diferenţa dintre valoarea 
creditului considerat rambursat şi creşterea de capital social ca urmare 
a conversiei obligaţiunilor în acţiuni). 
 - rezerve din reevaluare sunt diferenţele dintre valoarea 
actuală stabilită  conform normelor şi regulilor de evaluare a unor 
active şi valoarea din contabilitate a acestora. Rezervele din reevaluare 
sunt creşteri sau diminuări ale capitalurilor proprii. Sub acest aspect 
ele corespund definiţiei veniturilor sau cheltuielilor, dar nu se includ 
în rezultate pentru că s-ar încălca regula de menţinere a nivelului 
capitalului. Conform acestei reguli, un profit se obţine numai dacă 
valoarea financiară (monetară) a activelor nete la finele perioadei 
contabile este mai mare decât valoarea financiară (monetară) a 
acestora la începutul perioadei contabile (menţinerea capitalului 
financiar), respectiv numai atunci când capacitatea fizică productivă 
la finele perioadei contabile, depăşeşte capacitatea fizică productivă de 
la începutul perioadei contabile (menţinerea capitalului fizic).  
 - rezervele sunt surse constituite pe seama profitului în scopul 
conservării capitalului pentru cazul în care exerciţiul financiar se 
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încheie cu pierdere. Rezervele pot fi rezerve legale (constituite înainte 
de impozitarea profitului) rezerve statutare şi alte rezerve 
(constituite după impozitarea profitului, din primele de capital 
neutilizate în alte scopuri), rezerve din conversie (reprezentate de 
diferenţele de curs valutar aferente creanţelor şi datoriilor pe termen 
lung care au caracterul unor finanţări permanente, stabilite la finele 
exerciţiului financiar. 
 - rezultatul este o sursă proprie de finanţare obţinută prin 
deducerea din veniturile unei perioade a cheltuielilor efectuate în 
perioada respectivă. Dacă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli este 
pozitivă rezultatul se  concretizează în profit iar în cazul unei diferenţe 
negative se obţine pierdere. 

- subvenţiile pentru investiţii numite şi subvenţii de capital 
sau subsidii de capital sunt alocaţii bugetare sau din alte surse, primite 
cu titlu nerambursabil pentru finanţarea unor active fixe sau a unor 
activităţi pe termen lung în activitatea întreprinderii. Sunt asimilate 
subvenţiilor pentru investiţii activele fixe primite gratuit şi cele 
constatate plus la inventar. 

Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt rezerve 
constituite pe seama cheltuielilor destinate să acopere pierderi viitoare 
(posibile, sigure dar nedeterminate), ca urmare a unor fenomene 
trecute sau în curs de desfăşurare. Impuse de necesitatea aplicării 
principiului prudenţei, provizioanele de acest tip sunt se pot constitui 
pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, dezafectarea imobilizărilor 
corporale, restructurare. 

Deşi sunt definite ca rezerve, provizioanele pentru riscuri şi 
cheltuieli nu sunt considerate elemente de capitaluri proprii, între 
acestea şi rezerve existând anumite diferenţe. Astfel, dacă rezervele se 
constituie pe seama profitului pentru a acoperii efectele negative ale 
unor factori care pot împiedica dezvoltarea întreprinderii, 
provizioanele se constituie pe seama cheltuielilor pentru a acoperii 
anumite pierderi sau cheltuieli cu o cauză precisă dar incerte ca 
moment al producerii şi mărime. 

Datoriile numite şi surse străine, capitaluri ale terţilor 
reprezintă echivalente valorice de plătit unor terţi în schimbul 
capitalului furnizat întreprinderii (constând din bunuri, servicii, 
lucrări) ori în virtutea unor prevederi legale. Formele de stingere a 
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unei datorii sunt multiple: plata în numerar sau din contul de 
disponibil de la bancă, prestarea de servicii, cedarea altui bun, 
înlocuirea obligaţiei existente cu alta, convertirea obligaţiei în capital 
propriu.  

Structura datoriilor, în funcţie de operaţiunile care le generează, 
este: împrumuturi şi datorii asimilate (datorii financiare), furnizori şi 
conturi asimilate (datorii comerciale, datorii fiscale, datorii sociale) şi 
alte datorii.  
 - datoriile financiare sunt cele rezultate din operaţiunile prin 
care întreprinderea îşi asigură resursele băneşti, monetare. Datoriile 
financiare cuprind: creditele bancare, împrumuturile din emisiunea de 
obligaţiuni (de titluri), împrumuturi din imobilizări şi alte valori 
similare preluate în patrimoniu. Primele două categorii exprimă 
împrumuturile primite de la bănci, respectiv pe bază de obligaţiuni. 
Obligaţiunea este un titlu de credit sau de valoare, negociabil, emis de 
o întreprindere în scopul procurării de resurse băneşti.  În cadrul 
creditelor bancare deosebim: împrumutul financiar (primit pe o 
perioadă de timp mai mare de un an) şi creditul de trezorerie (termenul 
de rambursare al creditului este sub un an). Împrumuturile din 
imobilizări şi alte valori similare preluate în patrimoniu sunt 
reprezentate de obligaţiile unei întreprinderi care a preluat de la o alta  
bunuri în concesiune sau locaţie de gestiune. Datoriile financiare sunt 
purtătoare de dobânzi care constituie, de asemenea, datorii financiare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- datoriile comerciale sunt angajamente în curs de decontare 
care provin din relaţiile întreprinderii cu furnizorii de bunuri, servicii, 
lucrări. Furnizorii de bunuri, servicii, lucrări sunt persoane fizice sau 
juridice numite generic terţi, cărora întreprinderea le datorează 
echivalentul valoric al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor cumpărate. 
Atunci când plata datoriilor se face pe baza efectelor de comerţ  
(cambii, bilete la ordin) obligaţiile respective sunt cunoscute sub 
denumirea de efecte de plată. Tot în categoria datoriilor comerciale se 
includ şi datoriile şi faţă de clienţi care rezultă ca urmare a primiri 
unor avansuri de la aceştia, în vederea efectuării în viitor a unor livrări 
de bunuri, prestări de servicii, executări de lucrări. 
 - datoriile fiscale sunt cele care exprimă obligaţiile 
întreprinderii faţă de bugetul statului, obligaţii  rezultate din multiplele 
atribute ale întreprinderii: realizator de venituri (impozit pe profit), 
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deţinător al anumitor active specifice (impozit pe teren, clădiri, taxe 
pentru mijloace de transport), mandatar pentru impozite datorate de 
terţe persoane statului (impozit pe salarii, T.V.A. etc.). 
 - datoriile sociale includ obligaţiile întreprinderii rezultate ca 
urmare a utilizării forţei de muncă. În contrapartida muncii prestate de 
salariaţi întreprinderea le datorează un echivalent valoric. De 
asemenea, în legătură cu salariile, întreprinderea trebuie să plătească 
diferitelor bugete anumite contribuţii, astfel: 

- bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţia la asigurările 
sociale de stat (actualmente o cotă de 24,5%,29,5% şi respectiv 
34,5%, aplicată la fondul de salarii, diferenţiată în funcţie de condiţiile 
de muncă24 în care se desfăşoară activitatea la care se adiţionează o 
cotă de 0,5% reprezentând contribuţii pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale). Fondul constituit pe seama acestor contribuţii este 
destinat plăţii pensiilor şi indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă; 

- bugetului fondului pentru plata ajutorului de şomaj o cotă de 
3,5%. Destinaţia surselor  ce constituie fondul de şomaj este 
asigurarea protecţiei sociale a persoanelor aflate în evidenţa Agenţiilor 
Pentru Ocuparea Forţei de Muncă care caută activ un loc de muncă.    

- bugetului fondului pentru asigurările sociale de sănătate 
destinat asistenţei sanitare, compensării medicamentelor, fond la care 
întreprinderea contribuie cu o cotă de 7% aplicată la fondul de salarii. 
  La constituirea fondurilor anterior menţionate au obligaţia de a 
contribui şi salariaţii, cu următoarele cote: 9,5% la bugetul asigurărilor 
sociale de stat, 1% la bugetul fondului pentru plata ajutorului de şomaj 
şi respectiv cu 6,5% la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. Pentru 
contribuţiile datorate de către salariaţi fondurilor menţionate, 

 
24 Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, structurează condiţiile de muncă astfel: condiţii 
normale de muncă, condiţii deosebite de muncă (locurile  de muncă care în mod 
permanent sau în anumite perioade, pot afecta esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor 
datorită gradului mare de expunere la risc) şi condiţii speciale de muncă (cele din unităţile 
miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din 
timpul normal de muncă; activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a 
materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii; aviaţia civilă; activitatea 
artistică şi activitatea desfăşurată pe platformele petroliere marine). 
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întreprinderea joacă  rolul de mandatar reţinând de la aceştia sumele 
datorate şi efectuând plata lor. 
 Decalajul temporal între munca depusă şi până la plata efectivă 
cât şi între momentul reţinerii de la salariaţi a contribuţiilor amintite şi 
plata acestora, face ca atât salariile datorate personalului cât şi 
contribuţiile aferente acestora să constituie o sursă străină  la 
dispoziţia întreprinderii. 
 - alte datorii cuprind echivalente valorice de plată rezultate din 
operaţiuni diverse desfăşurate de întreprindere cum ar fi: punerea 
temporară la dispoziţia întreprinderii de către asociaţi a unor sume de 
bani, penalizări, despăgubiri, amenzi, preluarea ocazională a unor 
bunuri de la persoane fizice, primirea unor sume de bani necuvenite şi 
care urmează a fi restituite celor de la care s-au primit etc. 
  Standardele Internaţionale de Contabilitate fac referire şi la o 
altă categorie de datorii faţă de cele clasice şi anume datoriile 
contingente. Se consideră datorii contingente, obligaţiile posibile care 
provin dintr-un eveniment trecut, dar pentru care este necesară 
confirmarea lor viitoare de anumite evenimente viitoare. Datorie 
contingentă poate fi considerată, în situaţia în care o întreprindere are 
o obligaţie angajată în comun cu alte părţi, partea din obligaţie 
asumată de celelalte părţi.25 
 

2.1.5. Structuri rectificative şi de regularizare 
 
Rolul structurilor rectificative şi de regularizare este de a 

corecta (rectifica) prin adunare sau prin scădere valoarea unor 
elemente patrimoniale. Uzura fizică şi morală, conjunctura economică 
sunt factorii care duc la modificarea valorii unor elemente 
patrimoniale pe parcursul utilizării acestora. Ca urmare a utilizării 
principiului costului istoric valoarea iniţială a elementelor 
patrimoniale nu poate fi înlocuită cu valoarea nouă rezultată din 
deprecierea suferită. Pe de altă parte, imaginea fidelă ca obiectiv 
fundamental al contabilităţii trebuie să asigure reflectarea clară şi 
completă a poziţiei financiare, a performanţelor, modificărilor 
capitalurilor proprii şi a fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii. 

 
25 Ministerul Finanţelor Publice, Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 2001, p. 235-236. 
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Realizarea consensului între cele două tendinţe (costul istoric şi 
imaginea fidelă), impune utilizarea de către contabilitate a 
structurilor rectificative. Acestea sunt amortizarea şi provizioanele 
de depreciere. 

Amortizarea este expresia contabilă a uzurii fizice şi morale 
determinată  de utilizarea activelor fixe amortizabile26, anuitatea (cota 
anuală) din valoarea de intrare a imobilizărilor corespunzătoare 
deprecierii ireversibile27, constatarea contabilă a  scăderii valorii 
imobilizărilor datorită uzurii, trecerii timpului, progresului tehnic, sau 
altor cauze28, un activ patrimonial rectificativ, care corectează prin 
scăderea valorii contabile de intrare a imobilizărilor, deşi ea reprezintă 
prin conţinutul ei, structuri patrimoniale de pasiv (o resursă pe baza 
căreia se reînnoiesc imobilizările)29. Sunt considerate amortizabile 
acele active fixe la care se recunoaşte posibilitatea tehnică a pierderii 
de valoare ca urmare a utilizării lor. Pentru a fi amortizate activele 
trebuie să fie utilizate mai multe perioade contabile, să aibă o durată 
de viaţă limitată şi să fie deţinute pentru a fi utilizate în activitatea  
producţie, pentru prestarea servicii, executarea de lucrări, în scopuri 
administrative ori pentru a fi închiriate. 
  Amortizarea are în vedere două aspecte: economic şi financiar. 
Aspectul economic vizează alocarea pe durata de viaţă estimată a unui 
activ a valorii de recuperat, amortizabilă a acestuia, astfel încât 
valoarea contabilă să fie integral recuperată. Alocarea presupune 
includerea în cheltuieli, şi, deci diminuarea profitului, dar şi 
înregistrarea acestei valori ca element rectificativ. Mărimea cheltuielii 
este egală cu avantajele obţinute ca urmare a utilizării activului 
respectiv de către întreprindere. Pornind de la aceste avantaje, se 
ajunge la aspectul financiar al amortizării, care presupune reînnoirea 
capitalului investit pe seama acumulărilor anuităţilor reprezentate de 
amortizare. Prin deducerea amortizării din valoarea brută contabilă la 
care activul este înregistrat în contabilitate se obţine valoarea netă 
contabilă. 

 
26 Nicolae Todea, op. cit., p. 46. 
27 Mihail Epuran, Valeria Băbăiţă, Corina Grosu, Contabilitatea financiară în noul sistem 
contabil, Editura de Vest, Timişoara, 1994, p. 141. 
28 Ibidem. 
29 Universitatea Babeş Bolyai, Bazele contabilităţii agenţilor economici din România, 
Editura Intelcredo, Deva, 1999, p. 72. 
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 Provizioanele de depreciere se constituie pentru activele fixe, 
neamortizabile precum şi pentru o bună parte din activele circulante, 
care din diverse motive suferă deprecieri posibil reversibile. 
Provizioanele de depreciere reprezintă diferenţa dintre valoarea de 
înregistrare în contabilitate a activelor menţionate şi valoarea 
recuperabilă netă a acestuia, se constituie pe seama cheltuielilor atunci 
când se constată scăderea de valoare şi se reiau pe seama veniturilor 
atunci când dispar efectele fenomenelor generatoare. În acest fel se 
asigură sursele necesare pentru a face faţă unor cheltuieli viitoare sau 
pentru a compensa reducerea unor încasări. 

În consecinţă, provizioanele de depreciere reprezintă30 active 
patrimoniale rectificative care corectează prin scădere valoarea 
contabilă de intrare a stocurilor, creanţelor şi a celorlalte elemente de 
activ la care se referă, deşi prin conţinutul lor ele reprezintă o sursă de 
autofinanţare (element al pasivului patrimonial), până la reluarea lor la 
venituri. 
 Cu toate că se recunoaşte deprecierea valorică a unor active şi 
se solicită ca evaluarea acestora să se facă la minimul dintre valoarea 
contabilă şi valoarea realizabilă netă, Standardele Internaţionale de 
Contabilitate nu folosesc noţiunea de provizion de depreciere ci de 
“diminuare a valorii până la valoarea realizabilă netă”, “pierdere din 
depreciere”, iar IAS 37 „Provizioane, datorii şi active contingente”, 
defineşte provizioanele ca fiind datorii incerte din punct de vedere al 
exigibilităţii sau al valorii. Ori, această definiţie corespunde mai mult 
accepţiunii dată provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli. Ceea ce în 
normele româneşti este reţinut ca provizion de depreciere, este tratat 
de IAS-uri, mai degrabă ca o scădere de valoare la active, o 
deteriorare a valorii acestora31. 

Principiul contabil al independenţei exerciţiilor presupune 
afectarea rezultatului fiecărui exerciţiu financiar numai cu cheltuielile 
şi veniturile ocazionate de activităţile derulate în acel exerciţiu. Există 
însă şi situaţii când se efectuează plata anticipată a unor cheltuieli 
respectiv încasarea anticipată a unor venituri, situaţii care fac necesară 
utilizarea structurilor de regularizare. Structurile de regularizare 
îmbracă, în activ, forma cheltuielilor înregistrate în avans, iar în pasiv 

 
30 Idem, p. 73. 
31 Nicolae Todea, op. cit., p. 47. 
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a veniturilor înregistrate în avans. Ca şi cheltuieli înregistrate în avans 
exemplificăm chiriile, abonamentele, primele de asigurare plătite în 
avans iar ca venituri anticipate cele provenind din chirii, din vânzarea 
unor bunuri cu plata în rate, din abonamente etc. 

Se ştie că elementele patrimoniale sunt supuse inventarierii şi 
evaluării la finele perioadei contabile. Evaluarea creanţelor şi 
datoriilor în devize la acest moment dă naştere, ca urmare a fluctuaţiei 
cursului de schimb valutar, unor structuri rectificative cunoscute sub 
denumirea de diferenţe de conversie. Diferenţele de conversie pot fi 
favorabile (creşterea cursului de schimb în cazul creanţelor şi scăderea 
acestuia în cazul datoriilor) şi nefavorabile (scăderea cursului de 
schimb pentru creanţe şi creşterea acestuia pentru datorii). Diferenţele 
favorabile (numite şi  beneficii latente) se înregistrează ca venituri şi 
se regăsesc alături de pasive iar cele nefavorabile (pierderi latente) ca 
şi cheltuieli şi se regăsesc alături de active. 
  Există şi anumite operaţiuni care nu pot fi înregistrate definitiv 
la o categorie contabilă sau alta, întrucât sunt necesare clarificări 
suplimentare. Fiind însă,  obligatorie înregistrarea acestor operaţiuni 
în contabilitate, din momentul când apar şi  până la clarificare, se vor 
regăsi ca elemente de regularizare numite decontări din operaţiuni 
în curs de clarificare. Printre aceste operaţiuni menţionăm: 
efectuarea de încasări/plăţi fără documente justificative, lipsuri 
constate la recepţia unor bunuri, lipsuri a căror cauză nu se poate 
stabili in momentul constatării etc. 
  

2.1.6 Veniturile, cheltuielile şi rezultatul 
 
Descrierea, analiza şi controlul proceselor interne care 

determină modificări cantitative şi calitative în masa patrimoniului 
face necesară utilizarea structurilor de venituri, cheltuieli şi rezultate. 

Veniturile sunt reprezentate de totalitatea operaţiunilor care 
determină modificări ale patrimoniului unei întreprinderi în sensul 
creşterii activului (încasări, înregistrarea unor creanţe) sau diminuării 
pasivului (reluarea sau anularea provizioanelor anterior constituite). 
Veniturile exprimă raporturi patrimoniale cu privire la efectele 
activităţilor desfăşurate de întreprindere şi se concretizează în valori 
încasate sau de încasat ca urmare a vânzării de bunuri, prestării de 
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servicii, executării de lucrări. Cadrul general de întocmire şi 
prezentare a situaţiilor financiare elaborat de Comitetul pentru 
Standarde Internaţionale de Contabilitate defineşte veniturile astfel: 
creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei 
contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor, ori descreşteri 
ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, 
altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor. Sunt 
considerate venituri şi câştigurile din orice alte surse. Acestea pot 
apărea sau nu ca rezultat al activităţii curente şi cuprind sumele 
rezultate din cedarea activelor imobilizate, din reevaluarea investiţiilor 
financiare pe termen scurt şi din creşterea valorii contabile a activelor 
pe termen lung. 
 Reflectarea în contabilitate a veniturilor se poate face în 
momentul obţinerii producţiei, vânzării bunurilor şi/sau serviciilor sau 
încasării echivalentului valoric al acestora. Ţinând seama de acest 
criteriu, momentul formării veniturilor, deosebim venituri angajate 
care urmează a se încasa ulterior, venituri constatate în momentul 
încasării lor şi venituri calculate care nu presupun o încasare, aşa cum 
este cazul provizioanelor. După un alt criteriu, natura activităţilor 
economice pe care le generează veniturilor port fi: din activitatea de 
exploatare, financiară şi venituri extraordinare. 
 Cheltuielile exprimă totalitatea operaţiunilor economice care 
au drept consecinţă diminuarea activului sau creşterea pasivului 
patrimonial al unei întreprinderi. Cheltuielile exprimă raporturi 
patrimoniale cu privire la eforturile impuse de desfăşurarea activităţii 
întreprinderii şi se concretizează în valori plătite sau de plătit pentru 
activitatea desfăşurată ca urmare a faptului că întreprinderea a 
beneficiat de un bun, o lucrare, un serviciu sau potrivit unor prevederi 
legale. 

Cheltuielile sunt definite potrivit Cadrului general de întocmire 
şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de Comitetul pentru 
Standarde Internaţionale de Contabilitate ca fiind: diminuări ale 
beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile 
sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale 
datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu, 
altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari. 
Cheltuielile includ şi pierderile (diminuări ale beneficiilor economice) 
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care pot apărea sau nu pe parcursul desfăşurării activităţii curente a 
întreprinderii. Ele cuprind pierderile din calamităţi naturale, cele 
rezultate din ieşirea activelor imobilizate şi din creşterea cursului de 
schimb valutar pentru împrumuturile contractate în valută.  
 Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor se poate face în 
momentul angajării, consumului sau plăţii de resurse, identificându-se 
astfel următoarele categorii de cheltuieli; cheltuieli plătite, cheltuieli 
angajate (care vor fi plătite ulterior) şi cheltuieli calculate (care nu 
presupun o plată) cum sunt cheltuielile cu amortizările şi 
provizioanele. La rândul lor, în funcţie de natura operaţiunilor pe care 
le generează, cheltuielile pot fi: de exploatare, financiare şi 
extraordinare (pierderi din calamităţi). 
 Rezultatul măsoară eficienţa activităţii desfăşurate şi se obţine 
prin deducerea din venituri (V) a cheltuielilor (C)  efectuate pentru 
obţinerea acestor venituri, astfel:  
 

R = V - C 
 
Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli poate fi pozitivă şi se 

materializează în profit sau negativă, caz în care se obţine pierdere. 
Echilibrul patrimonial stabilit între bunurile economice (Be) pe de o 
parte şi capitalurile proprii (Cp) şi datorii/obligaţii (O) pe de altă parte 
conduce către ecuaţia: 

 
Be = Cp + O 

 
Pe baza acestei ecuaţii se determină situaţia netă a 

patrimoniului (Sn), drepturile întreprinzătorilor sau capitalurile proprii, 
astfel:  

 
Sn = Be – O 

 
Variaţia situaţiei nete a patrimoniului reprezintă rezultatul (R) 

exerciţiului în care se înregistrează această variaţie:  
 

R = Snf - Sni, unde 
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Snf – situaţia netă a patrimoniului la sfârşitul exerciţiului 
financiar, 

Sni - situaţia netă a patrimoniului la începutul exerciţiului 
financiar 
 Ca şi veniturile şi cheltuielile, rezultatele pot fi din activitatea 
de exploatare, financiare şi rezultate extraordinare, determinate astfel: 

Rezultatul din exploatare (Re) împreună cu cel financiar (Rf) 
formează rezultatul curent al exerciţiului: Rc = Re + Rf. 

Prin însumarea rezultatului curent (Rc) cu cel extraordinar (Rex) 
se obţine rezultatul brut al exerciţiului: Rb = Rc + Rex 

Cât priveşte contabilizarea rezultatelor există opinii antagonice 
între susţinătorii imaginii fidele şi cei ai prudenţei contabile. Astfel, 
adepţii prudenţei susţin că veniturile trebuie să facă obiectul 
contabilizării numai în momentul vânzării producţiei, când există 
certitudine asupra rezultatelor obţinute. În acest caz cheltuielile sunt 
recunoscute numai în momentul ieşirii din stoc a producţiei vândute. 
Cei care susţin imaginea fidelă consideră că rezultatele trebuie 
contabilizate progresiv pe faze ale circuitului economic când sunt 
recunoscute atât veniturile cât şi cheltuielile care au condus la 
obţinerea lor. 

 
2.2. Metoda contabilităţii 

  
2.2.1. Aspecte generale privind metoda contabilităţii 
 
Metodele sunt proceduri care duc la aplicarea principiilor unui 

sistem. Sistemul de contabilitate reuneşte într-un întreg principiile 
care guvernează prelucrarea contabilă a patrimoniului aparţinând unei 
întreprinderi. Există două sisteme de contabilitate: unul numit digrafic 
sau „în partidă dublă” şi altul numit „in partidă simplă”. Orice metodă 
de contabilitate trebuie să urmărească proiectarea unui cadru în care 
operaţiunile să fie elaborate clar, exact şi rapid. 

Termenul de metodă este de origine greacă şi provine de la 
cuvintele „meta” care înseamnă succesiune, schimbare şi „hodos” care 
înseamnă drum. Prin unirea celor două cuvinte se obţine un altul 
methodos, care reprezintă drumul de urmat pentru realizarea unui 
anumit rezultat. 
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 Orice disciplină ştiinţifică are un obiect de studiu, care este 
cercetat într-o manieră proprie în vederea cunoaşterii. Obiectul 
cercetării ştiinţifice condiţionează şi determină metoda după care se 
efectuează aceste cercetări, iar metoda la rândul ei, permite 
cunoaşterea în profunzime şi sub mai multe  aspecte a obiectului. 
Metoda este un model al gândirii abstracte care indică modul în care 
trebuiesc studiate, cercetate şi cunoscute fenomenele naturale şi 
sociale. Există o strânsă intercondiţionare între obiectul şi metoda unei 
ştiinţe în sensul că obiectul arată ce trebuie studiat, iar metoda cum 
trebuie studiat. Fiecare ştiinţă utilizează o singură metodă de cercetare, 
în cadrul căreia sunt cuprinse mai multe procedee tehnice de lucru. 

La modul general, metoda unei discipline ştiinţifice este 
definită ca fiind un ansamblu de principii, procedee şi instrumente cu 
ajutorul cărora se realizează studierea şi cunoaşterea unui segment de 
realitate. Pentru a se realiza cunoaşterea completă a obiectului de 
studiu al unei discipline, metoda trebuie să asigure un raport complex 
între elementele sale, raport de tipul general-particular, parte-întreg, 
proces-moment, teorie-practică etc.  

Complexitatea obiectului de studiu al contabilităţii impune 
utilizarea judicioasă a unor tehnici, procedee şi metodologii proprii de 
cercetare care compun metoda contabilităţii. Metoda contabilităţii 
poate fi considerată un ansamblu de procedee şi instrumente, aflate în 
strânsă intercondiţionare, care facilitează fundamentarea contabilităţii 
ca disciplină ştiinţifică, studierea poziţiei financiare prin intermediul 
raportului dintre elementele de activ şi de pasiv, performanţele, 
modificările capitalurilor proprii şi fluxurile de trezorerie ale 
întreprinderii, cercetarea stării şi mişcării  elementelor patrimoniale de 
activ şi de pasiv şi cunoaşterea acestora sub diverse aspecte.  

Pentru a-şi demonstra caracterul ştiinţific, contabilitatea  
trebuie să folosească o metodă de cercetare care să prezinte veridic 
fenomenele şi procesele studiate şi relaţiile care se stabilesc între 
acestea. Această cerinţă se realizează numai  prin utilizarea alături de 
procedeele şi instrumentele ştiinţifice unanim recunoscute a unor 
procedee şi instrumente propriile de cercetare. 

Pentru aceasta contabilitatea trebuie să studieze patrimoniul 
întreprinderii ca întreg, ca o entitate de sine stătătoare, dar şi în 
legăturile acestuia cu mediul extern. De asemenea, contabilitatea 
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trebuie să urmărească procesele patrimoniale desfăşurate în 
întreprinderi în întregul lor dar şi pe faze ale acestora.  
 Raportul dintre metodă şi procedeu este acela dintre o cale de 
urmat şi paşii concreţi făcuţi pe calea respectivă. Astfel, metoda 
contabilităţii reuneşte toate procedeele şi instrumentele 
interdependente pe care le subordonează realizării obiectului ei de 
studiu. O serie de procedee şi instrumente, sunt împrumutate de la alte 
discipline economice sau de la alte ştiinţe fundamentale sau aplicative 
iar altele sunt de concepţie proprie. 
  

2.2.2. Procedeele metodei contabilităţii 
 
Dacă metoda este calea de urmat pentru atingerea unui anumit 

ţel, procedeul reprezintă modul/felul în care se procedează pentru 
atingerea unui anumit scop, iar instrumentul mijlocul prin care se 
realizează scopul urmărit. 

Procedee utilizate de contabilitate se pot grupa astfel: 
 - procedee generale indispensabile oricărui demers ştiinţific, 
numite şi procedee comune tuturor ştiinţelor;  

- procedee comune utilizate atât de către contabilitate cât şi de 
către alte discipline economice;  

- procedee specifice metodei contabilităţii;  
Din categoria procedeelor generale, utilizate şi de către 

contabilitate menţionăm: observarea, raţionamentul, clasificarea, 
comparaţia, analiza şi sinteza, verificarea etc; 

Observarea reprezintă faza  iniţială a cercetării obiectului de 
studiu al oricărei ştiinţe. Pentru a cunoaşte şi studia fenomenele 
economice exprimabile valoric, contabilitatea utilizează procedeul 
observării, după ce aceste fenomene au fost consemnate în prealabil în 
documente pentru a garanta datele ce privesc observarea făcută, date 
care vor fi utilizate de către toate procedeele metodei contabilităţii. 
Contabilitatea a stabilit forme concrete de observare şi de consemnare 
a fenomenelor, proceselor, operaţiunilor patrimoniale în funcţie de 
particularităţile acestora. În practică, aspectele observării şi 
consemnării fenomenelor, proceselor, operaţiunilor patrimoniale sunt 
reglementate prin norme juridice. Caracterul gestionar al contabilităţii 
impune respectarea cu stricteţe a acestor norme. 
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Raţionamentul este impus de necesitatea stabilirii cu exactitate 
a modului de reflectare fenomenelor, proceselor şi operaţiunilor care 
constituie obiectul de studiu al contabilităţii şi constă în înlănţuirea 
într-o formă logică a unor judecăţi cu scopul de a adânci cunoaşterea 
fenomenelor patrimoniale.  
 Clasificarea, gruparea şi sistematizarea informaţiilor culese 
este un procedeu care constă în plasarea fenomenelor, proceselor, 
operaţiunilor patrimoniale în clase sau grupe omogene în funcţie de 
asemănările şi deosebirile dintre ele. Asemănările determină 
încadrarea fenomenelor, proceselor şi operaţiunilor patrimoniale în 
aceeaşi grupă sau clasă, iar deosebirile în grupe sau clase distincte în 
funcţie de caracteristicile specifice ale acestora. Clasificarea este 
folosită de metoda contabilităţii atât în cadrul procedeelor comune cât 
şi în cadrul procedeelor specifice pentru a face posibilă studierea a cât 
mai multor aspecte care privesc patrimoniul întreprinderii. 
 Procedeul clasificării, grupării şi sistematizării informaţiilor 
patrimoniale este important atât în practică cât şi în teorie. Teoretic 
permite descoperirea relaţiilor edificatoare pentru evoluţia 
fenomenelor şi proceselor patrimoniale, iar practic întregul proces de 
prelucrare a informaţiilor contabile este un şir de grupări, ordonări, 
sistematizări şi centralizări menite să servească utilizatorilor din 
diferite categorii. 

Comparaţia, utilizată frecvent în cadrul procedeelor metodei 
contabilităţii, reprezintă operaţia prin care se realizează o paralelă 
între două sau mai multe fenomene, procese, operaţiuni patrimoniale 
pentru a descoperii asemănările şi deosebirile dintre ele. 
 Analiza constă în descompunerea fenomenelor, proceselor şi 
operaţiunilor patrimoniale în părţile lor componente pentru a studia 
detaliile acestora. Analiza este utilizată pentru a identifica cauzele care 
au determinat o anumită situaţie economico-financiară a întreprinderii, 
cauzele care au generat-o, precum şi deciziile care urmează a se 
adopta pentru îmbunătăţirea acesteia. Contabilitatea utilizează analiza 
pentru a identifica conturile cu ajutorul cărora se înregistrează 
operaţiile economice care afectează patrimoniul unei întreprinderi. 
 Sinteza, ca procedeu ştiinţific de cercetare, este folosită pentru 
reconstituirea fenomenelor, proceselor şi operaţiunilor patrimoniale 
din părţile lor componente. În acest fel, datele furnizate de 
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contabilitate sunt centralizate, sintetizate determinând formularea unor 
concluzii cu caracter general. Sinteza este utilizată de contabilitate 
pentru gruparea datelor din documentele primare în documentele de 
prelucrare şi în final în documentele de sinteză contabilă. 
 Dintre procedeele metodei contabilităţii comune şi altor 
discipline economice, prezintă o importanţă mai mare documentarea, 
inventarierea, calculaţia, evaluarea etc; 
 Documentarea prezintă o importanţă deosebită pentru 
contabilitate, legea contabilităţii stabilind obligativitatea consemnării 
în documente a operaţiunilor patrimoniale. Prin documentare se 
realizează una din principalele cerinţe ale contabilităţii şi anume 
fundamentarea şi justificarea tuturor datelor pe care le furnizează pe 
bază de acte scrise. 

Inventarierea asigură cunoaşterea situaţiei reale a 
patrimoniului prin constatarea faptică a existenţei elementelor 
patrimoniale. Prin intermediul inventarierii datele din contabilitate 
sunt puse de acord cu realitatea. 

Pentru a putea determina mărimea fenomenelor, proceselor, 
operaţiunilor patrimoniale şi pentru a putea urmării existenţa şi 
mişcarea elementelor patrimoniale este necesară cuantificarea, cu 
ajutorul etalonului monetar, a acestora. Cuantificarea se realizează în 
contabilitate prin evaluare şi calculaţie.  

Evaluarea constă în reprezentarea printr-o singură unitate de 
măsură a datelor contabile prin transformarea cu ajutorul preţurilor şi 
tarifelor a unităţilor naturale în unităţi monetare. Etalonul valoric 
constituie unicul etalon generalizator prin intermediul căruia se 
asigură evaluarea unitară a elementelor patrimoniale pentru a putea 
face obiectul înregistrării în contabilitate. 

Calculaţia este un procedeu al metodei contabilităţii 
indisolubil legat de evaluare, care constă în determinarea cu exactitate 
a valorii elementelor patrimoniale, pentru a putea reflecta cât mai 
exact existenţa şi mişcarea patrimoniului în toate fazele circuitului 
economic cât şi rezultatele activităţii desfăşurate de întreprindere. 
Calculaţia se utilizează începând cu întocmirea documentelor primare 
şi finalizând cu documentele contabile de sinteză. 

Procedeele specifice metodei contabilităţii sunt: bilanţul, 
balanţa de verificare, dubla reprezentare, dubla înregistrare, contul. 
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Bilanţul constituie cel mai reprezentativ procedeu al metodei 
contabilităţii, prin intermediul său fiind posibilă cunoaşterea la un 
moment dat a patrimoniului în întregul său precum şi a rezultatelor 
obţinute. În bilanţ patrimoniul este prezentat, în expresie bănească, 
sub dublu aspect: sub aspectul destinaţiei economice şi a surselor de 
procurare a elementelor patrimoniale. Pentru a se ajunge la 
prezentarea în bilanţ a informaţiei, datele înregistrate în contabilitate 
trebuiesc generalizate pentru a descoperi esenţa fenomenelor, 
proceselor şi operaţiunilor economice.  

Prin intermediul generalizării se descoperă trăsăturile stabile în 
timp şi spaţiu, care caracterizează fenomenele, procesele, operaţiunile 
patrimoniale, se obţin informaţii cu caracter cuprinzător pe baza 
cărora se iau decizii strategice şi tactice privind activitatea 
întreprinderii,  se asigură informaţii cu un mare grad de sintetizare 
despre variate aspecte ale activităţii patrimoniale a întreprinderii. 
Toate celelalte procedee ale metodei contabilităţii servesc, într-un fel 
sau altul, generalizării. Prin bilanţ sunt furnizate numai informaţii 
generale ceea ce face necesară detalierea acestor informaţii prin 
intermediul notelor explicative şi politicilor contabile.  

De asemenea, ca urmare a faptului că prin bilanţ se prezintă 
rezultatul final al utilizării şi valorificării patrimoniului la un moment 
dat, fără a oferi o cunoaştere a operaţiunilor care au condus la 
formarea acestuia, alături de bilanţ contul de profit şi pierdere 
reprezintă o recapitulaţie a operaţiilor care au influenţat rezultatul 
final. 

Dacă la bilanţ, cont de profit şi pierdere, politici contabile şi 
note explicative adiţionăm situaţia modificării capitalului propriu şi a 
fluxurilor de numerar se obţin situaţiile financiare, sau conturile 
anuale, sau documentele de sinteză contabilă32.  
 Pentru a verifica realitatea şi exactitatea informaţiilor culese şi 
prelucrate de contabilitate care să asigure utilizatorii informaţiilor 
furnizate de corectitudinea şi caracterul real pe care îl au, 
contabilitatea recurge atât la inventariere cât şi la unul din procedeele 

 
32 Această componentă a situaţiilor financiare este valabilă pentru marile întreprinderi. 
Pentru întreprinderile mici şi mijlocii situaţiile financiare se compun din bilanţ, cont de 
profit şi pierdere, politici contabil, note explicative, iar pentru microîntreprinderi numai din 
bilanţ şi cont de profit şi pierdere. 
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sale specifice  şi anume balanţa de verificare. Cu ajutorul balanţei de 
verificare, elementele patrimoniale, veniturile, cheltuielile, rezultatele 
sunt centralizate pentru a evidenţia modificările intervenite in volumul 
şi structura patrimoniului în urma activităţii desfăşurate. Prin 
intermediul balanţei de verificare se asigură garanţia efectuării exacte 
a înregistrărilor în conturi şi sunt furnizate datele pentru întocmirea 
documentelor contabile de sinteză. Balanţa de verificare îndeplineşte 
astfel, atât o funcţie de control cât şi o funcţie economică, constituind 
puntea de legătură dintre cont  şi bilanţ. 
 Dubla reprezentare constă în reflectarea patrimoniului unei 
întreprinderi sub dublu aspect: cel al utilităţii/destinaţiei mijloacelor 
economice şi cel al modului de dobândire/provenienţă a acestor 
mijloace. Sintetic dubla reprezentare este redată prin ecuaţia: 
 

Valoarea mijloacelor economice = Valoarea surselor de 
provenienţă 

 
Dubla reprezentare asigură în permanenţă echilibrul între 

mărimea activelor şi cea a pasivelor patrimoniale, exprimând starea 
patrimoniului la un moment dat. 

Dubla înregistrare asigură menţinerea cu ajutorul sistemului 
de conturi a unui echilibru permanent necesar pentru a verifica 
exactitatea datelor înregistrate în conturi. Dubla înregistrare constă în 
înregistrarea concomitentă şi cu aceeaşi sumă a modificărilor produse 
în structura ş volumul mijloacelor economice şi a surselor de 
provenienţă în condiţiile menţinerii egalităţii cerute de principiul 
dublei reprezentări. Astfel, orice operaţiune economică creează un 
raport valoric care asigură echivalenţa între întrări şi ieşiri, între 
mijloace şi surse, între venituri, cheltuieli şi rezultate. 

Contul reprezintă instrumentul prin care se realizează 
principiul dublei înregistrări. Pentru reflectarea fiecărui element 
patrimonial de activ şi pasiv, precum şi a veniturilor, cheltuielilor şi 
rezultatelor se deschide în contabilitate câte un cont. Contabilitatea 
foloseşte conturi distincte pentru a reflecta fiecare element patrimonial 
din punct de vedre al destinaţiei economice şi al sursei de finanţare 
precum şi noua poziţie ocupată în mişcarea şi transformarea lor dea 
lungul fazelor circuitului economic. 



 58 

Totalitatea conturilor utilizate de către contabilitate, deosebite 
după funcţia contabilă dar care se intercondiţionează reciproc, în 
scopul realizării obiectului său de studiu formează sistemul 
conturilor.  

Se spune că33 bilanţul este o fotografie a situaţiei la un moment 
dat, iar contul este un film care arată operaţiunile efectuate de o 
unitate patrimonială în decursul unei perioade de timp. 
  

2.2.3. Principiile metodei contabilităţii 
 
Principiul reprezintă elementul fundamental pe care se 

întemeiază o teorie ştiinţifică, un sistem politic, juridic, o normă de 
conduită, totalitatea legilor şi noţiunilor de bază ale unei discipline34. ( 

Dacă ne referim principiile metodei contabilităţii putem spune 
că acestea reprezintă fundamentele de bază ale ştiinţei contabilităţii, 
care permit studierea şi cunoaşterea fenomenelor, proceselor şi 
operaţiunilor de natură  patrimonială.  

Contabilitatea are o metodă proprie de cercetare care se 
fundamentează pe anumite reguli şi norme, ridicate la rangul de legi, 
rezultate din practica şi teoria contabilă, care exprimă particularităţile 
obiectului său de studiu. Atunci când aceste reguli şi norme sunt 
unanim recunoscute în orice situaţie şi în orice împrejurări ele  devin 
principii. 
 Am stabilit că metoda contabilităţii arată cum trebuie realizat 
obiectul său de studiu.  Pentru a realiza acest deziderat, metoda 
contabilităţii este constituită dintr-un sistem logic de principii produse 
de practica contabilă şi conceptualizate de teorie, care servesc ca 
sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile privind 
patrimoniul şi care realizează consensul între producătorii şi 
utilizatorii de informaţii contabile. Sunt recunoscute35 ca principii ale 
metodei contabilităţii următoarele: principiul organizării şi conducerii 
contabilităţii la un patrimoniu închis, principiul dublei reprezentări şi a 
dublei înregistrări, principiul documentării, principiul periodizării, 

 
33 Michel Capron, Contabilitatea în perspectivă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 81. 
34 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionarul explicativ al 
limbii române, Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 850. 
35 Nicolae Todea, op. cit., p.55. 
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principiul înregistrării complete, cronologice, sistematice şi continue, 
principiul înregistrării sintetice şi analitice. 
 1. Principiul organizării şi conducerii contabilităţii la un 
patrimoniu închis, cunoscut şi sub denumirea de principul gestionar 
sau principiul entităţii contabile. Potrivit acestui principiu, 
fenomenele, procesele şi operaţiunile patrimoniale studiate de către 
contabilitate sunt reflectate numai din punct de vedere al titularului 
patrimoniului unei întreprinderi, fără a interesa patrimoniul 
partenerilor întreprinderii. Întreprinderea este privită, din punctul de 
vedere al acestui principiu, ca o entitate gestionară închisă, care îşi 
exercită dreptul de proprietate, posesie şi folosinţă. Schimbările care 
au loc sunt urmărite numai sub aspectul efectelor lor asupra 
elementelor unui singur patrimoniu, respectiv în bunurile economice, 
pe de o parte, şi în drepturile şi obligaţiile legate de acestea, pe de altă 
parte.  

De exemplu vânzarea unor produse finite către clienţi nu este 
privită ca o creştere a valorii creanţelor la vânzător şi o creştere a 
valorii mărfurilor la cumpărător, ci la fiecare în parte cu efectele 
bilaterale asupra patrimoniului. La vânzător are loc o creştere a valorii 
creanţelor concomitent cu o creştere a veniturilor, iar la cumpărător 
care reprezintă o altă entitate gestionară, are loc o creştere a valorii 
stocului de mărfuri concomitent cu o creştere a datoriilor faţă de 
furnizor, însă acest ultim aspect priveşte o altă entitate gestionară. 
Nerespectarea acestui principiu al metodei contabilităţii ar determina 
stabilirea ecuaţiei de echilibru (valoarea vânzărilor = valoarea 
cumpărărilor) numai la nivel macroeconomic, ceea ce ar face 
imposibilă stabilirea situaţiei patrimoniale şi a rezultatului la nivelul 
fiecărei întreprinderi, deci la nivel microeconomic. 
 2. Principiul dublei reprezentări şi a dublei înregistrări, 
sunt considerate principii de bază, fundamentale, ale metodei 
contabilităţii şi se regăsesc, fie singular fie alături de alte principii, în 
majoritatea lucrărilor de specialitate care vizează acest domeniu.  

În contabilitate există o dublă abordare a patrimoniului: 
economică, potrivit căreia patrimoniul este format din bunuri 
economice, ca obiecte de drepturi şi obligaţii şi juridică, după care 
patrimoniul cuprinde drepturile şi obligaţiile referitoare la aceste 
bunuri. 
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Dubla reprezentare presupune abordarea sub dublu aspect a 
operaţiunilor patrimoniale, atât în planul bunurilor economice, cât şi 
în planul relaţiilor juridice. Astfel, orice operaţiune patrimonială va 
afecta atât bunurile economice cât şi drepturile şi obligaţiile cu valoare 
economică, provocând modificări în cel puţin două elemente 
patrimoniale ale întreprinderii, fără ca egalitatea bilanţieră dintre 
patrimoniul economic şi cel juridic să fie afectată. 
 Matematic, avem de-a face cu o ecuaţie cu doi termeni 
diferenţiaţi în raport cu obiectul dublei reprezentări36. Dacă obiectul 
dublei reprezentări este patrimoniul în întregul său, termenii ecuaţiei 
sunt activul şi pasivul, iar ecuaţia are forma: 
 
     Activ = Pasiv 
  

Dacă obiectul dublei reprezentări îl constituie mişcarea 
individuală a elementelor patrimoniale, termenii ecuaţiei sunt debitul 
şi creditul, iar forma ecuaţiei este: 
 
     Debit = Credit 
  

În sfârşit, dacă obiectul dublei reprezentări îl formează 
activităţile interne, termenii ecuaţiei sunt veniturile şi cheltuielile, iar 
forma ecuaţiei este: 
   Cheltuieli + Rezultate = Venituri 
 

Între activ pe de o parte şi capitaluri şi datorii, pe de altă parte, 
există o egalitate permanentă, pentru că:37 
 - orice bun economic este expresia unor drepturi sau obligaţii 
cu valoare economică; 
 - orice drept sau obligaţie cu valoare juridică sunt generatoare 
de bunuri economice. 
 3. Principiul documentării potrivit căruia, în contabilitate, 
sunt valorificate numai informaţiile care se bazează pe documente. 
Este interzisă prelucrarea unor informaţii ce nu provin din documente 

 
36 Oprea Călin, Mihai Ristea, Bazele contabilităţii, Editura Genicod, Bucureşti, 2002, p.26.   
37 Iacob Petru Pântea, Managementul contabilităţii româneşti, Editura Intelcredo, Deva, 
1999, p. 26. 
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precum şi finalizarea unor prelucrări care să nu se concretizeze în 
documente. Pentru fiecare operaţiune patrimonială se întocmeşte un 
document care atestă efectuarea operaţiunii şi condiţiile în care aceasta 
a avut loc şi care angajează răspunderea persoanelor care le-au 
întocmit, vizat, aprobat sau înregistrat în contabilitate. 
 4. Principiul periodizării conform căruia prelucrarea 
informaţiilor contabile se efectuează într-un anumit interval de timp 
numit exerciţiu financiar sau perioadă contabilă. De regulă, exerciţiul 
financiar coincide cu anul calendaristic 1 ianuarie - 31 decembrie, 
excepţie făcând întreprinderile nou înfiinţate (acestea efectuează 
prelucrarea informaţiilor de la data înfiinţării până la 31 decembrie), 
precum şi cele care îşi încetează activitatea (prelucrarea informaţiilor 
ultimului ciclu se va realiza de la 1 ianuarie până la data încetării 
activităţii). 
 Trebuie precizat că informaţiile contabile se prelucrează 
cumulat de la începutul până la sfârşitul exerciţiului financiar, iar de la 
un exerciţiu la altul se transferă doar existentul patrimonial şi nu 
volumul operaţiunilor, efectuate. 
 5. Principiul înregistrării complete, cronologice, sistematice 
şi continue conform căruia în contabilitate operaţiunile care afectează 
patrimoniul unei entităţi trebuiesc înregistrate în totalitatea lor 
(complet), în ordinea succesiunii lor în timp (cronologic),  grupate pe 
elementele şi structurile patrimoniale (sistematic)  şi zilnic, pe măsura 
desfăşurării operaţiunilor (continuu). Înregistrarea completă sau 
integrală este impusă de funcţia gestionară a contabilităţii, asigurând 
informaţia necesară pentru a evalua relaţia de conservare a 
patrimoniului. Norme ale Ministerului Finanţelor Publice acceptă ca 
înregistrările să se facă la sfârşitul lunii pentru luna expirată în 
anumite condiţii. 
 6. Principiul înregistrării sintetice şi analitice presupune 
înregistrarea operaţiilor patrimoniale la nivelul fiecărui element 
patrimonial afectat (sintetic) şi individualizarea  pe părţi componente 
ale acestuia (analitic). 
 Evidenţierea părţilor componente a elementelor patrimoniale 
răspunde necesităţilor gestionare ce se impun contabilităţii. Astfel, 
pentru a verifica modul în care este gestionat patrimoniul, sunt 
necesare informaţii atât despre bunurile de care dispune întreprinderea 
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cât şi despre cei care au responsabilităţi vizavi de aceste bunuri. 
Urmărirea încasării creanţelor/plăţii datoriilor nu se poate face fără a 
avea o evidenţă clară a fiecărui debitor/creditor. Rezultă, în acest fel, o 
intercondiţionare reciprocă între contabilitatea analitică şi cea 
sintetică, care conduce la furnizarea unor informaţii unitare, complete 
şi complexe cu privire la activitatea derulată în cadrul unei entităţi 
patrimoniale. 
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Capitolul 3. 
Documentele contabile 

  
3.1. Importanţa, conţinutul şi funcţiile documentelor  

contabile 
 
Fundamentarea şi justificarea datelor contabilităţii se face 

numai cu acte scrise, pe baza cărora se organizează procesele de 
culegere, prelucrare, stocare şi transmitere a datelor. Documentarea, 
ca procedeu al metodei contabilităţii, este strâns legată de observare. 
Prin observare se manifestă începutul procesului de cunoaştere. 
Observarea şi consemnarea în documente a fenomenelor, proceselor, 
operaţiunilor economice condiţionează aplicarea celorlalte procedee 
ale metodei contabilităţii. Importanţa deosebit de mare, pe care o au în 
contabilitate, informaţiile culese în urma observării fenomenelor, 
proceselor, operaţiunilor patrimoniale, face ca observarea să se 
realizeze după reguli şi norme precise, stabilite riguros în raport cu 
necesităţile practice ale întreprinderilor. 
 Pentru a asigura controlul asupra integrităţii şi modului de 
gestionare a patrimoniului, se impune întocmirea documentelor pentru 
fiecare operaţiune economico-financiară desfăşurată în cadrul 
patrimoniului unei întreprinderi. Modalitatea de culegere şi 
consemnare a informaţiilor primare referitoare la fenomenele, 
procesele, operaţiunile patrimoniale se bazează pe documentare 
(consemnarea într-un înscris a operaţiunilor patrimoniale),iar 
totalitatea documentelor utilizate de-a lungul întregului circuit 
contabil constituie documentaţia întreprinderii. 

Prelucrarea informaţiei conţinute în documente se efectuează 
într-un mod specific fiecărei ştiinţe. În contabilitate, dată fiind 
rigurozitatea pe care trebuie să o aibă informaţiile pe care 
contabilitatea le culege, prelucrează, stochează şi transmite, 
credibilitatea informaţiilor este condiţionată de provenienţa acestora 
din documente pe care să existe semnăturile de confirmare a realităţii 
acestora. 
 Documentele sunt acte scrise în care se consemnează letric, 
cifric, în etalon natural, valoric sau de muncă operaţiunile economice 
în momentul şi la locul efectuării lor, pentru a dovedi înfăptuirea 
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acestor operaţiuni şi pentru a sta la baza efectuării înregistrărilor în 
contabilitate. 

Informaţiile conţinute în formulare pot fi fixe (comune), adică 
au un caracter repetitiv, general şi se tipăresc anticipat pe toate 
exemplarele formularelor, şi variabile, fiind specifice condiţiilor în 
care se produc operaţiunile patrimoniale fiecărei întreprinderi.  
 Gruparea şi aşezarea informaţiilor fixe precum şi a spaţiilor 
destinate completării ulterioare cu informaţii variabile reprezintă 
forma formularelor. Formatul formularelor reprezintă mărimea 
suportului de hârtie folosită în acest scop.  
 Documentele economice îndeplinesc mai multe funcţii38, astfel: 

- consemnarea operaţiunilor economice efectuate în cadrul unei 
unităţi patrimoniale; 

- acte justificative care stau la baza înregistrării în contabilitatea  
operaţiunilor economico-financiare; 

- verificare a activităţilor desfăşurate, contribuind la creşterea 
autonomiei economico-financiare, controlul respectării disciplinei 
financiare, mobilizarea rezervelor interne; 

- asigurarea integrităţii patrimoniului; 
- determinarea corectă a costului producţiei obţinute; 
- juridică, întrucât servesc ca bază în cercetarea organelor 

judiciare. 
Pentru îndeplinirea acestor funcţii, documentele trebuie să fie 

întocmite operativ şi să parcurgă fără dificultăţi traseul stabilit, de la 
locul întocmirii, până la cel al valorificării informaţiilor pe care le 
conţin. 

 
3.2. Clasificarea documentelor 
 
Ca urmare a utilizării în practica unităţilor patrimoniale a 

numeroase şi variate documente, pentru consemnarea faptelor, 
proceselor, operaţiunilor patrimoniale, se impune clasificarea acestora 
după anumite criterii. Literatura de specialitate prezintă mai multe 
criterii de clasificare, dintre care menţionăm: 

 
38 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Bazele contabilităţii agenţilor economici din 
România, Editura Intelcredo, Deva, 1999, p. 96-97. 
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o În funcţie de modul de întocmire şi de rolul lor în cadrul 
sistemului informaţional, întâlnim documente justificative sau 
primare, documente de prelucrare, evidenţă contabilă sau registre de 
contabilitate şi documente de sinteză contabilă sau de raportare (cele 
trei tipuri de documente vor fi tratate detaliat în subcapitolele 
următoare). 

o După forma de prezentare documentele contabile pot fi 
tipizate (standardizate) sau netipizate (nestandardizate). Cele tipizate, 
a căror folosire este obligatorie de către toate unităţile patrimoniale, 
sunt suporturi de informaţii în care conţinutul, forma şi formatul sunt 
prestabilite şi imprimate, ceea ce le conferă unele avantaje printre care 
menţionăm: asigurarea posibilitatea prelucrării şi centralizării 
operative a datelor, pot fi utilizate în acelaşi timp de către cele trei 
componente ale evidenţei economice (contabilitate, statistică, evidenţă 
operativă) diminuează cheltuielile de imprimare, micşorează numărul 
documentelor etc. Prin aceste avantaje documentele întocmite pe 
formulare tipizate contribuie la simplificarea contabilităţii. 
 Formularele netipizate sunt suporturi de informaţii la care 
conţinutul, forma şi formatul nu sunt prestabilite şi nici imprimate 
anticipat, iar folosirea lor este ocazională.  

o în funcţie de sfera de aplicare documentele se pot grupa în: 
generale sau comune folosite în toate unităţile patrimoniale 
(documente care se referă la activitatea financiar contabilă -  factură, 
chitanţa, stat de plată) şi documente specifice utilizate în anumite 
ramuri sau sectoare de activitate (exemplu: contractul de antrepriză în 
construcţii). 

o  după numărul operaţiunilor economice cuprinse în 
documente, deosebim: documente singulare care conţin o singură 
operaţiune (bonul de consum, chitanţa) şi documente centralizatoare 
sau cumulative în care se cuprind mai multe operaţiuni de acelaşi fel şi 
care alături de informaţiile comune tuturor categoriilor de documente 
conţin şi anumite date specifice (centralizatorul cumpărărilor de 
mărfuri, centralizatorul vânzărilor etc). 

o după locul întocmirii/circuitul lor documentele pot fi: 
documente interne întocmite în interiorul întreprinderii pentru 
operaţiuni referitoare la activitatea acesteia şi documente externe 
întocmite de alte întreprinderii sau instituţii, dar care servesc 
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înregistrării unor operaţiuni în întreprindere şi care reflectă relaţiile 
întreprinderii cu terţe persoane (dispoziţii de plată, cecuri, facturi 
pentru bunurile vândute etc). 

o în funcţie de caracterul şi funcţia pe care o îndeplinesc 
documentele pot fi: documente de dispoziţie, adică acele înscrisuri în 
care se regăsesc dispoziţii/ordine de executare a unor operaţiuni 
(comanda, dispoziţia de încasare/plată, ordinul de plată etc), 
documente de execuţie sau justificative, respectiv cele prin care se face 
dovada executării anumitor operaţiuni (nota de recepţie şi constatare 
de diferenţe, bonul de consum etc) şi documente combinate sau mixte 
în care se regăsesc atât dispoziţia cât şi dovada executării unei 
operaţiuni. Iniţial, aceste documente sunt de dispoziţie, însă prin 
completarea lor cu alte informaţii referitoare la modul de executare 
devin documente combinate (fişa limită de consum etc) 

o După faza procesului economic din care se consemnează 
faptele, procesele sau operaţiunile economice, întâlnim: 
 - documente de aprovizionare în care sunt cuprinse informaţii 
privind intrările într-o întreprindere, respectiv cumpărările de bunuri, 
servicii, lucrări necesare pentru derularea activităţii întreprinderii 
(comanda, contractul economic, nota de recepţie şi constatarea de 
diferenţe, avizul de expediţie, factura, bonul de consignaţie etc.); 
 - documente de producţie, în care se consemnează fapte, 
procese, operaţiuni privind prelucrarea bunurilor pentru a se obţine 
produse, lucrări  şi servicii (bonul de consum, fişa limită de consum, 
nota de predare produse, raportul de producţie).  
 - documente de desfacere, care cuprind operaţiuni privind 
vânzarea bunurilor (serviciilor) realizate de către întreprindere 
(facturile, avizele de expediţie, dispoziţiile de livrare etc). 
 - documente de personal, în care sunt consemnate operaţiuni 
referitoare angajarea şi utilizarea forţei de muncă (contractele de 
muncă, foile colective de prezenţă, bonurile de lucru, statele de salarii, 
fişele de evidenţă a câştigurilor etc). 
 - documente privind operaţiunile monetare cuprind operaţiuni 
de încasări şi plăţi în numerar şi prin bancă (chitanţele, dispoziţiile de 
plată la casierie, ordinele de plată, extrasele de cont, cecurile etc). 

o după regimul de tipărire şi folosire deosebim documente cu 
regim special,  întocmite în baza unor reglementări exprese  şi  fără 



 67 

regim special. Documentele cu regim special au un regim bine stabilit 
de tipărire, completare, circulaţie şi arhivare, fiind asigurate la nivel 
naţional de către Ministerul Finanţelor Publice şi Regia Autonomă 
Imprimeria Naţională. Aceste documente sunt înseriate, numerotate, 
parafate şi angajează răspunderea conducătorului întreprinderii 
(factură fiscală, efecte de comerţ, chitanţă fiscală etc). Documentele 
întocmite în baza unor reglementări exprese  tipărire, gestionare, 
numerotare, justificare sunt: imprimatele cu valoare nominală (timbre 
fiscale, mărci poştale, bilete de călătorie), certificatele medicale, 
autorizaţiile de funcţionare, certificatele de înmatriculare, carnetele de 
muncă etc. Documentele fără regim special sau cu regim uzual sunt 
folosite potrivit normelor generale de întocmire, circulaţie şi păstrare. 

 
3.3. Documentele justificative 
 
Pentru a fi posibilă cunoaşterea dimensiunilor, caracteristicilor 

şi implicaţiilor fenomenelor şi proceselor economice, contabilitatea a 
făcut recurs la documente. Rolul în cadrul sistemului informaţional 
contabil şi modul de întocmire sunt criteriile care diferenţiază 
documentele în: documente justificative, registre şi documente de 
sinteză contabilă. 

Documentele justificative sunt documentele primare care 
probează legal o operaţiune. Principalele elemente care trebuie să se 
regăsească în conţinutul acestora se referă la: denumire, număr, dată, 
denumirea şi sediul persoanei juridice care întocmeşte documentul, 
părţile participante, conţinutul şi temeiul legal al operaţiunii 
economice, datele cantitative şi valorice ale operaţiunii, persoanele 
responsabile etc. 

Documentele justificative au o funcţie informaţională şi o 
funcţie gestionară. Funcţia informaţională presupune asigurarea 
datelor de intrare în circuitul de prelucrare contabilă. Ele sunt, în 
acelaşi timp, şi o bază pentru controlul operaţiunilor patrimoniale 
individuale. Funcţia gestionară presupune utilizarea documentelor 
justificative ca dovadă a înfăptuirii operaţiunilor patrimoniale. Pe baza 
lor se stabilesc şi se angajează răspunderi, drepturi şi obligaţii 
patrimoniale. Înregistrarea în contabilitate pe bază de documente 
reprezintă factorul care conferă acesteia calitatea de forţă probantă. 
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Înaintea înregistrării în contabilitate, documentele justificative 
trebuiesc supuse verificării, deoarece trebuie să îndeplinească un 
minimum de condiţii de formă şi conţinut, pentru a fi evitate 
eventuale nereguli şi pentru a oglindi realitatea operaţiunilor efectuate. 

Verificarea formei (autenticitatea) se referă la întocmirea 
documentelor justificative pe formulare corespunzătoare naturii 
operaţiunii pe care o consemnează, completarea tuturor elementelor 
cerute de rubricatura documentelor, existenţa tuturor semnăturilor, 
exactitatea datelor cantitative şi  valorice. În documente nu se admit 
ştersături sau corecturi care nu permit citirea informaţiei iniţiale. 
Eventualele erori se corectează prin tăierea cu o singură linie şi 
înscrierea datelor corecte cu semnătura persoanei care a efectuat 
corectura. 
 Condiţiile de fond impuse documentelor pentru a căpăta 
caracterul de suport al informaţiei contabile se referă la: 

§ legalitate, prin care se urmăreşte respectarea prevederilor 
actelor normative în vigoare atât în ceea ce priveşte operaţiunile 
patrimoniale cât şi în ceea ce priveşte întocmirea documentelor în care 
acestea sunt consemnate. 

§ necesitate şi oportunitate, prin care se apreciază utilitatea şi 
eficienţa momentului şi locului ales pentru efectuarea operaţiunilor 
patrimoniale desfăşurate de întreprindere.  

§ realitate, prin care se urmăreşte dacă operaţiunile sunt reale şi 
dacă s-au derulat în condiţiile consemnate în documente. Prin 
verificarea realităţii documentelor se stabileşte certitudinea executării 
operaţiunilor patrimoniale. 

§ economicitate, prin care se verifică dacă operaţiunile 
patrimoniale consemnate în documente s-au făcut cu cheltuieli 
minime. 

Atât îndeplinirea condiţiilor de formă cât şi a celor de fond se 
verifică de către alte persoane decât cele care le-au întocmit. În 
eventualitatea constatării unor erori, acestea sunt remise 
compartimentelor care le-au întocmit, pentru corectare sau completare. 
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3.4. Documentele de prelucrare contabilă (registrele de 
contabilitate) 

 
Cuvântul „registru” ne duce cu gândul la un caiet de dimensiuni 

mai mari în care sunt consemnate diferite informaţii. Dacă la cuvântul 
registru ataşăm cuvântul contabil, informaţiile consemnate în acel 
caiet capătă un anumit înţeles, iar registrele respective devin registre 
în care sunt consemnate informaţii de natură contabilă în cadrul unei 
entităţi patrimoniale. 

Numite şi documente contabile de prelucrare, registrele de 
contabilitate cuprind informaţii contabile preluate şi prelucrate din 
documentele primare şi servesc la efectuarea înregistrării operaţiilor 
economico-financiare în conturi, obţinându-se astfel informaţii cu 
privire la situaţia patrimonială a unităţii. 

Pentru înregistrarea succesivă într-o anumită perioadă de timp a 
operaţiunilor economico-financiare documentul contabil obligatoriu 
prevăzut de lege este Registrul-jurnal. Iniţial acest registru era unic 
consemnând totalitatea operaţiunilor efectuate într-o perioadă 
gestionară. Ulterior, ca urmare a creşterii volumului operaţiunilor 
contabile, a fost necesară centralizarea operaţiunilor de acelaşi fel în 
registre jurnal auxiliare şi preluarea totalului acestor registre în 
registrul jurnal general. 

 
Registrul jurnal general se prezintă sub următoarea formă: 

 
Unitatea………..    
         Registrul jurnal general                                                                       

Pag___       Tabelul nr. 3 
Nr. 
crt. 

Data 
înregis 
trării 

Document  
(fel, 

număr, 
dată) 

Expli 
caţii  

Simbol conturi Sume 
Debi 
toare 

Credi 
toare 

Debi 
toare 

Credi 
toare 

      
 
 Ponderea mare a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate în 
cadrul întreprinderilor constituie motivaţia prezentării în continuare a 
formei registrului jurnal auxiliar pentru astfel de operaţii. Principalele 
jurnale auxiliare sunt: jurnalul de cumpărări, jurnalul de vânzări, 
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jurnalul de încasări, jurnalul de plăţi şi jurnalul pentru operaţiuni 
diverse.  Forma registrelor jurnal auxiliare este: 
 
     Unitatea…….. 
   Jurnal de ______________  

Tabelul nr. 4                        
   

Nr. 
crt. 

Document Explicaţii Conturi 
corespondente 

creditoare 
(debitoare) 

Încasări/Plăţi 

     
     
 
Registrul inventar este documentul în care se înregistrează toate 

elementele patrimoniale supuse inventarierii (activele în totalitatea lor 
şi datoriile). Acesta cuprinde două părţi39:  listele de inventariere şi 
recapitulaţia inventarului. Elementele inventariate sunt consemnate 
scriptic şi faptic în listele de inventariere la valoarea contabilă şi 
respectiv la valoarea de inventar. Tot în listele de inventar se înscriu şi 
diferenţele cantitative şi valorice constatate cu ocazia inventarierii. 
Din listele de inventar elementele patrimoniale se preiau grupate şi 
centralizate conform poziţiilor din bilanţ şi se înscriu în recapitulaţia 
inventarului. 

 
  Forma registrului inventar este următoarea: 
  Unitatea………. 

Registrul inventar 
                                                                                      Tabelul nr .5 

      
Nr. 
crt. 

Recapitulaţia 
elementelor 
inventariate 

Valoarea 
contabilă 

Valoarea 
de inventar 

Diferenţe din evaluare 
(de înregistrat) 

Valoarea Cauze 
diferenţe 

      
      

 

 
39 Mihai Ristea, Noul sistem contabil din România, Editura Cartimex, Bucureşti, 1994, 
p.109. 
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 La finele lunii informaţiile preluate din registrul jurnal sunt 
înregistrate direct sau prin gruparea pe conturi corespondente în 
registrul Cartea mare, realizându-se înregistrarea sistematică a 
operaţiunilor patrimoniale prin grupările pe conturi, adică pe elemente 
patrimoniale. Registrul Cartea mare asigură stabilirea situaţiei fiecărui 
cont respectiv a soldului iniţial, a rulajului debitor şi a rulajului 
creditor, a totalului sumelor debitoare şi creditoare şi a soldului final. 
Pe baza registrului cartea mare se întocmeşte balanţa de verificare. 
 Cele mai utilizate forme ale registrului cartea mare întâlnite în 
practică sunt fişele de cont pentru operaţii diverse şi fişele de cont 
pentru valori materiale, a căror machete le prezentăm în cele ce 
urmează: 
 
Unitatea……….. 

Fişa de cont pentru operaţii diverse 
D/C          Tabelul nr. 6 

Număr 
din 

jurnal 

Data 
înreg. 

Documentul 
Explicaţii Simbol cont 

corespondent 
Rulaje 

Sold 
fel număr D C 

         
         

 
Forma grafică a fişei de cont pentru valori materiale este cea redată 
mai jos: 

Fişa de cont pentru valori materiale 
Tabelul nr. 6 

Fişa de cont pentru valori materiale 

Unitatea de 
măsură Cod 

Magazia 

Preţ unitar Simbol 
cont 

Data Document        Cantitate  Valoare  
Felul Nr. Intrată Ieşită Stoc Debit Credit Sold 
 
Trebuie menţionat faptul că prin intermediul registrelor de 

contabilitate se înregistrează şi păstrează datele în structura proprie 
contului, constituind documentele cu ajutorul cărora se înregistrează, 
cronologic şi sistematic, operaţiunile economico-financiare în 
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contabilitate. Astfel, registrele de contabilitate furnizează informaţii cu 
privire la situaţia şi mişcarea patrimoniului. 

 
3.5. Documentele contabile de sinteză 
 
În calitate de componentă principală a sistemului informaţional 

economic contabilitatea are de realizat anumite obiective, unul din 
acestea fiind sintetizarea în informaţii generalizate a lucrărilor 
contabile curente, informaţii necesare pentru caracterizarea activităţii 
desfăşurate de agenţii economici într-o perioadă de timp. 

Acest obiectiv este înfăptuit prin întocmirea unor documente de 
sinteză (numite şi conturi anuale sau complex bilanţier sau situaţii 
financiare) care trebuie să prezinte într-o manieră fidelă poziţia 
financiară (prin active, datorii, capitaluri proprii), performanţa 
financiară, fluxurile de trezorerie  şi celelalte informaţii referitoare la 
activitatea desfăşurată. În România, documentele de sinteză contabilă 
se întocmesc după modele stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.  
Documentele contabile de sinteză sunt impuse de necesitatea 
centralizării şi sintetizării periodice a datelor din contabilitate în 
vederea prezentării unitare a acestora sub forma indicatorilor 
economico-financiari.  

Am menţionat la un capitol anterior că întreprinderile vor 
întocmi situaţii financiare mai mult sau mai puţin complexe, în funcţie 
de mărimea40 lor. Cea mai complexă structură a situaţiilor financiare, 
specifică marilor întreprinderi, cuprinde: bilanţul, contul de profit şi 
pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor 
de trezorerie, politici contabile şi note explicative. 

Întreprinderile vor întocmi, potrivit legislaţiei actuale, pe baza 
ultimei balanţe de verificare sintetice bilanţul contabil, care se 
prezintă astfel: 

 
40 Sub aspectul mărimii, întreprinderile pot fi: microîntreprinderi (persoanele juridice care 
la data de 31 decembrie a anului precedent îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au 
de la 1până la 9 salariaţi; sunt producătoare de bunuri materiale, prestează servicii şi/sau 
desfăşoară activitate de comerţ; au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de până 
la 100.000 euro inclusiv; au capital integral privat) întreprinderi mici şi mijlocii – IMM –uri 
îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii: au până la 5.000.000 euro cifră de 
afaceri; totalul activelor este de până la 2.500.000 euro; numărul mediu de salariaţi este 
până la 50) şi întreprinderi mari (au mai mult de 50 de salariaţi, un activ mai mare de 
2.500.000 euro şi o cifră de afaceri de peste 5.000.000 euro). 
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Active imobilizate 
Imobilizări necorporale 
Imobilizări corporale 
Imobilizări financiare 

Active circulante 
Stocuri 
Creanţe 
Investiţii financiare pe termen scurt 
Casa şi conturi la bănci  

Active de regularizare 
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 
Active circulante nete, respectiv  datorii curente nete 
Total active –datorii curente 
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 
Pasive  de regularizare 
Capital şi rezerve 

Capital 
Prime de capital 
Rezerve din reevaluare 
Rezerve 
Rezultatul reportat 
Rezultatul exerciţiului  

 Bilanţul este documentul de sinteză care redă starea şi evoluţia 
situaţiei financiare. Acordând bilanţului rolul pe care în merită, 
specialiştii au ajuns la concluzia că beneficiile nu sunt altceva decât 
rezultatul unor ipoteze filtrate prin intermediul unui document de 
sinteză. 

Sinteză a cheltuielilor şi veniturilor, contul de profit şi 
pierdere indică modul de formare al rezultatului exerciţiului, spre 
deosebire de bilanţ care constată acest rezultat În contul de profit şi 
pierdere veniturile sunt structurate după provenienţă iar cheltuielile 
după natura lor economică, astfel: 

Cifra de afaceri netă 
Variaţia stocurilor 
Producţia imobilizată 
Alte venituri din exploatare 
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Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 
Cheltuieli cu personalul 
Amortizări şi provizioane  
Alte cheltuieli de exploatare 
Rezultatul din exploatare 
Venituri din interese de participare 
Venituri din alte investiţii financiare 
Venituri din dobânzi 
Ajustarea valorii investiţiilor financiare  
Cheltuieli cu dobânzile 
Rezultatul din activitatea curentă 
Venituri extraordinare 
Cheltuieli extraordinare 
Rezultatul extraordinar 
Impozitul pe profit 
Alte impozite care nu apar în elementele de mai sus 
Rezultatul exerciţiului financiar 

 
Astfel, contul de rezultate evidenţiază şi explică într-o formă 

analitică rezultatul prin prisma raportului de echilibru dintre cheltuieli 
şi venituri, fiind rezultatul modificărilor cantitative şi calitative 
produse în masa patrimoniul întreprinderii. 
 Contul de rezultate, cum mai este numit contul de profit şi 
pierdere pune faţă în faţă fiecare categorie de venituri şi cheltuieli, 
stabilindu-se tot atâtea categorii de rezultate. Astfel, din compararea 
veniturilor cu cheltuielile de exploatare se obţine rezultatul de 
exploatare, veniturile financiare comparate cu cheltuielile financiare 
relevă rezultatul financiar, iar veniturile extraordinare comparate cu 
cheltuielile extraordinare reprezintă rezultatul extraordinar. Însumând 
rezultatul de exploatare, financiar şi extraordinar se obţine rezultatul 
total al exerciţiului financiar. Dacă din acesta deducem impozitul pe 
profit obţinem rezultatul net al exerciţiului. 

Situaţia fluxurilor de trezorerie este o componentă a 
situaţiilor financiare ajutorul căreia se prezintă informaţii referitoare la 
raportul dintre încasări şi plăţi pe categorii de activităţi: de exploatare, 
de investiţii şi de finanţare. Pentru a stabili situaţia fluxurilor de 
numerar, întreprinderile pot utiliza fie metoda directă fie cea indirectă, 



 75 

aceasta din urmă fiind preferată, deoarece se poate obţine mai uşor 
prin preluarea unor informaţii din bilanţ şi contul de profit şi pierdere.                                                                                     
 Situaţia modificării capitalului propriu prezintă modificările 
elementelor de capitaluri proprii, în sensul creşterii şi/sau descreşterii 
acestora, inclusiv prin operaţiuni interne de transfer între elementele 
de capitaluri proprii. Situaţia modificării capitalului propriu se 
conform modelului următor:  
 

Situaţia modificării capitalului propriu 
Tabelul nr. 7 

Elemente de 
capitaluri proprii 

Sold 
la 

01.01 

Creşteri Reduceri Sold 
la 
31.12 

Total 
din 
care 

Transfer Total 
din 
care 

Transfer 

Capital subscris 
Prime de capital 
Rezerve din reevaluare 
Rezerve legale 
Rezerve pentru acţiuni 
proprii 
Rezerve statutare 
Alte rezerve 
Rezerve din conversie 
Rezultat reportat 
Rezultatul exerciţiului 

      

 
Politicile contabile sunt elaborate pornind de la anumite 

proceduri care trebuiesc stabilite de către conducerea fiecărei 
întreprinderi, având în vedere specificul activităţii desfăşurate. 

Politicile contabile elaborate trebuie să asigure furnizarea prin 
situaţiile financiare anuale a unor informaţii relevante şi credibile. 
Sunt considerate credibile informaţiile care sunt neutre, prudente, 
complete şi care reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a 
întreprinderii. De asemenea nu trebuiesc neglijate inteligibilitatea 
(informaţiile sunt uşor de înţeles de către utilizatorii cu suficiente 
cunoştinţe privind activitatea economică) şi comparabilitatea 
(necesitatea asigurării unor informaţii privind evoluţia în timp a unei 
anumite entităţi, precum şi informaţii care să permită o paralelă între 
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anumite entităţi din aceeaşi categorie) informaţiilor redate de situaţiile 
financiare.  

Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie 
întocmite pornind de la necesitatea asigurării de informaţii 
suplimentare relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce 
priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute. Informaţiile care 
formează conţinutul notelor explicative sunt cele care privesc: activele 
imobilizate, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, repartizarea 
profitului, analiza rezultatului de exploatare, situaţia creanţelor şi 
datoriilor, principii, politici şi metode contabile, acţiuni şi obligaţiuni, 
informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii, calculul şi 
analiza unor indicatori economico-financiari, alte informaţii 
referitoare la întreprindere.  
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Capitolul 4. 
Inventarierea  şi evaluarea patrimoniului în contabilitate 
  

4.1. Noţiunea şi funcţiile inventarierii  
 
Datorită posibilităţii existenţei unor neconcordanţe între datele 

din contabilitate şi realitate, inventarierea s-a impus ca procedeu 
important al metodei contabilităţii. Astfel, pentru a cunoaşte situaţia 
reală a patrimoniului atât de către utilizatorii interni ai informaţiilor 
contabile cât şi de către cei externi, legea contabilităţii a stabilit 
obligativitatea inventarierii periodice elementelor de activ şi pasiv cel 
puţin o dată pe an. Două aspecte subliniază importanţa inventarierii în 
contabilitate: 

- întocmirea corectă a documentelor contabile de sinteză şi 
calculul corect al indicatorilor economico-financiari furnizaţi de 
contabilitate reprezintă consecinţa stabilirii reale, prin inventariere, a 
elementelor patrimoniale; 

- prin inventariere se efectuează controlul asupra integrităţi şi 
gestionării patrimoniului, descoperindu-se eventuale nereguli şi 
făcând posibilă stabilirea răspunderilor împotriva persoanelor vinovate 
pentru prejudiciile cauzate. 
 Inventarierea reprezintă mijlocul prin care se realizează 
verificarea faptică a existenţei şi stării elementelor patrimoniale, se 
constată concordanţa dintre realitate şi datele contabilităţii şi se 
asigură totodată, păstrarea integrităţii patrimoniului întreprinderii. 
Inventarierea a apărut odată cu necesitatea administrării bunurilor, cel 
mai vechi inventar datând din secolul 30 î.H.41 Din comparaţia 
informaţiilor din contabilitate cu realitatea constatată prin inventariere 
pot apărea diferenţe în plus sau în minus care se regularizează, 
punându-se astfel de acord contabilitatea cu realitatea constatată la 
inventar. 

Inventarierea se află in strânsă legătură cu celelalte procedee 
ale metodei contabilităţii, documentarea, contul, balanţa de verificare, 

 
41Constantin Demetrescu, Istoria contabilităţii, Bucureşti, 1972, preluare după Nicolae 
Todea, op, cit., p. 158. 
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bilanţul. Astfel,42 toate operaţiunile economice se consemnează în 
documente corespunzătoare, datele din document se înregistrează în 
conturi, exactitatea înregistrărilor din conturi se verifică cu ajutorul 
balanţei de verificare, informaţiile din conturi se confruntă cu 
realitatea şi se pun de acord cu aceasta prin intermediul inventarierii, 
pe baza tuturor acestor lucrări se întocmeşte bilanţul contabil, 
document de sinteză şi informare a utilizatorilor. 
 Sunt supuse inventarierii activele în totalitatea lor şi datoriile. 
Capitalurile proprii se determină prin deducerea datoriilor inventariate 
din activele inventariate, nefiind supuse inventarierii.  

Locul ocupat de inventariere în cadrul contabilităţii este 
confirmat şi de funcţiile ale acestui procedeu, şi anume:  

§ modalitate de determinare a situaţiei nete a patrimoniului, 
potrivit formulei: 

 
Situaţia netă, reală a patrimoniului = 

Active inventariate -Datorii inventariate 
 

§ modalitate de stabilire a rezultatelor obţinute într-un exerciţiu 
financiar, având în vedere momentul efectuării acesteia, de regulă 
finele exerciţiului financiar (modalitate prezentată la un capitol 
anterior): 
 

R = Snf - Sni 
 

§ punct de deschidere şi de închidere a conturilor, prin 
inventariere fiind stabilit existentul elementelor patrimoniale de la 
începutul şi respectiv sfârşitul unui exerciţiu financiar, existent 
reprezentat de soldul iniţial, respectiv soldul final al conturilor.  

§ instrument de control asupra integrităţii patrimoniului, prin 
inventariere fiind constatate diferenţe între datele din contabilitate şi 
realitatea faptică, diferenţe numite, după caz, plusuri sau minusuri de 
inventar. 

 
42 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Bazele contabilităţii agenţilor economici din 
România, Editura Intelcredo, Deva, 1999, p. 256. 
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§ modalitate de identificare a elementelor patrimoniale 
ignorate, necunoscute de către conducerea întreprinderilor, elemente 
care se valorifică fie prin distribuţie, fie prin prelucrare, precum şi 
modalitate de identificare a bunurilor inutilizabile (comenzi sistate, 
creanţe neîncasate) permiţând luarea de măsuri menite să contribuie la 
întărirea disciplinei decontărilor. 

§ modalitate de calcul şi evidenţă a stocurilor, consumurilor 
şi vânzărilor Întreprinderile mici şi mijlocii pot utiliza pentru 
evidenţa stocurilor metoda inventarului intermitent, consumurilor 
diferitelor categorii de stocuri, potrivit acestei metode fiind determinat 
astfel: 
 

E =Si +I - Sf,  unde, 
 

E - ieşirile sau consumurile de stocuri 
Si -  stoc iniţial 
I – intrări de stocuri 
Sf  -  stoc final 
Astfel, determinarea lunară a cheltuielilor cu stocurile materiale 

precum şi a veniturilor din producţia stocată, în condiţiile utilizării 
inventarului intermitent, se realizează prin inventariere. 
 

4.2. Clasificarea inventarierilor 
  

Existenţa mai multor modalităţi de efectuare a inventarierii, 
necesită clasificarea acestora după mai multe criterii, astfel: 

Ø după sfera de cuprindere deosebim inventariere generală şi 
inventariere civilă. 
 Inventarierea generală (totală) cuprinde toate elementele de 
activ şi toate datoriile întreprinderii. Pentru a asigura imaginea fidelă 
prin intermediul situaţiilor financiare, este obligatorie efectuarea 
inventarierii cel puţin o dată pe an, de regulă la finele acestuia. Sunt 
supuse inventarierii totale şi bunurile aflate temporar în întreprindere, 
pentru prelucrare sau păstrare. De asemenea, inventarierea generală a 
patrimoniului trebuie să se execute în anumite situaţii juridice, cum ar 
fi succesiunile. 
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 Inventarierea civilă (parţială) se efectuează ocazional, şi 
cuprinde numai anumite elemente ale patrimoniului întreprinderii. 
Este ocazionată de predări- primiri de gestiune, existenţa unor indicii 
privind pagube, calamităţi sau anumite situaţii juridice.  

Ø după intervalul de timp la care se efectuează, inventarierile 
pot fi: anuale, periodice, ocazionale, inopinate. 

     Inventarierea anuală nu este altceva decât o inventariere 
generală (cuprinde toate elementele patrimoniului) care se efectuează 
înainte de întocmirea documentelor de sinteză contabilă. Deoarece 
inventarierea anuală implică lucrări cu un grad ridicat de complexitate, 
la efectuarea acestei inventarieri se ţine seama de datele stabilite cu 
ocazia inventarierii precedente la care se adaugă rezultatele obţinute în 
urma inventarierii perioadei cuprinse între ultima inventariere şi finele 
exerciţiului financiar. 
 Inventarierea periodică se efectuează pe parcursul anului, 
potrivit unei planificări întocmite de fiecare întreprindere. Frecvenţa 
modificării elementelor patrimoniale este cea care determină 
periodicitatea efectuării inventarierii. Astfel, numerarul din casierie 
este inventariat cel puţin lunar, mărfurile şi ambalajele de două, trei 
ori pe an iar construcţiile pot fi inventariate anual. Rezultă astfel 
parţialitatea inventarierii periodice. 

Inventarierea ocazională este determinată de împrejurări 
speciale cum ar fi: predări-primiri de gestiuni, fuziunea/divizarea 
întreprinderii, solicitarea organelor de control, etc. În funcţie de 
elementele supuse inventarierii, aceste inventarieri pot fi totale sau 
parţiale. 

Inventarierea inopinată deşi se aseamănă cu cea ocazională 
(se face la cererea organelor de control), se deosebeşte de aceasta prin 
faptul că se efectuează fără anunţarea prealabilă a gestionarului, însă 
in prezenţa sa. 

Ø după condiţiile de desfăşurare, deosebim inventarieri ordinare 
şi extraordinare. 

Inventarierea extraordinară se identifică cu inventarierea 
ocazională şi inopinată, iar inventarierea ordinară cu celelalte tipuri 
de inventarieri prezentate. 
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4.3. Etapele inventarierii patrimoniului  
 
Importanţa inventarierii pentru stabilirea situaţiei reale a 

patrimoniului, determină efectuarea acesteia în mai multe etape: 
pregătirea inventarierii, constatarea şi descrierea elementelor 
patrimoniale inventariate, evaluarea elementelor patrimoniale 
inventariate, stabilirea şi regularizarea rezultatelor inventarierii. 
 Pregătirea inventarierii este o etapă importantă de care 
depinde în mare măsură, eficienţa întregii operaţiuni de inventariere. 
Ea presupune luarea unor măsuri de natură organizatorică şi contabilă 
care să asigure desfăşurarea corectă şi în bune condiţii a întregii 
inventarieri. Măsurile de natură organizatorică presupun efectuarea 
următoarelor operaţiuni: 

a. stabilirea comisiei de inventariere care se face prin dispoziţia 
scrisă a conducătorului întreprinderii. Din comisia de inventariere nu 
poate face parte responsabilul pentru gestiunea bunurilor ce urmează a 
se inventaria, acesta fiind cel care urmează a fi verificat, ori 
verificarea obiectivă nu poate fi făcută de cel care este verificat. 

b. sigilarea căilor de acces în gestiuni, cu excepţia locului de unde 
începe inventarierea; 

c. solicitarea unei declaraţii scrise din partea gestionarului. Din 
această declaraţie trebuie să rezulte existenţa sau nu în gestiune a unor 
bunuri pentru care nu a fost făcută recepţia sau pentru care nu s-a 
efectuat înregistrarea in evidenţa operativă, a unor bunuri aparţinând 
altor persoane, ultimele numere de ordine a documentelor privind 
intrarea-ieşirea bunurilor din gestiune. 

d. operaţiile de primire-predare a bunurilor se sistează, iar în cazul 
în care acest lucru nu este posibil, operaţiunile respective se 
efectuează numai în prezenţa comisiei de inventariere. 

e. verificarea şi pregătirea aparatelor de măsură, control şi 
cântărire cu care urmează a se constata existentul faptic pentru 
elementele patrimoniale inventariate; 

f.  sortarea, gruparea şi pregătirea bunurilor ce se vor inventaria 
precum şi a locurilor unde urmează a fi depozitate bunurile 
inventariate.  

Lucrările de natură contabilă care se cer a fi efectuate înainte de 
inventarierea propriu-zisă se referă la: 
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a. aducerea la zi a scriptelor contabile care privesc elementele 
patrimoniale ce urmează a se inventaria,; 

b. verificarea exactităţii înregistrărilor efectuate în conturi, prin 
compararea datelor din evidenţa operativă (de la locul de depozitare al 
bunurilor) cu cele din contabilitate şi stabilirea soldurilor conturilor 
(prin întocmirea balanţei de verificare) pentru a le putea compara cu 
situaţia faptică; 

c. vizarea evidenţelor operative după ultima operaţiune 
înregistrată. 
 Constatarea elementelor patrimoniale inventariate, ca a 
doua etapă în desfăşurarea inventarierii, constă în stabilirea direct la 
fată locului a existenţei, mărimii şi stării reale a elementelor 
patrimoniale. Pentru a realiza acest lucru se folosesc mai multe 
procedee: observarea directă (măsurare, cântărire, numărare, calcule 
tehnice, cubare) pentru bunurile corporale, observarea indirectă pe 
bază de documente (extrase de cont, confirmări) pentru 
disponibilităţile băneşti, bunurile expediate terţilor sau aflate la aceştia 
pentru prelucrare, respectiv pentru creanţe şi datorii. În cazul 
creanţelor şi datoriilor este necesară confirmarea de către terţii faţă de 
care sunt acestea. 
 Particularităţi în ceea ce priveşte constatarea se întâlnesc43 în 
cazul disponibilităţilor din bancă, care se constată pe bază de extras de 
cont cu  ştampila oficială a băncii. De asemenea, imobilele (terenuri şi 
clădiri) se inventariază urmărindu-se, pe lângă existenţa fizică, şi 
documentele care atestă proprietatea întreprinderii asupra acestora. În 
cazul clădirilor, cu ocazia constatării faptice se verifică şi existenţa şi 
funcţionalitatea instalaţiilor necesare funcţionării acestora (electrică, 
termică, sanitară etc). 

Elementele constatate cu ocazia inventarierii se înscriu în liste 
de inventariere care se întocmesc separat pe locuri de păstrare a 
bunurilor, pe categorii de bunuri şi persoane responsabile de 
integritatea lor. Se întocmesc liste de inventariere separate pentru 
bunurile care nu corespund calitativ, pentru cele care aparţin terţilor, 
precum şi pentru bunurile proprii care nu se află în întreprindere în 
momentul efectuării inventarierii. Formatul listei de inventar poate fi 
următorul: 

 
43 Nicolae Todea, op. cit., p. 161. 
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Unitatea……….. 
                   Listă de inventar          

Gestiunea__________              Tabelul nr.8               
Nr. 
crt. 

Denumire
a valorii  
inventa 

riate 

C
O
D 

U
M 

Cantităţi Preţ  
unitar 

Valori 

    Scrip 
tic 

Fap 
tic 

Dif  Scrip 
tic 

Fap 
tic 

Dif 

           

 
 Descrierea elementelor patrimoniale constatate la inventariere 
se face prin precizarea unor date menite să contribuie la identificarea 
bunurilor, cum ar fi: denumirea, felul, natura, codul, cantitatea, 
calitatea, dimensiunile şi alte proprietăţi fizico-chimice necesare. 
 Evaluarea elementelor patrimoniale inventariate se face la 
valoarea actuală (sau valoarea justă) a acestora care se numeşte şi 
valoare de inventar. Valoarea actuală se determină în funcţie de preţul 
pieţei, utilitatea bunului pentru întreprindere, gradul de uzură, 
amplasarea acestuia şi prin comparare cu bunuri similare existente pe 
piaţă. 
 Pentru stabilirea valorii de inventar se pot utiliza mai multe 
baze de evaluare: valoarea actualizată a încasărilor nete viitoare 
(numită şi valoarea capitalizată), valoarea realizabilă (valoarea actuală 
de ieşire), valoarea de înlocuire, valoarea curentă. 
 Valoarea actualizată reprezintă o estimare a valorii prezente 
cu ajutorul viitorului. Bunurilor li se atribuie valoarea corespunzătoare 
fluxurilor de beneficii viitoare pe care utilizarea lor ar aduce-o în 
perioada cuprinsă între momentul evaluării şi sfârşitul vieţii bunului. 
Deoarece această valoare este calculată prin raportarea la viitor, se 
apelează la formula de calcul a dobânzii compuse. 

Valoarea de realizare constă în valoarea pe care întreprinderea 
ar putea să o obţină/înstrăineze prin vânzarea bunului supus evaluării 
sau prin achitarea datoriilor. Pentru active valoarea realizabilă 
reprezintă „valoarea în numerar sau echivalente ale numerarului care 
poate fi obţinută în prezent vânzarea normală a activului”, iar pentru 
datorii „valoarea neactualizată în numerar sau echivalente ale 
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numerarului care trebuie plătită pentru a achita datoriile, potrivit 
cursului normal al afacerilor” 44 
 Valoarea de înlocuire stabileşte valoarea unui bun la nivelul 
costului pe care întreprinderea îl acceptă pentru a dobândi un bun 
similar în condiţiile preţului pieţei în vigoare, iar a unei datorii 
pornind de la valoarea neactualizată în numerar sau echivalente ale 
numerarului, necesară pentru a deconta în prezent obligaţia. 

Valoarea curentă presupune estimarea valorii unui bun fie 
prin aplicarea indicilor de preţ specific asupra valorii din contabilitate, 
fie prin asimilare cu bunuri similare existente pe piaţă şi ţinând seama 
de listele de preţuri a acestora.  

În literatura de specialitate este menţionată ca bază de evaluare 
şi valoarea de întreprindere sau de privare45. Aceasta este o 
combinaţie a valorii de înlocuire, valorii actualizate şi valorii de 
realizare. Ea reprezintă preţul pe care un conducător de întreprindere, 
avizat şi prudent ar consimţi să-l plătească pentru a dobândi bunul sau 
pierderea maximă (costul de privare sau penurie) pe care ar accepta-o 
întreprinderea azi, dacă ar fi lipsită de bunul respectiv. 
 Stabilirea şi regularizarea rezultatelor inventarierii se face 
prin compararea mărimii scriptice a elementelor patrimoniale 
inventariate cu mărimea faptică constatată la inventar. Din aceste 
comparaţii rezultă plusuri sau minusuri de inventar. care se înscriu 
direct pe listele de inventariere. Regularizarea rezultatelor inventarierii 
se realizează diferit in funcţie de natura elementelor patrimoniale la 
care s-au constatat diferenţe şi de cauzele acestor diferenţe. Plusurile 
de inventar se înregistrează  ca şi intrări în patrimoniu, iar diferenţele 
în minus ca şi ieşiri din patrimoniul întreprinderii, având în vedere 
natura elementelor la care s-au constatat diferenţe şi cauzele acestora. 
Acolo unde există posibilitatea creării unor confuzii între sortimente, 
tipuri sau dimensiuni se poate proceda la o compensare a diferenţelor 
în plus de la anumite sortimente cu diferenţele în minus de la alte 
sortimente, fără a se diminua patrimoniul întreprinderii.  

Rezultatele obţinute în urma efectuării inventarierii se 
consemnează într-un proces verbal de inventariere în al conţinut 

 
44 Cadrul General de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, elaborat de Comitetul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, paragraful100. 
45 Oprea Călin, Mihai Ristea, op. cit., p. 192-193. 
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trebuie să se regăsească: perioada şi gestiunile inventariate, persoanele 
care au participat la inventariere, diferenţele în plus sau minus 
constatate, creanţele şi datoriile incerte sau în litigiu. Pe baza acestui 
proces verbal se efectuează înregistrarea plusurilor sau a minusurilor 
în vederea asigurării concordanţei între datele din contabilitate şi 
constatările faptice. 

 
4.4. Necesitatea şi principiile evaluării 
 
Pentru a fi posibilă trecerea de la informaţii individuale, 

exprimate în etalon, natural la informaţii generalizate, exprimate 
valoric, informaţii care prezintă poziţia financiară, performanţele, 
modificările capitalului propriu şi fluxurile de trezorerie ale 
întreprinderii, se impune utilizarea evaluării ca procedeu al metodei 
contabilităţii. Fără recursul la evaluare nu ar fi posibilă realizarea 
obiectului contabilităţii, reprezentat de structurile de activ, datorii, 
venituri, cheltuieli, precum şi de operaţiile economico-financiare care 
produc modificări în masa patrimoniului. 
 Evaluarea reprezintă cuantificarea şi exprimarea în unităţi 
monetare (valorice) prin care metoda contabilităţii determină, cu 
ajutorul etalonului monetar, mărimea elementelor patrimoniale 
exprimate cantitativ.  

Prin evaluare se realizează omogenizarea tuturor informaţiilor 
contabile, fiind astfel posibilă nu numai înregistrarea curentă a 
operaţiunilor economice, ci şi centralizarea şi generalizarea 
elementelor ce formează obiectul contabilităţii. Devine astfel posibilă, 
gruparea şi sistematizarea elementelor patrimoniale într-o formă 
accesibilă înregistrării în conturi, aplicarea unor procedee moderne de 
calculaţie a costurilor, calculul indicatorilor economico-financiari, 
utilizarea balanţelor de verificare, urmărirea echilibrului dintre activ şi 
capitaluri proprii şi datorii, generalizarea informaţiilor contabile cu 
ajutorul situaţiilor financiare, etc. 
 Evaluarea este impusă şi ca urmare a necesităţii asigurării 
concordanţei dintre valoarea reală a bunurilor şi preţurile ataşate 
acestora, dată fiind fluctuaţia acestora, evoluţia raportului de schimb al 
monedei naţionale faţă  de devize. 
 Evaluarea prezintă trei componente:  
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- obiectele evaluării sunt reprezentate de structurile 
patrimoniale şi extrapatrimoniale de activ, de datorii, de venituri, de 
cheltuieli şi în anumite împrejurări şi de elementele de capitaluri 
proprii; 

- unitatea monetară o reprezintă banii cu funcţia lor de măsură 
a valorii.  Pentru evaluare,  unitatea monetară este moneda naţională, 
sau altă monedă în care se ţine contabilitatea.  

- valoarea este rezultatul evaluării şi se exprimă prin preţul 
care se ataşează bunurilor, activelor sau întreprinderilor evaluate. Sunt 
asimilate preţului şi costul şi tariful. Preţul este un raport între 
valoarea economică a elementului supus evaluării şi bani. Costul este 
reprezentat de totalitatea cheltuielilor efectuate pentru obţinerea de 
bunuri economice. Dacă aceste cheltuieli se efectuează pentru 
procurarea de bunuri cu titlu oneros vorbim de cost de achiziţie, iar în 
cazul în care cheltuielile efectuate vizează obţinerea de bunuri din 
producţie proprie, de cost de producţie. Tariful reprezintă echivalentul 
preţului pentru lucrări executate şi servicii prestate. 
 Pentru a fi înregistrate în contabilitate, elementele patrimoniale 
trebuie să fie reflectate unitar şi centralizat fiind astfel necesară 
recunoaşterea acestora. Recunoaşterea elementelor patrimoniale nu se 
poate face decât dacă există probabilitatea intrării/ieşirii în/din 
întreprindere a unui beneficiu economic viitor asociat elementului 
respectiv, iar costului sau valoarea acestuia poate fi evaluată în mod 
credibil. 
  

Principiile evaluării 
  

Întrucât prin evaluarea elementelor patrimoniale se urmăreşte 
furnizarea unei imagini reale asupra patrimoniului, poziţiei financiare 
şi performanţelor întreprinderii, în evaluarea elementelor patrimoniale 
se impune respectarea unor anumite principii, şi anume: 

1. Principiul delimitării obiectului evaluării conform căruia 
obiectul evaluării (care reprezintă însăşi conţinutul evaluării) trebuie 
separat în timp şi în spaţiu de multitudinea fenomenelor şi proceselor 
economice care formează obiectul contabilităţii. Modalităţile de 
evaluare sunt diferenţiate în funcţie de categoriile de bunuri supuse 
evaluării, astfel pentru bunurile de natura mijloacelor fixe se practică 
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metoda analitică de evaluare date fiind caracteristicile individuale ale 
acestora. În schimb, pentru bunurile de natura stocurilor se utilizează 
metoda sintetică de evaluare, aceasta presupunând gruparea bunurilor 
care prezintă caracteristici asemănătoare şi estimarea valorică a 
acestora, global pentru toate bunurile şi nu pentru fiecare în parte. 

2. Principiul exprimării valorii reale a elementelor 
patrimoniale supuse evaluării. Pentru a asigura menţinerea, 
transmiterea şi crearea valorii în toate stadiile circuitului economic 
este necesară ataşarea unei valori reale elementelor patrimoniale 
evaluate. Este motivul pentru care acest principiu mai este cunoscut 
sub denumirea de  principiul valorii reale. Dat fiind caracterul 
abstract al valorii şi existenţa unei anumite diferenţe între preţ şi 
valoare, acest principiu se manifestă mai mult ca o aspiraţie, sarcina 
evaluatorului fiind  minimizarea pe cât posibil a acestor diferenţe. 

3. Principiul utilizării formei de evaluare a elementelor 
patrimoniale în funcţie de scopul urmărit prin evaluare. După cum 
spune şi denumirea, acest principiu subordonează scopului urmărit 
diferitele forme de evaluare utilizate. Vor fi evaluate diferit elementele 
patrimoniale ce urmează a fi vândute faţă de cele care vor fi folosite 
pentru nevoi interne ale întreprinderii. 

4. Principiul influenţei timpului asupra valorii elementelor 
patrimoniale, conform căruia evaluarea se realizează la timpul 
prezent reprezentând puntea de legătură a trecutului cu viitorul. La 
intrarea în patrimoniu categoriile patrimoniale se bazează pe costul 
istoric iar la ieşire pe preţul de vânzare. 

Nu se poate vorbi de principiile evaluării decât în relaţie cu 
principiile generale ale contabilităţii, influenţă mai mare având 
principiul prudenţei, principiul costului istoric şi principiul 
permanenţei metodelor. 
 Potrivit principiului prudenţei evaluarea elementelor 
patrimoniale trebuie să ţină seama de riscuri viitoare care pot afecta 
desfăşurarea activităţii întreprinderii în viitor. Astfel, nu trebuiesc 
supraapreciate activele şi veniturile şi nici subapreciate datoriile şi 
cheltuielile.  Prin respectarea acestui principiu se evită transferul în 
viitor a incertitudinilor prezentului. 
 Principiul costului istoric presupune înregistrarea elementelor 
patrimoniale la costurile de origine consemnate în documentele 
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justificative. Dacă factori conjuncturali fac ca ulterior, prin costul 
istoric, să fie denaturată imaginea prezentată de către contabilitate 
privind poziţia financiară, performanţele, modificarea situaţiei 
capitalului propriu şi fluxurile de trezorerie ale întreprinderii, costul 
istoric este substituit prin alte preţuri sau modificat prin reevalueare. 
 Principiul permanenţei metodelor presupune continuitate în 
aplicarea metodelor de evaluare în timp, asigurându-se astfel 
comparabilitatea informaţiilor rezultate în urma evaluării atât în tot 
cursul exerciţiului financiar cât şi de la un exerciţiu financiar la altul. 
 

4.5. Felurile, momentele şi formele evaluării 
elementelor patrimoniale  

 
Pentru a stabili felurile evaluării vom avea în vedere mai multe 

criterii de clasificare a acestora şi anume: obiectul supus evaluării, 
scopul urmărit prin evaluare şi modul de efectuare în timp a evaluării, 
împrejurările care fac evaluarea elementelor patrimoniale absolut 
necesară. 

q în funcţie de obiectul evaluării deosebim: 
- evaluări de întreprinderi: 
- evaluări de active (subunităţi care funcţionează independent); 
- evaluări de active necorporale 
- evaluări de bunuri sau grupe de bunuri; 

q în funcţie de scopul urmărit prin evaluare putem vorbi de: 
 - evaluări contabile care răspund unor necesităţi contabile; 
 - evaluări administrative stabilite de către administraţie în 
scopuri fiscale sau de către executiv pentru a actualiza valoarea 
capitalului de stat; 
 - evaluări economice care urmăresc individualizarea bunurilor, 
activelor sau întreprinderii în funcţie de evoluţia piaţei; 

q după modul de efectuare în timp a evaluării (periodicitatea 
evaluării) întâlnim: 

 -  evaluări curente (la intrarea şi ieşirea  în/din patrimoniu); 
 - evaluări periodice (la inventariere, la închiderea exerciţiului 
financiar); 

q după împrejurările care fac evaluarea elementelor 
patrimoniale absolut necesară: 
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 -  evaluări realizate la schimbarea proprietarului unei 
întreprinderi, a unei părţi dintr-o întreprindere sau chiar a unui bun; 
 - evaluări făcute în intenţia de majorare a capitalului social al 
întreprinderii; 
 - evaluări făcute în intenţia de cotare la bursă a întreprinderii; 
 - evaluări făcute cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării 
întreprinderii; 
 - evaluări  realizate în anumite situaţii juridice (succesiunile, 
partajele)  

Pentru a asigura imaginea fidelă a poziţiei financiare, 
performanţei, fluxurilor de trezorerie şi a modificărilor capitalurilor 
proprii, deci a realităţii economice reglementările contabile actuale46 
prevăd patru momente ale evaluării: la data intrării în patrimoniu, la 
data ieşirii din patrimoniu, la inventar şi la închiderea exerciţiului 
financiar. 
 1. Evaluarea la data intrării în patrimoniu, este o evaluare 
curentă care presupune înregistrarea bunurilor sau valorilor care intră 
in patrimoniu la valoarea de intrare numită valoare contabilă sau 
valoare de înregistrare. 
      În funcţie de modul în care sunt dobândite, bunurile sunt evaluate 
la cost de achiziţie, cost de producţie, valoare de aport, valoare de 
utilitate, valoare justă. Aceste valori sunt denumite reguli ale costului 
istoric şi sunt întâlnite în reglementările contabile armonizate cu 
Directivele europene Standardele Internaţionale de Contabilitate sub 
genericul „Tratamente contabile.” Costul istoric reflectă valoarea reală 
a elementelor patrimoniale la data intrării lor în întreprindere. 

Vom detalia în cele ce urmează posibilităţile pe care le are o 
întreprindere pentru a-şi procura bunurile de care are nevoie în 
realizarea obiectului său de activitate şi modalităţile de evaluare în 
funcţie de aceste posibilităţi. Astfel,  

- bunurile care sunt procurate cu titlu oneros (pentru care 
întreprinderea trebuie să dea un echivalent valoric) sunt evaluate la 
intrarea în patrimoniu la costul de achiziţie. Costul de achiziţie este 

 
46 Articolele 7 şi 9 din Legea contabilităţii republicată, secţiunea a 5-a  din OMFP 94/2001 
privind reglementările contabile armonizate ci Directiva a IV a Comunităţii Economice 
Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, secţiunea a–3-a  a OMFP 
306/2002 privind Reglementările contabile simplificate armonizate cu Directivele 
europene. 
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format din preţul de cumpărare, cheltuielile transport şi punere în 
funcţiune precum şi taxe nerecuperabile. Prezintă particularităţi 
valorile mobiliare(acţiuni, obligaţiuni), al căror cost de achiziţie al 
valorilor mobiliare este similar cu preţul de cumpărare, celelalte 
cheltuieli fiind imputate cheltuielilor de exploatare. Oprea Călin şi 
Mihai Ristea47 utilizează noţiunea de preţ de achiziţie pentru evaluarea 
titlurilor de valoare la intrarea în patrimoniu. 

- bunurile obţinute din producţie proprie sunt evaluate la costul 
de producţie Costul de producţie este constituit din suma costurilor 
de achiziţie a bunurilor materiale încorporate în bunul care se produce, 
cheltuielile de prelucrare directe şi o cotă de cheltuieli indirecte 
raţional repartizată.  

Trebuie precizat că pentru bunurile de natura activelor 
imobilizate, procurate/ obţinute pe calea împrumuturilor, costul de 
achiziţie respectiv costul de producţie, poate cuprinde şi unele 
cheltuieli de natură financiară (cheltuielile cu dobânzile) dacă acestea 
sunt direct legate de achiziţia, construcţia sau producţia unui activ 
imobilizat. Cheltuielile anterior amintite constituie costul îndatorării 
întreprinderii. De asemenea, costul de achiziţie sau/şi de producţie 
mijloacelor fixe include şi costurile estimate de demontarea şi mutarea 
acestora, respectiv de restaurare a amplasamentului la sfârşitul duratei 
de viaţă a mijlocului fix. 
 - bunurile obţinute cu titlu gratuit sau prin donaţie se evaluează 
la valoarea de utilitate. Valoarea de utilitate este preţul pe care o 
întreprindere ar fi dispusă să-l plătească pentru a obţine un bun care 
prezintă caracteristici similare cu bunul evaluat. În stabilirea valorii de 
utilitate se are în vedere preţul pieţei unor bunuri similare, starea fizică 
a bunului primit gratuit sau prin donaţie şi amplasamentul acestuia. 

- bunurile aduse ca aport în natură la capitalul social al 
întreprinderii, se evaluează la valoarea de aport. Deşi pentru această 
categorie de bunuri întreprinderea are anumite obligaţii, definiţia 
valorii de aport coincide cu cea a valorii de utilitate. 
  - bunurile dobândite prin schimbul cu alte bunuri se evaluează 
la valoarea justă. Valoarea justă este definită ca fiind suma la care 
poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie, 

 
47 Oprea Călin şi Mihai Ristea, Bazele contabilităţii, Editura Genicod, Bucureşti, 2002, p. 
201. 
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între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în 
care preţul este determinat obiectiv. 
 - creanţele şi datoriile se evaluează la valoarea nominală. 
Valoarea nominală reprezintă valoarea echivalentelor de primit în 
schimbul creanţei, respectiv de cedat  în schimbul datoriei şi rezultă 
din documentele în care sunt consemnate acestea.  

Pentru activele circulante materiale se poate utiliza şi un preţ 
standard, prestabilit pentru a fi evaluate la intrarea în patrimoniu. 
Preţul standard se determină ca medie a preţurilor practicate anterior.  
Diferenţele dintre preţul standard şi costul de achiziţie sau de 
producţie, trebuiesc evidenţiate distinct în contabilitate. 

În comerţul cu amănuntul pentru evaluarea la intrare a 
bunurilor se utilizează metoda preţului cu amănuntul. Preţul cu 
amănuntul este format din costul de achiziţie la care se adaugă marja 
comerciantul şi taxa pe valoarea adăugată 
 2. Evaluarea la ieşirea din patrimoniu sau la darea in 
consum se realizează, de regulă, la valoarea de intrare, contabilă a 
acestora sau o valoare substituibilă acesteia.  
 În cazul stocurilor, se impune însă efectuarea distincţiei între 
stocurile identificabile şi cele aşa zis fungibile (la care riscul de 
confuzie este ridicat, neexistând o diferenţiere substanţială între 
bunuri). Dacă în primul caz se aplică regulile amintite, în cazul 
bunurilor fungibile nu există posibilitatea identificării valorii contabile 
de intrare, fiind necesară aplicarea uneia din următoarele metode:. 
 - metoda costului mediu ponderat, cost care se determină ca 
raport între valoarea bunurilor existente şi a celor intrate în patrimoniu 
şi cantităţile de bunuri existente şi intrate în patrimoniu, potrivit 
formulei: 
 

Cmp =  ,  unde 

 
Cmp - cost mediu ponderat;  
q - cantităţi existente şi intrate în stoc;  
p - preţuri ale bunurilor existente şi a celor intrate în stoc; 

 În funcţie de opţiunea unităţii patrimoniale, costul mediu 
ponderat poate fi calculat înainte de fiecare ieşire sau numai la 
sfârşitul unei perioade gestionare (lună, trimestru, an). 

å
å

q

qxp
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 - metoda FIFO (primul intrat - primul ieşit) presupune 
evaluarea bunurilor ieşite din gestiune  în ordinea de intrare a acestora. 
Astfel, primei cantităţi ieşite i se va atribui costul de achiziţie sau de 
producţie al primei cantităţi intrate, până la epuizarea cantităţilor din 
prima intrare, după care se va trece la intrarea următoare, până la 
epuizarea stocului respectiv. 
 - metoda LIFO (ultimul intrat - primul ieşit) potrivit căreia 
evaluarea ieşirilor bunurilor care ies din gestiune se face la preţul 
intrărilor, însă în ordinea inversă de intrare a acestora. Astfel, primei 
cantităţi ieşite i se atribuie costul de achiziţie sau de producţie a 
ultimei cantităţi intrate, după care se va trece la intrarea precedentă 
până la terminarea stocului respectiv. 
 - metoda costului standard se utilizează în cazul în care la 
intrarea în patrimoniu bunurile au prestabilită valoarea de înregistrare, 
şi potrivit faptului că la ieşirea din patrimoniu bunurile sunt evaluate 
la valoarea de înregistrare, acelaşi cost standard (prestabilit) este 
folosit şi pentru evaluarea la ieşire a respectivelor bunuri.  

3. Evaluarea la inventariere (periodică). La inventariere 
elementele patrimoniale se evaluează  la  valoarea actuală sau de 
utilitate numită şi valoare de inventar. Valorile menţionate se 
determină având în vedere preţul pieţei, starea fizică şi utilitatea 
bunurilor în întreprindere. 

Inventarierea are două obiective principale:48 
a) constatarea existenţei şi stării reale a elementelor 

patrimoniale şi punerea de acord a situaţiei scriptice cu realitatea 
faptică prin înregistrarea diferenţelor cantitative şi valorice; 

b)  estimarea potenţialului elementelor patrimoniale  în 
funcţie de preţurile zilei şi utilitatea lor la încheierea exerciţiului. 

Pentru realizarea primului obiectiv bunurile sunt evaluate la 
valoarea contabilă care permite asigurarea comparabilităţii 
informaţiilor din contabilitate cu cele obţinute in urma inventarierii, 
iar pentru a realiza cel de al doilea obiectiv bunurile sunt evaluate la 
valoarea actuală sau de inventar. Pentru creanţe valoarea actuală este 
valoarea probabilă de încasat, iar pentru datorii valoarea probabilă de 
plătit. Valorile mobiliare au valoarea actuală egală cu valoarea din 

 
48 Mihail Epuran, Valeria Băbăiţă, Teoria generală a contabilităţii, Editura Mirton, 
Timişoara, 2000, p.110. 
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bursă (dacă sunt cotate la bursă) sau cu valoarea ce s-ar obţine din 
vânzarea lor (dacă nu sunt cotate la bursă). Pentru materii prime şi 
materiale valoarea actuală este reprezentată de costul de înlocuire al 
acestora, iar pentru produse finite şi mărfuri de valoarea netă de 
realizare. Producţia neterminată se evaluează fie prin metoda directă 
(valoarea componentelor încorporate şi  costul stadiilor de prelucrare) 
fie prin metoda contabilă (diferenţa dintre cheltuielile totale de 
producţie şi costul efectiv al produselor finite). 

4. La închiderea exerciţiului prin întocmirea situaţiilor 
financiare, valoarea de intrare (contabilă) a imobilizărilor se compară 
cu valoarea de inventar (actuală) stabilită în urma inventarierii. În 
urma acestei comparaţii pot să rezulte: 

- plusuri de valoare între valoarea de inventar (Vi) şi valoarea 
contabilă (Vc), care sunt tratate diferit în contabilitate, în funcţie de 
apartenenţa elementului patrimonial în cauză,  respectându-se astfel 
principiul prudenţei; 

 
                    Activ                 (Vi) > (Vc)                         Pasiv  
Nu se efectuează înregistrări 
contabile; se asigură menţinerea 
înregistrării activelor la valoarea 
contabilă. 

Se constituie provizioane pentru 
riscuri şi cheltuieli care se 
evidenţiază distinct, datoriile 
rămânând la valoarea lor de intrare. 

 
- minusuri de valoare între valoarea de inventar (Vi) şi valoarea 

contabilă (Vc), care se înregistrează de asemenea diferit în funcţie de 
natura elementului patrimonial. 

     
                    Activ                    Vi) < (Vc)                         Pasiv  
În funcţie de natura deprecierii se 
înregistrează fie o amortizare 
(depreciere ireversibilă) fie un 
provizion de depreciere (depreciere 
reversibilă). 

Nu se efectuează înregistrări în 
contabilitate 

 
 De menţionat că Standardele Internaţionale de Contabilitate 
definesc valoarea contabilă fiind „valoarea la care un activ este 
recunoscut în bilanţ după scăderea amortizării cumulate până la acea 
dată precum şi a pierderilor cumulate din depreciere.”  Există riscul 
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unor confuzii în înţelegerea sensului acestei expresii, dat fiind faptul 
că sub aceeaşi denumire se află două valori distincte şi anume: 
valoarea la care se înregistrează/evaluează bunurile la intrarea în 
patrimoniu şi valoarea netă contabilă respectiv valoarea la care se 
înregistrează bunurile la finele exerciţiului financiar cu ocazia 
întocmirii situaţiilor financiare, care poate coincide sau nu (în cazul 
existenţei unor deprecieri de valoare) cu valoarea de intrare. 
 

4.6. Costurile, preţurile şi tarifele folosite în evaluarea 
patrimoniului 

 
Preţul este expresia bănească a valorii fără de care nu s-ar putea 

realiza procesele de reglare economică, nu ar putea fi alocate 
resursele, nu ar putea fi luate deciziile agenţilor economici. Preţul se 
constituie într-un instrument complex care  măsoară un bun sau 
serviciu în expresie bănească. Printre funcţiile preţului menţionăm49: 
funcţia de evaluare a cheltuielilor şi rezultatelor, funcţia de informare, 
funcţia de stimulare a producătorilor, funcţia de distribuire a 
veniturilor etc. Rezultă astfel, importanţa deosebit de mare pe care o 
au preţurile din punct de vedere al contabilităţii. În evaluare alături de 
preţuri se mai folosesc şi costurile şi tarifele pe care le-am definit  
într-un subcapitol anterior. Împreună, preţurile, costurile şi tarifele 
formează baza stabilirii valorii elementelor patrimoniale.  
 În ceea ce priveşte costurile, acestea pot fi (dacă avem în 
vedere clasificarea din punct de vedere al evaluării elementelor 
patrimoniale, în practică întâlnindu-se o varietate de costuri): cost de 
producţie, cost de achiziţie, cost de desfacere (cost complet sau 
comercial).  

Costul de producţie (Cp) este expresia efortului făcut de o 
întreprindere pentru a realiza un bun, un serviciu sau o lucrare şi se 
compune din costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor 
consumate în procesul de producţie şi cheltuielile de prelucrare al 
acestor materii prime şi materiale: 

 
Cp = Camp + Cam + Chp, unde 

 
49 Gheorghe Creţoiu, Viorel Cornescu, Ion Bucur, Economie politică, Casa de Editură şi 
Presă  Şansa SRL, Bucureşti, 1993, p.111-112. 
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Cp – costul de producţie 
Camp – costul de achiziţie al materiilor prime 
Cam - costul de achiziţie al materialelor 
Chp – cheltuieli de prelucrare (cheltuieli directe + cota de 

cheltuieli indirecte) 
 Costul de achiziţie (Ca) cuprinde toate cheltuielile efectuate de 
întreprindere pentru procurarea de bunuri de la terţi şi pentru punerea 
acestora în stare de funcţionare. Se determină astfel: 
 

Ca = Pc + Chta+ Tn, unde 
 

Ca  - costul de achiziţie 
Pc – preţul de cumpărare 
Chta- cheltuieli de transport- aprovizionare 
Tn – taxe nerecuperabile 
Costul complet (Cc)se formează prin adăugarea la costul de 

producţie a cheltuielilor de desfacere: 
 

Cc = Cp + Chd ,unde 
 

Cc - costul complet 
Cp - costul de producţie 
Chd – cheltuieli de desfacere 
Dacă avem în vedere procesul de circulaţie a bunurilor de la 

producător la consumator deosebim preţuri ale producătorilor şi 
preţuri ale comercianţilor. 

Preţul producătorului se formează din costul de desfacere dau 
comercial la care se adaugă profitul producătorului şi anumite 
categorii cu taxe sau impozite speciale (accize), pe care producătorii 
trebuie să le includă în costuri. Acest preţ mai este numit preţ de 
livrare şi se stabileşte potrivit formulei: 
 

PL = Cc ++ T+ Pp, unde 
 

PL - preţul de livrare 
Cc -  costul complet 
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T - elemente de impozite speciale 
  Pp - profitul producătorului 
 Preţul comerciantului se diferenţiază in funcţie de felul 
comerciantului. Astfel dacă comerciantul (distribuitorul) este 
angrosist, acesta va practica preţul de vânzare cu ridicata, iar dacă este 
detailist preţul de vânzare cu amănuntul.  

Indiferent însă dacă sunt angrosişti sau detailişti, comercianţii 
care preiau bunurile de la producători la preţul de livrare, urmăresc ca 
din revânzarea acestora să recupereze atât costul de achiziţie şi 
propriile cheltuieli cât şi obţinerea unui anumit profit. Astfel, la preţul 
de livrare aceştia adaugă adaosul comercial sau marja comerciantului, 
obţinându-se preţul de vânzare cu amănuntul: 

 
PVA = PL + A, unde 

 
PVA - preţul de vânzare cu amănuntul 
 PL - preţul de livrare 
A – adaosul comercial  
În comerţul cu amănuntul preţul de vânzare cuprinde şi taxa pe 

valoarea adăugată. De regulă, preţurile nu includ taxa pe valoarea 
adăugată - TVA, motiv pentru care acest preţ este un preţ brut. Taxa 
pe valoarea adăugată este un impozit indirect perceput asupra 
livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii, transferului proprietăţii 
bunurilor, taxă care este  plătită de consumatorul final fiind numită şi 
taxă de consumaţie. În unităţile de comerţ cu amănuntul, preţul 
practicat este preţul de vânzare cu amănuntul şi TVA, stabilit astfel: 

 
PVAtva = PL + A + TVA, unde 

 
PVAtva- preţul de vânzare cu amănuntul şi TVA 
 PL - preţul de livrare 
A – adaosul comercial  
TVA – taxa pe valoarea adăugată 
Tarifele sunt elemente băneşti, reprezentate de contravaloarea 

serviciilor şi lucrărilor prestate de către întreprinderi specializate către 
alte întreprinderi şi către populaţie. Deoarece nu necesită cheltuieli de 
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desfacere, tarifele se formează similar preţurilor însă  pornind de la 
costurile de producţie. 

 
4.7. Reevaluarea în contabilitate 
 
Reevaluarea reprezintă operaţiunea de modificare a valorii din 

contabilitate a elementelor patrimoniale, îndeosebi imobilizărilor 
corporale şi a celor financiare, cu valoarea justă (actuală) a acestora 
din momentul reevaluării. Până în anul 1999 reevaluarea se putea 
efectua numai în urma unor dispoziţii legale exprese. După această 
dată, terenurile şi construcţiile pot fi reevaluate la finele fiecărui an, 
dacă rata inflaţiei din anul respectiv depăşeşte 5%.  

În urma operaţiunii de reevaluare rezultă diferenţe valorice care 
sunt tratate diferit, după cum în urma reevaluării rezultă un plus sau 
un minus de valoare. 
 Prin reevaluare rezultă, de regulă plusvaloare, care se reflectă în 
structura capitalurilor proprii ca rezerve din reevaluare sau ca un venit 
care compensează descreşterea de valoare recunoscută anterior. Dacă 
totuşi, în urma reevaluării rezultă minusvalori acestea sunt tratate fie 
ca o cheltuială (atunci când nu există rezerve din reevaluare anterior 
constituite), fie  ca o diminuare a rezervei din reevaluare, care, la 
rândul său determină diminuarea capitalurilor proprii. 
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Capitolul 5. 
Dubla reprezentare a patrimoniului cu ajutorul 

bilanţului contabil 
  

5.1. Definirea, trăsăturile, funcţiile şi rolul bilanţului 
contabil 

 
Denumirea de bilanţ pare să fi existat încă din anul 1408 în 

registrele unei bănci din Genova, deşi după unii istorici50 (Dessimoni, 
Brambilla) bilanţul ar fi fost folosit încă din anul 1340 în 
contabilitatea comunei Genova, din 1341 în Florenţa şi din anul 1368 
la Roma. 

Bilanţul poate fi analizat sub două aspecte: 
- ca procedeu al metodei contabilităţii, care serveşte pentru 

explicarea mecanismului partidei duble; 
- ca document contabil de sinteză care prezintă situaţia 

patrimonială la un moment dat, precum şi rezultatele obţinute de 
întreprindere şi care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei 
financiare, performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie ale 
întreprinderii. 
 Vom analiza în acest capitol numai primul aspect al bilanţului, 
acela de procedeu al metodei contabilităţii. 

Etimologic noţiunea de bilanţ îşi are originea în particulele 
latine "bi" şi "lanx", ceea ce corespunde noţiunii de cântar cu două 
talere, presupuse a fi în echilibru. De la aceste cuvinte s - a format 
termenul italian „bilancio” care are aceeaşi semnificaţie. Prin urmare, 
bilanţul este considerat o balanţă cu două talere pe care se găsesc 
cele două structuri ale patrimoniului (activul, pe de o parte, 
capitalurile proprii şi datoriile pe de alta) întreprinderii ale căror 
valori sunt de mărime egală.  
 Pentru a cunoaşte situaţia economico-financiară a întreprinderii 
este necesară prezentarea sub dublu aspect a patrimoniului. Şi aceasta 
deoarece pentru a reflecta, urmării şi controla averea unei întreprinderi 
nu este suficientă cunoaşterea numai a modului de utilizare a bunurilor 

 
50 Constantin Demetrescu, Istoria contabilităţii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1972, p. 131. 
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materiale şi băneşti ci şi a relaţiilor de proprietate, deci a regimul 
juridic al acestor bunuri. Astfel, dacă avem în vedere aspectul concret, 
patrimoniul poartă denumirea de active, iar dacă avem în vedere 
aspectul abstract de „pasiv”. Bunurile materiale şi băneşti au un rol 
activ în derularea proceselor economice participând nemijlocit în 
cadrul acestora, pe când capitalurile proprii şi datoriile nu participă 
nemijlocit la procesele economice, având un rol pasiv, modificarea lor 
fiind efectul modificării elementelor patrimoniale de activ. 

Bilanţul are, deci, două părţi, o parte care cuprinde mijloacele 
materiale şi băneşti numită activ şi o parte care cuprinde sursele de 
provenienţă a mijloacelor economice numită pasiv. Cele două părţi se 
egalează reciproc şi sunt conţinute de fiecare din cele două talere ale 
balanţei de care aminteam anterior.  
 Modelul cel mai simplu de bilanţ se prezintă astfel: 
 

Bilanţ 

ACTIV (Bunurile economice) PASIV (Surse de provenienţă) 

 
Bilanţul consemnează şi rezultatul obţinut de întreprindere. 

Acest rezultat poate fi pozitiv, materializat în profit, şi prezentat în 
pasivul bilanţier ca echivalent valoric al creşterii bunurilor economice, 
sau negativ, materializat în pierdere şi prezentat în partea de activ a 
bilanţului ca echivalent valoric al creşterii surselor de provenienţă a 
bunurilor economice. Având în vedere aceste menţiuni, bilanţul se 
prezintă astfel: 
  

Bilanţ 
ACTIV PASIV 

Bunurile economice 
Pierdere 

Sursele de provenienţă 
Profit 

 
 De la prima definiţie a bilanţului de „cântar al averii” acesta a 
făcut obiectul unor permanente preocupări, atât teoretice cât şi 
practice, preocupări axate îndeosebi pe evaluarea posturilor din bilanţ 
şi extinderea funcţiei sale informaţionale. 
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Vom reda mai multe definiţii ale bilanţului întâlnite în literatura 
de specialitate51.  
  Mihai Ristea analizând bilanţul prin prisma teoriei modelării, 
consideră că acesta „este simultan un model global şi structural, prin 
intermediul căruia se asigură o reprezentare a patrimoniului pornind 
de la părţile componente ale acestuia către caracteristicile de 
ansamblu”.  
 „Bilanţul este forma întrebuinţată de practica vieţii economice, 
pentru prezentarea scrisă a averii, a obligaţiilor, a capitalului propriu, 
cum şi a folosirii averii şi înlocuirii sale după norme care s-au dovedit 
utile unei conduceri eficiente” (Walter le Coutre). 
 „Bilanţul este o reprezentare ordonată, după principiul contului 
şi sub formă de cont, a capitalului primit şi folosit într-o perioadă de 
către o întreprindere” (H. Nicklisch). 
 „Bilanţul este un rezumat al situaţiei averii 
întreprinderii”(F.Reinhardt). 
 „Bilanţul este un calcul specific întocmit cu ocazia şi pentru 
căutarea unor mărimi” (W.Rieger). 
 „Bilanţul este un mijloc de calcul şi reprezentare a veniturilor şi 
cheltuielilor, încasărilor şi plăţilor, deci de prezentare în dinamică a 
rezultatelor activităţii întreprinderii” (Emil Schmalenbach). 
 „Bilanţul este expunerea şi demonstraţia succintă şi clară a 
tuturor mişcărilor prin care a trecut patrimoniul întreprinderii într-o 
perioadă de timp” (Francesco Villa).  
 „Bilanţul este prezentarea sumară a inventarului întreprinderii 
sub forma unui tablou similar structurii contului” (Ion Evian). 
 „Bilanţul este situaţia patrimonială definitivă prezentând în 
formă contabilă activul şi pasivul patrimonial împreună cu rezultatele 
modificărilor lui” (Sp. Iacobescu). 

Constantin Demetrescu52 dă două definiţii bilanţului şi anume: 
§ Definiţia generală a bilanţului: bilanţul este situaţia 

patrimonială definitivă, prezentând  în forma contabilă activul şi 
pasivul patrimoniului cuiva, împreună cu rezultatele ce au modificat 
forma iniţială. 

 
51 Nicolae Todea, op. cit., p. 59. 
52 Constanţin Demetrescu, op. cit., p. 321. 
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§ Definiţia contabilă bilanţului: bilanţul este contul patrimoniului 
unei persoane, alcătuit pe activ şi pasiv din soldurile situaţiei finale a 
tuturor conturilor deschise unui element de patrimoniu.  
 Bilanţul se prezintă fie sub forma unui cont în care se 
sintetizează situaţia finală a tuturor conturilor din contabilitate, fie sub 
forma unui tabel în care datele conturilor sunt prelucrate şi prezentate 
potrivit normelor legale sau potrivit intereselor economico-financiare 
ale entităţilor patrimoniale.53  
 Ca urmare a multitudinii definiţiilor prezentate este foarte greu 
să concluzionăm cu privire la cea mai completă definiţie dată 
bilanţului. Oprea Călin şi Mihai Ristea54 încearcă să sistematizeze 
într-o definiţie toate aceste abordări cu privire la noţiunea de bilanţ. 
Astfel: „prin raportare la tot ceea ce este carte de contabilitate, 
bilanţul este definit ca un tablou al situaţiei patrimoniului care 
prezintă în unităţi monetare mărimea valorică a bunurilor economice, 
în corelaţie cu sursele lor de finanţare, precum şi rezultatul obţinut”. 

Bilanţul contabil are, astfel, o serie de  trăsături:55 
- prezintă patrimoniul agentului economic aşa cum este 

reflectat în contabilitate, adică în mod dual: bunurile economice în 
activ, iar drepturile şi obligaţiile în pasiv; 

- între activul şi pasivul bilanţier există o egalitate valorică 
permanentă, egalitate numită bilanţieră; 

- pentru elementele patrimoniale de activ se formează posturi 
de activ, iar pentru elementele patrimoniale de pasiv se formează 
posturi de pasiv. 
 Având un rol deosebit de important pentru sistemul 
informaţional al întreprinderii bilanţul contabil îndeplineşte mai multe 
funcţii: funcţia de generalizare, funcţia de informare şi funcţia de 
analiză. 
 Funcţia de generalizare este expresia momentului final al 
fluxului de prelucrare a informaţiilor contabile. În acest moment sunt 
asamblate toate valenţele contabilităţii în partidă dublă obţinându-se 
date care centralizează şi generalizează toate informaţiile economico-

 
53 Constantin Demetrescu, op. cit., p. 327. 
54 Oprea Călin, Mihai Ristea, op. cit., p. 62. 
55 Iacob Petru Pântea, Managementul contabilităţii româneşti, Editura Intelcredo, Deva, 
1999, p. 32. 
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financiare la nivelul fiecărei întreprinderi şi de aici la nivelul 
economiei naţionale. 

Funcţia de informare a bilanţului este foarte importantă 
pentru definirea locului pe care bilanţul îl ocupă în sistemul 
informaţional economic. Funcţia de informare are o latură internă, 
bilanţul oferind informaţii cu privire la felul şi mărimea bunurilor 
economice, proporţia în care acestea sunt finanţate din surse proprii şi 
străine, rezultatul exerciţiului financiar, cât şi o latură externă prin 
care bilanţul furnizează informaţiile necesare pentru diferite categorii 
de utilizatori56: investitorii, salariaţii, creditorii financiari, furnizorii şi 
alţi creditori comerciali, clienţii, guvernele şi instituţiile sale, precum 
şi publicul.  

În plus, pentru  realizarea deplină a funcţiei de informare, 
informaţiile din bilanţ trebuie să fie57 relevante, credibile, să reprezinte 
fidel rezultatele şi poziţia financiară a întreprinderii, neutre, prudente 
şi complete.  
 Funcţia de analiză este  o continuare şi o adâncire a funcţiei de 
informare şi care se bazează pe reliefarea factorilor de influenţă a 
fenomenelor şi proceselor care au avut loc în întreprindere anterior 
întocmirii bilanţului. Această funcţie se realizează prin verificarea 
corelaţiilor bilanţiere (atât în ceea ce priveşte bilanţul propriu-zis, cât 
şi între acesta şi celelalte componente ale complexului bilanţier), 
calculul unor indicatori care exprimă situaţia financiară a 
întreprinderii (lichiditatea generală, solvabilitatea, gradul de îndatorare 
etc.), analiza factorilor cu influenţa negativă asupra activităţii 
întreprinderii.  

 Acceptat ca situaţie care redă capitalurile proprii prin diferenţa 
între active şi datorii, se consideră că bilanţul furnizează informaţiile 
privind natura şi sumele investite în resursele întreprinderii, obligaţiile 
ei faţă de creditori precum şi partea capitalurilor proprii în resursele 
întreprinderii. Rolul bilanţului este multiplu, putând fi sintetizat 
astfel:58 

 
56 Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, elaborat de Comitetul 
pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate, punctul 9. 
57 OMFP 94/2001 privind reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV a 
Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, 
secţiunea 3 –a, punctul 3.5. 
58 Niculae Feleagă, Controverse contabile, Editura Economică, Bucureşti, 1996, p. 127. 
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- contribuie la furnizarea bazei informaţionale privind evaluarea 
structurii capitalului întreprinderii, determinarea lichidităţii şi 
flexibilităţii sale financiare; 

- completează informaţiile privind componenţa rezultatului; 
- permite formularea de judecăţi de valoare privind riscul pe 

care şi-l asumă o întreprindere; 
- face posibilă evaluarea mişcărilor viitoare de trezorerie. 
Astfel, bilanţul descrie la o anumită dată diferitele resurse 

financiare de care dispune o întreprindere şi utilizarea care este dată 
acestor resurse, fiind o reprezentare sub formă de existente a 
elementelor fizice sau financiare ce caracterizează o întreprindere, 
reprezentare ce pune în lumină efectele exercitate asupra situaţiei 
prezente de deciziile trecute. 

 
 

5.2. Prezentarea prin bilanţ a structurii patrimoniului 
 
Relaţiile dintre structurile patrimoniale la un moment dat 

precum şi mişcările de valori economice sunt reliefate respectând 
raportul de echivalenţă între doi termeni:59 destinaţia/alocarea 
(investirea)/utilizarea valorilor pe de o parte, provenienţa 
/finanţarea/resursa valorilor, pe de altă parte. 

Bilanţul grupează şi sistematizează trăsăturile comune şi 
generale ale structurilor de patrimoniu. În raport cu destinaţia 
valorilor economice şi gradul de lichiditate, activele sunt grupate în 
active imobilizate şi active circulante, care la rândul lor sunt 
diferenţiate în imobilizări corporale, necorporale şi financiare. În ceea 
ce priveşte „pasivul” gruparea vizează căile de formare  a surselor de 
finanţare – provenienţa acestora (surse proprii şi surse străine) şi 
gradul de exigibilitate al acestora (permanente şi curente). 
Sistematizarea informaţiilor prezentate în bilanţ se realizează în trei 
trepte, astfel: 

- grupa, care grupează după criterii generale elementele 
patrimoniale (active imobilizate, active circulante, active de 
regularizare, capitaluri proprii, datorii, provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli); 

 
59 Oprea Călin, Mihai Ristea, op. cit., p. 26. 
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- capitolul, reprezintă cea dea doua treaptă, care grupează 
elementele patrimoniale după caracteristici mai amănunţite, 
reprezentând o clasificare/ sistematizare în cadrul grupei (spre 
exemplu în cadrul grupei active imobilizate se întâlnesc capitolele 
imobilizări corporale, necorporale şi financiare); 

- postul, reprezintă ultima treaptă de detaliere a elementelor 
patrimoniale în structura bilanţului şi se referă la un anume element 
patrimonial (exemplu: construcţii, instalaţii, produse finite, acţiuni, 
prime de capital, rezerve, etc). 

În urma detalierii bunurilor economice şi a surselor de 
provenienţă după criteriile menţionate, se obţine următoarea schemă 
orizontală (tip cont sau tip balanţă) de bilanţ: 

 
Bilanţ 

ACTIV PASIV 
Grupa I. Active fixe  
     Capitolul 1. Active fixe 
necorporale 
                     2. Active fixe 
corporale 
                     3. Active fixe 
financiare 
Grupa II. Active circulante 
                Capitolul 1.  Stocuri  
                Capitolul 2. Creanţe 
                Capitolul 3. Plasamente 
şi disponibilităţi băneşti 
Grupa III. Active de 
regularizare 
 

Grupa I.  Capitaluri proprii 
        Capitolul 1. Capital 
        Capitolul 2. Rezerve de capital 
        Capitolul 3. Rezerve 
        Capitolul 4. Rezultatul reportat 
        Capitolul 5. Rezultatul 
exerciţiului 
Grupa II. Provizioane pentru riscuri  
şi cheltuieli 
Grupa III. Datorii 
               Capitolul 1. Datorii ce trebuie        
plătite într-o perioadă de un an 
               Capitolul 2. Datorii ce trebuie        
plătite într-o perioadă mai mare de un 
an 
Grupa IV. Pasive de regularizare 

TOTAL ACTIV TOTAL PASIV 
  

Model de cunoaştere şi gestiune a patrimoniului, instrument cu 
ajutorul căruia se sintetizează şi generalizează datele contabile, 
bilanţul contabil cunoaşte două forme de prezentare: tablou bilanţier 
şi sub formă de listă. 
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Schema orizontală de bilanţ – tabloul bilanţier pune în evidenţă 
egalitatea existentă între Activ (Utilizări) şi Pasiv (Resurse) respectiv: 

 
Activ (Utilizări) = Pasiv (Resurse) sau 

 
Activ = Situaţia netă (Capital propriu) + Datorii 

 
Prezentarea sub această formă a bilanţului este dată de 

abordarea economică a bilanţului în sensul că activul şi pasivul sunt 
două mărimi valorice ale aceleiaşi realităţi economice, respectiv a 
capitalurilor de care dispune o unitate patrimonială. Tot din punct de 
vedere economic, capitalurile sunt reprezentate atât sub aspectul 
originii lor- ca resurse, cât şi al modului de utilizare concretă a 
resurselor.  

Schema verticală de bilanţ – bilanţul tip listă ordonează 
structurile patrimoniale astfel: active, datorii, capitaluri proprii şi are 
drept finalitate prezentarea situaţiei nete a patrimoniului: 

 
Situaţia netă (Capitalul propriu) = Activ –Datorii 

 
Modelul de bilanţ tip listă, sau pe verticală. Ordonează 

elementele de activ şi de pasiv potrivit schemei de mai jos: 
 
Bilanţ 

A. Active imobilizate 
B. Active circulante 
C. Cheltuieli în avans 
D. Datorii pe termen scurt 
E. Active circulante nete (datorii curente nete) (B+C-D) 
F. Total active minus datorii curente (A-E) 
G. Datorii pe termen lung 
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 
I. Venituri în avans 
J. Capital şi rezerve 
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 Se apreciază60 că schemele verticale de bilanţ sunt agreate 
îndeosebi în economiile în care finanţarea bursieră, atragerea 
resurselor de pe piaţă de capital, este preponderentă. 

Trebuie menţionat că cele două scheme de bilanţ (orizontală şi 
verticală) sunt recomandate de Directiva a IV-a a Comunităţii 
Economice Europene. 

 
5.3. Reflectarea în bilanţ a modificărilor patrimoniale 

determinate de operaţiunile economice (tipuri de modificări 
bilanţiere) 

 
Bunurile economice şi sursele de provenienţă a acestora se află 

în permanentă mişcare în cadrul unei unităţi patrimoniale, mişcare a 
cărei cauză o constituie operaţiunile economico-financiare care au loc 
în cadrul respectivei entităţi. Operaţiunile economico-financiare 
determină modificări în volumul şi structura patrimoniului reprezentat 
sub dublu aspect, activul şi pasivul, prin intermediul bilanţului 
contabil. Indiferent căror structuri patrimoniale aparţin elementele 
patrimoniale care se modifică şi care este sensul (creştere sau 
diminuare) modificărilor, egalitatea bilanţieră Activ = Pasiv se 
menţine întotdeauna. 

Fiecare operaţiune economico-financiară determină o 
modificare de volum sau de structură în patrimoniul întreprinderii, 
modificare care are o anumită valoare economică exprimată prin bani. 

A. Modificările de structură în bilanţ, influenţează numai 
structura activului sau pasivului fără a influenţa şi volumul (totalul) 
bilanţului. Deci, aceste modificări  pot fi:  
 a1) modificări bilanţiere în structura activului în sensul 
creşterii unui element din activ concomitent cu scăderea altui element 
din activ;  

Ecuaţia prin care se reflectă acest fel de modificări este: 
 

Activ +x - x = Pasiv 
  

 
60 Atanasiu Pop, „Contabilitatea financiară românească armonizată cu Directivele 
contabile europene, Standardele Internaţionale de Contabilitate”, Editura Intelcredo, 
Deva, 2002, p. 90. 
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Exemple de operaţiuni economico-financiare care determină 
modificări în structura activului: 

-  plata către salariaţi a avansului chenzinal (operaţiunea va 
determina creşterea elementului patrimonial „creanţe comerciale” şi 
scăderea elementului patrimonial „disponibilităţi băneşti”); 

- ridicarea de disponibilităţi băneşti din contul de la bancă 
pentru efectuarea unor plăţi prin casierie, (operaţiunea va determina 
creşterea elementului patrimonial „disponibilităţi băneşti în casierie” 
şi scăderea elementului patrimonial „disponibilităţi băneşti la bancă”); 

- încasarea unei creanţe de la un client, (operaţiunea va 
determina creşterea elementului patrimonial „disponibilităţi băneşti” şi 
scăderea elementului patrimonial „creanţe comerciale”), etc. 

 a2) modificări bilanţiere în structura pasivului în sensul 
creşterii unui element din pasiv concomitent cu scăderea altui element 
din pasiv;  

 Acest tip de modificare se reprezintă matematic prin relaţia: 
 

Activ = Pasiv + x – x 
 

 Modificările din această categorie pot fi ilustrate exemplificativ 
prin următoarele operaţiuni: 

- plata a unei datorii comerciale faţă de un furnizor cu bani 
primiţi în urma contractării unui credit bancar (operaţiunea determină 
creşterea elementului patrimonial „datorii financiare” şi scăderea 
elementului patrimonial „datorii comerciale”); 
 - încorporarea în capitalul social a unor prime de capital 
(operaţiunea va determina creşterea elementului patrimonial „capital 
social” şi scăderea elementului patrimonial „prime de capital”); 
 - repartizarea profitului înregistrat în anii precedenţi pentru 
constituirea de rezerve (operaţiunea determină creşterea elementului 
patrimonial „rezerve” şi scăderea elementului patrimonial „rezultat”), 
etc. 

B. Modificările de volum61 produc modificări atât în structura 
activului şi pasivului, cât şi în volumul bilanţului şi pot fi:  

 
61 Deşi sunt numite modificări de volum, la o analiză a acestor modificări se observă  
modificarea atât a volumului cât şi a structurii patrimoniului. 
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 a) modificări de volum în sensul creşterii unui element din 
activ concomitent cu creşterea unui element din pasiv;  

Modificarea de acest tip poate fi reprezentată prin ecuaţia: 
 

Activ + x = Pasiv + x 
 

Redăm câteva exemple de modificări de volum în sensul 
creşterii: 
 - cumpărarea unor ambalaje fără plata imediată a acestora 
(operaţiunea determină creşterea concomitentă a elementului 
patrimonial „ambalaje” din activ şi a elementului patrimonial “datorii 
comerciale” din pasiv); 
 - contractarea unui credit bancar (operaţiunea determină 
creşterea elementului patrimonial „disponibilităţi băneşti” din activ 
concomitent cu creşterea elementului patrimonial “datorii financiare” 
din pasiv); 
 - punerea la dispoziţia întreprinderii de către unul din asociaţi a 
unei anumite sume de bani (operaţiunea va determina creşterea 
elementului patrimonial „disponibilităţi băneşti” din activ concomitent 
cu creşterea elementului patrimonial „alte datorii”), etc. 

b) modificări de volum în sensul scăderii unui element din 
activ concomitent cu scăderea unui element din pasiv;  

Acest ultim tip de modificare bilanţieră se reprezintă matematic 
prin ecuaţia: 

 
Activ- x = Pasiv – x 

 
Exemplificarea acestui gen de modificări poate fi făcută prin 

operaţiunile următoare: 
- reţinerea din drepturile băneşti cuvenite unui gestionar a 

imputaţiei de care acesta se face vinovat (operaţiunea determină 
scăderea elementului patrimonial „alte creanţe” din activ concomitent 
cu scăderea elementului patrimonial „datorii sociale” din pasiv); 

- plata unei datoriei fiscale din contul de disponibil la bancă 
(operaţiunea determină scăderea elementului patrimonial 
„disponibilităţi băneşti” din activ, concomitent cu scăderea 
elementului patrimonial „datorii fiscale” din pasiv); 
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- retragerea unui asociat dintr-o întreprindere, ocazie cu care i 
se restituie terenul adus ca aport la constituirea întreprinderii 
(operaţiunea determină scăderea elementului patrimonial „terenuri” 
din activ concomitent cu scăderea elementului patrimonial „alte 
datorii” din pasiv), etc. 

 
5.4 Felurile bilanţului contabil 62 

 
Servind unor scopuri multiple, bilanţurile contabile se pot 

clasifica după mai multe criterii astfel: 
Ø după statutul juridic al întreprinderii care întocmeşte bilanţul 

deosebim: 
a. bilanţ iniţial (întocmit la constituirea unei 

întreprinderii, în urma înregistrării în conturi a aporturilor 
asociaţilor sau acţionarilor); 

b. bilanţ curent (acesta se întocmeşte pe parcursul 
desfăşurării activităţii întreprinderii prin preluarea soldurilor 
conturilor utilizate de contabilitate, inclusiv a conturilor care 
privesc rezultatele obţinute de întreprindere); 

c. bilanţ final (se întocmeşte în momentul încetării 
activităţii de către o întreprindere). 

Ø în funcţie de perioada la care se întocmesc, bilanţul contabil - 
poate fi: 

     a. bilanţ anual (întocmit la finele anului)  
 b. bilanţ intermediar (întocmit pe parcursul exerciţiului 

financiar, semestrial sau trimestrial, în funcţie de felul unităţii 
patrimoniale care întocmeşte bilanţul). 

Ø După sfera de cuprindere, deosebim:  
a. bilanţuri primare, adică bilanţurile întocmite la nivelul 

fiecărei unităţi patrimoniale; 
b. bilanţuri centralizatoare, care se întocmesc prin 

prelucrarea şi  centralizarea datelor din bilanţurile primare la 
nivelul organelor centrale, pe ramuri şi la nivelul întregii 
economii naţionale. 

Ø în funcţie de mărimea întreprinderii, întâlnim: 
 

62 Conţinutul acestui subcapitol este inspirat din lucrarea Bazele contabilităţii a profesorului 
Octavian Bojian. 
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a. bilanţuri pentru marile întreprinderi (acestea se 
întocmesc în conformitate cu reglementările contabile 
armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice 
Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate); 

b. bilanţuri pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi 
pentru microîntreprinderi (care se întocmesc în conformitate cu 
reglementările contabile simplificate armonizate cu  directivele 
europene) 
Teoretic, cel puţin, se poate întocmi un bilanţ comercial care să 

evidenţieze situaţia patrimonială a întreprinderii, rezultatele concrete 
obţinute în urma activităţii desfăşurate, şi un bilanţ fiscal care să poată 
fi folosit ca bază pentru impozitarea veniturilor şi care să servească 
organelor fiscale în urmărirea veniturilor bugetare. 

 
5.5 Reguli de întocmire a bilanţului contabil 
 
Ca document contabil de sinteză bilanţul este una din 

componentele situaţiilor financiare. Celelalte componente ale 
situaţiilor financiare sunt contul de profit şi pierdere, situaţia 
modificării capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, 
politici contabile şi note explicative. Acestea detaliază modificările 
patrimoniale importante şi modul de formare a rezultatelor. 

Întocmirea situaţilor financiare, deci şi a bilanţului contabil, 
este supusă unor reglementări, norme şi reguli, rezultate din practica şi 
teoria contabilă, a căror respectare condiţionează imaginea fidelă pe 
care trebuie să o reflecte documentele contabile de sinteză. 
 Regulile după care se încheie bilanţul pot fi sintetizate astfel63: 
 - concordanţa perfectă între posturile (poziţiile) din bilanţ şi 
datele înregistrate în contabilitate anterior întocmirii bilanţului; 
 - concordanţa între datele din contabilitate şi realitatea faptică 
rezultată în urma inventarierii patrimoniului;  
 - neadmiterea compensării unor poziţii din bilanţ, respectiv a 
unor active cu pasivele sau a unor venituri cu cheltuielile (trebuie 
precizat că interdicţia se referă la compensarea juridică şi nu la cea 
contabilă, aceasta din urmă fiind chiar necesară pentru atingerea 
obiectivului imaginii finale). 

 
63 Nicolae Tidea, op. cit., p. 68. 
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Pentru a reflecta prin bilanţ, în mod fidel, poziţia financiară, 
performanţa, fluxurile de trezorerie şi modificările capitalurilor 
proprii, prelucrarea datelor din contabilitate trebuie efectuată prin 
parcurgerea unor anumite lucrări premergătoare specifice, astfel:  
 - verificarea înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiunilor 
economico-financiare consemnate în documentelor justificative;  
 - verificarea exactităţii înregistrărilor efectuate prin întocmirea 
unei balanţe de verificare provizorie (înainte de inventariere); 
 - inventarierea generală a patrimoniului;  
 - verificarea concordanţei dintre datele înregistrate în 
contabilitate şi realitatea faptică constatată la inventariere; 

-  stabilirea şi înregistrarea diferenţelor de inventar; 
 -  stabilirea rezultatelor financiare finale ale exerciţiului, a 
impozitului pe profit  şi înregistrarea acestuia în contabilitate; 
 - întocmirea unei balanţe de verificare definitive, care va sta la 
baza întocmirii propriu – zise a bilanţului contabil. 
 Completarea bilanţului contabil se face pe formulare tipizate, 
cu conţinut unitar la nivelul economiei naţionale, pe categorii de 
întreprinderi, posturile bilanţiere fiind mai mult sau mai puţin detaliate 
după cum este vorba de întreprinderi mari, mici şi mijlociii sau 
microîntreprinderi.  
  
  

 



 112 

Capitolul 6. 
Contul – procedeu al dublei înregistrări a operaţiilor 

economice 
  

6.1. Definirea şi necesitatea contului 
 
Contabilitatea trebuie să asigure cunoaşterea în orice moment a 

modificărilor produse în volumul şi structura elementelor patrimoniale 
de care dispune, a modului de desfăşurare a activităţii entităţii 
patrimoniale pe o anumită perioadă de timp. Pentru a putea înregistra, 
urmări şi controla existentul şi modificările produse în cursul unei 
perioade de gestiune, contabilitatea recurge la cel mai reprezentativ 
dintre procedeele sale şi anume la cont. Cu ajutorul contului se 
înregistrează pe bază de documente, pentru fiecare element 
patrimonial, existentul la începutul perioadei de gestiune precum şi 
toate modificările determinate de operaţiile economice şi financiare 
care intervin în decursul perioadei respective. 

În concepţia francezului Leon Retail64 „un cont este 
expresiunea variaţiilor unei valori economice. El este prezentat sub 
forma unui tablou divizat în două părţi: de partea stângă se înscrie tot 
ce măreşte activul, tot ce micşorează pasivul şi tot ce constituie 
pierderea; de partea dreaptă, se înscrie tot ce măreşte pasivul, tot ce 
micşorează activul şi tot ce constituie beneficiu.” 

Sunt autori care recunosc că prima fază în dezvoltarea ştiinţei 
contabile „o avem prin crearea contului contabil, ca instrument 
principal de construcţie contabilă care „se datoreşte legilor şi 
principiilor aritmetice cunoscute şi aplicate cu mult înainte de crearea 
lui.” 

Realizarea echilibrului permanent între elementele patrimoniale 
aparţinând unei unităţi este posibilă datorită dublei înregistrări. Dubla 
înregistrare derivă din dubla reprezentare, deoarece elementele 
patrimoniale sunt privite sub dublul aspect: al destinaţiei economice şi 
al surselor de provenienţă. Atunci când obiectul dublei reprezentări în 
constituie mişcările individuale de valori economice ecuaţia de 
echilibru îmbracă forma: 

 
64 Preluare după  Constantin Demetrescu, op.cit., p. 218. 
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Debit = Credit 
 
Pentru contabilitate dubla înregistrare este deosebit de 

importantă prin faptul că îşi aduce contribuţia la sporirea proprietăţilor 
informative ale acesteia şi totodată oferă posibilitatea exercitării unui 
control permanent asupra exactităţii înregistrărilor privind operaţiunile 
economico-financiare efectuate . 

Operaţiunile economico-financiare determină modificări de 
volum şi de structură ale patrimoniului, respectiv a activului şi 
pasivului sau în structura bunurilor  economice şi a surselor de 
provenienţă a acestora. Urmărirea completă şi neîntreruptă a acestor 
modificări este imposibil de realizat cu ajutorul bilanţului contabil, 
având în vedere frecvenţa mare a operaţiunilor economice şi 
necesitatea urmăririi modificărilor care au dus la o anume situaţie 
patrimonială. De asemenea,  elementele patrimoniale sunt prezentate 
în bilanţ în mod sintetic la nivel de ansamblu şi numai valoric, însă 
necesităţile de gestionare ale patrimoniului impun, uneori cunoaşterea 
situaţiei elementelor patrimoniale şi în expresie naturală. Pentru a 
realiza aceste deziderate, metoda contabilităţii a conceput procedeul 
numit cont. 

Cuvântul cont provine de la cuvintele: „compte” de origine 
franceză sau „conto” de origine italiană, însemnând socoteală scrisă. 
De altfel, însăşi denumirea de contabilitate derivă de la noţiunea de 
cont. Contul nu numai că ţine socoteala scrisă a bunurilor economice 
şi a surselor de provenienţa, dar realizează şi ordonarea şi 
sistematizarea informaţiilor din contabilitate, înregistrând existentul 
bunurilor economice şi a surselor de provenienţa a acestora, cât şi a 
modificărilor acestora pe parcursul perioadei de gestiune. În acest fel, 
la finele perioadei de gestiune, contul oferă existenţele patrimoniale 
necesare întocmirii bilanţului contabil, pe baza următoarei relaţii 
matematice: 

 
Ei + C – D = Ef, unde 

 
 Ei  - existentul iniţial 
 C - creşteri ale elementelor patrimoniale 
 D - diminuări ale elementelor patrimoniale 
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 Ef, - existentul la finele perioadei 
Rezultă astfel o legătură strânsă între cont şi bilanţ, se pleacă de 

la bilanţ şi se ajunge prin intermediul conturilor la un nou bilanţ. 
Contul are un rol hotărâtor în realizarea obiectului 

contabilităţii, prin intermediul său fiind reunite cele două laturi ale 
cunoaşterii contabile: activitatea de ordonare şi sistematizare a 
informaţiilor şi activitatea practică de înregistrare a acestor informaţii 
după cerinţele specifice contabilităţii. Prin utilizarea procedeului cont, 
contabilitatea are posibilitatea observării şi descrierii analitice a 
operaţiunilor economico-financiare, analizei cauzelor şi consecinţelor 
unui anumit rezultat, controlul integrităţii patrimoniului etc. 
 Având în vedere cel prezentate, contul poate fi definit ca 
instrumentul cel mai reprezentativ al metodei contabilităţii care 
contribuie la realizarea obiectului acesteia prin înregistrarea, 
evidenţa şi calculul, ordonat şi sistematizat, a informaţiilor 
privind existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale  
individuale precum  şi a proceselor economice ce se desfăşoară în 
întreprindere, în expresie valorică, pentru controlul integrităţii 
elementelor patrimoniale aflate în proprietatea întreprinderii. 

Conţinutul economic al elementelor patrimoniale evidenţiate cu 
ajutorul conturilor poate fi: bun economic, sursă de finanţare, rezultat, 
conţinut care diferenţiază conturile unul faţă de altul. Acestea nu 
însemnă singularitatea conturilor. Dimpotrivă ca urmare a existenţei a 
numeroase corelaţii între elementele patrimoniale şi a necesităţii 
reflectării acestora cu ajutorul conturilor, conturile se află intr-o 
strânsă relaţie de condiţionare reciprocă, formând în totalitatea lor un 
sistem unitar, numit sistemul conturilor.  
 

6.2. Funcţiile şi forma conturilor 
 
Funcţiile conturilor 
Fiind un instrument al metodei contabilităţii folosit pentru 

evidenţă şi calculul valoric şi uneori cantitativ a existenţei şi 
mişcărilor elementelor patrimoniale pe o anumită perioadă de timp, 
conturile îndeplinesc un complex de funcţii, printre care amintim: 
funcţia de înregistrare, grupare, ordonare şi sistematizare a 
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informaţiilor, funcţia de evaluare, funcţia statistică, funcţia de calcul, 
funcţia de informare, funcţia de control, funcţia contabilă. 
 - funcţia de înregistrare, grupare, ordonare şi sistematizare 
a informaţiilor este o funcţie complexă care reuneşte de altfel mai 
multe funcţii ale contabilităţii într-una singură. Astfel, funcţia de 
înregistrare constă în înregistrarea cu ajutorul contului, a fiecărui 
element patrimonial. Gruparea se realizează prin înregistrarea 
fenomenelor identice în acelaşi cont (spre exemplu toate cumpărările 
de materii prime se vor înregistra în contul „Materii prime). 
Ordonarea constă în înregistrarea în conturi a operaţiunilor 
economico-financiare în , în ordinea desfăşurării lor. Sistematizarea se 
realizează prin evidenţierea distinctă a creşterilor şi descreşterilor 
fiecărui element patrimonial. 

- funcţia de evaluare constă în crearea cadrului  necesar pentru 
determinarea, dimensionarea şi aprecierea a mărimii elementelor 
patrimoniale şi a componenţei acestora. Deşi este îndeplinită de toate 
conturile, această funcţie este mai evidentă în cazul conturilor cu 
ajutorul cărora se reflectă bunurile economice.  
 - funcţia statistică, potrivit căreia conturile furnizează 
informaţiile necesare pentru determinarea unor indicatori micro şi 
macroeconomici; 
 - funcţia de calcul, constă în de calcul, cu ajutorul datelor din 
conturi, a situaţiei tuturor elementelor patrimoniale, a rezultatelor ca  
diferenţă între venituri şi cheltuieli, a costurilor produselor, serviciilor, 
lucrărilor, etc; 
 - funcţia de informare, se exercită prin furnizarea 
informaţiilor necesare pentru cunoaşterea situaţiei şi evoluţiei fiecărui 
element patrimonial, a fiecărui proces economic desfăşurat în 
întreprindere şi a rezultatelor obţinute de aceasta. Se obţin astfel 
informaţiile necesare conducerii întreprinderii pentru fundamentarea 
deciziilor viitoare. 
 - funcţia de control constă în posibilitatea oferită de cont 
pentru efectuarea controlului asupra integrităţii elementelor 
patrimoniale precum şi a întregului patrimoniului;  
 - funcţia contabilă are în vedere conţinutul economic 
elementelor patrimoniale înregistrate cu ajutorul conturilor. Pentru ca 
informaţia reflectată în conturi să fie reală, operaţiunile economice 
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sunt înregistrate după reguli precis stabilite. Funcţia contabilă asigură 
exercitarea tuturor celorlalte funcţii ale conturilor. 
  

Forma conturilor 
Pentru a fi posibilă înregistrarea separată a creşterilor şi 

micşorărilor fiecărui element patrimonial şi pentru a putea explica 
numărul şi mărimea modificărilor, contul a trebuit să îmbrace o 
anumită formă grafică. Pentru a răspunde acestor necesităţi, s-a 
considerat că forma  "T"  este cea care indică posibilitatea separării şi 
înregistrării distincte a  creşterilor, succesiv în ordinea în care au avut 
loc, iar separat, în partea opusă, a micşorărilor, de asemenea, în 
aceeaşi ordine.                                                                                                                     
 Convenţional, s-a stabilit ca pentru conturile care reflectă 
bunuri economice, existentul iniţial şi creşterile să fie înregistrate in 
partea stângă iar diminuările în partea dreaptă, iar pentru conturile 
care reflectă sursele de provenienţă ale bunurilor, invers, existentul 
iniţial şi creşterile în partea dreaptă şi micşorările în partea dreaptă. 
 Partea stângă a contului a primit denumirea de debit (D) iar 
partea dreaptă de credit (C). Expresiile de debit şi credit provin de la 
verbele latine „debere” care înseamnă a datora şi „credere” care 
semnifică a crede, a avea încredere. Iniţial conturile au fost Conform 
teoriei personaliste a conturilor65, conturile servesc la înregistrarea 
relaţiilor juridice dintre persoanele care gestionează anumite părţi din 
patrimoniu şi între care se nasc drepturi şi obligaţii. Debitor este 
persoana care a primit o anumită valoare pentru care trebuie să 
plătească un echivalent, iar creditor persoana care dând o valoare are 
de primit echivalentul acesteia. Utilizarea în timp  noţiunilor de debit 
şi credit a făcut ca aceştia  să se păstreze şi astăzi, fără să mai aibă însă 
înţelesul iniţial, contul reprezentând un element patrimonial şi nu o 
persoană. 
 Sunt cunoscute două forme grafice ale contului: bilaterală sau 
clasică şi unilaterală. 

Forma bilaterală cuprinde pentru fiecare cont două părţi 
alăturate şi opuse, într-una din părţi fiind înregistrate existentul iniţial 

 
65 Teoria personalistă a conturilor, numită şi teoria formalistă a apărut în formă embrionară 
în Italia, odată cu lucrarea lui Luca Paciolo şi se bazează pe concepţia idealistă potrivit 
căreia conturile sunt atribuibile unor persoane care au relaţii cu întreprinderea. 



 117 

şi creşterile iar în partea opusă descreşterile. În ambele păţi ale 
contului sunt înscrise date cu caracter general (data documentul, 
explicaţia operaţiunii şi cont corespondent) ceea ce necesită un volum 
de muncă suplimentar  datele specifice au în vedere conţinutul 
economic al fiecărui cont Forma bilaterală a contului se prezintă 
astfel: 

 
Unitatea………             

Titlul….……. 
                    DEBIT         CREDIT          Tabelul nr. 9 

Date generale Suma Date generale Suma 
Data Docu

ment 
Expli 
caţii 

Cont 
cores 
pondent 

Data Docu 
ment 

Expli 
caţii 

Cont 
cores 
pondent 

          
 

 
Forma unilaterală a contului, presupune renunţarea la 

înscrierea de două ori a datelor generale şi alăturarea datelor specifice. 
De asemenea, cu ajutorul ultimei coloane (sold) este posibilă 
determinarea existentului patrimonial după fiecare operaţiune 
economică. Grafic, această formă a contului se prezintă astfel: 

 Unitatea…….                
Titlul………… 

Tabelul nr. 10                                             
Da 
ta  

Document  
 

Explicaţii Cont 
corespondent 

DEBIT CREDIT SOLD 

     
 

  

  
În literatura de specialitate66 se mai întâlnesc şi alte forme ale 

contului şi anume: 
- forma şah care presupune deschiderea pentru debit a unei fişe 

de cont în care acesta apare în corespondenţa cu conturile creditoare, 
iar pentru credit a altei fişe de cont în care creditul apare în 
corespondenţa cu toate conturile debitoare; 

 
66 Oprea Călin, Mihai Ristea, Bazele contabilităţii, Editura Genicod, Bucureşti, 2002, p. 
115. 
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- forma contului cu valori duble care presupune existenţa a 
două coloane pentru sume, indiferent dacă forma contului este 
unilaterală, bilaterală sau şah. Într-una din coloane este înscrisă sumă 
în moneda ţării de referinţă, iar în cealaltă coloană se înscrie sumă în 
moneda ţării cu care există relaţii economice. 

 
6.3. Elementele contului 

  
Pentru a face posibilă individualizarea varietăţii elementelor 

patrimoniale şi furnizarea de informaţii cu privire existentul şi 
modificările fiecăruia din aceste elemente, contul trebuie să aibă o 
structură proprie formată dintr-un minim de elemente considerate 
indispensabile. Aceste elemente sunt: 
 1. Titlul (denumirea) contului, precizează, denumeşte, 
exprimă conţinutul elementului patrimonial (bun economic, sursă de 
finanţare, rezultat financiar) a cărui evidenţă se realizează cu ajutorul 
respectivului cont. De exemplu contul „Terenuri” evidenţiază 
elementul patrimonial terenuri, contul „Produse finite” evidenţiază 
elementul patrimonial produse finite, contul „Furnizori” evidenţiază 
elementul patrimonial „datorii comerciale”, etc. Titlul contului 
permite deosebirea unui cont de celelalte conturi, existenţa unui cont 
fără titlu nu este posibilă întrucât nu poate fi stabilit elementul 
patrimonial a cărui evidenţă se realizează. Prin planul de conturi 
general, fiecărui cont, alături de titlu i s-a stabilit şi un simbol cifric 
necesar pentru gruparea conturilor şi uşurarea muncii contabile. 
 2. Data înregistrării precizează în ordine cronologică 
momentele în care se prelucrează informaţiile referitoare la o 
operaţiune economică sau financiară, operaţiune ce provoacă creşteri 
sau descreşteri ale elementelor patrimoniale în cauză. 
  3. Explicaţia operaţiunilor înregistrate în cont se efectuează 
pentru a descrie anumite aspecte referitoare la operaţiunea care se 
înregistrează. După felul în care se prezintă, explicaţia se poate face în 
mai multe moduri: 

a. o explicaţie descriptivă care constă în prezentarea 
documentului justificativ în care s-a consemnat operaţiunea în cauză, 
la data şi la locul desfăşurării acesteia sau a unui text scris cum ar fi  
„plată impozit pe profit".  
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b. explicaţia contabilă, respectiv indicarea denumirii contului 
corespondent, adică a contului care evidenţiază celălalt element 
patrimonial care se modifică odată cu elementul în cauză, ca urmare a 
dublei înregistrări a operaţiunilor patrimoniale. 
 4. Debitul şi creditul (părţile/laturile) contului, adică cele 
două părţi esenţiale, opuse ale contului care definesc forma acestuia, 
cu ajutorul cărora se separă cele două sensuri de modificare (creştere 
şi descreştere) a elementelor patrimoniale. De la teoria personalistă 
care asocia conturile cu persoane, noţiunile de debit şi credit au fost 
preluate şi în contabilitatea modernă, sensurile acestora fiind adaptate 
teoriei materialiste cu privire la conturi, teorie care pune accentul pe 
mişcările de valori pe care le generează operaţiunile economico-
financiare şi pe modificările pe care aceste operaţiuni le produc în 
averea şi capitalul întreprinderii.  
 Există două metode de stabilire a situaţiei fiecărui cont: metoda 
aritmetică şi metoda contabilă. Dacă la începuturile contabilităţii, 
modificările elementelor patrimoniale se înscriau în cont unele sub 
altele, în ordine cronologică, în conformitate cu metoda aritmetică, 
ulterior, pentru uşurarea muncii de înregistrare în conturi, s-au înscris 
separat creşterile elementelor patrimoniale de descreşterile acestora.  

Prezentăm în cele ce urmează modalitatea de stabilire a situaţiei 
contului „Conturi la bănci în lei” (care reflectă disponibilităţile băneşti 
existente în contul de la bancă) potrivit celor două metode, aritmetică 
şi contabilă.  
 Presupunem că în luna a–12- a exerciţiului financiar N au avut 
loc următoarele operaţiuni patrimoniale: 
 - la 08.12.N s-a încasat suma de 60.000.000 lei 
 - la 13.12.N s-a încasat suma de 16.000.000 lei 
 - la 18.12.N s-a plătit suma de    14.000.000 lei 
 - la 21. 12.N s-a încasat suma de  4.000.000 lei 
 - la 23.12.N s-a plătit suma de    21.000.000 lei 
 Potrivit metodei aritmetice, înscrierea în cont a acestor 
operaţii se făcea astfel: 
  - încasări                        60.000.000 
  - încasări                        16.000.000 
   Total                           76.000.000 
  -  plăţi                             14.000.000 
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  Rest (existent la 18.12)       62.000.000 
  - încasări                             4.000.000 
  Total (existent la 21.12)     66.000.000 
  -  plăţi                             21.000.000 
   Rest (existent la 23.12)               45.000.000 

 
Această metodă prezintă dezavantajul că nu face posibilă (în 

cazul unui număr foarte mare de operaţiuni) stabilirea volumului total 
al operaţiunilor de încasări, respectiv de plăţi, pentru aceasta fiind 
necesare calcule suplimentare. Acest dezavantaj a fost înlăturat prin 
construcţia contului sub forma unei balanţe (sau a literei „T”), cu cele 
două părţi ale contului, debitul şi creditul. 

Metoda contabilă determină înscrierea operaţiunilor enunţate 
astfel: 

 
DEBIT(încasări)                 Contul „Conturi la bănci în lei”      CREDIT (Plăţi) 

08.12            60.000.000                        
13.12            16.000.000                        
21.12              4.000.000                               
Total            80.000.000                     

18.12                    14.000.000            
23.12                    21.000.000 
 
Total                    35.000.000 

 
                                 

                   
Pentru a afla disponibilităţile băneşti din contul de la bancă se 

scade din totalul încasărilor (80.000.000 lei) totalul plăţilor 
(35.000.000 lei). 

Modul de înregistrare a creşterilor şi descreşterilor nu este 
identic la toate conturile. Diferenţele sunt date de conţinutul economic 
al elementului patrimonial evidenţiat cu ajutorul contului respectiv. 
Debitul, după cum am mai menţionat, în cazul elementelor 
patrimoniale de activ şi al cheltuielilor reflectă existentul şi creşterile, 
iar creditul descreşterile, situaţia fiind inversă în cazul elementelor 
patrimoniale de pasiv şi a veniturilor. 

5. Mişcarea sau rulajul contului reprezintă sumele 
înregistrate succesiv în cursul unei perioade de gestiune în debitul şi 
creditul unui cont ca urmare a operaţiunilor economico-financiare 
derulate. Având în vedere cele două părţi ale contului deosebim rulaj 
debitor (RD) rulaj creditor (RC) al contului. Rulajul debitor este 
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reprezentat de sumele înregistrate în debitul unui cont într-o perioadă  
de gestiune, iar rulajul creditor, de sumele înregistrate în creditul unui 
cont într-o perioadă de gestiune. Prin înregistrarea unei sume în 
debitul contului spunem că debităm contul, respectiv, prin 
înregistrarea unei sume în creditul unui cont, credităm contul, iar 
sumele înregistrate sunt sume debitoare, respectiv creditoare. Pentru 
elementele patrimoniale de activ şi cheltuieli rulajul debitor reprezintă 
creşteri de active şi cheltuieli, iar rulajul creditor descreşterile de 
active şi cheltuieli. În cazul surselor de finanţare şi a veniturilor rulajul 
creditor reprezintă creşteri de pasive şi venituri, iar rulajul debitor 
reprezintă descreşteri de pasive şi venituri. 

În exemplul prezentat rulajul debitor al contului „Conturi la 
bănci în lei” este de 80.000.000 lei şi reprezintă creşterea activului cu 
80.000.000 lei, iar cel creditor de 35.000.000 lei şi semnifică scăderea 
activului cu 35.000.000 lei.  
 6. Total sume (TS) se obţine din însumarea soldului iniţial cu 
rulajul contului. Prin însumarea existentului iniţial cu rulajul debitor, 
la conturile care reflectă bunuri economice obţinem total sume 
debitoare (TSD), iar dacă la existentul iniţial al conturilor de surse de 
finanţare se adiţionează rulajul creditor se obţine totalul sumelor 
creditoare (TSC). 

TSD = SiD + RD 

TSC = SiC + RC 
  

Pentru conturile care se deschid pentru elementele patrimoniale 
de activ total sume creditoare se identifică cu rulajul creditor, iar 
pentru conturile de surse de finanţare  totalul sumelor debitoare cu 
rulajul debitor:  

TSC = RC 
TSD = RD 

 
Pe baza datelor din exemplul prezentat, totalul sume debitoare 

este egal cu existentul iniţial 0 la care se adaugă rulajul debitor de 
80.000.000 lei. 

6. Soldul contului, respectiv existentul valoric la un moment 
dat al unui element patrimonial. Existentul de la începutul unei 
perioade de gestiune reprezintă  soldul iniţial (Si), iar la sfârşitul unei 
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perioade de gestiune existentul este reprezentat prin soldul final (Sf). 
Soldul final se stabileşte ca diferenţă între total sume debitoare şi total 
sume creditoare (pentru conturile de bunuri economice) şi ca diferenţă 
între total sume creditoare şi total sume debitoare (pentru conturile de 
surse de finanţare). În exemplul prezentat soldul iniţial al contului 
„Disponibilităţi băneşti la bancă” este zero, iar soldul final, dacă nu au 
mai avut loc alte operaţiuni, este 45.000.000 lei. 
 Conturile care evidenţiază bunuri economice au soldurile 
debitoare ceea ce înseamnă că totalul sumelor debitoare este mai mare 
decât totalul sumelor creditoare (TSD > TSC), iar conturile care 
evidenţiază surse de provenienţă au solduri creditoare, deci totalul 
sumelor creditoare este mai mare decât totalul sumelor debitoare (TSC 

> TSD). Există şi situaţii când total sume debitoare şi total sume 
creditoare sunt egale (TSC = TSD). În acest caz contul nu are sold, şi 
este denumit cont soldat sau balansat. 
 Conturile se deschid prin preluarea soldului iniţial din bilanţ 
care se înscrie în debit sau în credit, în funcţie de natura elementelor 
patrimoniale reflectate cu ajutorul conturilor (conturi de bunuri 
economice sau conturi de surse de provenienţă). La sfârşitul perioadei, 
după stabilirea soldului final, conturile se închid prin trecerea soldului 
final în partea opusă celei din care a provenit, astfel: soldul final 
debitor  - SfD se înscrie în credit, iar soldul final creditor - SfC se 
înscrie în debit). În acest fel se verifică exactitatea stabilirii soldului 
întrucât contul trebuie să se echilibreze şi să se închidă. 
 

6.4. Regulile de funcţionare ale conturilor 
 
Între bilanţ şi conturi există o strânsă interdependenţă. Astfel, la 

începutul exerciţiului financiar pe baza iniţial se realizează 
deschiderea conturilor, bilanţ care respectă principiul intangibilităţii 
bilanţului. La finele exerciţiului financiar datele din conturi servesc la 
întocmirea bilanţului.  

Patrimoniul unei întreprinderii este reflectat în contabilitate atât 
economic cât şi juridic, prin relaţia Activ = Pasiv. Bilanţul constituie, 
aşa cum am arătat într-un capitol anterior, modelul dublei reprezentări 
a patrimoniului, din care derivă dubla înregistrare a operaţiunilor 
economico-financiare cu ajutorul conturilor.  
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Prezentăm în cele ce urmează un bilanţ iniţial, modul de 
deschidere a conturilor pornind de la acest bilanţ, pentru a vedea 
modul în care se realizează legătura dintre cont şi bilanţ: 

 
Bilanţ iniţial     
                                 Tabelul nr. 11 

ACTIV Sume PASIV Sume 
Construcţii 
Mărfuri  
Disponibil la 
bancă 

780.000.000 
30.000.000 
40.000.000 

Capital social. 
Credite bancare 
pe termen lung 
Furnizori 

600.000.000 
170.000.000 

80.000.000 

Total activ 850.000.000 Total pasiv 850.000.000 
 
Deschiderea conturilor, pornind de la acest bilanţ în formă 

simplificată, se efectuează conform, schemei următoare: 
 

D        Construcţii            C                            D           Capital social            C 
780.000.000    600.000.000     

 
D            Mărfuri         C                               D   Credite pe termen lung       C  

  30.000.000    170.000.000 

      
D     Disponibil la bancă    C                        D                Furnizori                C 

   40.000.000      80.000.000    

 
Pentru fiecare post din bilanţ s-a deschis câte un cont în care a 

fost preluat existentul iniţial, însă pentru fiecare post care figurează în 
activul bilanţului (căruia îi corespunde un element patrimonial) 
sumele au fost înscrise în debitul conturilor (care evidenţiază bunuri 
economice), iar pentru posturile din pasivul bilanţier, sumele s-au 
înscris în creditul conturilor (care evidenţiază sursele din care au 
provenit bunurile economice). Dacă respectăm grafica prezentată, 
putem spune că legătura dintre bilanţ şi conturi se realizează în linie 
dreaptă (sensul acesteia fiind de la bilanţ la conturi la începutul 
exerciţiului financiar şi de la conturi la bilanţ la finele anului) şi nu 
grafic în diagonală. 
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Prin urmare conturile care reflectă bunuri economice (de activ) 
preiau existentul iniţial în debit, iar cele care reflectă sursele de 
provenienţă (de pasiv) preiau existentul iniţial în credit. 

Se pune în continuare problema înregistrării în conturi a 
modificărilor produse de operaţiunile economico-financiare atât 
asupra mijloacelor economice cât şi asupra surselor de finanţare. 
Pentru aceasta presupunem că întreprinderea mai cumpără mărfuri, 
fără a efectua plata imediată a acestora în valoare de 25.000.000 lei. 
Această operaţiune va determina creşterea stocului de mărfuri 
concomitent cu creşterea datoriei faţa de furnizorul mărfurilor. 
Creşterea stocului de mărfuri va determina creşterea activului 
patrimonial cu 25.000.000 lei, iar creşterea datoriei fată de furnizori va 
duce la creşterea pasivului patrimonial cu aceeaşi valoare. Pentru a 
înregistra această operaţiune în conturi vom utiliza conturile „Mărfuri” 
şi „Furnizori”. Creşterea de activ va fi înregistrată în debitul contului 
„Mărfuri” iar creşterea de pasiv în creditul contului „Furnizori”. 
Astfel, indiferent dacă sunt conturi de activ sau de pasiv, în partea în 
care s-a preluat existentul iniţial se înregistrează şi creşterile 
elementelor patrimoniale respective. 
 În conturi, efectele operaţiunii enunţate vor fi reflectate astfel: 
  
D            Mărfuri             C                            D              Furnizori             C 

30.000.000 
+ 

25.000.000 

   80.000.000 
25.000.000 

 
 Presupunem că întreprinderea plăteşte o parte din datoriile către 
furnizori în sumă de 15.000.000 lei. Această operaţiune va determina 
scăderea disponibilităţilor băneşti cu 15.000.000 lei, concomitent cu 
diminuarea datoriilor faţă de furnizori cu 15.000.000 lei. Deci, activul 
patrimonial va descreşte cu 15.000.000 lei, descreştere care va fi 
înregistrată in creditul contului „Disponibil la bancă”, iar pasivul 
patrimonial se va micşora cu aceeaşi valoare, care se va reflecta în 
creditul contului „Furnizori”. Efectele operaţiunii se vor evidenţia în 
conturi, astfel: 
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D    Disponibil la bancă   C                             D               Furnizori              C   
  40.000.000 15.000.000       15.000.000  80.000.000 

 25.000.000 
 

La finele perioadei de gestiune, după înregistrarea în conturi a 
tuturor efectelor operaţiunilor economico-financiare asupra 
patrimoniului, se poate stabilii situaţia finală, respectiv soldul final al 
fiecărui cont. Trebuie adăugat aici faptul că totalul descreşterilor unui 
element patrimonial nu poate fi mai mare decât existentul (soldul) 
iniţial plus creşterile înregistrate în fiecare cont, deoarece diminuările 
nu pot fi mai mari decât existentul total. 

Modalitatea de sistematizare în conturi a existentului, 
creşterilor şi descreşterilor elementelor patrimoniale a fost supusă 
unor principii, reguli, norme metodologice şi teoretice, care stabilesc 
modul în care contul se debitează, respectiv se creditează, deci, când o 
sumă care reflectă modificarea elementului patrimonial într-unul din 
cele două sensuri (creştere sau descreştere) se înscrie în debitul 
contului şi când se înscrie în creditul contului. 

Având în vedere conţinutul lor, conturile pot fi: 
 - conturi de activ, cu ajutorul cărora se evidenţiază elemente 
din structura activului patrimonial; 
 - conturi de pasiv, cu ajutorul cărora se evidenţiază elemente 
din structura pasivului patrimonial. 
 Pe baza exemplelor prezentate şi a structurării conturilor după 
natura lor, putem reda următoarele reguli de funcţionare a conturilor: 
 1. Conturile de activ încep să funcţioneze prin a se debita, 
iar cele de pasiv încep să funcţioneze prin a se credita, preluând 
astfel existentul elementului patrimonial la începutul perioadei 
gestionare. 
 2. Conturile de activ se debitează, iar cele de pasiv se 
creditează cu creşterile elementelor patrimoniale evidenţiate. 3. 
Conturile de activ se creditează, iar cele de pasiv se debitează cu 
descreşterile elementelor patrimoniale evidenţiate. 
 4. Conturile de activ au sold final debitor, iar cele de pasiv 
au sold final creditor sau nu au sold.  
 Aceste reguli pot fi redate schematic astfel: 
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D            Cont de A              C                               D             Cont de P             C  
Existent iniţial 

+ Creşteri 
Descreşteri 
      (-) 

 Descreşteri 
       (-) 

Existent iniţial 
+ Creşteri 

 
Dacă avem în vedere soldul pe care îl pot avea conturile la 

finele unei perioade gestionare, deosebim conturi monofuncţionale şi 
conturi bifuncţionale. 
 Conturile monofunctionale funcţionează fie numai după 
regulile conturilor de activ, fie numai după cele ale conturilor de pasiv 
şi pot prezenta la sfârşitul perioadei de gestiune un singur fel de sold 
(fie debitor, fie creditor). Există, însă şi conturi numite conturi 
bifuncţionale (sau de activ-pasiv) care, în anumite împrejurări 
funcţionează după regulile conturilor de activ, iar în alte împrejurări 
funcţionează după regulile conturilor de pasiv. Atunci când 
funcţionează după regulile conturilor de activ, aceste conturi au la 
finele perioadei de gestiune sold final debitor, respectiv atunci când 
funcţionează după regulile conturilor de pasiv prezintă sold final 
creditor. 

 
6.5. Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor 
 
Orice operaţiune patrimonială, indiferent de gradul de 

complexitate pe care îl prezintă, va determina, după cum s-a văzut în 
exemplul prezentat la subcapitolul anterior, modificarea a cel puţin 
două posturi bilanţiere, fie că aceste posturi sunt situate în activul sau 
pasivul bilanţier, fie că un post este situat în activ iar celălalt în pasiv. 
Corespondenţa existentă între posturile din bilanţ şi conturi face ca 
orice operaţiune economico-financiară să fie reflectată în cel puţin 
două conturi de activ sau pasiv, fie într-un cont de activ şi într-unul de 
pasiv. 
  Înregistrarea simultană şi cu aceeaşi mărime a unei operaţiuni 
patrimoniale în debitul unui cont (unor conturi) şi în creditul altui cont 
(altor conturi) reprezintă  dubla înregistrare.  
 Există două teorii67 care explică dubla înregistrare şi anume: 
teoria bazată pe fluxuri şi teoria bazată pe patrimoniu. 

 
67 Mihail Epuran, Valeria Băbăiţă, Teoria generală a contabilităţii, Editura Mirton, 
Timişoara, 2000, p. 157-158. 
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 Teoria bazată pe fluxuri subliniază rolul dublei înregistrări în 
explicarea fluxurilor economice generate de relaţiile de schimb dintre 
agenţii economici. Operaţiunea de cumpărare a unui mijloc de 
transport plătit imediat, va genera atât la vânzător cât şi la cumpărător 
un flux monetar şi un flux material. Întrucât trebuie respectat 
principiul organizării şi conducerii contabilităţii la un patrimoniu 
închis, vom analiza cele două fluxuri la cumpărător, raţionamentul 
fiind similar la vânzător. Pentru orice unitate patrimonială fluxurile 
care intră arată o folosinţă (utilizare) iar fluxurile care ies indică o 
sursă. La întreprinderea care a cumpărat mijlocul de transport, fluxul 
care intră este un flux material reprezentat de mijlocul de transport, iar 
fluxul care iese este un flux monetar reprezentat de valoarea banilor 
care au fost plătiţi în contrapartida acestui mijloc de transport. Astfel, 
operaţiunea enunţată a generat două fluxuri, care, potrivit faptului că 
orice operaţiune patrimonială consemnată în documente trebuie 
înregistrată în contabilitate, au fost înregistrate în două conturi. Astfel, 
o singură operaţiune patrimonială determină o dublă înregistrare. 
 Teoria bazată pe patrimoniu domină explicaţiile care se dau 
pentru dubla înregistrare ca procedeu specific al metodei contabilităţii. 
Potrivit acestei teorii, orice modificare a unui element patrimonial 
implică o mişcare în sens invers a unuia sau al mai multor elemente 
ale patrimoniului. Astfel, dacă avem în vedere operaţiunea enunţată, o 
parte a disponibilităţilor băneşti este înlocuită cu un activ fix corporal. 
Alte mişcări ale elementelor patrimoniale pot determina înlocuirea 
unei surse cu alta, creşterea (diminuarea) valorii activului concomitent 
cu creşterea (diminuarea) valorii pasivului. Cum orice element 
patrimonial este reflectat într-un cont, rezultă că înregistrarea unei 
sume într-un cont este însoţită de înregistrarea aceleiaşi sume în alt 
cont. 
 Între cele două (sau mai multe) conturi în care se înregistrează 
o operaţiune patrimonială se stabileşte o legătură numită 
corespondenţa conturilor, iar conturile în cauză  se numesc conturi 
corespondente. 
 Modificările bilanţiere sunt cele care stabilesc tipurile de 
corespondenţe între conturi. Astfel, modificările de volum vor 
determina corespondenţa între unul sau mai multe conturi  de activ şi 
unul sau mai multe conturi de pasiv, pe când modificările de structură 
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vor determina corespondenţe numai între conturi de activ sau numai 
între conturi de pasiv. 
 Dubla înregistrare este prezentă şi la nivelul preluării în conturi 
a existentului iniţial a elementelor patrimoniale ca solduri iniţiale ale 
conturilor68. Dacă considerăm bilanţul ca un cont, atunci avem 
următoarea schemă de preluarea informaţiilor din bilanţ în conturi: 
  
 
D  Conturi de Activ  C    A       Bilanţ iniţial                P            D      Conturi de Pasiv       C 
Sold 
iniţial 

  Existent 
iniţial  
de activ 

Existent 
iniţial  
de pasiv 

  Sold  
iniţial 

     

     

     

             prima înregistrare                                               a doua înregistrare 
 
  
  
 
 
 

Schema nr.2.  Dubla înregistrare prin preluarea informaţiilor din 
bilanţul iniţial 

 
Pornind de la relaţia dublei reprezentări a patrimoniului: 

 
Bunuri economice = Surse de finanţare, 

 
se obţine relaţia dublei reprezentări a patrimoniului: 

Creşterea bunurilor economice + Descreşterea surselor de 
finanţare 

= Creşterea surselor de finanţare + Descreşterea bunurilor 
economice  

 
68Nicolae Todea, op. cit., p. 84. 

Dubla înregistrare 



 129 

 Dacă ţinem seama de regulile de funcţionare a conturilor, 
relaţia anterioară devine: 

TSD = TSC 
 
Dubla înregistrare este motivul pentru care sistemul contabil 

care o utilizează este numit sistemul contabilităţii in partidă dublă. În 
literatura de specialitate acest sistem mai este numit digrafic, 
denumire de origine greacă, semnificând scriere (graphie) de două ori 
(dia). Pe lângă sistemul de contabilitate în partidă dublă se mai 
întâlneşte şi sistemul de contabilitate în partidă simplă, care presupune 
înregistrarea modificărilor produse de o operaţiune economică într-un 
singur cont. 

 
6.6. Analiza contabilă a operaţiunilor economice şi 

reflectarea lor în contabilitate 
 
Analiza contabilă prezintă o metodă ştiinţifică de cercetare, pe 

baza documentelor justificative, a fiecărei operaţiuni patrimoniale, 
care constă în descompunerea operaţiunilor pe părţi componente, în 
vederea stabilirii conturilor corespondente. Scopul acestui demers îl 
constituie înregistrarea corectă în conturi a oricărei operaţiuni 
economico-financiare care are loc într-o întreprindere. 

Dată fiind importanţa analizei contabile, îndeosebi în activitatea 
practică, prin faptul că reflectă operaţiunile economice numai în 
conturile care corespund conţinutului lor economic, se impune 
efectuarea acesteia prin căutarea răspunsurilor la mai multe întrebări. 
Aceste întrebări sunt: 

A. Care este natura operaţiuni economice ce urmează a fi 
înregistrată?  

Răspunsul corect la această întrebare este extrem de important, 
întrucât clarifică conţinutul operaţiunii care are loc, stabilind înţelesul 
şi faptul/lucrul la care face referire. 

B.  Care sunt elementele patrimoniale care se modifică în 
urma operaţiunii care a avut loc?  

După stabilirea naturii operaţiunii, se trece la etapa următoare în 
care trebuie identificate elementele patrimoniale afectate de 
operaţiunea care s-a efectuat. 
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C.  Căror structuri patrimoniale aparţin elementele ce se 
modifică? 

Răspunsul la această întrebare se poate afla relativ simplu, având 
în vedere răspunsul de la întrebarea anterioară. Elementele 
patrimoniale fiind stabilite, urmează numai precizarea că acestea sunt 
elemente patrimoniale  de activ, de pasiv, rectificative sau de 
regularizare. 

D.  Care este sensul modificărilor pe care le suferă elementele 
patrimoniale în urma operaţiunii efectuate? 
  În urma derulării unei operaţiuni economico-financiare, se pot 
produce modificări în sensul: 

-  creşterii unui element de activ concomitent cu creşterea unui 
element de pasiv; 

- scăderii unui element de activ concomitent cu scăderea unui 
element de pasiv; 

- creşterii unui element de activ concomitent cu scăderea altui 
element de activ; 

- creşterii unui element de pasiv concomitent cu scăderea altui 
element de pasiv.  

Modificările enumerate fiind modificări bilanţiere şi având în 
vedere legătura dintre aceste modificări şi natura conturilor 
corespondente, răspunsul la această întrebare va facilita aflarea 
răspunsului la întrebarea următoare.  

E. Care sunt conturile cu ajutorul cărora se evidenţiază 
elementele patrimoniale modificate ?  

Răspunsul la această întrebare se află cu ajutorul răspunsurilor de 
la întrebările precedente şi al „Planului de conturi".  Conturilor 
identificate li se aplică regulile de funcţionare a conturilor, pentru a se 
stabili în care parte a contului se va înregistra operaţiunea analizată. 

F. Care este formula contabilă? 
Formula contabilă este expresia raportului de echilibru stabilit 

între conturile corespondente pe baza dublei înregistrări a 
operaţiunilor patrimoniale. Ea reprezintă grafic egalitatea valorică a 
modificărilor simultane a elementelor patrimoniale. Formula contabilă 
are mai multe părţi: denumirea contului corespondent debitor, 
denumirea contului corespondent creditor, suma corespunzătoare 
operaţiunii care se înregistrează. Legătura dintre conturile 
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corespondente este asigurată prin semnul „=" care se citeşte „la" şi 
care arată interdependenţa şi corelaţiile dintre conturile corespondente. 
 Contul aflat în stânga semnului egal se debitează întrucâţ 
debitul contului se află în partea stângă, respectiv, înscrierea unui cont 
în dreapta semnului egal are semnificaţia creditării acestuia, deoarece 
creditul contului este reprezentat de partea dreaptă a contului. 
 Dacă la formula contabilă se adaugă  data înregistrării şi 
documentul pe baza căruia s-a efectuat înregistrarea se obţine 
articolul contabil.  

Exemplificăm în continuare modul de efectuare a analizei 
contabile a operaţiunii:  plata către salariaţi, din casierie, în data de 10 
a lunii, a drepturilor băneşti cuvenite acestora în schimbul muncii 
prestate, în sumă de 45.000.000 lei. 

Analiza contabilă a acestei operaţii se va efectua astfel: 
a) Care este natura operaţiei economice?  

- plata către salariaţi a drepturilor băneşti 
b) Care sunt elementele patrimoniale ce se modifică? 

- datorii sociale 
     - disponibilităţi băneşti 

c) Căror structuri aparţin elementele patrimoniale ce s-au 
modificat? 
- datoriile sociale aparţin pasivului patrimonial 
- disponibilităţi băneşti aparţin activului patrimonial 

d) Care este sensul modificărilor pe care le suferă elementele 
patrimoniale în urma operaţiunii? 

    - datoriile sociale scad (-) 
    - disponibilităţile băneşti scad (-)              
e) Care sunt conturile cu ajutorul cărora se evidenţiază 

elementele patrimoniale modificate? Din planul  de conturi 
aflăm că este vorba de conturile: 

-  421 „Personal- remuneraţii datorate” 
- 5311 „Casa în lei” 

  f) Formula contabilă 
 Pe baza răspunsurilor la întrebările anterioare putem stabili 
următoarea formulă contabilă: 
 
421 „Personal- remuneraţii 
datorate” 

= 5311 „Casa în lei” 45.000.000 



 132 

 
Dacă adăugăm data înregistrării, 10.xx. N şi dispoziţia de plată 

ca document pe baza căruia s-a făcut plata salariilor, rezultă următorul 
articol contabil: 
   
10.xx.N 
421 „Personal- remuneraţii 
datorate” 
Dispoziţie de plată 

= 5311 „Casa în lei” 45.000.000 

 
Există mai multe variante69 de a scrie formula contabilă, pe care 

le prezentăm în cele ce urmează: 
 
421 „Personal- remuneraţii 
datorate” 

= 5311 „Casa în lei” 45.000.000 

 
 
45.000.000 421 „Personal- 

remuneraţii datorate” 
= 5311 „Casa în lei” 45.000.000 

 
 
421 „Personal- remuneraţii 
datorate” 

= 5311 „Casa în lei”           
45.000.000 

45.000.000 

 
 
Debit 421 „Personal- remuneraţii                  
datorate” 
Credit 5311 „Casa în lei” 

 45.000.000 
 
45.000.000 

 
 
Formulele contabile se pot diferenţia după mai multe criterii: 

i. în funcţie de numărul conturilor corespondente: 
 - formule contabile simple, în care corespondenţa conturilor se 
stabileşte între un singur cont debitor şi un singur cont creditor, sau 
altfel spus, un  cont se debitează şi un cont se creditează; 
 - formule contabile compuse, în care un cont se debitează şi 
două sau mai multe conturi se creditează, sau invers, două sau mai 

 
69 Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, op. cit., p.147. 
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multe conturi se debitează şi un cont se creditează. Este specifică 
operaţiunilor care modifică mai mult de două elemente patrimoniale 
din bilanţ. În acest caz, pentru a prezenta cele două sau mai multe 
conturi care se debitează sau se creditează, se foloseşte semnul “%” 
care se citeşte următoarele conturi.  

Formulele contabile compuse se prezintă în două variante: 
 - cu un cont corespondent debitor şi două sau mai multe conturi 
corespondente creditoare; 
  Spre exemplu, operaţiunea de cumpărare din import a unei 
instalaţii al cărei preţ de cumpărare este se 10.000 euro, echivalentul a 
400.000.000 lei, iar taxele vamale percepute pentru instalaţia 
cumpărată sunt de 20.000.000 lei, va genera următoarea formulă 
contabilă : 
 
2131 „Echipamente 
tehnologice” 

= % 
404 „Furnizori de imobilizări” 
446 „alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate” 

45.000.000 

 
- cu un cont corespondent creditor şi două sau mai multe 

conturi corespondente debitoare; 
 De exemplu, operaţiunea de plată odată cu salariile pe luna 
curentă, a unor drepturi băneşti neridicate din luna precedentă în sună 
de 3.000.000 lei, în urma parcurgerii etapelor analizei contabile, va 
duce la următoarea formulă contabilă: 
 

% 
421 „Personal- remuneraţii 
datorate” 
426 „Drepturi de personal 
neridicate” 

= 5311 „Casa în lei” 48.000.000 
45.000.000 

 
3.000.000 

 
 - formule contabile recapitulative sau duble în care în care 
corespondenţa conturilor se stabileşte între două sau mai multe conturi 
care se creditează şi două sau mai multe conturi care se debitează. De 
exemplu cumpărarea de mărfuri în sumă de 20.000.000 lei a căror 
evidenţă se realizează la preţul de vânzare format din preţul de 
cumpărare şi adaosul comercial în valoare de 10.000.000 lei, va 
determina formula contabilă de forma: 
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30.000.000 
20.000.000 
10.000.000 

% 
371 „Mărfuri” 
4426* „Taxa pe 
valoarea adăugată 
deductibilă” 

= % 
401 „Furnizori” 
378 „Diferenţe de preţ 
la mărfuri” 

30.000.000 
20.000.000 
10.000.000 

*de regulă, operaţiunile de cumpărare de bunuri sunt supuse 
taxei pe valoarea adăugată – impozit indirect, suportat de 
consumatorul final. 
 
 b) după scopul pentru care se întocmesc, formulele contabile 
sunt: 
 - formule contabile curente prin care se înregistrează, 
cronologic operaţiunile patrimoniale dintr-o întreprindere. Aceste 
formule au o frecvenţă foarte mare, constituind baza înregistrărilor în 
contabilitate. Pot fi formule contabile curente de înregistrare în negru 
(toate formulele prezentate se încadrează în această categorie) şi 
formule contabile curente de înregistrare in roşu sau de rectificare 
(folosite pentru rectificarea prin scădere a valorii unor bunuri 
economice). 
 - formule contabile de stornare sau de corectare prin care se 
anulează  formulele contabile anterioare, eronate. Şi aceste formule 
contabile de stornare pot fi în negru sau în roşu. Am spus anulare şi 
nu corectare deoarece în contabilitate nu se admit corectări de sume 
înregistrate eronat, ci anularea formulei înregistrate greşit şi 
întocmirea apoi a formulei contabile corecte. 
 Formula contabilă de stornare în negru anulează formula/ 
formulele contabile întocmite anterior eronat, printr-o înregistrare 
inversă celei pe care trebuie să o anuleze.  

Vom exemplifica în cele ce urmează modul de întocmire a 
formulelor contabile de stornare. Pentru aceasta, presupunem că o 
întreprindere înregistrează plata impozitului pe salarii către bugetul de 
stat, în sumă de 2.800.000 lei, astfel: 
 
441 „Impozit pe profit” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 2.800.000 
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Pentru a corecta această înregistrare (fiind greşit contul în care 
s-a evidenţiat stingerea obligaţiei de plată) avem două posibilităţi: 

 
- stornarea în negru şi scrierea formulei contabile corecte, 
 

5121 „Conturi la bănci în lei” = 441 „Impozit pe profit” 2.800.000 
 
444 „Impozit salarii” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 2.800.000 
 
sau stornarea în roşu şi scrierea formulei contabile corecte, 
 
441 „Impozit pe profit” = 5121 „Conturi la bănci în lei” (2.800.000) 
 
444 „Impozit pe salarii” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 2.800.000 
 
 Practic, formulele contabile de stornare în negru nu sunt 
agreate, deoarece generează rulaje ireale la conturi (din exemplul 
prezentat rezultă plata către buget a unui impozit pe profit în sumă de 
2.800.000 şi în acelaşi timp  încasarea de la buget a aceleiaşi sume, 
dar în realitate aceste operaţiuni nu au avut loc). 

 
6.7. Clasificarea conturilor 
 
Clasificarea conturilor reprezintă gruparea, ordonarea 

conturilor potrivit caracteristicilor comune şi specifice, oferind 
posibilitatea studierii sistematice şi însuşirea cu uşurinţa a conţinutului 
acestora.  

În literatura contabilă au apărut în decursul timpului, o varietate 
de clasificări ale conturilor în funcţie de criterii diferite70.  

Astfel, Luca Paciollo clasifică conturile, după modul şi ordinea 
în care sunt studiate şi folosite în contabilitate, în conturi de valori, 
conturi de persoane, conturi de cheltuieli şi conturi de rezultate. 

Girolamo Cardano în 1501 şi Domenici Mauzoni în 1534 au 
împărţit conturile în două grupe: conturi deschise pentru mişcarea 
bunurilor şi conturi deschise pentru înregistrarea raporturilor 
juridice ale persoanelor.  

 
70Idem, p.154-155. 
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Giusepe Ludovico Cripa identifică, în anul 1838, două grupe 
principale de conturi: conturi particulare (ale bunurilor şi persoanelor) 
şi conturi generale (ale proprietarilor). În secolul XIII Matheiu de la 
Porte, Abraham Graaf şi alţii, împart conturile în trei grupe şi anume: 
conturile proprietarului (Capital, Profit şi pierdere, Cheltuieli 
generale), conturi de bunuri şi valori (Mărfuri, Casa, Efecte de primit 
şi Efecte de plată) şi conturi de persoane sau de corespondenţi 
(Debitori, Creditori, Clienţi, Furnizori). Într-o lucrare prezentată în 
anul 1834, Academiei franceze, Coffy împarte conturile în conturi de 
valori reale (materiale şi personale) şi conturi de valori raţionale. 

Cea mai mare parte a literaturii de specialitate prezintă 
următoarele criterii de clasificare a conturilor: natura economică şi 
conţinutul lor, sfera de cuprindere, funcţia contabilă. 

ü după natura economică şi conţinutul lor, conturile pot fi:  
 - conturi de bunuri economice (de active, de resurse, de 
utilizări) cuprind  acele conturi cu ajutorul cărora se evidenţiază 
elemente patrimoniale situate în activul patrimonial. Aceste conturi 
funcţionează după regulile conturilor de activ şi pot evidenţia: active 
fixe (corporale, necorporale, financiare) activele circulante (materiale, 
creanţe/ în decontare, financiare). 
 - conturi de surse de finanţare sau de capitaluri proprii şi 
datorii, cuprind două categorii de conturi cu ajutorul cărora se 
evidenţiază sursele de provenienţă a averii: conturile de capitaluri 
proprii şi conturile de capitaluri străine (datorii). Din această categorie 
de conturi fac parte şi conturile cu ajutorul cărora se înregistrează  
provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli, care după cum am mai 
menţionat ocupă o poziţie intermediară între capitaluri proprii şi 
datorii. Aceste conturi funcţionează după regulile conturilor de pasiv. 
 - conturi rectificative includ conturile cu ajutorul cărora se 
evidenţiază amortizările, provizioanele de depreciere şi diferenţele de 
preţ. Conturile care reflectă amortizări şi provizioane sunt conturi de 
pasiv, iar conturile pentru diferenţele de preţ sunt bifuncţionale. 
 - conturile de proces sau de rezultat, oglindesc conturile care 
exprimă mişcarea şi transformarea bunurilor economice în cadrul 
activităţii desfăşurate de întreprindere, deci conturile cu ajutorul 
cărora se determină rezultatul activităţii întreprinderii. Se includ în 
această categorie, conturile de cheltuieli (considerate active în 
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devenire), conturile de venituri (pasive în devenire), contul de rezultat. 
Conturile de cheltuieli reflectă în debit totalitatea cheltuielilor unei 
perioade, pe care le transferă, prin credit, numai la finele perioadei de 
gestiune, la rezultate. Conturile de venituri colectează în credit 
veniturile unei perioade, iar la finale perioadei aceste venituri sunt 
transferate, prin debit, la rezultate. Astfel, conturile de venituri şi cele 
de cheltuieli nu prezintă sold la sfârşitul perioadei de gestiune. 
 Contul de rezultat (profit şi pierdere) realizează comparaţia 
între venituri şi cheltuieli, prin preluarea în debit a tuturor cheltuielilor 
iar în credit a tuturor veniturilor unei perioade gestionare. 
 - conturile de gestiune, sunt conturi cu ajutorul cărora se 
calculează costurile produselor, lucrărilor, serviciilor realizate de 
întreprindere, şi eventual efectul vânzării produselor, bunurilor, 
serviciilor prin comparaţie cu costurile pe care acestea le-au ocazionat. 
Această categorie de conturi funcţionează independent de celelalte 
categorii, conturile neavând corespondenţe decât între ele. 
 - conturile speciale (nepatrimoniale, de ordine şi evidenţă) 
sunt conturi în afara bilanţului cu ajutorul cărora se reflectă valori 
materiale aflate temporar în gestiunea întreprinderii, dar care nu fac 
parte din patrimoniul acesteia, precum şi angajamentele acordate sau 
primite, care ar putea afecta patrimoniul întreprinderii în viitor, în 
anumite condiţii. Pentru a se evita înregistrarea de două ori a aceleiaşi 
sume (la ambii parteneri de afaceri) evidenţa acestor valori materiale 
străine (întreprinderea nu are drept de proprietate asupra lor) este 
realizată separat. 
 Conturile speciale funcţionează în partidă simplă, deci nu au 
corespondenţă nici între ele, nici cu alte conturi. Se evidenţiază cu 
ajutorul acestor conturi: mijloace fixe luate în chirie, bunuri primite în 
păstrare sau în consignaţie, redevenţe, chirii şi locaţii de gestiune 
aferente unor contracte pe termen lung, efecte scontate neajunse la 
scadenţă etc. 

Primele două categorii de conturi (conturile de bunuri 
economice şi cele de surse de finanţare) se mai numesc şi conturi 
bilanţiere, pentru că soldurile pe care le prezintă la finele exerciţiului 
financiar stau la baza întocmirii bilanţului contabil. Dat fiind faptul că 
bilanţul reflectă situaţia patrimoniului la un moment dat, aceste 
conturi mai sunt cunoscute şi sub denumirea de conturi de situaţie. 
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ü după sfera de cuprindere deosebim conturi sintetice şi conturi 
analitice. 
 - conturile sintetice sunt cele ce evidenţiază grupe sau 
categorii omogene de elemente patrimoniale şi care constituie 
conturile de bază ale contabilităţii. Pe baza acestor conturi se formează 
contabilitatea sintetică. 
 Exemple de conturi sintetice: elementul patrimonial clienţi este 
evidenţiat cu ajutorul contului sintetic 4111 „Clienţi”, elementul 
patrimonial construcţii este evidenţiat cu ajutorul contului 212 
„Construcţii” etc. 
 - conturile analitice sunt cele completează informaţiile 
furnizate de conturile sintetice, evidenţiind părţile unui element 
patrimonial. Necesitatea lor rezidă din insuficienţa conturilor sintetice 
în asigurarea elementelor necesare pentru conducerea şi controlul 
întreprinderii. 
 Gestionarea patrimoniului nu se poate face decât pe părţi 
componente ale elementelor patrimoniale, numai în acest fel fiind 
asigurată integritatea patrimonială şi posibilitatea exercitării 
controlului gestionar. Datele din conturile analitice dau posibilitatea 
stabilirii exacte a drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale 
întreprinderii faţă de alte persoane fizice şi juridice, distinct pentru 
fiecare din aceste persoane. Contabilitatea care este ţinută cu ajutorul 
conturilor analitice se numeşte contabilitate analitică. 

Conturile analitice funcţionează după aceleaşi reguli ca şi 
contul sintetic de care aparţin, deoarece elementele patrimoniale 
înregistrate în aceste conturi sunt aceleaşi şi deci, au acelaşi conţinut 
economic. Evidenţa elementelor patrimoniale în conturile analitice se 
poate realiza valoric sau cantitativ-valoric. 
 Relaţia dintre conturile sintetice şi conturile analitice este una 
de tipul întreg-parte. Astfel, contul sintetic reflectă un element 
patrimonial, în timp ce contul analitic reflectă o componentă a unui 
element patrimonial. Cumulând datele din conturile analitice trebuie 
se obţin datele din contul sintetic. 
 Pentru o întreprindere nu este suficient să cunoască totalitatea 
creanţelor pe care le are de încasat de la clienţi, ci şi valorile de 
încasat, individual de la fiecare client. De asemenea, contul sintetic 
construcţii reflectă valoarea totală a construcţiilor, însă nu şi valoarea 
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fiecărui tip de construcţie, componentă a ansamblului numit 
construcţii. 

ü după funcţia contabilă, deosebim: conturi de activ şi  conturi 
de pasiv.  

În cele două grupe se includ şi conturile bifunctionale. Este cea 
mai generală clasificare, care permite încadrarea tuturor conturilor în 
cele două grupe şi care porneşte de la cele două părţi ale bilanţului: 
activ şi pasiv. Această clasificare este importantă pentru aplicarea 
corectă a regulilor de funcţionare a conturilor. 
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Capitolul 7. 
Normalizarea contabilităţii 

  
 7.1. Necesitatea normalizării contabile  

 
Globalizarea economiilor naţionale, integrarea pieţelor 

financiare şi a sistemelor informaţionale, fac necesară armonizarea şi 
uniformitatea în contabilitate. Aceste obiective nu pot fi realizate 
decât sub imperiul normalizării contabile. Normalizarea contabilă 
vizează elaborarea de norme, definirea de principii şi stabilirea de 
reguli, clare şi precise, pentru toţi producătorii şi utilizatorii 
informaţiei contabile, care să asigure comparabilitatea informaţiilor 
furnizate de contabilitate. 
Esenţa normalizării o reprezintă astfel, elaborarea de norme contabile. 
Norma contabilă71 reprezintă o regulă sau mai multe reguli constituite 
ca sistem de referinţă pentru producţia de informaţii contabile şi 
validarea socială a situaţiilor financiare (rapoarte financiare, 
documente contabile de sinteză sau bilanţ contabil). 
 Tendinţa manifestată pe plan internaţional este aceea de creare 
a unei doctrine contabile internaţionale, care să rezulte dintr-un proces 
de integrare a diferitelor culturi contabile naţionale într-o bază 
teoretică normativă a contabilităţii, care să îndeplinească rolul de ghid 
al normalizării contabile la nivel internaţional. Normalizarea contabilă 
internaţională se realizează şi prin procesul de armonizare contabilă 
desfăşurat în cadrul Uniunii Europene. La nivel european, lucrările de 
armonizare contabilă se concretizează în directive contabile.72 
 

7.2. Începuturile normalizării contabilităţii 
 
Primele preocupări de normalizare a contabilităţii par să fi 

existat la finele secolului XIX în Statele Unite ale Americii în cadrul 
marilor trusturi şi concerne, şi în Germania, unde profesorul Johann 
Schar a elaborat în anul 1894 un plan de conturi, care se baza pe 
regulile de funcţionare a conturilor. Conturile cuprinse în acest plan de 

 
71 Oprea Călin, Mihai Ristea, op. cit, p. 41. 
72 Ion Ionaşcu, Epistemologia contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1997, p. 94. 



 141 

conturi reprezentau cadrul general al conturilor, de unde urmau să se 
formeze planuri de conturi specifice fiecărei ramuri economice. 
 Problema normării contabilităţii şi a planului de conturi a fost 
pusă pentru prima dată în URSS, după anul 1917. Primul cadru unitar 
de conturi a fost elaborat în anul 1919 de către profesorul german E. 
Schmalenbach, în care conturile erau simbolizate după sistemul 
zecimal. 

După cel de al doilea război mondial acţiunile de normare a 
contabilităţii s-au intensificat cuprinzând ţări ca Franţa, Suedia, 
Anglia, Austria, Ungaria, Polonia, Românuia, Italia. 
 În România primele planuri de conturi s-au folosit de către 
societăţile comerciale, industriale şi de către bănci (Uniunea 
fabricanţilor de maşini a folosit primul plan de conturi în anul 1930). 
Profesorului Ion Evian îi datorăm primul cadru unic de conturi, 
elaborat în anul 1941, bazat pe cadrul general al lui Schamalembach, 
cadru care a făcut din România una dintre primele ţări preocupate de 
normalizarea contabilităţii. După anul 1948, ţara noastră a intrat in 
sfera de influenţa sovietică şi a preluat sistemul contabil sovietic. 
Normalizarea contabilă a devenit atributul exclusiv al statului în urma 
înfiinţări în anul 1947 a unui Consiliu permanent al normării 
contabilităţii, în cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului. După 
crearea unui cadru general de conturi aplicabil tuturor întreprinderilor 
industriale, s-au prevăzut următoarele etape ale normalizării 
contabilităţii:73 
 - stabilirea principiilor de calculare a preţului de cost (costului 
de producţie) şi de vânzare; 

- elaborarea instrucţiunilor privind tehnica înregistrării 
contabile pe baza planurilor de conturi; 

- tipizarea şi simplificarea documentelor; 
- elaborarea de scheme pentru întocmirea situaţiilor contabile 

etc. 
După anul 1989 a fost necesară regândirea unui nou sistem de 

contabilitate, sistemul monist (presupune o singură contabilitate atât 
pentru funcţiile interne cât şi pentru cele externe ale întreprinderii) 
fiind necorespunzător economiei de piaţă. A trebuit ales un sistem de 

 
73 Ramona Neag, Reforma contabilităţii româneşti între modelele francez şi anglo saxon, 
Editura Economică, Bucureşti, 2000, p. 203. 
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contabilitate din multitudinea sistemelor existente în Europa 
Occidentală şi nu numai. A fost ales un sistem contabil de inspiraţie 
franceză pornind de la următoarele argumente: strânsele legături 
politice, economice şi culturale existente de-a lungul timpului între 
cele două ţări, formaţia intelectuală franceză a elitei intelectualităţii 
româneşti, adaptabilitatea modelului francez la condiţiile tranziţiei 
româneşti, interesul Franţei de a influenţă dezvoltarea economică cu 
ideologia franceză etc. Dacă a fost sau nu cea mai bună alegere vom 
lăsa timpul să vorbească de la sine. Cert este, însă, că orice sistem 
contabil este perfectibil. 
 Vom prezenta sintetic, activitatea de normalizare contabilă în 
câteva ţări care au dominat contabilitatea în perioade diferite de timp. 

În SUA există principii generale de contabilitate care stau la 
baza reglementărilor contabile, însă aceste principii nu sunt stipulate 
în texte legislative. Începutul normalizării contabile îl constituie anul 
1887 când a fost creat Institutul American al Contabililor Publici 
Autorizaţi, instanţă profesională reprezentativă a experţilor contabili. 

În normalizarea contabilă americană un rol important îl au 
următoarele organizaţii profesionale: 
 - Comisia Valorilor Mobiliare (SEC) – elaborează reguli prin 
care expun condiţiile de formă şi de fond aplicabile la întocmirea 
documentelor de sinteză; 
 - Comitetul privind Procedurile Contabile (CAP); 
 - Asociaţia Contabilă Americană; 
 - Comitetul Standardelor de Contabilitate Financiară (FASB) – 
organism însărcinat cu elaborarea standardelor contabilităţii 
financiare. 

Principiile contabilităţii americane au fost preluate de sistemele 
contabile din Europa, prin Planul Contabil General şi Directive ale 
Consiliului Comunităţii Europene. 
 În Franţa normalizarea contabilităţii s-a realizat îndeosebi prin 
legislaţie. Primul plan de conturi a fost elaborat în anul 1947, plan 
care a fost ulterior îmbunătăţit (Planul Contabil General actual este 
aplicat începând cu anul 1982). Acest plan se înscrie în cadrul 
Directivelor a IV şi a VII a CEE. Normarea contabilităţii în Franţa se 
realizează de către Consiliul Naţional de Contabilitate, care a definit 
sistemul contabil general, a stabilit norme de evaluare a patrimoniului, 
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model unic pentru documentele contabile de sinteză. Deşi aparţine de 
Ministerul Economiei şi Finanţelor, acest consiliu cuprinde 
reprezentanţi ai diferitelor categorii de utilizatori ai informaţiei 
contabile. 
 În Germania planul de conturi numit Cadrul General al 
Conturilor se bazează pe sistemul monist de contabilitate, deci pe 
organizarea contabilităţii într-un singur circuit. Principala preocupare 
a mediului de afaceri german în perioada postbelică a fost asigurarea 
credibilităţii documentelor de sinteză contabilă. Liberalismul ordonat, 
care presupune libera concurenţă între agenţii economici, sub 
responsabilitatea şi supravegherea statului este cel care îşi pune 
amprenta asupra sistemului contabil german. 
 Actualmente, pe plan mondial se manifestă tendinţa de creare a 
unui sistem de standarde internaţionale de contabilitate care să fie 
asimilate de fiecare ţară, întrucât acestea oferă o serie de avantaje 
printre care menţionăm: nu mai este necesară conversia informaţiilor 
din situaţiile financiare care au fost elaborate după normele naţionale, 
este asigurată calitatea şi comparabilitatea informaţiilor contabile pe 
care le furnizează situaţiile financiare, se pot evita anumite confuzii 
etc. 

 
7.3. Componentele normalizării contabile  
 
Componentele normalizării contabile sunt: cadrul contabil 

general, normele contabile naţionale şi internaţionale, instituţia 
normalizării contabile, dreptul contabil etc. 

Cadrul contabil general cuprinde conceptele şi principiile 
teoretice care formează împreună sistemul de referinţă pentru 
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Aceste concepte se 
referă la: obiectivul situaţiilor financiare (furnizarea de informaţii 
despre poziţia financiară, performanţele şi modificarea poziţiei 
financiare ale întreprinderii), modul de evaluare a structurilor 
situaţiilor financiare, modalităţile de comunicare a informaţiilor. 
 Normele contabile74 naţionale şi internaţionale reprezintă o 
regulă sau un ansamblu de reguli care reglementează înregistrarea şi 

 
74 În contabilitatea anglo-saxonă se întâlneşte noţiunea de standard contabil. 
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evaluarea în contabilitate, elaborarea şi prezentarea informaţiei 
contabile în situaţiile financiare. 

După sfera de aplicare deosebim norme/standarde naţionale, 
europene şi internaţionale. Normele naţionale sunt elaborate de către 
fiecare ţară în raport cu tradiţiile contabile,  cu situaţia economico-
socială, cu interesele politice şi economice. Normele contabile 
europene (directivele) sunt elaborate de Uniunea Europeană şi 
cuprind: Directiva a IV a (conţine norme de întocmire şi prezentare a 
conturilor anuale), Directiva a VII (reglementează conturile 
consolidate) şi Directiva a VIII-a (se referă la profesia liberă de 
auditare a conturilor anuale). Standardele Contabile Internaţionale 
(SIC) sunt elaborate de Comitetul Pentru Standarde Internaţionale de 
Contabilitate (IASC) şi au ca scop:75 

- furnizarea de reguli contabile general valabile acceptate în 
toate ţările lumii, capabile să armonizeze în cât mai mare măsură 
standardele şi procedurile contabile practicate în diferite ţări; 

- asigurarea aceleiaşi baze pentru elaborarea situaţiilor 
financiare, astfel încât investitorii şi băncile internaţionale să poată 
face analize comparative ale diferitelor oportunităţi de investiţii; 

- SIC nu se suprapun normelor naţionale. Dacă normele 
naţionale sunt foarte diferite, reprezentanţii IASC au sarcina de a 
convinge organele abilitate asupra avantajelor SIC. 

Instituţia normalizării contabile urmăreşte realizarea 
obiectivelor privind normalizarea, dezvoltarea şi perfecţionarea 
contabilităţii. Această instituţie este reprezentată în ţara noastră de 
Ministerul Finanţelor Publice, care este o instituţie a statului. În afara 
instituţiilor de stat se mai întâlnesc instituţii de normalizare contabilă 
de natură pragmatică (aparţin profesiei contabile) şi mixtă 
(normalizarea se efectuează de instituţia profesiei contabile, însă cu 
intervenţia statului care face obligatorii aceste norme) 
 Dreptul contabil reprezintă impunerea prin texte legale a 
normelor contabile. Dreptul contabil cuprinde totalitatea legilor, 
normelor, ordinelor, instrucţiunilor şi a altor acte normative referitoare 
la organizarea şi conducerea contabilităţii şi la întocmirea situaţiilor 
financiare. Deoarece elaborarea reglementărilor contabile este şi 

 
75 Oprea Călin, Mihai Ristea, Bazele contabilităţii, Editura Genicod, Bucureşti, 2002, p. 43. 
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rezultatul acţiunii politice, dreptul contabil are principii şi reguli de 
evaluare, principii de înregistrare şi reguli comerciale. 

 
7.4. Normalizarea contabilă în România.  

  
Procesul de normalizare contabilă este prezent în majoritatea 

ţărilor lumii, fiecare ţară având anumite reguli care duc la prezentarea 
unitară a documentelor de sinteză contabilă. 

Procesul de reformare a sistemul contabil românesc a fost 
demarat începând cu anul 1990. Fiind vorba de o reformă complexă, 
impusă de mutaţiile produse de trecerea de la economia centralizată la 
economia de piaţă, putem vorbi de mai multe etape ale normalizării 
contabile in această perioadă.  

Astfel, o primă ar fi perioada anilor 1990-1991 când s-au 
urmărit două obiective: 
 - adaptarea vechiului sistem de contabilitate pentru a 
răspunde cerinţelor imediate, decurgând din adoptarea primelor legi 
specifice economiei de piaţă; 
 - elaborarea cadrului legislativ de bază privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii. 
 A doua etapă ar putea fi considerată perioada anilor 1992-
1993, perioadă în care s-a elaborat noul sistem de contabilitate bazat 
pe cadrul juridic naţional existent la acea dată, pe cerinţele directivelor 
europene şi standardelor de contabilitate. Reglementările care au 
format noul sistem contabil românesc au fost Legea contabilităţii 
82/1991 în aplicarea căreia Ministerul Finanţelor a elaborat 
Regulamentul de aplicare a legii care a fost aprobat prin Hotărârea 
Guvernului 704/1993, care a devenit operaţional  începând cu 1 
ianuarie 1994. 
 O altă etapă a normalizării contabile în România ar putea fi 
considerată perioada 1994-1999, când printr-o serie de acte normative 
(complementare celor menţionate) s-au reglementat anumite aspecte 
specifice unor secţiuni contabile. Printre aceste reglementări 
menţionăm: Legea 15/1994 privind amortizarea, Ordonanţa 
Guvernului 70/1994 privind impozitul pe profit, Ordonanţa 65/1994, 
etc. 
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O ultimă etapă ar putea fi considerată perioada 2000 - prezent, 
perioadă în care s-au făcut paşi importanţii în direcţia armonizării 
contabilităţii româneşti cu normele contabile europene şi cu 
Standardele Internaţionale de Contabilitate. Acţiunile concrete 
întreprinse în această direcţie  au fost: OMFP 94/2001 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a 
Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale 
de Contabilitate Ordonanţa Guvernului, OMFP 306/002 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu 
directivele europene.  
 Principala componentă a  normalizării contabilităţii în România 
este Planul de conturi general şi Normele de utilizare a conturilor. 
 Planul de conturi general poate fi considerat nomenclatorul 
conturilor sintetice cu ajutorul cărora se evidenţiază elementele 
patrimoniale ale unei întreprinderi, se calculează costul produselor, 
lucrărilor şi serviciilor şi se determină rezultatul unei perioade 
gestionare. 
 Planul de conturi se prezintă sub forma unui tablou, în care 
fiecare cont are o denumire şi un simbol cifric, atribuit pentru a uşura 
efectuarea înregistrărilor in contabilitate. În Planul de conturi general 
se regăsesc următoarele elemente: clasele de conturi simbolizate cu o 
cifră, grupele de conturi simbolizate cu două cifre, conturile sintetice 
de gradul I simbolizate cu trei cifre şi conturile sintetice de gradul II 
simbolizate cu patru cifre.  
 Astfel, în cadrul claselor de conturi se întâlnesc grupe de 
conturi (din care fac parte conturi omogene din punct de vedere al 
conţinutului economic) iar în cadrul grupelor conturi sintetice de 
gradul I care, la rândul lor, pot funcţiona prin intermediul unor conturi 
de gradul II, în funcţie de necesităţile impuse de fiecare element 
patrimonial în parte. 
 Planul general de conturi, aprobat prin HG 704/1993, completat 
şi modificat prin OMFP 94/2001 se adresează tuturor agenţilor 
economici, şi este conceput pe sistemul zecimal de simbolizare şi 
pentru organizarea contabilităţii în dublu circuit. Potrivit sistemului 
zecimal, conturile sunt împărţite în zece clase numerotate de la 0 la 9, 
în cadrul fiecărei clase pot exista 10 grupe de conturi simbolizate de la 
00 la 99, iar în cadrul fiecărei grupe de conturi pot exista câte 10 
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conturi de gradul I simbolizate de la 000 la 999. de asemenea, în 
cadrul conturilor de gradul I pot exista cât 10 conturi de gradul II 
simbolizate de la 0000 la 9999. Deci, prima cifră din simbolul unui 
cont indică clasa de conturi (categoria elementelor ce fac obiectul 
contabilităţii), a doua cifră grupa de conturi (natura economică pentru 
elementele de activ, natura juridică pentru cele de pasiv, natura 
cheltuielilor şi a veniturilor pentru conturile generatoare de rezultate), 
a tria cifră indică contul de gradul I, iar a patra cifră contul de gradul 
II. Spre exemplu contul sintetic de gradul I  212 -  „Construcţii” face 
parte din grupa de conturi 21 numită „Imobilizări corporale” clasa 2 
de conturi intitulată „Conturi de imobilizări”. 
 Cele zece clase de conturi, cuprinse Planul General de Conturi 
sunt: 

- Clasa 1 - Conturi de capitaluri 
- Clasa 2 - Conturi de imobilizări 
- Clasa 3 - Conturi de stocuri şi produse în curs de execuţie 
- Clasa 4 - Conturi de terţi 
- Clasa 5 - Conturi de trezorerie 
- Clasa 6 - Conturi de cheltuieli 
- Clasa 7 - Conturi de venituri 
- Clasa 8 - Conturi speciale 
- Clasa 9 - Conturi de gestiune 

 Conturile din clasele 1-5 se mai numesc şi conturi bilanţiere, 
deoarece informaţiile din acestea se regăsesc bilanţ. Conturile din 
clasele 6-7 sunt conturi de proces sau de rezultat, cu ajutorul lor 
stabilindu-se rezultatul activităţii desfăşurate de întreprinderi. 
Informaţiile din aceste conturi se regăsesc în contul de profit şi 
pierdere. 
 Pentru a facilita înţelegerea conţinutului planului de conturi, se 
mai impun câteva menţiuni, astfel:  

- la clasa  2 intitulată „Conturi de imobilizări” , cifra 8 situată în 
poziţia a doua din simbolul contului indică că obiectul respectivului 
cont este înregistrarea amortizării; 

- cifra 9 situată în poziţia a doua a grupei de conturi indică 
provizioanele pentru deprecierea activelor din fiecare clasă (exemplu: 
grupa 29 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor); 
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- cifra 9 situată în poziţia a treia din simbolul conturilor, indică 
înregistrarea unor operaţiuni de sens contrar operaţiunilor 
caracteristice conturilor din grupa respectivă (exemplu: contul 419 
„Clienţi creditori” este un cont de pasiv în grupa 41 „Clienţi şi conturi 
asimilate”, toate celelalte conturi fiind conturi de activ). 
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Capitolul 8. 
Întreprinderea - locul de producere a informaţiilor 

contabile 
 

8.1. Definirea întreprinderii 
 
Potrivit articolului 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, 
regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 
societăţile cooperatiste  şi celelalte persoane juridice cu scop lucrativ, 
au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie..” 
Aceeaşi obligaţie revine şi  instituţiilor publice, asociaţilor,  celorlalte 
persoane juridice cu şi fără scop lucrativ, precum şi persoanelor fizice 
autorizate să desfăşoare activităţi independente. 

Deoarece toate persoanele menţionate anterior întreprind o 
anumită activitate, considerăm că folosirea termenului de 
întreprindere, pentru toate entităţile patrimoniale menţionate 
anterior, răspunde mai bine scopului constituirii acestora,  acela de 
supraveghere şi control a surselor, resurselor, a cheltuielilor, în 
vederea realizării obiectivelor pentru care s-au înfiinţat. 

O parte din aceste întreprinderi au ca scop obţinerea de profit, 
iar o altă parte realizarea completă şi de calitate a serviciilor publice. 

Vom analiza în cele ce urmează întreprinderile care au ca scop 
obţinerea de profit. Astfel, întreprinderea constituie veriga de bază a 
economiei naţionale unde se realizează combinarea factorilor de 
producţie cu scopul de a produce bunuri şi servicii, în funcţie de 
cerinţele pieţei şi de a obţine profit în urma activităţii desfăşurate. Un 
alt obiectiv al constituirii întreprinderilor este de natură socială, 
acestea oferind locuri de muncă remunerate pentru persoanele apte să 
presteze o muncă. 

Etapele constituirii unei întreprinderi sunt: 
§ Autentificarea statutului şi a contractului de societate la 

notariat 
§ Depunerea capitalului iniţial 
§ Autorizarea la judecătoria teritorială 
§ Publicarea documentelor autentificate în Monitorul 

Oficial 
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§ Înmatricularea în Registrul Comerţului 
§ Înregistrarea fiscală la organul fiscal teritorial pentru 

înregistrare atribuirea codului fiscal 
 

8.2. Clasificarea întreprinderilor 
 
Există, potrivit actualei legislaţii, două feluri de întreprinderi: 

regii autonome şi societăţi comerciale. 
Regiile autonome se constituie în ramurile strategice ale 

economiei naţionale cum ar fi: industria de armament, energetică, 
exploatarea gazelor naturale, prin Hotărâri de guvern sau ale organelor 
de conducere locale, în funcţie de interesul existent pentru înfiinţarea 
regiilor autonome respective. Activitatea regiilor autonome se 
desfăşoară pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, iar 
structura organizatorică este stabilită prin regulamentul de organizare 
şi funcţionare. 

Societăţile comerciale, după forma de constituire şi 
funcţionare, pot fi: societăţi în nume colectiv, societăţi în comandită 
simplă, societăţi în comandită pe acţiuni, societăţi pe acţiuni şi 
societăţi cu răspundere limitată. 

Societăţile în comandită se caracterizează prin existenţa a două 
categorii de asociaţi: comanditaţi care răspund solidar şi nelimitat 
pentru obligaţiile societăţii şi asociaţi comanditari, care răspund numai 
în limita capitalului subscris.  

Societăţile în comandită pot fi de două feluri: simplă şi pe 
acţiuni, deosebirea dintre cele două fiind dată de componenţa 
capitalului.  În primul caz acesta este divizat în părţi sociale (care nu 
pot fi cedate fără acordul unanim al asociaţilor), iar în cel de al doilea 
caz în acţiuni (care reprezintă titluri de valoare negociabile). 

 Societăţile în nume colectiv se caracterizează prin răspunderea 
solidară şi nelimitată a membrilor asociaţi.  

În cazul societăţilor pe acţiuni, acţionarii răspund limitat, în 
limita capitalului subscris, exprimat în acţiuni. Acţiunile pot fi 
transmise altor persoane, fără să fie necesar acordul celorlalţi 
acţionari. 
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Societăţile cu răspundere limitată, au un număr limitat de 
asociaţi, care răspund numai cu cota lor socială, iar părţile sociale 
deţinute sunt, în principiu, netransmisibile. 

Dacă avem în vedere responsabilitatea proprietarilor faţă de 
întreprindere cele cinci tipuri de societăţi se pot grupa astfel: societăţi 
de capitaluri (societăţile pe acţiuni, societăţile in comandită pe acţiuni) 
şi societăţi de persoane (societăţile în nume colectiv, societăţile în 
comandită simplă). 

Din multitudinea criteriilor de clasificare a întreprinderilor, mai 
menţionăm: 

- forma de proprietate după care se diferenţiază: întreprinderi 
de stat, întreprinderi mixte şi întreprinderi private; 

- scopul pentru care au fost create după care identificăm 
întreprinderile create în scopul obţinerii de profit şi organizaţii 
nonprofit;  

- după apartenenţa naţională deosebim: întreprinderi 
naţionale şi întreprinderi multinaţionale; 

- după mărime întâlnim: întreprinderi mari, întreprinderi mici 
şi mijlocii şi micro-întreprinderi (criteriile de încadrare a 
întreprinderilor intr-una din cele trei categorii au fost menţionate la un 
capitol anterior); 

- în funcţie de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, 
întreprinderile pot fi: agricole, industriale, comerciale, prestatoare de 
servicii, financiar-bancare, de asigurare etc. 

 
 8.3. Funcţiile întreprinderii 

 
Organizarea firmei (întreprinderii) constă în stabilirea şi 

delimitarea proceselor de muncă fizică şi intelectuală, a 
componentelor acestora (mişcări, timpi, operaţii, lucrări, sarcini etc.), 
precum şi gruparea lor pe posturi, formaţii de muncă, compartimente 
etc. corespunzător anumitor criterii manageriale, economice, tehnice şi 
sociale, în vederea realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor 
previzionate.76  

 
76 Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu,  Management, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 
278. 
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Din punct de vedere al conţinutului, organizarea unei 
întreprinderi poate fi procesuală sau structurală.  

Organizarea procesuală vizează stabilirea proceselor necesare a 
fi desfăşurate în vederea realizării obiectivelor întreprinderii. Un rol 
important în cadrul acestor procese îl au funcţiile întreprinderii. Prin 
funcţie a întreprinderii înţelegem ansamblul activităţilor, proceselor 
omogene, interdependente şi complementare care sunt subordonate 
realizării  aceluiaşi obiectiv. 

Funcţiile întreprinderii sunt diferite pondere de la un tip de 
întreprindere la alta precum şi în timp, fiind influenţate de evoluţia 
economică, de evoluţia dimensională a  întreprinderii, de progresul 
tehnic etc. Literatura de specialitate identifică următoarele funcţii ale 
întreprinderii: ansamblul 
 - funcţia comercială care desemnează totalitatea acţiunilor 
întreprinse pentru identificarea beneficiarilor potenţiali ai activităţii 
întreprinderii, precum şi sursele de bunuri şi servicii necesare 
desfăşurării activităţii. Principalele activităţi care se deosebesc în 
cadrul funcţiei comerciale sunt marketingul, aprovizionarea şi 
desfacerea; 
 - funcţia de cercetare-dezvoltare care cuprinde ansamblul 
acţiunilor prin care se studiază, se concepe, se elaborează şi se 
realizează cadrul tehnic, tehnologic şi organizatoric al întreprinderii, 
cu alte cuvinte se concepe şi implementează progresul tehnico-
ştiinţific. Activităţile care se identifică în cadrul acestei funcţii sunt: 
previzionare, concepţie tehnică şi organizare  
 - funcţia de producţie care încorporează ansamblul acţiunilor 
prin care se urmăreşte realizarea fabricaţiei produselor, prestării 
serviciilor sau executării lucrărilor; Este cea mai complexă funcţie şi 
presupune activităţi de bază, activităţi auxiliare şi  activităţi de 
deservire. Activităţile de bază sunt cele care contribuie la fabricarea 
bunurilor, activităţile auxiliare asigură condiţiile necesare pentru 
desfăşurarea activităţii de bază, iar activităţile de deservire asigură 
condiţiile organizatorice pentru derularea celorlalte două activităţi. În 
cadrul acestei funcţii, bunurile care intră în întreprindere suferă 
transformări în urma cărora devin apte pentru a valorificate către 
beneficiari. 
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 - funcţia de personal urmăreşte asigurarea întreprinderii cu 
forţa de muncă necesară. Principalele activităţi la care se referă 
această funcţie sunt recrutarea şi selecţia personalului, încadrarea şi 
adaptarea socio-profesională, evaluarea şi promovarea personalului, 
perfecţionarea şi motivarea personalului. Tot în cadrul acestei funcţii 
sunt avute în vedere raporturile dintre salariaţi şi conducere. 
 - funcţia financiar-contabilă cuprinzând activităţile prin care 
se asigură obţinerea şi folosirea raţională a resurselor financiare 
necesare pentru derularea activităţii întreprinderii, înregistrarea şi 
evidenţierea valorică a fenomenelor economice, a veniturilor şi 
cheltuielilor, exercitarea controlului financiar, analiza şi urmărirea 
modului de realizarea a obiectivelor. Principalele activităţi ale funcţiei 
comerciale sunt: activitatea financiară (prin care se obţin sursele 
necesare), financiar-contabilă (activităţile care exprimă valoric 
resursele materiale şi financiare ale întreprinderii) şi controlul 
financiar de gestiune (verifică modul de folosire a valorilor materiale 
şi băneşti ale întreprinderii precum  şi modul de respectare a 
prevederilor legale în ceea ce priveşte referitoare la acestea). 

Prin intermediul funcţiei financiar contabile se asigură 
urmărirea, corecţia şi controlul aspectelor economice ale tuturor 
activităţilor desfăşurate în întreprindere.  
 
 8.4. Structura organizatorică a întreprinderilor 

 
Structura organizatorică a întreprinderii reprezintă77 ansamblul 

persoanelor şi subdiviziunilor organizatorice, astfel constituite încât să 
asigure premisele organizatorice in vederea stabilirii şi realizării 
obiectivelor previzionate. Structura organizatorică a întreprinderii este 
o expresie atât a resurselor umane, materiale, financiare şi 
informaţionale încorporate cât şi a caracteristicilor mediului în care 
aceasta îşi desfăşoară activităţile. 

În cadrul structurii organizatorice a întreprinderii se deosebeşte 
o structură funcţională pentru activităţile comerciale, de cercetare 
dezvoltare, de personal şi financiar-contabile şi o structură de 
producţie pentru funcţia de producţie. 

 
77 Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, op. cit., p. 299. 
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 În cadrul structurii funcţionale activităţile relativ omogene se 
desfăşoară în compartimente, respectiv birouri şi servicii. 
Compartimentul este o grupare de persoane care efectuează activităţi 
relativ omogene, stabile, persoane subordonate unui şef de 
compartiment. 
 În cadrul structurii de producţie activităţile se desfăşoară în 
secţii şi/sau ateliere de producţie. Acestea reprezintă o grupare de 
echipamente de lucru şi de persoane care realizează operaţiuni de 
prelucrare mai mult sau mai puţin omogene urmărind, de regulă fazele 
procesului de fabricaţie şi care sunt gestionate şi subordonate unui şef 
de secţie sau de atelier. Diferenţa dintre o secţie şi un atelier este, în 
esenţă una privind dimensiunile acestora. Secţia este o entitate mai 
mare decât atelierul, uneori mai multe ateliere formând o secţie. 
 Diferenţierea secţiilor/atelierelor în secţii/ateliere de bază şi 
secţii/ateliere auxiliare este cea care interesează în accepţiunea 
contabilă. Operaţiunile principale de prelucrare sau de distribuţie ce 
formează obiectul de activitate al întreprinderii se desfăşoară în 
secţiile/atelierele de bază. Scopul secţiilor/atelierelor auxiliare este 
acela de a asigura condiţii optime pentru derularea activităţii din 
secţiile/atelierele principale.  
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Capitolul 9. 
Analiza şi funcţionarea conturilor de active imobilizate 

  
9.1. Subsistemul conturilor utilizate pentru reflectarea 

în contabilitate a activelor imobilizate 
  

Contul reprezintă procedeul cel mai reprezentativ al metodei 
contabilităţii cu ajutorul căruia elementele patrimoniale sunt reflectate 
sub dublul aspect: al utilităţii, al destinaţiei economice şi al surselor de 
finanţare. Pentru reflectarea în contabilitate a totalităţii elementelor 
patrimoniale este necesară utilizarea unui cont pentru fiecare element 
patrimonial. De asemenea, pentru reflectarea proceselor de 
transformare a mijloacelor economice şi a rezultatelor obţinute de 
întreprinderi în urma activităţii desfăşurate, contabilitatea apelează la 
conturi. 

Pentru reflectarea în contabilitate a activelor fixe se utilizează 
conturile din clasa 2 Conturi de imobilizări a planului de conturi. În 
funcţie de structura activelor imobilizate, clasa 2 Conturi de 
imobilizări cuprinde următoarele grupe de conturi: 
  Grupa 20 Imobilizări necorporale 
 Grupa 21 Imobilizări corporale 
 Grupa 26 Imobilizări financiare 
  Tot în clasa 2 de conturi sunt incluse şi grupele de conturi care 
conţin conturile cu ajutorul cărora se reflectă rectificările de valoare 
ale celor trei categorii de imobilizări, rectificări datorate unor 
deprecieri ireversibile de valoare (uzura fizică şi morală şi realizate 
prin amortizare) sau unor cauze posibil reversibile (caz în care 
rectificările se realizează prin intermediul provizioanelor de depreciere 
a  imobilizărilor). Având în vedere faptul că activele fixe sunt bunuri 
de folosinţă îndelungată (de unde şi denumirea de active pe termen 
lung) iar pentru obţinerea lor este necesară o perioadă mai mare de 
timp, este posibil ca la finele unei perioade gestionare acestea să nu fie 
finalizate. Pentru a reflecta în contabilitate imobilizările nefinalizate la 
finele perioadei se utilizează, de asemenea o grupă de conturi din clasa 
2 de conturi.  Deci, grupele de conturi prin care sunt reflectate în 
contabilitate, imobilizările nefinalizate structurile rectificative sunt: 
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Grupa 23 Imobilizări în curs 
Grupa 28 Amortizări privind imobilizările 

 Grupa 29 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor 
Grupele 20, 21, 23, 26  conţin, în general conturi de activ care 

funcţionează după regulile de funcţionare a conturilor de activ, astfel: 
încep să funcţioneze prin a se debita, preluând existentul activelor 
fixe, se debitează cu creşterile de valoare ale activelor fixe şi se 
creditează cu descreşterile valorilor activelor fixe: 
 
D                                            20,21,23,26                                                     C 

- existentul iniţial de active imobilizate 
- intrările de active imobilizate în 
patrimoniu 

- valoarea activelor imobilizate ieşite din 
patrimoniu 
- valoarea activelor imobilizate amortizate 
integral 

SD:  activele imobilizate existente în 
    patrimoniu la un moment dat 
  

Conturile din grupa 28 Amortizări privind imobilizările, sunt 
conturi de pasiv care se creditează cu amortizările calculate şi incluse 
în cheltuielile exerciţiului şi se debitează cu valoarea amortizării 
aferente imobilizărilor care ies din patrimoniu. 

 
D                                                      28                                                          C 

- amortizarea aferentă imobilizărilor 
ieşite din patrimoniu  

- amortizările calculate şi incluse pe 
cheltuieli 

                          SC: valoarea amortizărilor aferente imobili- 
      zărilor existente gestiunea întreprinderii 

  
Conturile din grupa 29 Provizioane pentru deprecierea 

imobilizărilor, au funcţie contabilă de conturi de pasiv, creditându-se 
cu provizioanele constituite, la finele anului (când se efectuează 
inventarierea şi evaluarea elementelor patrimoniale) pe seama 
cheltuielilor şi debitându-se pe măsura reluării la venituri sau ca 
urmare a anulării provizioanelor devenite fără obiect: 
D                                                     29                                                        C 

-reluarea sau anularea provizioanelor 
constituite anterior  

- amortizările calculate şi incluse pe 
cheltuieli 

               SC: valoarea provizioanelor pentru depre-  
                                                               ciere aferente imobilizărilor existente 

  



 157 

La prezentarea planului general de conturi am menţionat rolul 
pe care îl are cifra 9 în poziţia a treia a contului sintetic de gradul I. La 
activele imobilizate, o astfel de situaţie este întâlnită la contul 269 
Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare. Deşi 
conturile din componenţa grupei 26 sunt conturi de activ, contul 269 
aste cont de pasiv, cifra 9 în poziţia a treia din simbolul contului fiind 
cauza schimbării funcţiei contabile a contului respectiv. În creditul 
acestui cont se reflectă obligaţiile pe care întreprinderea le datorează 
în contrapartida imobilizărilor financiare dobândite, iar în debitul 
contului se evidenţiază diminuarea sau stingerea obligaţiei de plată. 
Soldul creditor al contului reflectă obligaţia de plată existentă la un 
moment dat. 
 
 9.2. Evaluarea şi contabilizarea operaţiunilor 
economice privind intrarea în patrimoniu a imobilizărilor 
 

La intrarea în patrimoniu, activele imobilizate sunt evaluate 
astfel: 

a. la valoarea de utilitate/aport cele aduse ca aport la capitalul 
social sau obţinute cu titlu gratuit 

b. la costul de achiziţie, cele procurate cu titlu oneros; 
c. la preţul de cumpărare, activele fixe financiare; 
d. la costul de producţie, activele corporale obţinute din producţie 

proprie. 
Activele imobilizate pot intra în patrimoniu prin mai multe 

modalităţi, astfel: 
q aducerea ca aport în natură la capitalul social. În acest caz, 

după efectuarea analizei contabile a operaţiunilor, va rezulta o 
creşterea a activelor imobilizate ceea ce implică debitarea conturilor 
de active fixe şi o scădere a creanţelor întreprinderii faţă de acţionari 
sau asociaţi. Întrucât modalitatea de intrare în patrimoniu a activelor 
fixe este reflectată prin conturile corespondente creditoare, în acest 
caz contul corespondent creditor va fi contul 456 Decontări cu 
asociaţii privind capitalul. Formula contabilă de înregistrare, în 
evidenţa cronologică (Registrul jurnal) a intrării activelor fixe în 
patrimoniu, în urma aportului  în natură este de forma următoare: 
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20,21,23,26 
„Imobilizări..." 

= 456 „Decontări cu asociaţii 
privind capitalul” 

370.000.000 

 
q cumpărarea de la furnizori a activelor fixe (corporale şi 

necorporale), conduce la creşterea valorii activelor imobilizate 
concomitent cu creşterea datoriilor faţă de furnizori, caz în care 
debitarea conturilor de active fixe se face în corespondenţă cu contul 
404 Furnizori de imobilizări. Formula contabilă, în acest caz este: 
 
20,21,23 „Imobilizări...” = 404„Furnizori de imobilizări” 250.000.000 
 

q primirea gratuită sau constatarea unor plusuri la inventar. 
Această  situaţie conduce la debitarea conturilor de active fixe în 
corespondenţă cu contul 131 Subvenţii pentru investiţii. Formula 
contabilă este cea de mai jos: 
 
20,21,23 „Imobilizări...” = 131 „Subvenţii pentru  

investiţii” 
28.000.000 

 
Particularităţi în ceea ce priveşte intrarea activelor fixe există la 

intrarea titlurilor de participare ca urmare a subscrierii unor acţiuni sau 
părţi sociale la capitalul unei alte întreprinderi. Această operaţiune se 
reflectă în contabilitate prin formula contabilă: 
 
261-265 „Imobilizări 
 financiare” 

= 269 „Vărsăminte de efectuat 
pentru titluri de participare” 

80.000.000 

 
 De asemenea, creanţele imobilizate iau naştere prin virarea 
unor sume de bani la dispoziţia unor terţi, de regulă furnizorii 
permanenţi. Acestea sunt evaluate la valoarea nominală 
corespunzătoare stării de lichiditate din momentul angajării 
tranzacţiilor. Înregistrarea creanţelor imobilizate se face prin formula: 
 
267 „Creanţe imobilizate” = 512 „Conturi curente la 

bănci” 
30.000.000 

 
q obţinerea din producţie proprie a unor active fixe, conduce 

la două moduri diferite de contabilizare, după cum bunurile de natura 
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imobilizărilor au fost sau nu finalizate în perioada de gestiune în care 
se efectuează înregistrarea în contabilitate:  

     a) finalizarea într-o perioadă gestionară a unor imobilizări 
realizate cu forţe proprii conduce la debitarea conturilor de active fixe 
în corespondenţă cu un cont din grupa 72 Venituri din producţia de 
imobilizări. Formula contabilă are forma: 
 
20,21 „Imobilizări...” = 72 „Venituri din producţia de 

imobilizări” 
190.000.000 

  
b) executarea cu forţe proprii a unor investiţii în mai mulţi ani, 

conduce la următoarea filiera de înregistrări contabile: 
- evidenţierea la finele anului a investiţiei nefinalizate: 

 
23 „Imobilizări în curs” = 72 „Venituri din producţia de 

imobilizări” 
70.000.000 

  
- finalizarea în cursul exerciţiului financiar următor a 

investiţiei: 
 
20,21 „Imobilizări...” = % 

23 „Imobilizări în curs” 
72 „Venituri din producţia de 
imobilizări” 

190.000.000 
70.000.000 

120.000.000 

  
q prin reevaluarea imobilizărilor pot fi constatate anumite 

plusuri de valoare, plusuri care se înregistrează în debitul contului de 
imobilizări şi în creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare”, 
astfel: 
  
20,21 „Imobilizări …” = 105 „Rezerve din reevaluare” 25.000.000 
  

q dacă imobilizările intră în patrimoniu prin închiriere, locaţie 
de gestiune, concesionare, atunci, ca urmare a faptului că dreptul de 
proprietate rămâne în continuare al celui care dă bunurile respective în 
folosinţa întreprinderii, nu vor fi afectate conturile de bilanţ. 
Beneficiind temporar de aceste bunuri, întreprinderea le va înregistra 
într-un cont în afara bilanţului, 8031 „Mijloace fixe luate cu chirie”, 
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cont de ordine şi evidenţă care funcţionează după principiul 
contabilităţii în partidă simplă: 
 
D 8031 „Mijloace fixe luate cu 
chirie” 

  90.000.000 

  
9.3. Reflectarea în contabilitate a deprecierii 

imobilizărilor 
  

Scopul pentru care o întreprindere achiziţionează sau produce 
imobilizări este acela de a le utiliza pe parcursul unei perioade 
îndelungate de timp, deci de a fi consumate treptat, pe parcursul mai 
multor perioade contabile. Prin utilizare în activitatea întreprinderii, 
acestea îşi pierd treptat valoarea de utilitate şi potenţialul economic. 
Dacă pierderea de valoare este ireversibilă (datorată uzurii fizice şi 
morale) aceasta este recuperată pe calea amortizării. De asemenea, 
sunt supuse amortizării şi active fixe, care nu se poate spune că se 
uzează fizic sau moral, dar, la care legea prevede recuperarea lor pe 
calea amortizărilor. Imobilizările financiare, prin natura lor nu se 
depreciază sistematic şi prin urmare nu sunt supuse amortizării. 
Activele fixe neamortizabile (imobilizările financiare şi terenurile) 
suferă deprecieri de valoare posibil reversibile, reflectate în 
contabilitate prin constituirea de provizioane. 
              Amortizarea reprezintă expresia contabilă a uzurii fizice şi 
morale a imobilizărilor corporale şi necorporale, prin care se 
recuperează treptat valoarea acestora. Amortizarea este calculată pe 
baza unui plan de amortizare, potrivit căruia trebuie recuperată 
integral valoarea bunului uzat fizic şi moral. În acelaşi timp, 
amortizarea are rolul de a corecta, de a rectifica valoarea activelor fixe 
pentru a prezenta fidel patrimoniul, situaţia financiară şi rezultatele 
întreprinderii. Amortizarea trebuie privită, deci, ca o cheltuială, dar şi 
ca un element rectificativ.  

Pentru a determina amortismentul unei imobilizări este 
necesară cunoaşterea a trei elemente: valoarea de amortizat, durata 
amortizării şi metoda de amortizare utilizată. Valoarea de amortizat78 

 
78 Potrivit Standardului Internaţional de Contabilitate numărul 16, intitulat Terenuri şi 
mijloace fixe, valoarea amortizabilă este costul activului sau a altă valoare substituită 
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este reprezentată de valoarea de intrare a imobilizării respective în 
patrimoniu, valoare numită (datorită faptului că bunurile rămân 
înregistrate la această valoare în patrimoniul întreprinderii) şi valoare 
contabilă. Durata amortizării este reprezentată de durata de viaţă utilă 
a bunului. Aceasta reprezintă79 perioada pe parcursul căreia se 
estimează că întreprinderea va utiliza activul supus amortizării. În 
România, durata de viată utilă a bunurilor este prestabilită, în baza 
unor determinări tehnice şi economice, pe categorii de active 
imobilizate. Se compune din două părţi: durata consumată (perioada 
de la punerea în funcţiune până la un moment dat) şi durata rămasă 
(perioada de timp în care bunul mai poate realiza parametri 
funcţionali). Cât priveşte regimul de amortizare, în România sunt 
folosite trei regimuri de amortizare: liniar, degresiv şi accelerat. 

Amortizarea înregistrată pe parcursul unui exerciţiu financiar se 
numeşte amortizare anuală, anuitate sau dotaţie. Vom prezenta în 
continuare, modul de stabilire a anuităţii, potrivit celor trei regimuri de 
amortizare. 
           Amortizarea liniară constă în repartizarea uniformă în 
cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu 
numărul de ani ce constituie durata de viaţă utilă a imobilizărilor. 
           Pentru determinarea anuităţii se stabileşte norma de amortizare 
„n”, astfel: 
 

n =  , unde 

 T - durata normală de funcţionare; 
           După stabilirea normei de amortizare, anuitatea „A” se 
calculează după relaţia: 

 
A = V x n, unde 

 
costului în situaţiile financiare, din care s-a scăzut valoarea reziduală. Valoarea reziduală 
este valoarea netă pe care o întreprindere estimează că o va obţine pentru un activ, la 
sfârşitul perioadei de viaţă utilă, după deducerea prealabilă a costurilor de cesiune 
previzionate. Fiind de cele mai multe ori nesemnificativă şi generând anumite complicaţii 
în ceea ce priveşte determinarea amortismentelor şi chiar a valorii reziduale, practicienii 
preferă să nu estimeze valoare reziduală atunci când stabilesc valoarea de amortizat.   
79 Ministerul Finanţelor Publice, Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 2001, p. 16. 

T
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A – amortismentul anual 
V – valoarea contabilă (de intrare) a activului imobilizat; 
n – norma de amortizare. 
O altă modalitate de stabilire a valorii anuităţii, în cazul 

utilizării regimului liniar de amortizare este dată de formula 
următoare: 

 

A=  

 
Metoda de amortizare liniară prezintă avantajul că este simplă şi 

permite repartizarea uniformă a cheltuielilor cu amortizarea pe întreaga 
durată de viată a bunului. Prezintă, însă, dezavantajul că nu ţine seama de 
influenţa uzurii morale. 

 Amortizarea degresivă constă în amortizarea unei părţi mai mari din 
valoarea unui bun la începutul duratei sale de viaţă utilă, după care anuităţile 
sunt reduse treptat. Folosirea acestei metode de amortizare este justificată de 
necesitatea recuperării într-un timp mai scurt a valorii unor active corporale, 
care sunt supuse uzurii morale şi care trebuie modernizate sau înlocuite într-
o anumită perioadă de timp. 

Această metodă de amortizare constă în amplificarea normei de 
amortizare n, cu un coeficient k, care poate lua următoarele valori:  

          - 1,5 pentru activele fixe cu durata de viaţă utilă cuprinsă 
între 2 şi 5 ani inclusiv; 

          - 2,0 pentru activele fixe cu durata de viaţă utilă cuprinsă 
între 5 şi 10 ani inclusiv;  

          - 2,5 pentru activele fixe cu durata de viaţă utilă mai 
mare de 10 ani.  
           Se obţine astfel, o rată sau cotă amplificată de amortizare, care 
se aplică asupra valorii rămase de amortizat (motiv pentru care această 
variantă a metodei degresive80 mai este numită metoda aplicării unei 
rate de amortizare constante la o bază degresivă): 
 

n| = n x k 
 

 
80 Există şi o altă variantă a metodei degresive, metoda aplicării unei rate de amortizare 
degresive la o bază fixă. 

T
V
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AD = VR x n|,  unde 
 

n| - norma (cota) amplificată de amortizare; 
n – norma de amortizare în regim liniar; 
k – coeficient de multiplicare; 
AD – anuitatea care rezultă în urma aplicării regimului de 

amortizare degresiv; 
           VR – valoarea rămasă de amortizat (valoarea contabilă – 
amortizarea înregistrată până în momentul efectuării calculului). 

Regimul de amortizare degresiv se aplică până când anuitatea 
care rezultă din aplicarea acestui regim de amortizare este mai mică 
sau egală decât/cu amortismentul anual care ar rezulta aplicând 
regimul de amortizare liniar pentru valoarea rămasă şi durata de 
funcţionare rămasă. Din momentul în care rezultă o astfel de situaţie 
se aplică regimul liniar pentru valoarea rămasă şi durata de 
funcţionare rămasă. 
             Amortizarea accelerată constă în amortizarea în primul an de 
la darea în folosinţă a activului fix a 50% din valoarea de intrare, după 
care se aplică regimul linear pentru valoarea rămasă şi durata de 
funcţionare rămasă: 
 

A1 = V x 50% 
       

A2,..T = VR /DR, unde 
 

A1 – anuitatea pentru primul an din durata de viaţă utilă 
V- valoarea contabilă (de intrare) a activului imobilizat 
A2,..T – anuitatea pentru anii care formează durata de viaţă utilă 

rămasă 
VR – valoarea rămasă de amortizat 
DR – durată de viaţă utilă rămasă 

 Reprezentând, în concepţia economică o modalitate de „a 
include în cheltuielile fiecărui exerciţiu suma totală a deprecierilor 
suferite de imobilizări” iar în concepţia financiară „o metodă de 
reînnoire a capitalului investit, o resursă la dispoziţia întreprinderii”, 
formula contabilă  pentru reflectarea amortizării este: 
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6811 „Cheltuieli de exploatare 
cu amortizarea imobilizărilor” 

= 28„Amortizări privind 
imobilizările” 

15.000.000 

  
 Provizioanele pentru deprecierea activelor imobilizate exprimă 
o depreciere posibil reversibilă a acestor elemente patrimoniale. 
Având aceeaşi justificare economică şi financiară, înregistrarea 
constituirii provizioanelor se face pe seama cheltuielilor. Fiind vorba 
de o posibilă revenire la valoarea iniţială,  provizioanele pentru 
depreciere sunt reluate pe seama veniturilor. Tot pe seama veniturilor 
sunt anulate provizioanele anterior constituite atunci când rămân fără 
obiect: 

- constituirea provizioanelor pentru deprecierea activelor 
imobilizate: 

 
68 „Cheltuieli cu 
amortizările, provizioanele şi 
ajustarea la inflaţie” 

= 29„Provizioane pentru 
deprecierea imobilizărilor” 

10.000.000 

  
- reluarea sau anularea provizioanelor anterior constituite: 

 
29„Provizioane pentru 
deprecierea imobilizărilor” 

= 78 „Venituri din provizioane 
şi ajustarea la inflaţie” 

10.000.000 

  
9.4. Evaluarea şi contabilizarea operaţiunilor 

economice privind ieşirea din patrimoniu a imobilizărilor 
  

La ieşirea din patrimoniu activele imobilizate sunt evaluate la 
valoarea de intrare (contabilă). 

Modalităţile de ieşire din patrimoniu a activelor imobilizate, 
pot fi: 

q casarea activelor fixe ca urmare a expirării duratei de viaţă 
utile şi imposibilităţii satisfacerii cerinţelor impuse de necesităţile 
proceselor economice desfăşurate în întreprindere. În momentul 
casării activelor imobilizate se pot întâlni două situaţii: valoarea de 
intrare să fie recuperată integral prin amortizare sau să fie recuperată 
numai parţial. Operaţiunea de casare conduce la creditarea contului în 
care activul fix este înregistrat (cu valoarea de înregistrare) şi la 
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debitarea contului de amortizări cu amortizarea înregistrată până în 
acel moment, iar valoarea rămasă neamortizată  (nerecuperată prin 
amortizare) va fi suportată pe cheltuieli. Formula contabilă, în acest 
caz, este: 

 
% 

28 „Amortizări privind 
 imobilizările”                                                      
68 „Cheltuieli cu amortizările, 
provizioanele şi ajustarea la 
inflaţie” 

= 20,21,23 „Imobilizări …” 250.000.000 
140.000.000 

 
110.000.000  

   
Dacă în  momentul casării, bunul respectiv este amortizat 

integral, formula contabilă va fi: 
 
28 „Amortizări privind 
 imobilizările” 

= 20,21,23 „Imobilizări …” 140.000.000 

  
Pentru activele neamortizabile (terenuri), formula contabilă va 

avea ca şi cont debitor numai contul de cheltuieli:  
 
68 „Cheltuieli cu amortizările, 
provizioanele şi ajustarea la 
inflaţie” 

= 2111 „Terenuri” 140.000.000 

  
q o altă modalitate de ieşire din patrimoniu a activelor fixe este 

prin vânzare. Operaţiunea de vânzare generează două înregistrări 
contabile: vânzarea propriu-zisă (care se va înregistra ca o creanţă 
diversă şi ca un venit), şi scăderea din evidenţă a bunului vândut. 
Atunci când obiectul vânzării propriu-zise îl constituie un activ 
corporal sau necorporal, formula contabilă este de tipul : 
 
461 „Debitori diverşi” = 7583 „Venituri din cedarea 

activelor şi alte operaţii de 
capital” 

200.000.000 

  
iar atunci când acesta este reprezentat de un activ fix financiar: 
461 „Debitori diverşi” = 7641 „Venituri din imobilizări 

financiare cedate” 
200.000.000 
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Scăderea din gestiune pentru activele corporale şi necorporale 
se înregistrează potrivit formulelor contabile prezentate la casare. 
Pentru activele imobilizate financiare, formula pentru scăderea din 
gestiune este: 
 
6641 „Cheltuieli privind 
 imobilizările financiare 
cedate” 

= 26 „Imobilizări financiare” 180.000.000 

 
q ieşirea prin donaţie a activelor imobilizate se va înregistra 

similar scăderii din gestiune, cu deosebirea că în locul contului 6583 
„Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” se va 
utiliza contul 6582 „Donaţii şi subvenţii acordate”, iar  distrugerea 
bunurilor în urma calamităţilor impune utilizarea contului 671 
„Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare”. 
 

9.5. Aplicaţii privind activele imobilizate 
   

    1. În contul celor 10.000 acţiuni subscrise cu valoarea nominală 
de 100.000 lei/acţiune, se aduce ca aport la capitalul social o clădire 
evaluată la 1.000.000.000 lei.  

 
Această operaţiune conduce creşterea valorii activelor fixe 

corporale cu valoarea clădirii adusă ca aport, concomitent cu scăderea 
creanţelor întreprinderii faţă de acţionari. Clădirea este evidenţiată cu 
ajutorul contului 212 „Construcţii” iar creanţele faţă de acţionari se 
înregistrează în contul 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul”. 
Formula contabilă, în evidenţa cronologică (Registrul jurnal), este: 
  
212 „Construcţii” = 456 „Decontări cu asociaţii 

privind capitalul” 
1.000.000.000 

 
În evidenţa sistematică (Cartea mare) operaţiunea se va reflecta 

astfel: 
D                 212                 C                         D                   456                     C  

1.000.000.000      1.000.000.000 
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2. O întreprindere cumpără de la un furnizor din ţară a un 
mijloc de transport, preţul de cumpărare al acestuia fiind de 
300.000.000 lei. 

 
Cumpărarea mijlocului de transport va determina creşterea 

valorii activelor imobilizate corporale cu mijlocul de transport adus ca 
aport concomitent cu creşterea obligaţiei de plată faţă de furnizorul 
acestuia (a datoriei faţă de furnizor). În Registrul jurnal se va efectua 
înregistrarea: 

 
2133 „Mijloace de transport” = 404 „Furnizori de imobilizări” 300.000.000 
 

Iar în Cartea mare: 
 

D                2133              C                            D                 404                    C  
300.000.000      300.000.000 

 
Dacă pentru aducerea mijlocului de transport se efectuau 

eventuale cheltuieli cu transportul acestuia, să presupunem de 
20.000.000 lei, evaluarea la intrarea în patrimoniu se efectua la costul 
de achiziţie 320.000.000 lei, adică la preţul de cumpărare plus 
cheltuieli de transport. 

 
3. O întreprindere primeşte gratuit de la firma de la care a 

cumpărat aparatura de birotică, un calculator a cărui valoare este de 
23.000.000 lei. 

 
Primirea gratuită a bunurilor de natura activelor fixe corporale 

este asimilată subvenţiilor pentru investiţii şi prin urmare vom avea o 
creştere a valorii activelor fixe corporale evidenţiată în debitul 
contului 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”, precum şi a 
subvenţiilor pentru investiţii evidenţiată în creditul contului 131 
„Subvenţii pentru investiţii”. 

 
În Registrul Jurnal se va efectua înregistrarea: 
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214 „Mobilier, aparatură 
birotică, echipamente de 
protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi alte active 
corporale” 

= 131 „Subvenţii pentru 
investiţii” 

23.000.000 

 
În Cartea mare operaţiunea enunţată se va reflecta astfel: 
 

D               214                  C                          D                   131                    C  
23.000.000      23.000.000 

 
 
4. O întreprindere realizează cu forţe proprii un program 

informatic în valoare de 36.000.000 lei care se amortizează pe o 
perioadă de 3 ani.  
 

Obţinerea programului informatic va conduce la creşterea 
valorii activelor fixe necorporale concomitent cu creşterea veniturilor 
din producţia de imobilizări necorporale. Pentru reflectarea în 
contabilitate a creşterii creşterea valorii activelor fixe necorporale se 
utilizează debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”, iar 
pentru creşterea veniturilor, creditul contului 721 „Venituri din 
producţia de imobilizări necorporale”, astfel că, în Registrul jurnal 
vom avea: 
 
208 „Alte imobilizări 
necorporale” 

= 721 „Venituri din producţia de 
imobilizări necorporale” 

36.000.000 

 
  Pentru înregistrarea amortizării anuale trebuie să avem în 
vedere cele două laturi ale amortizării – economică (includerea în 
cheltuieli a deprecierilor suferite de imobilizări) şi  financiară (resursă 
la dispoziţia întreprinderii). Contul de cheltuieli este 6811 „Cheltuieli 
de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” iar contul în care 
vom înregistra sursa viitoare de finanţare a activelor fixe necorporale 
este 2808 „Amortizarea altor imobilizări necorporale”. 
 
 
6811 „Cheltuieli de exploatare = 2808 „Amortizarea altor 12.000.000 
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privind amortizarea 
imobilizărilor” 

imobilizări necorporale” 

 
Scăderea din activul unităţii patrimoniale conduce la creditarea 

contului cu ajutorul căruia am evidenţiat programul informatic, 
respectiv 208 „Alte imobilizări necorporale” pe seama valorii 
recuperate prin amortizare, prin debitul contului 2808 „Amortizarea 
altor imobilizări necorporale”. Partea din valoarea programului 
informatic care nu a fost recuperată prin amortizare va fi suportată pe 
cheltuieli. Formula contabilă este de forma următoare: 
 
2808 „Amortizarea altor 
imobilizări necorporale” 
6583„Cheltuieli privind 
activele cedate şi alte operaţii 
de capital” 

= 208 „Alte imobilizări 
necorporale” 

36.000.000 
24.000.000 
12.000.000 

 
5. Se cumpără 1.000 acţiuni cu 100.000 lei/acţiune 

reprezentând 40% din capitalul social al unei societăţi nou înfiinţate. 
Se varsă (plăteşte) imediat 60% din valoarea acţiunilor, restul urmând 
să fie plătit la o dată ulterioară. La sfârşitul anului valoarea unei 
acţiuni este de 99.000 lei. Perioada de timp pentru care au fost 
cumpărate acţiunile este mai mare de un an. Ulterior se plăteşte şi 
diferenţa de 40% din valoarea titlurilor cumpărate. 

 
Achiziţia titlurilor de participare conduce la creşterea valorică a 

activelor financiare, creştere reflectată în debitul contului 263 „Titluri 
de participare deţinute sub formă de interese de participare”. Prin plata 
imediată a unei părţi din valoarea titlurilor va scădea disponibilul de la 
bacă, aspect care va fi reflectat in creditul contului 5121 „Conturi la 
bănci în lei”. Partea din valoarea titlurilor care nu a fost achitată 
conduce la creşterea datoriilor financiare ale întreprinderii şi va fi 
înregistrată în creditul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru 
imobilizări financiare”. 
263 „Titluri de participare 
deţinute sub formă de interese 
de participare” 

= % 
5121 „Conturi la bănci în lei” 
269 „Vărsăminte de efectuat 
pentru imobilizări financiare” 

100.000.000 
60.000.000 
40.000.000 
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Ca urmare a scăderii temporare a valorii titlurilor de participare 
se constituie un provizion pentru depreciere, pe seama cheltuielilor, 
provizion ce va fi reflectat în creditul contului 296 „Provizioane 
pentru deprecierea imobilizărilor financiare”. 
 
6863 „Cheltuieli financiare 
privind provizioane pentru 
deprecieri” 

= 296 „Provizioane pentru 
deprecierea imobilizărilor 
financiare” 

500.000 

 
Vărsarea diferenţei de 40% din valoarea acţiunilor va conduce 

la scăderea (anularea) datoriei financiare aferente titlurilor de 
participare achiziţionate, deci la creditarea contului 269 „Vărsăminte 
de efectuat pentru imobilizări financiare”, precum şi la creşterea 
disponibilităţilor băneşti, deci la debitarea contului 5121 „Conturi la 
bănci în lei”. Formula contabilă este: 
 
269 „Vărsăminte de efectuat 
pentru imobilizări financiare” 

= 5121 „Conturi la bănci în lei” 5.000.000 

 
6. Se vând titluri de participare cu 140.000.000 lei, valoarea 

contabilă a acestora fiind de 125.000.000 lei. 
 

Vânzarea titlurilor trebuie să aibă în vedere, pe de o parte 
aspectul financiar potrivit căruia se înregistrează creanţa rezultată în 
urma vânzării şi venitul din vânzare, iar pe de altă parte aspectul 
material, respectiv scăderea din gestiune a imobilizărilor financiare 
vândute. Astfel, în urma vânzării avem o creştere a creanţelor 
înregistrată în debitul contului 461 „Debitori diverşi”81 concomitent cu 
o creştere a veniturilor care va fi reflectată în creditul contului 7641 
„Venituri din imobilizări financiare cedate”. Formula contabilă este 
redată mai jos, astfel: 
461 „Debitori diverşi” = 7641 „Venituri din imobilizări 

financiare cedate” 
140.000.000 

 
 

81 Pentru creanţele rezultate în urma vânzării de bunuri de natura activelor imobilizate, 
folosim contul 461 „Debitori diverşi”  (şi nu contul 4111 „Clienţi”) deoarece se consideră 
că vânzarea unor astfel de bunuri are un caracter ocazional şi nu curent (scopul pentru care 
au fost dobândite bunurile imobilizate nu este acela al vânzării pentru realizarea unor 
venituri). 
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Aspectul material al vânzării vizează scăderea din patrimoniu a 
bunului vândut. Acest lucru conduce la creditarea contului cu ajutorul 
căruia a fost evidenţiat activul vândut şi la debitarea unui cont de 
cheltuieli, 6641 „Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate”,  
care reflectă costul/ efortul întreprinderii în momentul dobândirii 
bunului: 
 
6641 „Cheltuieli privind 
imobilizările financiare 
cedate” 

= 262 „Titluri de participare 
deţinute la societăţi din afara 
grupului ” 

125.000.000 

 
7. Se vinde un utilaj, înregistrat cu 120.000.000 lei, amortizat 

45.000.000 lei, pentru un preţ negociat de 100.000.000 lei. 
 
Explicaţia acestei operaţiuni economice este similară cu cea 

prezentată la problema precedentă, cu deosebirea că este vorba de un 
activ fix corporal. Intervine în plus faptul că activele imobilizate 
corporale sunt supuse amortizării, iar la scăderea din gestiune trebuie 
avut in vedere şi acest aspect. Astfel, partea din valoarea utilajului 
care a fost recuperată prin amortizare va fi înregistrată în debitul 
contului 2813 „Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, 
animalelor şi plantaţiilor”. Vânzarea propriu- zisă se va înregistra 
potrivit formulai contabile de mai jos: 
 
461 „Debitori diverşi” = 7583 „Venituri din vânzarea 

activelor şi alte operaţii de 
capital” 

100.000.000 

 
Scăderea din gestiune a utilajului vândut determină următoarea 

înregistrare în Registrul jurnal: 
% 

6583 „Cheltuieli privind 
activele cedate şi alte operaţii 
de capital” 
2813 „Amortizarea 
instalaţiilor, mijloacelor de 
transport, animalelor şi 
plantaţiilor” 

= 2131 „Echipamente 
tehnologice (maşini, utilaje şi 
instalaţii de lucru)” 

120.000.000 
75.000.000 

 
45.000.000 
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8. O întreprindere cedează cu titlu gratuit un aparat de măsurare 
în valoare de 29.000.000 lei. 
 
  Operaţiunea de donaţie a aparaturii de birotică conduce la 
necesitatea evidenţierii unei cheltuieli a întreprinderii, efectuate cu 
bunul donat, şi în acelaşi timp a scăderii din patrimoniu a aparaturii 
donate. Vom avea astfel un cont de cheltuieli care se debitează, 6582 
„Donaţii şi subvenţii acordate” şi contul cu ajutorul căruia am 
evidenţiai bunul imobilizat, 2132 „Aparate şi instalaţii de măsurare, 
control şi reglare” care se creditează. 
 
6582 „Donaţii şi subvenţii 
acordate” 

= 2132 „Aparate şi instalaţii de 
măsurare, control şi reglare” 

29.000.000 

 
9. Se înregistrează distrugerea a unui depozit, înregistrat cu 

600.000.000 lei, amortizat 40% ca urmare a unor calamităţi naturale.  
 
Producerea calamităţilor naturale este considerată un eveniment 

extraordinar şi, prin urmare, vom avea o cheltuială extraordinară în 
legătură cu bunul distrus, cheltuială care va trebui suportată de 
întreprindere şi va fi înregistrată in debitul contului 671 „Cheltuieli 
privind calamităţile naturale şi alte evenimente extraordinare”. Va 
trebui, totodată, să scădem din activ clădirea distrusă, deci să credităm 
contul cu ajutorul căruia am evidenţiat depozitul, anume 212 
„Construcţii”. O parte din valoarea depozitului a fost amortizată, deci 
vom debita contul 2812 „Amortizarea construcţiilor”. Formula 
contabilă, în acest caz, va fi: 
 

% 
2812 „Amortizarea 
construcţiilor” 
671 „Cheltuieli privind 
calamităţile naturale şi alte 
evenimente extraordinare” 

= 212 „Construcţii” 600.000.000 
240.000.000 
360.000.000 
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Capitolul 10 
Analiza şi funcţionarea conturilor de active circulante 

 
10.1. Conturile utilizate pentru reflectarea în 

contabilitate a activelor circulante materiale 
 

 Activele mobilizate (stocurile) ocupă un loc important, alături 
de activele imobilizate, în gestiunea întreprinderilor.  Pentru 
evidenţierea stocurilor sunt utilizate grupele de conturi componente 
ale clasei 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie, din 
conturi din Planul de conturi general. Aceste grupe sunt: 
 Grupa 30 Stocuri de materii prime şi materiale 
 Grupa 33 Producţia în curs de execuţie 
 Grupa 34 Produse 
 Grupa 36 Animale 
 Grupa 37 Mărfuri 
 Grupa 38 Ambalaje 

Cu excepţia grupei 33 Producţia în curs de execuţie, grupele 
de conturi enumerate cuprind conturi de stocuri propriu-zise şi conturi 
rectificative care înregistrează diferenţele de preţ. 

Pentru a reflecta în contabilitate deprecierile de valoare ale 
bunurilor de natura stocurilor, deprecieri care se pot datora degradării, 
demodării etc, se impune crearea de provizioane pentru deprecierea 
stocurilor, provizioane care sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul 
conturilor din grupa 39 Provizioane pentru deprecierea stocurilor şi 
a producţiei în curs de execuţie.  

Din anumite motive (trimiterea spre prelucrare, păstrare, 
reparare, vânzare în consignaţie etc) unele bunuri materiale de natura 
stocurilor, asupra cărora întreprinderea îşi exercită dreptul de 
proprietate, se pot afla în gestiunea altor întreprinderi. Pentru 
evidenţierea în contabilitate a acestui fapt, se utilizează conturile 
componente ale grupei de conturi 35 Stocuri aflate la terţi. 

Dacă avem în vedere modalităţile de intrare în patrimoniu a 
stocurilor deosebim două categorii, astfel: stocuri cumpărate (materii 
prime, materiale, mărfuri, animale şi păsări, ambalaje), stocuri 
obţinute din producţie proprie (producţia în curs de execuţie, 
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produsele, animale şi păsări) şi stocuri obţinute ocazional (materiale 
rezultate în urma dezmembrării unor active fixe). 

Conturile care reflectă stocurile cumpărate sunt conturi cu 
funcţie contabilă de activ, care se debitează cu existentul iniţial şi 
intrările de stocuri în cursul perioadei de gestiune şi se creditează pe 
măsura descreşterii stocurilor fie prin consum fie prin vânzare. Soldul 
reflectă stocul existent după fiecare operaţiune de intrare sau ieşire de 
stocuri. 
  
D                    301,302,303,361,371,381                       C 

- existentul de stocuri la începutul perioadei; 
- intrări de stocuri în patrimoniu 
 

- ieşiri de stocuri din patrimoniul 
întreprinderii 

SD: stocurile existente în întreprindere la 
un moment dat 

 
Conturile care reflectă stocurile obţinute din producţie proprie 

au de asemenea, funcţie contabilă de activ şi se debitează cu existentul 
iniţial al stocurilor din producţie proprie şi cu valoarea la cost de 
intrare a producţiei obţinute în cursul perioadei, în corespondenţă cu 
contul 711 „Variaţia stocurilor”. Se creditează cu ieşirile de stocuri în 
corespondenţă cu acelaşi cont 711 „Variaţia stocurilor”. Soldul 
contului reflectă valoarea stocurilor din producţie proprie existente la 
un moment dat. 

 
D                          33, 341,345,346,361                                    C 

- existentul iniţial de stocuri din producţie 
proprie; 
- intrări de stocuri din producţie proprie în 
patrimoniu 
 

- ieşiri de stocuri din producţie proprie 
din patrimoniul întreprinderii 

SD: stocurile din producţie proprie existente  
la un moment dat 

 
Conturile care evidenţiază stocuri obţinute din dezmembrarea 

unor active fixe se debitează cu bunurile materiale rezultate în urma 
operaţiunilor de dezmembrare, în corespondenţă cu un cont de venituri 
din exploatare şi se creditează pe măsura utilizării sau vânzării 
bunurilor respective. 
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10.2. Evaluarea şi contabilizarea operaţiunilor 

economice privind intrarea şi ieşirea stocurilor în patrimoniu  
 
La intrarea în patrimoniu stocurile sunt evaluate la: 
- costul de achiziţie, stocurile intrate în patrimoniu prin 

cumpărare; 
- costul de producţie, bunurile intrate din producţie proprie; 
- preţ prestabilit, ambele categorii de bunuri. 

q operaţiunea de intrare în patrimoniu prin cumpărare a 
stocurilor va determina creşterea valorii stocurilor din activul 
patrimonial al întreprinderii (deci debitarea contului cu care se 
evidenţiază un anume stoc) concomitent cu creşterea datoriilor faţă de 
furnizori (ceea ce implică creditarea conturilor care evidenţiază 
datoriile întreprinderii fată de terţi). Formula contabilă este de forma: 

 
3.. „Stocuri …” = 401 „Furnizori” 150.000.000 
 

q pentru stocurile obţinute din producţie proprie, analiza 
contabilă va conduce la debitarea contului de stocuri corespunzător şi 
la creditarea unui cont de venituri, de regulă contul 711 „Venituri din 
producţia stocată”. Formula contabilă va avea forma: 

 
3.. „Stocuri …” = 711 „Venituri din producţia 

stocată” 
150.000.000 

 
La ieşirea din patrimoniu stocurile pot fi evaluate după una din 

următoarele metode (prezentate detaliat la un capitol anterior): 
 - costul mediu ponderat, cu cele două variante, determinat lunar 
sau înainte de fiecare ieşire; 
 - metoda primul intrat – primul ieşit (FIFO); 
 - ultimul intrat – primul ieşit (LIFO); 
 - metoda preţului standard (dacă la intrare bunurile au fost 
evaluate după această metodă) 
 - metoda identificării specifice (pentru bunurile identificabile la 
care nu există riscul de confuzie cu bunuri similare) 

Bunurile de natura stocurilor pot ieşi din patrimoniu, prin mai 
multe modalităţi, astfel: 



 176 

q ieşirea stocurilor din patrimoniu prin consum (în cazul 
materiilor prime, materialelor şi uneori ambalaje) reprezintă o 
cheltuială şi se înregistrează după formula:  

 
6.. „Cheltuieli” = 3.. „Stocuri …” 50.000.000 
 

q ieşirea prin vânzare  a anumitor categorii de stocuri (produse, 
mărfuri, animale ambalaje) trebuie să aibă în vedere atât aspectul 
financiar al vânzării (o creanţă sau o încasare care reprezintă un venit) 
cât şi aspectul material al vânzării - descărcarea gestiunii cu bunurile 
vândute. 

Vânzarea bunurilor se contabilizează potrivit formulei: 
 

4111 „Clienţi” = 7.. „Venituri” 60.000.000 
 

La scăderea din gestiune a bunurilor vândute trebuie să se ţină 
seama modalităţile de intrare a acestora în patrimoniu, astfel: 
  - dacă bunurile vândute au făcut anterior obiectul cumpărării, 
formula contabilă pentru reflectarea scăderii din gestiune va fi: 

 
6 .. „Cheltuieli” = 3.. „Stocuri…” 25.000.000 
 
 - dacă bunurile vândute au fost obţinute în urma proceselor de 
prelucrare desfăşurate în întreprindere, scăderea din gestiune a acestor 
bunuri se va contabiliza: 

 
711 „Variaţia stocurilor” = 3.. „Stocuri …” 25.000.000 
 
 La unităţile comerciale cu amănuntul, stocurile de mărfuri 
prezintă anumite particularităţi de înregistrare, dat fiind faptul că 
evidenţa acestora se ţine la preţ de vânzare cu amănuntul şi TVA (taxa 
pe valoarea adăugată). 

Astfel, la costul de achiziţie (folosit pentru evaluarea la intrare 
a celorlalte categorii de stocuri cumpărate) se adiţionează adaosul 
comercial (sau marja comerciantului) şi taxa pe valoarea adăugată, 
formula contabilă fiind de forma: 
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371 „Mărfuri” = % 
401 „Furnizori 
378 „Diferenţe de preţ la 
mărfuri” 
4428 „Taxa pe valoarea 
adăugată neexigibilă” 

178.500.000 
100.000.000 
50.000.000 
28.500.000 

 
Respectând principiul potrivit căruia la ieşirea din patrimoniu 

bunurile (cu excepţia celor fungibile) sunt evaluate la valoarea de 
intrare sau de înregistrare în contabilitate, mărfuri vândute trebuiesc 
scăzute din gestiune la preţul e vânzare cu amănuntul şi TVA. 
Formula contabilă, în acest caz, va fi: 
  

% 
607 „Cheltuieli privind 
mărfurile”  
378  „Diferenţe de preţ la 
mărfuri”                                              
4428 „Taxa pe valoarea 
adăugată neexigibilă”                                                     

= 371 „Mărfuri” 178.500.000 
100.000.000 
50.000.000 
28.500.000 

 
10.3. Aplicaţii privind activele circulante materiale 
 
1. Se cumpără de la un furnizor materii prime, cu factură, în 

valoare de 12.000.000 lei.  
 
Operaţiunea de cumpărare a materiilor prime va determina 

creşterea stocului de materii prime concomitent cu creşterea datoriilor 
faţă de furnizori. Materiile prime sunt elemente patrimoniale de activ, 
deci, vor fi evidenţiate cu ajutorul unui cont de activ şi anume contul 
301 „Materii prime” , cont care se va debita fiind vorba de creşterea a 
unui element de activ. Datoriile faţă de furnizori vor fi evidenţiate în 
creditul contului 401 „Furnizori”, datoria fiind un element component 
al pasivului,  care prin majorare va conduce la creditarea contului care 
o evidenţiază. 

Reflectarea în Registrul jurnal a operaţiunii enunţate va fi: 
 
301 „Materii prime” = 401 „Furnizori” 12.000.000 
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iar în Cartea mare 
 
D             301               C                                D                401                       C 

12.000.000        12.000.000 

 
2. Se obţin din producţie proprie 4.000 bucăţi produse finite cu 

un cost de producţie de 100.000 lei/ bucată. 
 
Obţinerea din producţie proprie a produselor finite va 

determina, concomitent, creşterea activului patrimonial cu valoarea 
bunului obţinut şi creşterea veniturilor întreprinderii. Pentru 
reflectarea în contabilitate a produselor finite se utilizează contul 345 
„Produse finite” iar pentru venituri se va uzita contul 711 „Variaţia 
stocurilor”. Înregistrările contabile vor fi: 
   

În Registrul jurnal 
 
345 „Produse finite” = 711 „Variaţia stocurilor” 400.000.000 
 
 În Cartea mare 
 
D           345            C                                  D                  711                        C 

 400.000.000      400.000.000      

 
3. Se consumă materii prime în valoare de 8.000.000 lei, din 

cele cumpărate la operaţiunea 1. 
 
Consumul de materii prime va conduce la scăderea stocului de 

materii oprime (deci la creditarea contului 301 „Materii prime”) pe 
seama cheltuielilor evidenţiate cu ajutorul contului 601 „Cheltuieli cu 
materiile prime”. 

Înregistrările în Registrul jurnal vor fi: 
 

601 „Cheltuieli cu materiile 
prime” 

= 301 „Materii prime” 8.000.000 

 
În Cartea mare, operaţiunea enunţată se va reflecta astfel: 
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D               301                  C                              D                601                   C 

 12.000.000       8.000.000         8.000.000  
 
 4. Se vând 1.000 bucăţi produse finite din totalul celor 4.000 
bucăţi (înregistrate cu 100.000 lei/ bucată), pentru un preţ negociat de 
130.000 lei/bucată. 

 
- vânzarea propriu-zisă determină creşterea creanţelor 

întreprinderii, creştere care va fi reflectată în debitul contului 4111 
„Clienţi” şi totodată creşterea veniturilor întreprinderii, creşterea ce se 
va evidenţia în creditul contului 701 „Venituri din vânzarea 
produselor finite”: 

 
 4111 „Clienţi” = 701 „Venituri din vânzarea 

produselor finite” 
130.000.000 

 
 
D             4111                 C                             D             701                     C 

130.000.000    130.000.000 

    
- scăderea din gestiune a produselor finite vândute va conduce 

la debitarea contului 711 „Variaţia stocurilor” şi la diminuarea 
stocului de produse finite, diminuare care va fi evidenţiată în creditul 
contului 345 „Produse finite”: 

  
711 „Variaţia stocurilor” = 345 „Produse finite” 100.000.000 
 
D              345                 C                            D               711                         C  

400.000.000  100.000.000   100.000.000 
 
 

  400.000.000             

 
5. O unitate de comerţ cu amănuntul cumpără mărfuri, costul de 

achiziţie al acestora fiind de 40.000.000 lei. Unitatea respectivă 
practică un adaos comercial de 25%, iar evidenţa mărfurilor este ţinută 
la preţ de vânzare cu amănuntul şi TVA. 
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Achiziţia mărfurilor determină creşterea stocului de mărfuri, 
care va fi evidenţiată în debitul contului 371 „Mărfuri” şi a datoriilor 
comerciale care se va reflecta în creditul contului 401 „Furnizori”. 
Recepţia mărfurilor  înseamnă majorarea costului de achiziţie cu 
adaosul comercial şi taxa pe valoarea adăugată. Pentru a contabiliza 
această operaţiune, se va utiliza contul 371 „Mărfuri” pentru a 
evidenţia creşterea valorică a stocului de mărfuri şi deci, contul se va 
debita şi conturile 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri” şi 4428 „TVA 
neexigibilă”, conturi care vor fi creditate. 

În Registrul jurnal formula de contabilizare a acestei operaţiuni 
va fi: 

 
 371 „Mărfuri” = % 

401 „Furnizori” 
378 „Diferenţe de preţ la 
mărfuri” 
4428 „Taxa pe valoarea 
adăugată neexigibilă”* 

59.500.000 
40.000.000 
10.000.000 

 
9.500.000 

 

* Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă sa calculat prin 
aplicarea cotei de 19% la costul de achiziţia plus adaosul comercial. 
 
În urma acestei înregistrări, situaţia în conturi de prezintă astfel: 
 
 D             371                C                             D                    401                   C 

59.500.000    40.000.000 

    
D           378                   C                              D                     4428               C 

10.000.000    9.500.000 

    
6. Se vând jumătate din mărfurile achiziţionate la problema 

precedentă şi se descarcă gestiunea de mărfuri cu mărfurile vândute. 
- vânzarea propriuu-zisă (raţionamentul este similar celui 

prezentat la vânzarea produselor finite): 
 

 4111 „Clienţi” = 707„Venituri din vânzarea 
  mărfurilor” 

29.750.000 
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D              4111               C                              D                 707                    C 
29.750.000    29.750.000 

 
 - scăderea din gestiune a mărfurilor vândute se va efectua atât 
pe seama costului mărfurilor vândute cât şi a adaosului şi a taxei pe 
valoarea adăugată aferente, având în vedere faptul că evidenţa 
mărfurilor este ţinută la  preţ de vânzare cu amănuntul şi TVA: 
 

% 
607 „Cheltuieli privind 
mărfurile”  
378  „Diferenţe de preţ la 
mărfuri”                                              
4428 „Taxa pe valoarea 
adăugată neexigibilă”                                                     

= 371 „Mărfuri” 29.750.000 
20.000.000 

 
5.000.000 

 
2.750.000 

 
 

10.4. Analiza şi funcţionarea conturilor utilizate pentru 
reflectarea în contabilitate a creanţelor 
  

Relaţiile de decontare ale întreprinderii pot fi cu terţi debitori 
(creanţe) sau cu terţii creditori (datorii). În contabilitate aceste relaţii 
sunt evidenţiate cu ajutorul conturilor din clasa 4 Conturi de terţi. 
Grupa de conturi care reflectă relaţiile de decontare cu terţii debitori 
este 41 Clienţi şi conturi asimilate. Creanţele evidenţiate prin 
intermediul conturilor din această grupă sunt creanţe comerciale 
rezultate din relaţii de vânzare către clienţi sau faţă de furnizori.  

Relaţiile de decontare de natura creanţelor mai sunt evidenţiate 
şi prin utilizarea conturilor: 

- 409 Furnizori debitori care evidenţiază creanţele 
întreprinderii faţă de furnizori, rezultând din valori avansate acestora 
pentru care urmează să efectueze o contraprestaţie. Aceste creanţe 
sunt comerciale deoarece iau naştere din relaţiile de plată a unor 
avansuri pentru cumpărări ulterioare; 

- 425 Avansuri acordate personalului şi 4282 Alte creanţe în 
legătură cu personalul. Aceste conturi reflectă creanţele sociale 
rezultate din plata unor avansuri salariaţilor, din imputarea unor 
pagube salariaţilor, sau din alte operaţiuni prin care se acordă 
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salariaţilor bani sau bunuri urmând ca echivalentul valoric faţă de 
aceştia să fie recuperat ulterior;  

- 4424 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat şi 445 
Subvenţii. Cu ajutorul acestor conturi sunt evidenţiate creanţele 
fiscale care iau naştere din relaţiile cu bugetul statului sau din plata 
anticipată a unor impozite, din mecanismul de decontare a taxei pe 
valoarea adăugată precum şi ca urmare a unor subvenţii ce urmează a 
se încasa.   

-  456 Decontări cu asociaţii privind capitalul social, 451 
Decontări în cadrul grupului, 461 Debitori diverşi. O altă categorie 
de creanţe, alături de creanţele comerciale, sociale, fiscale, este cea a 
altor creanţe. Acestea pot fi faţă de asociaţi ca urmare a subscrierii de 
către aceştia a unor acţiuni sau părţi sociale a căror valoare trebuie 
versată la dispoziţia întreprinderii; faţă de alte întreprinderi din cadrul 
grupului; creanţe diverse provenind din emisiunea de obligaţiuni şi din 
cedarea activelor, din penalităţi şi despăgubiri.  
 Conturile de creanţe au funcţie contabilă de activ debitându-se 
cu creanţele existente la începutul perioadei şi cu creanţele create 
asupra terţilor în cursul perioadei (creşterile de creanţe), şi creditându-
se pe măsura încasării creanţelor. Soldul contului reflectă creanţele 
rămase de încasat la un moment dat. 
 
D                     411,409,425,428,4424,445,451,456,461                               C    

- existentul creanţelor la începutul 
perioadei 
-creşterea creanţelor 

- încasarea creanţelor  

SD: creanţele întreprinderii asupra  
terţelor persoane 

 
La intrarea în patrimoniu, creanţele sunt evaluate la valoarea 

nominală înscrisă în documente. Creanţele în devize sunt evaluate în 
lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor. La 
încasare, creanţele sunt evaluate la valoarea contabilă de intrare. 

Atunci când la inventarierea creanţelor se constată că valoarea 
nominală a acestora este inferioară valorii actuale, constatate cu ocazia 
inventarierii, se impune constituirea unor provizioane pentru 
deprecierea acestora. Pentru reflectarea în contabilitate a 
provizioanelor pentru deprecierea creanţelor se utilizează conturile 
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componente ale grupei 49 de conturi, numită Provizioane pentru 
deprecierea creanţelor. Conturile de provizioane sunt conturi de 
surse constituite prin includerea unor cote părţi de cheltuieli. Reluarea 
sau anularea provizioanelor se realizează pe seama veniturilor. 

Creanţele întreprinderii pot rezulta în urma unor operaţiuni cum ar 
fi: 

q vânzarea unor bunuri, poate conduce la creşterea creanţelor 
comerciale (dacă sunt vândute bunuri de natura stocurilor, prestate 
diferite servicii, executate anumite lucrări) şi a altor creanţe (dacă sunt 
vândute bunuri de folosinţă îndelungată). Formula contabilă este de 
forma: 
 
411, 461 „Creanţe...” =   7..  „Venituri…” 17.000.000 
 

q subscrierea de către asociaţi/acţionari de capital la constituirea 
unei întreprinderi, va determina creşterea creanţelor întreprinderii faţă 
de asociaţi/acţionari concomitent cu creşterea capitalului social al 
întreprinderii. Reflectarea în contabilitate a unei asemenea operaţiuni 
se face printr-o formulă contabilă de forma: 
 
456 „Decontări cu asociaţii 
privind capitalul” 

= 1011  „Capital subscris 
nevărsat” 

100.000.000 

 
q acordarea de avansuri furnizorilor, personalului, conduce la 

creşterea creanţelor întreprinderii faţă de furnizori sau salariaţi şi la 
scăderea disponibilităţilor băneşti. Formula contabilă este de tipul: 
 
409, 425 „Creanţe...” = 5121,5311  „Disponibilităţi…” 65.000.000 
 

q creanţele rezultate din imputarea (salariaţilor sau terţilor) a 
unor lipsuri constatate în gestiune, se contabilizează potrivit formulei 
contabile de mai jos: 
  
4282, 461 „Creanţe...” = 7588  „Alte venituri din 

exploatare” 
65.000.000 
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q subvenţiile de primit se înregistrează în debitul contului 445 
Subvenţii, cont care se creditează la primirea subvenţiei.  Subvenţiile 
se contabilizează după formula: 
 
445 „Subvenţii” = % 

131 „Subvenţii pentru 
investiţii” 
741 „Venituri din subvenţii de 
exploatare” 

330.000.000 
160.000.000 

 
170.000.000 

 
 

Conturile care reflectă creanţe se creditează, de regulă, pe 
măsura încasării acestora, potrivit formulei: 
 
5121,5311 „Disponibilităţi…” = 4.. „Creanţe...” 270.000.000 
  

Avansurile acordate furnizorilor diminuează obligaţia de plată a 
întreprinderii faţă de aceştia, astfel: 

 
401 „Furnizori” = 409 „Furnizori debitori” 30.000.000, 
  
iar avansurile acordate personalului diminuează obligaţia 
întreprinderii fată de salariaţi: 

 
425„Avansuri acordate  
personalului” 

= 421 „Personal – salarii 
datorate” 

35.000.000 

  
10.5. Aplicaţii privind activele circulante în decontare 
 

 1. Vânzarea unor semifabricate, preţul negociat de vânzare al 
acestora fiind de 48.000.000 lei. Costul de producţie al 
semifabricatelor vândute este de 35.000.000 lei. 
Se încasează prin contul de disponibil de la bancă creanţa aferentă 
vânzării. 
  

- vânzarea propriu-zisă (aspectul financiar al vânzării): 
 

 4111 „Clienţi” = 702 „Venituri din vânzarea 
 semifabricatelor” 

48.000.000 
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- scăderea din gestiune a semifabricatelor vândute (aspectul 
material al vânzării): 

 
711„Variaţia stocurilor” = 341 „Semifabricate” 35.000.000 
 
 - încasarea creanţei: 
 
 5121 „Conturi la bănci în lei” = 4111 „Clienţi” 48.000.000 
 

În evidenţa sistematică operaţiunea enunţată se reflectă astfel:  
 

D           341                    C                             D                     711                 C 
35.000.000 35.000.000         35.000.000  

 
D           4111               C                                D                   702                    C 

48.000.000 48.000.000 
    

   48.000.000    

             
            D               5121                  C 

48.000.000  
 
2. Vânzarea unor mărfuri de către un depozit cu ridicata, 

cumpărate anterior cu 70.000.000 lei. Preţul negociat de vânzare este 
de 90.000.000 lei. Se încasează în numerar suma de 15.000.000 lei, 
reprezentând o parte din creanţa aferentă vânzării. 

 
- vânzarea propriu-zisă:(aspectul financiar al vânzării): 
 

 4111 „Clienţi” = 707 „Venituri din vânzarea 
mărfurilor” 

90.000.000 

   
- scăderea din gestiune a mărfurilor vândute82 (aspectul 

material al vânzării): 
607 „Cheltuieli privind 
mărfurile” 

= 371 „Mărfuri” 70.000.000 

 
82 Observaţi modul diferit de contabilizare a scăderii din gestiune pentru bunurile 
cumpărate comparativ cu cele obţinute din producţie proprie. 
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- încasarea unei părţi din valoarea creanţei: 
 

5311 „Casa în lei” = 4111 „Clienţi” 15.000.000 
 

În evidenţa sistematică operaţiunea de vânzare de mărfuri va fi 
se reflectată astfel:  

 
D            371                C                                 D                     607                C 

70.000.000 70.000.000         70.000.000  
 

D          4111                    C                           D                      707                  C 
90.000.000        90.000.000    

 
     D                5311                  C 

15.000.000  
 

 3. Se plăteşte prin bancă, unui furnizor, suma de 8.000.000 lei, 
reprezentând un avans pentru cumpărarea ulterioară a unor piese de 
schimb. Ulterior furnizorul facturează piesele de schimb, valoarea 
totală a facturii fiind de 17.000.000 lei. Se diminuează obligaţia de 
plată pe seama avansului plătit anterior.  
  
 - acordarea avansului: 
 
409 „Furnizori debitori” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 8.000.000 
 
 - primirea facturii furnizorului: 
 
302 „Materiale” = 401 „Furnizori” 17.000.000 
 
 - diminuarea obligaţiei de plată pe seama avansului plătit 
anterior: 
   
401 „Furnizori” = 409 „Furnizori debitori” 8.000.000 
 
 Înregistrările în Cartea mare vor fi: 
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D           302                 C                                 D                401               C    

 17.000.000       8.000.000 17.000.000      

 
D                 409               C                            D                    5121                 C 

   
8.000.000 

  8.000.000        8.000.000    

 
 4. Se plătesc salariaţilor avansuri chenzinale în sumă de 
15.000.000 lei. La finele lunii, din totalul salariilor datorate pentru 
munca depusă în sumă de 120.000.000 lei, se reţin avansurile plătite 
anterior. 
 Înregistrările contabile, în Registrul jurnal, vor fi: 
  - plata avansurilor chenzinale 
 
425 „Avansuri acordate 
 personalului” 

= 5311 „Casa în lei” 15.000.000 

  
 - calculul salariilor datorate personalului 
 
641 „Cheltuieli cu salariile 
 personalului” 

= 421 „Personal salarii 
datorate” 

120.000.000 

  
- reţinerea avansului din drepturile băneşti: 
 

421 „Personal salarii 
datorate” 

= 425 „Avansuri acordate 
 personalului” 

15.000.000 

  
Înregistrările în Cartea mare, vor fi: 
 

 D           421                 C                                 D               425                C   
15.000.000  120.000.000      15.000.000 15.000.000    

 
D        5311                  C                                  D                641                    C 

 15.000.000       120.000.000  
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 5. Se impută unui angajat lipsa constatată la inventar a unei 
tastaturi pentru calculator în valoare de 3.000.000 lei. Se reţine din 
salariu contravaloarea imputaţiei. 
  
 - imputarea lipsei: 
 
4282 „Alte creanţe în legătură 
cu 
 personalul” 

= 7588 „Alte venituri din 
exploatare” 

3.000.000 

   
 - reţinerea imputaţiei din salariu: 
 
421 „Personal salarii 
datorate” 

= 4282 „Alte creanţe în legătură 
cu 
 personalul” 

15.000.000 

     
D           4282                  C                                D                7588             C  
 3.000.000 3.000.000       3.000.000    

 
 

            D               421                     C 
3.000.000  

 
 6. Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, reprezentat de un 
activ cu ciclu lung de fabricaţie, întreprinderea urmează să încaseze 
suma de 250.000.000 lei reprezentând 50% din valoarea obiectivului 
de investiţii. Ulterior se primeşte subvenţia.   
 În Registrul jurnal se vor efectua următoarele înregistrări 
contabile: 

 
- necesitatea subvenţiei: 
 

445 „Subvenţii” = 131 „Subvenţii pentru 
investiţii” 

250.000.000 

  
 - primirea subvenţiei: 
 
5121 „Conturi la bănci în lei” = 445 „Subvenţii” 250.000.000 
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În Cartea mare, operaţiunea enunţată se va reflecta astfel: 

 
D            131                 C                               D                    445               C  

 250.000.000        250.000.000 250.000.000    

 
                      D                 5121                C 

250.000.000  
  
 7. Pentru menţinerea preţului de vânzare la un produs de strictă 
necesitate, o întreprindere urmează să primească de la bugetul statului 
suma de 50.000.000 lei. se primeşte subvenţia de la buget. 

 
În evidenţa cronologică, înregistrările contabile vor fi: 
 
- evidenţierea subvenţiei ce urmează a fi primită: 
 

445 „Subvenţii” = 741 „Venituri din subvenţii 
de exploatare” 

50.000.000 

  
 - primirea subvenţiei: 
 
5121 „Conturi la bănci în lei” = 445 „Subvenţii” 50.000.000 
  

În Cartea mare, operaţiunea enunţată se va reflecta astfel: 
 
D           741                  C                               D                    445               C  

 50.000.000        50.000.000 50.000.000    

 
                       D                 5121                C 

50.000.000  
  
 8. Se vinde un mijloc de transport înregistrat cu 130.000.000 
lei, amortizare înregistrată 50.000.000 lei, pentru un preţ negociat de 
100.000.000 lei. Se încasează prin contul de disponibil de la bancă 
creanţa aferentă vânzării. 
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 - vânzarea propriu-zisă: 
 
461 „Debitori diverşi” = 7583 „Venituri din cedarea 

activelor şi alte operaţii de 
capital” 

100.000.000 

  
 - scăderea din gestiune a mijlocului de transport vândut: 
 

% 
6583 „Cheltuieli privind 
activele cedate şi alte operaţii 
de capital” 
2813 „Amortizarea 
instalaţiilor, mijloacelor de 
transport, animalelor şi 
plantaţiilor” 

= 2133 „Mijloace de transport” 130.000.000 
80.000.000 

 
50.000.000 

  
 - încasarea creanţei rezultate în urma vânzării:  
 
5121 „Conturi la bănci în lei” = 461 „Debitori diverşi” 100.000.000 
  
 
D           2131               C                               D               2813                  C  

 130.000.000 130.000.000        50.000.000   50.000.000 

 
   

D               461            C                               D                 5121                     C 
 100.000.000  10.000.000       100.000.000  

 
D        6583                C                                 D                 7583                     C 

 80.000.000     100.000.000     

 
10.6. Analiza şi funcţionarea conturilor de trezorerie de 

activ 
  

Termenul de trezorerie îşi are originea din cuvântul francez 
„tresorerie” care poate fi privit în sens restrâns sau în sens larg. În sens 
restrâns trezoreria cuprinde numai disponibilităţile băneşti aflate în 
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conturi la bănci sau în numerar, iar în sens larg alături de 
disponibilităţi băneşti, trezoreria cuprinde şi investiţiile financiare pe 
termen scurt (valorile mobiliare de plasament). Trezoreria reprezintă, 
aşadar, ansamblul operaţiunilor băneşti şi financiare  efectuate de  
întreprindere în scopul asigurării resurselor băneşti necesare 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii economice. Sunt asimilate 
resurselor de trezorerie eventualele credite pe termen scurt pe care 
întreprinderea le-ar putea obţine imediat precum şi creditele obţinute 
prin contul curent al întreprinderii. Dacă avem în vedere componenţa 
trezoreriei, putem deosebi elemente ale trezoreriei de activ 
(elementele ce nu implică o îndatorare a întreprinderii) şi elemente ale 
trezoreriei de pasiv (creditele bancare pe termen scurt şi creditele 
prin contul curent).  
 Toate elementele de trezorerie sunt evidenţiate cu ajutorul 
conturilor din clasa 5 Conturi de trezorerie. Grupele de conturi pe 
care le conţine clasa 5 sunt următoarele: 

Grupa 50 Investiţii financiare pe termen scurt 
Grupa 51 Conturi la bănci 
Grupa 53 Casa 
Grupa 54 Acreditive 
Grupa 58  Viramente interne 
Grupa 59 Provizioane pentru deprecierea conturilor de 

trezorerie 
 Vom analiza în cele ce urmează conturile de trezorerie de activ, 
celelalte conturi (de trezorerie de pasiv) urmând să fie tratate într-un 
capitol ulterior. Conturile cu ajutorul cărora se evidenţiază trezoreria 
de activ sunt conturile componente ale grupelor menţionate cu 
excepţia conturilor 519 „Credite bancare pe termen scurt”, 5186 
„Dobânzi de plătit”. De asemenea, în cazul acordării unor credite în 
baza unor linii de creditare, în limita unui plafon maxim admisibil şi 
numai pe măsura efectuării unor plăţi în contul întreprinderii, contul 
curent de la bancă 5121 „Conturi la bănci în lei” îndeplineşte funcţia 
unui cont de trezorerie de pasiv. 

Cu excepţia conturilor din grupa 59 Provizioane pentru 
deprecierea conturilor de trezorerie şi a contului 509 „Vărsăminte de 
efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt”, toate celelalte 
conturi componente ale trezoreriei de activ sunt conturi de activ, care 
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funcţionează după regulile conturilor de activ.. aceste conturi încep să 
funcţioneze prin a se debita, se debitează cu existentul iniţial al 
elementelor trezoreriei de activ şi cu creşterile acestor elemente şi se 
creditează cu descreşterile elementelor de trezorerie. Soldul conturilor 
este debitor şi evidenţiază investiţiile financiare pe termen scurt, 
valorile de încasat, disponibilităţile băneşti şi alte valori financiare 
aflate în activul întreprinderii la un moment dat. 
 
D                                 Trezoreria de activ                                        C 

-existentul elementelor trezoreriei de 
activ  
-creşteri ale elementelor trezoreriei de 
activ  

-descreşteri ale elementelor trezoreriei de activ  

  
SD: valoarea elementelor de trezorerie  
de activ aflate în inventatul întreprin- 
derii la un moment dat 

 
Investiţiile financiare pe termen scurt sunt evaluate la intrarea 

în patrimoniu la costul de achiziţie egal cu preţul de cumpărare, 
cheltuielile accesorii de cumpărare (comisioanele) fiind recunoscute 
ca şi cheltuieli de exploatare ale exerciţiului. La inventar aceste 
elemente patrimoniale sunt evaluate la valoarea actuală, pentru 
eventuale diferenţe în minus între valoarea de inventar şi valoarea de 
intrare fiind constituite provizioane. Valoarea contabilă, de intrare este 
cea la care sunt evaluate aceste elemente de trezorerie la ieşirea din 
patrimoniu. Pentru disponibilităţile băneşti în devize există două 
metode de evaluare: metoda cursului zilei şi metoda cursului fix. 
Metoda cursului zilei constă în utilizarea cursului de schimb de la data 
efectuării operaţiunilor de plăţi sau încasări în devize;  disponibilităţile 
băneşti existente la finele exerciţiului financiar, urmând să fie evaluate 
cursul din ultima zi a exerciţiului financiar, comunicat de Banca 
Naţională a României. Metoda cursului fix presupune utilizarea unui 
curs fix stabilit în prealabil, urmând ca la finele exerciţiului financiar, 
disponibilul în devize să fie evaluat, de asemenea, la cursul din ultima 
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zi a exerciţiului financiar, comunicat de Banca Naţională a 
României83.  

Deoarece există variate modalităţi de intrare în patrimoniu a 
elementelor de trezorerie de activ (încasări, achiziţii titluri de 
plasament, deschideri acreditive, acordări avansuri, achiziţii alte 
valori, primiri efecte de comerţ şi cecuri etc) dar şi de descreştere a 
valorii acestora (plăţi, cedări titluri de plasament, decontări acreditive 
şi avansuri, utilizare alte valori, scadenţă efecte de comerţ şi cecuri 
etc) considerăm edificatoare prezentarea modului concret de 
funcţionare a conturilor prin exemplificarea acestor modalităţi.  

  
10.7. Aplicaţii privind activele circulante financiare 

  
1. Se cumpără 1.000 acţiuni ale întreprinderii “X” cu 100.000 

lei/ acţiune preţ de cumpărare. Contravaloarea acţiunilor cumpărate se 
plăteşte imediat din contul de disponibil de la bancă. Se vând ulterior 
900 acţiuni, preţul de cesiune al acestora fiind de 105.000 lei/acţiune. 

 În urma analizei contabile a operaţiunii rezultă o creştere a 
investiţiilor financiare pe termen scurt, reflectate cu ajutorul contului 
503 „Acţiuni”,  creştere care va conduce la debitarea contului 
concomitent cu scăderea disponibilităţilor băneşti din contul de la 
bancă, care va conduce la creditarea contului 5121 „Conturi la bănci 
în lei”. Formula contabilă este: 
  
503 „Acţiuni” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 100.000.000 
  

Vânzarea acţiunilor va conduce la creşterea disponibilităţilor 
băneşti, deci la  debitarea contului 5121 „Conturi la bănci în lei” şi la 
scăderea investiţiilor financiare pe termen scurt, deci la creditarea 
contului 503 „Acţiuni”. În urma operaţiunii de vânzare însă, 
întreprinderea încasează o sumă mai mare decât valoarea iniţială a 
acţiunilor, diferenţa în valoarea încasată şi valoarea de înregistrare a 
acţiunilor constituind un venit al întreprinderii, reflectat în creditul 

 
83 Pentru informaţii suplimentare privind cele două metode de evaluare a disponibilităţilor 
băneşti în devize, vezi Niculae Feleagă, Ion Ionaşcu, Tratat de contabilitate financiară,  
volumul II, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p. 469 –472. 
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contului 7642 „Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt 
cedate”. Formula contabilă se prezintă astfel: 
 
5121 „Conturi la bănci în lei” = % 

503 „Acţiuni” 
7642 „Câştiguri din investiţii 
 financiare pe termen scurt 
cedate” 

94.500.000 
90.000.000 
4.500.000 

  
În evidenţa sistematică înregistrările efectuate se vor reflecta 

astfel: 
 
D                503              C                              D                   5121                  C 

100.000.000 90.000.000   Si ….. 
94.500.000 

 100.000.000   

 
            D                 7642                C 

 4.500.000 

  
Se observă că, în cazul investiţiilor financiare pe termen scurt, 

aspectul financiar şi aspectul material al vânzării fac obiectul 
înregistrării printr-o singură formulă contabilă. 

 
2. Pentru stingerea unei creanţe faţă de un client în valoare de 

29.000.000 lei se acceptă un cec care se depune la bancă spre încasare. 
Se încasează cecul respectiv. 
 

Primirea cecului conduce la diminuarea creanţei pe seama 
acestuia, deci la debitarea contului 5112 „Cecuri de încasat” şi la 
creditarea contului 4111 „Clienţi”, astfel: 

 
5112 „Cecuri de încasat” = 4111 „Clienţi” 23.800.000 
 

Încasarea cecului conduce la creditarea contului  5112 „Cecuri 
de încasat” şi la creşterea disponibilităţilor băneşti, deci la debitarea 
contului 5121 „Conturi la bănci în lei”: 
  
5121 „Conturi la bănci în lei” = 5112 „Cecuri de încasat” 23.800.000 
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3. Pentru obţinerea a 10.000 $ necesari pentru plata unui mijloc 

de transport achiziţionat din import, o întreprindere participă la 
licitaţia valutară cu 395.000.000 lei, cursul de schimb fiind de 39.500 
lei /$, iar comisionul bancar  este de 1% din valoarea tranzacţiei. 
 

Analiza contabilă a operaţiuni relevă faptul că este vorba de 
scădere a disponibilităţilor băneşti din contul deschis la bacă în lei, şi 
în acelaşi timp de o creştere a disponibilităţilor băneşti în valută. Fiind 
însă vorba de două documente în care este consemnată această 
operaţiune (două extrase de cont) se utilizează contul intermediar 5125 
„Sume în curs de decontare”. 
 
5125 „Sume în curs de 
decontare” 

= 5121 „Conturi la bănci în lei” 395.000.000 

 
5124 „Conturi la bănci în 
devize” 

= 5125 „Sume în curs de 
decontare” 

395.000.000 

 
Plata comisionului bancar aferent tranzacţiei va conduce la 

creştere a cheltuielilor  întreprinderii cu comisioanele şi în acelaşi 
timp la scăderea disponibilităţilor băneşti din contul bancar:  
 
627 „Cheltuieli cu serviciile 
bancare şi asimilate” 

= 5121 „Conturi la bănci în lei” 3.950.000 
 

 
4. Se încasează în numerar de la un client 1.000 $ la un curs de 

schimb de 34.500 lei/$. Din aceştia se depun la bancă, în aceeaşi zi, 
500 $.  
 

Încasarea valutei de la clientul extern conduce la diminuarea 
creanţei şi la creşterea disponibilităţilor băneşti în devize. Prin urmare 
contul 4111 „Clienţi se va credita, iar contul  5314„Casa în devize” se 
va credita: 
 
5314 „Casa în devize” = 4111 „Clienţi” 34.500.000 
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Depunerea a 500 $ la bancă conduce la creşterea 
disponibilităţilor băneşti de la bancă concomitent cu scăderea 
disponibilităţilor din casierie, ambele exprimate în devize. Pentru 
viramentul sumelor dintr-un cont de trezorerie în altul se utilizează un 
cont intermediar, şi anume contul 581 „Viramente interne”. 
 
581 „Viramente interne” = 5314 „Casa în devize” 17.250.000 
 
5124 „Conturi la bănci în 
devize” 

= 581 „Viramente interne” 17.250.000 

 
5. Se primesc mandate poştale aferente vânzărilor anterioare în 

valoare de 17.000.000,  fără ca suma respectivă să apară încă în 
extrasul de cont. Ulterior se încasează suma de 17.000.000 lei. 
 

Până la apariţia sumei aferente mandatelor poştale în extrasul 
de cont, pentru operarea decontării, aceasta este înregistrată în contul 
5125 „Sume în curs de decontare”: 

 
5125 „Sume în curs de 
decontare” 

= 4111 „Clienţi” 7.000.000 

 
Încasarea sumei se înregistrează:  

 
5121 „Conturi la bănci în lei” = 5125 „Sume în curs de 

decontare” 
7.000.000 

 
6. Se achiziţionează timbre poştale în valoare de 460.000 lei, 

plata contravalorii acestora efectuându-se în numerar. Se utilizează 
pentru francarea corespondenţei timbre poştale în valoare de 170.000 
lei. 
 

Achiziţia timbrelor poştale conduce la creşterea altor valori, 
concomitent cu diminuarea disponibilităţilor băneşti din casierie: 
 
5321 „Timbre fiscale şi 
poştale” 

= 5311 „Casa în lei” 460.000 
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Utilizarea timbrelor poştale determină debitarea contului 626 
„Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii” şi creditare acontului cu 
ajutorul căruia sunt înregistrate timbrele poştale, 5321 „Timbre fiscale 
şi poştale”: 
 
626 „Cheltuieli poştale şi taxe 
de telecomunicaţii” 

= 5321 „Timbre fiscale şi 
poştale” 

170.000 

 
 7. Se deschide un acreditiv în favoarea furnizorului extern de 
materii prime în valoare de 2.000 euro, cursul de schimb 
40.000lei/euro. Ulterior, furnizorul face dovada livrării de materii 
prime în valoare de 1.500 euro. Se decontează obligaţia de plată pe 
seama acreditivului deschis anterior, cursul de schimb menţinându-se 
neschimbat. 
 

Deschiderea acreditivului determină scăderea disponibilităţilor 
de la bancă şi la creşterea disponibilului din acreditive, prin urmare la 
creditarea contului 5124 „Conturi la bănci în valută” şi la debitarea 
contului 541 „Acreditive”: 
 
541 „Acreditive” = 5121 „Conturi la bănci în 

valută” 
80.000.000 

 
Înregistrarea obligaţiei de plată faţă de furnizorul materiilor 

prime se efectuează potrivit formulei contabile: 
 

301 „Materii prime” = 401 „Furnizori” 60.000.000 
 

Stingerea obligaţiei de plată pe seama acreditivului deschis 
conduce la următoarele sensuri ale modificărilor elementelor 
patrimoniale: scade obligaţia de plată faţă de furnizorul materiilor 
prime şi, în acelaşi timp scad disponibilităţile din acreditive. Deci 
contul 401 „Furnizori se va debita, iar contul 541 „Acreditive” se va 
credita, astfel: 

 
401 „Furnizori” = 541 „Acreditive” 60.000.000 
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 8. Se acordă unui împuternicit al întreprinderii, din casierie, 
suma de 15.000.000 lei, pentru deplasare şi încheierea de contracte 
comerciale în contul întreprinderii. La întoarcere reprezentantul 
întreprinderii justifică cu documente 14.000.000 lei, astfel: 1.000.000 
cheltuieli de deplasare şi 13.000.000 lei – avans acordat furnizorului 
cu care s-a încheiat contractul, pentru livrarea ulterioară de bunuri. 
Suma rămasă neutilizată se depune la casierie.  
 

Acordarea avansului de trezorerie conduce la scăderea 
disponibilităţilor băneşti din casierie şi în acelaşi timp la creşterea 
creanţelor întreprinderii faţă de salariatului căruia i-a fost acordat 
avansul de trezorerie. Are, astfel, loc debitarea contului 542 „Avansuri 
de trezorerie” şi creditarea contului 5311 „Casa în lei”: 

 
542 „Avansuri de trezorerie” = 5311 „Casa In lei” 15.000.000 
 

Operaţiunea de justificare a sumelor cheltuite determină 
creşterea cheltuielilor şi a creanţelor comerciale, reflectate cu ajutorul 
conturilor 625 „Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări” şi a 
contului 409 „Furnizori –debitori”. De asemenea, are loc utilizarea 
unei părţi din avansul de trezorerie. Conturile 625 şi 409 se vor debita, 
iar contul 542 se va credita, conform formulei contabile: 

 
% 

625 „Cheltuieli cu deplasări, 
detaşări şi transferări” 
409 „Furnizori –debitori” 

= 542 „Avansuri de trezorerie” 14.000.000 
1.000.000 

 
13.000.000 

 
Depunerea sumei neutilizate în casierie va conduce la 

„anularea” avansurilor de trezorerie concomitent cu creşterea 
disponibilităţilor băneşti din casierie. În acest caz se va debita contul 
5311 „Casa in lei” şi se va credita contul 542 „Avansuri de 
trezorerie”: 

             
5311 „Casa în lei” = 542 „Avansuri de trezorerie” 1.000.000 
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 9. De la un client căruia i-au fost vândute anterior produse 
finite în valoare de 90.000.000 lei se primeşte un bilet la ordin cu 
scadenţa peste 30 de zile. La scadenţă se depune biletul la ordin la 
bancă şi se încasează.  
 

Primirea efectului de comerţ (biletului la ordin)conduce la 
creditarea contului 411 „Clienţi” şi la debitarea contului 413 „Efecte 
de primit”: 

 
413 „Efecte de primit” = 411 „Clienţi” 90.000.000 
 

Efectele de comerţ (cambia, cecul, biletul la ordin) îndeplinesc 
două funcţii şi anume: funcţia de credit comercial şi funcţia de 
trezorerie (posibilitatea transformării în bani a efectelor de comerţ). 
Prin depunerea biletului la ordin la bancă pentru încasare se 
efectuează trecerea de la funcţia de credit comercial la cea de 
instrument de trezorerie. Această operaţiune va duce la debitarea 
contului 5113 „Efecte de încasat” şi la creditarea contului 413 „Efecte 
de primit”. 

 
5113 „Efecte de încasat” = 413 „Efecte de primit” 90.000.000 
 

Prin încasare, biletul la ordin este transferat în categoria 
mijloacelor de trezorerie de forma disponibilităţilor băneşti. Astfel, 
contul 5113 „Efecte de încasat” se va credita în corespondenţă cu 
contul 5121 „Conturi la bănci în lei”. 

 
5121 „Conturi la bănci în lei” = 5113 „Efecte de încasat” 90.000.000 
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Capitolul 11 
Analiza şi funcţionarea conturilor de capitaluri proprii 

 
 11.1. Prezentarea modului de funcţionare a conturilor 
de capitaluri proprii 
 

Pentru constituirea unei întreprinderi, este necesară existenţa 
unui capital. Capitalul constituie exprimarea monetară a valorilor care 
au fost investite de proprietari şi pentru care întreprinderea are 
anumite obligaţii. Capitalul, neavând un termen de exigibilitate, este 
considerat o sursă proprie permanentă, o sursă stabilă aflată la 
dispoziţia întreprinderii. După cum am mai menţionat, capitalurile 
proprii împreună cu capitalul exigibil pe termen lung (datoriile pe 
termen lung) formează capitalul permanent al întreprinderii.  

Elementele de capitaluri proprii sunt evidenţiate cu ajutorul 
conturilor din următoarele grupe de conturi componente ale clasei 1 
Conturi de capitaluri:  
 Grupa 10 Capital şi rezerve 
 Grupa 11 Rezultatul reportat 
 Grupa 12 Rezultatul exerciţiului 
 Grupa 13 Subvenţii pentru investiţii  

În grupa 10 Capital şi rezerve se cuprind conturile: 101 
„Capital”, 104 „Prime de capital” 105 „Rezerve din reevaluare”, 106 
„Rezerve”, 107 „Rezerve din conversie”. 

Capitalul social este constituit la înfiinţarea întreprinderilor şi 
este împărţit în acţiuni la societăţile de capitaluri şi în părţi sociale la 
societăţile de persoane. Aceste fracţiuni (acţiuni sau părţi sociale) în 
care este împărţit capitalul au o anumită valoare, numită valoare 
nominală. 

Pe parcursul funcţionării întreprinderii, la capitalul social se 
adiţionează şi alte elemente realizate prin autofinanţare cum ar fi: 
prime de capital, rezerve, rezerve din reevaluare, rezultatul. 
Elementele de capitaluri proprii contribuie astfel la cunoaşterea 
situaţiei financiare a titularilor de patrimoniu. 
 Conturile cu ajutorul cărora sunt reflectate elementele de 
capitaluri proprii, sunt (cu excepţia contului 121 „Profit şi pierdere” 
care este bifuncţional şi a contului 129 „Repartizarea profitului” care 
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având a treia cifră din simbolul cifric 9 este cont de activ)  conturi de 
pasiv şi funcţionează după regulile conturilor de pasiv, adică încep să 
funcţioneze prin a se credita, se creditează existentul iniţial şi cu 
creşterea elementelor de capitaluri proprii şi se debitează cu 
descreşterea acestora. Soldul conturilor este creditor şi reflectă 
valoarea capitalurilor proprii delimitate ca surse permanente pentru 
finanţarea activelor. 
     
  D                                     10,11,12,13                                                  C  

- descreşterea elementelor de  
capitaluri proprii 

- existentul elementelor de capitaluri proprii 
- creşterea capitalurilor proprii 

      
     SC: valoarea capitalurilor proprii la un  

                     moment dat 
 

 Creşterea elementelor de capitaluri proprii se realizează prin: 
q emisiunea de acţiuni sau părţi sociale noi, constituirea de 

prime de capital ca urmare a emisiunii de noi acţiuni sau părţi sociale, 
  Emisiunea de acţiuni sau părţi sociale noi va conduce la 
creşterea creanţelor întreprinderii fată de acţionari/asociaţi şi la 
creşterea capitalului social. În cazul în care emisiunea se efectuează la 
o valoare superioară valorii nominale, la modificările menţionate se 
adaugă şi creşterea primelor de emisiune 
 
456 „Decontări cu asociaţii 
privind capitalul” 

= % 
1011 „Capital subscris vărsat” 
1041 „Prime de emisiune” 

90.000.000 
85.000.000 
5.000.000 

  
q noi aporturi în natură sau în bani ale investitorilor, aporturi 

care au o valoare mai mare decât valoarea subscrisă a capitalului. 
Aceste operaţiuni vor conduce la scăderea creanţelor întreprinderii 
faţă de acţionari sau asociaţi pe seama aporturilor aduse şi totodată la 
creşterea primelor de aport: 
 
2.,3.,5. „Aporturi în natură 
sau bani” 

= % 
456 „Decontări cu asociaţii 
privind capitalul” 
1043 „Prime de aport” 

850.000.000 
800.000.000 

 
50.000.000 
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q fuziunea cu alte întreprinderi determină creşterea de capital la 
întreprinderea absorbantă pe seama creşterii creanţelor faţă de 
întreprinderea absorbită. Este, însă, posibil ca valoarea întreprinderii 
absorbite să fie superioară creşterii de capital, diferenţa dintre cele 
două fiind reprezentată de prima de fuziune. Formula contabilă este de 
forma: 
 
456 „Decontări cu asociaţii 
privind capitalul” 
 

= % 
1012 „Capital subscris 
nevărsat” 
1042 „Prime de fuziune” 

4.800.000.000 
4.760.000.000 

 
40.000.000 

  
q conversia obligaţiunilor în acţiuni, operaţiune care conduce 

la scăderea datoriilor rezultate în urma emisiunii de obligaţiuni  pe 
seama creşterii capitalului social. Prin urmare contul 161 
„Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” de va debita iar contul 
1012 „Capital subscris vărsat” se va credita, potrivit formulei: 
 
161 „Împrumuturi din emisiuni 
de obligaţiuni” 

= 1012 „Capital subscris 
vărsat” 

90.000.000 

  
q înregistrarea de rezerve din reevaluare ca urmare a majorării 

valorii unor active potrivit unor prevederi legale. Majorarea valorii 
activelor (reflectată în debitul conturilor care evidenţiază activele 
respective) este însoţită de creşterea rezervelor din reevaluare, 
evidenţiate cu ajutorul contului 105 „Rezerve din reevaluare”: 
 
20,21 „Imobilizări” = 105 „Rezerve din reevaluare” 60.000.000 
  

q înregistrarea unor subvenţii pentru investiţii. Primirea unor 
subvenţii pentru investiţii conduce la creşterea disponibilităţilor 
băneşti concomitent cu creşterea elementelor de capitaluri proprii pe 
seama subvenţiilor, aspect reflectat în creditul contului 131 „Subvenţii 
pentru investiţii”: 
 
5121 „Conturi la bănci în lei” = 131 „Subvenţii pentru 

investiţii” 
100.000.000 
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Toate operaţiunile menţionate conduc la creşterea valorii de 
ansamblu a capitalurilor proprii. Există însă şi operaţiuni interne – 
între elementele de capitaluri proprii care nu conduc la creşterea 
capitalurilor proprii ci menţin neschimbată valoarea acestora. Aceste 
operaţiuni se referă la:  

o încorporarea în capitalul social al primelor de capital, 
rezervelor, rezervelor din reevaluare: 
 

% 
104 „Prime de capital” 
106 „Rezerve” 
105 „Rezerve din reevaluare” 

= 131 „Subvenţii pentru 
investiţii” 

110.000.000 
45.000.000 
25.000.000 
40.000.000 

  
o reportarea profitului conduce la creşterea rezultatului 

asupra căruia nu s-a luat nici o decizie pe seama rezultatului obţinut 
într-un anumit exerciţiu financiar: 
 
121 „Profit şi pierdere” = 117 „Rezultatul reportat” 20.000.000 
  

o vărsarea capitalului social subscris anterior conduce la 
creşterea capitalului subscris vărsat pe seama celui subscris nevărsat, 
astfel: 
 
1011 „Capital subscris 
nevărsat” 

= 1012 „Capital subscris vărsat” 600.000.000 

  
 Operaţiunile care determină diminuarea capitalurilor proprii 
sunt:   

q retragerea unor acţionari sau asociaţi. Această operaţiune 
conduce la diminuarea capitalului şi în consecinţă la debitarea 
conturilor din grupa 10 „Capital şi rezerve”. În acelaşi timp creşte 
obligaţia întreprinderii de a restitui acţionarilor/asociaţilor partea din 
capital care li se cuvine, obligaţie reflectată în creditul contului 456 
„Decontări cu asociaţii privind capitalul”: 
 
10 „Capital şi rezerve” = 456 „Capital subscris vărsat” 600.000.000 
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q răscumpărarea acţiunilor proprii şi anularea acestora, 
determină reducerea capitalului social pe seama acţiunilor 
răscumpărate. Înregistrarea în contabilitate este de forma: 
 
502 „Acţiuni proprii” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 100.000.000 
1012 „Capital subscris vărsat” = 502 „Acţiuni proprii” 100.000.000 
  

q descreşterea valorii elementelor de activ în urma 
reevaluării. Analiza contabilă a unei asemenea operaţiuni relevă 
faptul că are loc o reducere a valorii activelor reevaluate concomitent 
cu o micşorare a valorii rezervelor din reevaluare (numai dacă existau 
constituite anterior rezerve din reevaluare şi dacă scăderea de valoare 
a activelor este inferioară acestor rezerve). Formula contabilă este de 
forma: 
 
105 „Rezerve din conversie” = 20,21 „Imobilizări” 20.000.000 
  

q transferul subvenţiilor pentru investiţii la venituri, 
determină diminuarea valorii subvenţiilor pentru investiţii prin 
reluarea treptată a acestora la venituri: 
 
131 „Subvenţii pentru 
investiţii” 

= 7584 „Venituri din subvenţii 
pentru investiţii” 

10.000.000 

  
De asemenea, există şi operaţiuni interne care nu determină 

modificarea valorică de ansamblu a capitalurilor proprii ci doar 
transferuri între diferitele elemente ale acestora. Asemenea operaţiuni 
ar putea fi: 

o acoperirea unor pierderi din anii precedenţi, determină 
transferul rezultatului negativ al unui exerciţiu financiar asupra 
rezultatului pozitiv înregistrat în exerciţiul curent, care se reflectă în 
contabilitate prin intermediul contului 129 „Repartizarea profitului”, 
astfel: 
 
121 „Repartizarea profitului” = 117 „Rezultatul reportat” 29.000.000 
  

o  virarea la rezultatul reportat a pierderii înregistrate, se 
contabilizează printr-o formulă de tipul: 
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117 „Rezultatul reportat” = 121 „Profit şi pierdere” 20.000.000 
  
 

11.2. Aplicaţii privind modul de funcţionare a 
conturilor de capitaluri proprii 
  

1. Subscrierea a 2.000 de acţiuni/părţi sociale la constituirea 
unei  întreprinderi. Valoarea nominală a unei acţiuni/ parte socială este 
de 100.000 lei. Se varsă contravaloarea a 1.500 acţiuni/părţi sociale 
din capitalul subscris prin depunere în contul de la bancă. 

 
Această operaţiune conduce la creşterea creanţelor 

întreprinderii faţă de acţionari/ asociaţi, creanţe ce se vor evidenţia în 
debitul contului 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” precum 
şi la creşterea capitalului social al întreprinderii care se va evidenţia în 
creditul contului 1011”Capital subscris vărsat”. 
 
456 „Decontări cu asociaţii 
privind capitalul” 

= 1011 „Capital subscris 
nevărsat” 

200.000.000 

  
 Vărsarea capitalului social subscris prin depuneri în contul de 
la bancă conduce la scăderea creanţelor întreprinderii faţă de 
acţionari/asociaţi şi în acelaşi timp la creşterea disponibilităţilor 
băneşti din contul bancar. Deci se va debita contul 5121 „Conturi la 
bănci în lei” şi se va credita contul 456 „Decontări cu asociaţii privind 
capitalul”: 
 
5121 „Conturi la bănci în lei” = 456 „Decontări cu asociaţii 

privind capitalul” 
150.000.000 

  
După ce a fost aportat/vărsat capitalul social, se va înregistra 

trecerea acestuia de la subscris nevărsat la subscris vărsat, potrivit 
formulei contabile de mai jos:  
 
1011 „Capital subscris 
nevărsat” 

= 1012 „Capital subscris vărsat” 150.000.000 
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         În Cartea mare am înregistrat operaţiunea enunţată se va 
reflecta astfel:    

 
D           456                   C                                 D                1011                  C  

 200.000.000 
 

150.000.000    
  

  150.000.000 
    

200.000000    
 

 
D          5121               C                                   D                1012                   C 

150.000.000     
 

150.000.000   
   

 
 2. Se majorează capitalului social al unei întreprinderi prin 
emisiunea suplimentară a  1.000 acţiuni/ părţi sociale noi, cu valoarea 
nominală de 100.000 lei şi o valoare de emisiune de 105.000 
lei/acţiune -parte socială. Se depune în contul de la bancă capitalul 
aferent majorării.  
 
 Analiza contabilă a acestei operaţiuni este similară cu cea 
prezentată la problema precedentă, cu deosebirea că este vorba de o 
majorare de capital social cu primă de emisiune. Formula contabilă, în 
acest caz, este: 
 
456 „Decontări cu asociaţii 
privind capitalul” 

= % 
1011 „Capital subscris 
nevărsat” 
1041 „Prime de emisiune” 

105.000.000 
100.000.000 

 
5.000.000 

  
 Depunerea în contul de la bancă a contrapartidei acţiunilor 
aferente majorării, se va înregistra astfel: 
 
5121 „Conturi la bănci în lei” = 456 „Decontări cu asociaţii 

privind capitalul” 
105.000.000 

  
Se înregistrează ulterior trecerea capitalului subscris nevărsat 

asupra celui vărsat: 
          
1011 „Capital subscris 
nevărsat” 

= 1012 „Capital subscris vărsat” 100.000.000 
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D            456                    C                           D                  1011                    C  

 105.000.000 
 

105.000.000    
  

  100.000.000 
    

100.000000    
 

 
D          5121                   C                             D                1012                     C 

105.000.000     
 

100.000.000   
   

 
            D                 1041                  C 

 5.000.000 

 
 3. Se incorporează în capitalul social prima de emisiune de la 
problema precedentă. 
  
 În acest caz se vor diminua (anula) primele de emisiune şi va 
creşte valoarea capitalului social, deci va fi debitat contul 1041 „Prime 
de emisiune” şi va fi creditat contul 1012 „Capital subscris vărsat”. 
 
1041 „Prime de emisiune” = 1012 „Capital subscris vărsat” 5.000.000 

 
4. Se hotărăşte conversia a 2.000 obligaţiuni cu o valoare de 

105.000 lei/obligaţiune în 2.000 de acţiuni noi cu o valoare nominală 
de 100.000 lei/acţiune. 

 
 2.000 x 105.000 = 210.000.000 lei 
 2.000 x 100.000 = 200.000.000 lei. 
 

Conversia obligaţiunilor în acţiuni va determina majorarea 
capitalului social prin diminuarea/anularea obligaţiilor întreprinderii 
rezultate din emisiunea de obligaţiuni. În aceste condiţii, contul cu 
ajutorul căruia evidenţiem datoriile rezultate în urma emisiunii de 
obligaţiuni, 161 „Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni” se va 
debita, iar contul 1012 „Capital subscris vărsat” se va credita. 
Valoarea împrumutului obligatar este, însă, mai mare decât creşterea 
de capital ceea ce va da naştere la o primă de conversie a 
obligaţiunilor în acţiuni, deci se va credita şi contul 1044 „Prime de 
conversie a obligaţiunilor în acţiuni”. .  
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161 „Împrumuturi din 
emisiuni de obligaţiuni” 

= % 
1012 „Capital subscris vărsat” 
1044 „Prime de conversie a 
obligaţiunilor în acţiuni” 

210.000.000 
200.000.000 
10.000.000 

 
  
 5. O întreprindere deţinea în patrimoniu în anul N un teren în 
valoare de 500.000.000 lei. La sfârşitul exerciţiului financiar N+1, 
valoarea justă a terenului este estimată la 700.000.000 lei. 
 

Stabilirea unei valori mai mari decât valoarea iniţială prin 
reevaluarea terenului va determina o diferenţă pozitivă de valoare a 
acestuia, diferenţă care se va evidenţia pe seama rezervei din 
reevaluare: 
 
2111 „Terenuri” = 105 „Rezerve din reevaluare” 200.000.000 
 

D                  105                     C 
200.000.000 200.000.000 

 
 6. O întreprindere primeşte prin donaţie un calculator evaluat la 
18.000.000 lei. Durata de viaţă utilă a calculatorului este de 3 ani iar 
metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 
 

Primirea gratuită a calculatorului va duce la majorarea valorii 
activelor fixe cu valoarea calculatorului şi la creşterea valorii 
subvenţiilor pentru investiţii (am menţionat într-un capitol anterior că 
bunurile primite cu titlu gratuit se asimilează subvenţiilor pentru 
investiţii). Formula contabilă, în acest caz, este: 
 
214 „Mobilier, aparatură 
birotică, echipamente de 
protecţie a valorilor materiale 
şi umane şi alte active 
corporale” 

= 131 „Subvenţii pentru 
investiţii” 

18.000.000 
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Înregistrarea amortismentului anual se va efectua prin debitarea 
contului 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 
imobilizărilor” şi creditarea contului 2814 „Amortizarea altor 
imobilizări corporale”: 
 
6811 „Cheltuieli de exploatare 
privind amortizarea 
imobilizărilor” 

= 2814 „Amortizarea altor 
imobilizări corporale” 

6.000.000 

 
Pe măsura amortizării calculatorului, subvenţia pentru investiţii 

va fi reluată la venituri, astfel: 
 

131 „Subvenţii pentru 
investiţii” 

= 7584  „Venituri din subvenţii 
pentru investiţii” 

6.000.000 

 
Ultimele două formule contabile se vor repeta în anii 2 şi 3 de 

utilizare a calculatorului, astfel că la expirarea duratei de viată utile, în 
debitul contului 131 va fi înregistrată suma de 18.000.000 lei, ceea ce 
înseamnă afectarea veniturilor cu întreaga valoare a subvenţiei pentru 
investiţii. 
   Situaţia în conturi se va prezenta astfel: 
  
D             214                        C                        D                 131                     C 

18.000.000      6.000.000 
   6.000.000 
   6.000.000 

18.000.000    

    
8. Un asociat care deţine 50 % din capitalul social al unei 

întreprinderi format din 4.000 acţiuni cu o valoare nominală de 
120.000 lei/acţiune hotărăşte să se retragă, ocazie cu care i se restituie 
cota parte din capitalul social.  
 

Retragerea asociatului va determina creşterea datoriei 
întreprinderii faţă de acesta concomitent cu diminuarea capitalului 
social. Prin urmare contul 456 „Decontări cu asociaţii privind 
capitalul” se va credita în corespondenţă cu debitul contului 1012 
„Capital subscris vărsat”: 

 
1012 „Capital subscris = 456 „Decontări cu asociaţii 240.000.000 
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vărsat” 
 

privind capitalul” 

 
 9. Se răscumpără 500 acţiuni cu valoarea nominală de 100.000 
lei/acţiune şi se anulează. 
        Răscumpărarea acţiunilor va conduce la creşterea valorii 
acţiunilor proprii răscumpărate, deci la debitarea contului 502 
„Acţiuni proprii” şi în acelaşi timp la diminuarea disponibilităţilor 
băneşti, deci la creditarea contului 5121  „Conturi la bănci în lei” . 
Formula contabilă este: 

 
502 „Acţiuni proprii” 
 

= 5121 „Conturi la bănci în lei” 50.000.000 

 
Anularea acţiunilor răscumpărate va conduce la diminuarea 

capitalului social pe seama acţiunilor răscumpărate. Diminuarea 
capitalului social va conduce la debitarea contului 1012 „Capital 
subscris vărsat” şi la creditarea contului 502 „Acţiuni proprii”. 

 
1012 „Capital subscris vărsat” 
 

= 502 „Acţiuni proprii” 50.000.000 

 
10. Un utilaj înregistrat cu 180.000.000 este reevaluat. În urma 

reevaluării s-a stabilit că valoarea justă a acestuia este de 165.000.000 
lei. rezervele din reevaluare anterior constituite însumează 25.000.000 
lei. 

Stabilirea în urma reevaluării a unei valori inferioare valorii 
contabile determină creditarea contului cu ajutorul căruia este 
evidenţiat utilajul, 2131 „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi 
instalaţii de lucru)”. Pentru acoperirea diferenţei de valoare vom 
utiliza rezervele din reevaluare constituite anterior, utilizare care se va 
reflecta prin debitarea contului 105 „Rezerve din reevaluare”. 

 
105 „Rezerve din reevaluare” 
 

= 2131 „Echipamente 
tehnologice (maşini, utilaje şi 
instalaţii de lucru)” 

15.000.000 

 
11. O firmă are constituite rezerve legale în valoare de 

7.000.000 lei. Din acestea se utilizează 4.000.000 lei pentru acoperirea 
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pierderilor din exerciţiile precedente iar diferenţa se încorporează în 
capitalul social. 

 
             Analiza contabilă a operaţiunii ne relevă că este vorba de o 
diminuare a rezervelor care va fi evidenţiată în debitul contului 1061 
„Rezerve legale”. O parte din rezerve vor fi utilizate pentru acoperirea 
unor pierderi anterioare reportate, ceea ce va determina creditarea 
contului 117 „Rezultatul reportat”. Totodată capitalul social va fi 
majorat prin încorporarea unei părţi din rezerve, majorare care va fi 
reflectată în creditul contului 1012 „Capital subscris vărsat”. Formula 
contabilă se prezintă astfel: 
 
1061 „Rezerve legale” = % 

117 „Rezultatul reportat” 
1012 „Capital subscris vărsat” 

7.000.000 
4.000.000 
3.000.000 

 
12. Din profitul exerciţiului financiar curent se repartizează 

suma de 55.000.000 lei reprezentând participarea salariaţilor la profit. 
 

Utilizarea unei părţi a profitului determină diminuarea acestuia 
şi deci debitarea contului 121 „Profit şi pierdere”. Destinaţia profitului 
o constituie participarea salariaţilor la profit, ceea ce conduce la 
creşterea obligaţiilor întreprinderii fată de salariaţi, obligaţie care se va 
reflecta în creditul contului 424 „Participarea personalului la profit”. 
Deoarece soldul contului 121 trebuie să reflecte la finele anului 
rezultatul obţinut în acel an, pentru repartizarea profitului se utilizează 
contul 129 „Repartizarea  profitului”. 

 
129 „Repartizarea profitului” = 424 „Fondul de participare la 

profit” 
55.000.000 
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Capitolul 12. 
Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli 

 
 Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli constituie surse de 
finanţare constituite, la finele exerciţiului financiar, pentru acoperirea 
unor riscuri probabile, datorate unor fenomene trecute sau în curs de 
desfăşurare. Dată fiind incertitudinea producerii riscurilor pentru care 
se constituie (litigii, garanţii acordate clienţilor, dezafectarea 
imobilizărilor, restructurare etc.), provizioanele pentru riscuri şi 
cheltuieli au caracterul unor datorii potenţiale sau latente.  
 Pentru evidenţierea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli se 
utilizează conturile din grupa 15 Provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli. Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv, care 
încep să funcţioneze prin a se credita, se creditează provizioanele 
constituite şi cu majorarea acestora şi se debitează cu reluarea, 
diminuarea sau anularea provizioanelor. 
 
           
D                                              15                                                                  C  

- reluarea, diminuarea, anularea 
provizioanelor 

- constituirea şi majorarea provizioanelor 

     
    SC: provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 

                     constituite şi neutilizate încă 
 

Analiza pierderilor probabile (incerte în prezent care devin 
exigibile în viitor), la finele exerciţiului financiar, conduce la 
constituirea de provizioane pentru riscuri şi cheltuieli pe seama 
cheltuielilor, astfel: 
 
68 „Cheltuieli cu amortizările, 
provizioanele şi ajustarea la 
inflaţie” 

= 151 „Provizioane pentru 
riscuri şi cheltuieli” 

12.000.000 

  
La sfârşitul exerciţiului financiar, dacă cheltuiala s-a efectuat 

sau riscul s-a produs, provizioanele sunt diminuate, reluate sau anulate 
pe seama veniturilor (excepţie fac provizioanele pentru dezafectarea 
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imobilizărilor, care, la constituire se adaugă la valoarea de intrare a 
imobilizărilor). Formula contabilă este de forma următoare: 
 
151 „Provizioane pentru 
riscuri şi cheltuieli” 

= 78 „Venituri din provizioane 
şi ajustarea la inflaţie” 

12.000.000 

  
Exemplul 1. Cheltuielile estimate cu remedierile pentru 

perioada de garanţie, pentru o lucrare care se facturează beneficiarului 
în valoare totală de 500.000.000 lei, au fost estimate la 5% din 
valoarea prestaţiei. În perioada de garanţie se efectuează cheltuieli cu 
remedierile (consum de materiale) în sumă de 10.000.000 lei. 
 Această operaţiune va conduce la următoarele înregistrări 
contabile în Registrul jurnal: 

-  constituirea provizionului pentru cheltuia probabil a fi 
efectuată în viitor: 

 
6812 „Cheltuieli de 
exploatare privind 
provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli” 

= 1512 „Provizioane pentru 
garanţii acordate clienţilor” 

25.000.000 

 
-  evidenţierea cheltuielilor cu remedierile în perioada de 

garanţie: 
 

602 „Cheltuieli cu materialele 
consumabile” 

= 302 „Materiale 
consumabile” 

10.000.000 

 
  -  diminuarea provizionului constituit anterior (utilizarea unei 
părţi din provizionul constituit pentru acoperirea pierderii înregistrate 
prin operaţiunea de consum de materiale): 
 
1512 „Provizioane pentru 
garanţii acordate clienţilor” 

= 7812 „Venituri din 
provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli” 

10.000.000 

 
-  anularea provizionului neutilizat la expirarea perioadei de 

garanţie:  
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1512 „Provizioane pentru 
garanţii acordate clienţilor” 

= 7812 „Venituri din 
provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli” 

15.000.000 

 
În Cartea mare, operaţiunea se va reflecta astfel: 

 
D        6812                   C                            D              1512                    C   

25.000.000    10.000.000 
15.000.000 

      25.000.000     

 
D                7812                  C 

 10.000.000 
15.000.000 

 
 

Exemplul 2. O întreprindere achiziţionează o instalaţie de lucru 
în valoare de 650.000.000 lei. Costurile cu demontarea şi mutarea 
instalaţiei şi costurile de restaurare a amplasamentului la expirarea 
duratei de viaţă utile sunt estimate la 50.000.000 lei. 

Costurile pentru dezafectarea imobilizărilor corporale, după 
cum am precizat anterior, se includ în costul iniţial al mijloacelor fixe, 
potrivit formulei: 
  
2133 „Echipamente 
tehnologice” 

= % 
404 „Furnizori” 
1513 „Provizioane pentru 
dezafectare imobilizări 
corporale  şi alte acţiuni 
legate de acestea” 

700.000.000 
650.000.000 
50.000.000 

 
 Obiectivul asigurării imaginii  fidele a patrimoniului, situaţiei 
financiare şi a rezultatelor întreprinderii este motivul pentru care 
provizioanele se constituie chiar şi atunci când întreprinderile 
înregistrează rezultate negative concretizate în pierdere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Capitolul 13 
Analiza şi funcţionarea conturilor de datorii 

  
 13.1. Contabilizarea datoriilor financiare  

 
Ca urmare a transferului de la terţi în proprietatea întreprinderii 

a unor bunuri, servicii sau a beneficierii de anumite lucrări precum şi a 
unor prevederi legale exprese, întreprinderea trebuie să le acorde 
acestora echivalente valorice, care îmbracă forma datoriilor. 
 În raport cu termenul de exigibilitate datoriile sunt diferenţiate 
în datorii pe termen mediu şi lung şi datorii pe termen scurt.  

Având un termen de exigibilitate mai mare de un an datoriile pe 
termen mediu şi lung sunt considerate surse de susţinere a capitalului, 
formând împreună cu capitalurile proprii capitalurile permanente ale 
întreprinderii. Este motivul pentru care aceste datorii sunt evidenţiate 
cu ajutorul conturilor componente ale grupei 16 Împrumuturi şi 
datorii asimilate din clasa 1 Conturi de capitaluri. Cifra 6 situată în 
poziţia a doua în simbolul cifric al grupei indică faptul că natura 
datoriilor evidenţiate cu ajutorul conturilor din această grupă este 
financiară.  

Tot datorii financiare, dar pe termen scurt, se evidenţiază cu 
ajutorul conturilor 519 „Credite bancare pe termen scurt” şi prin 
contul curent 512 „Conturi curente la bănci”. Am precizat într-un 
capitol anterior că aceste datorii formează trezoreria de pasiv.  

Conturile care evidenţiază datorii financiare sunt conturi de 
pasiv care se creditează cu datoriile existente şi cu datoriile create faţă 
de bănci şi alte instituţii de creditare şi se debitează pe măsura 
decontării datoriilor. Soldul conturilor reflectă datorii financiare în 
curs de decontare. 
 
D                                            16,519,512                                              C  

-diminuarea datoriilor financiare -existentul datoriilor financiare la începutul 
perioadei 
-creşterea datoriilor financiare 

       
                        SC: valoarea datoriilor financiare existente  
                         la finele perioadei 
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Trebuie menţionat faptul că emisiunea de obligaţiuni este 
permisă numai societăţilor pe acţiuni, care trebuie să respecte anumite 
condiţii astfel: 

- suma împrumuturilor să fie mai mică de ¾ din capitalul 
social; 

- capitalul social să fie integral vărsat; 
- întreprinderea să aibă cel puţin două situaţii financiare anuale, 

deci cel puţin doi ani de existenţă. 
 
Exemplul 1. Emisiunea de către o întreprindere, în scopul 

acoperiri unor nevoi de finanţare, a 2.000 obligaţiuni cu o valoare 
nominală de 100.000 lei/obligaţiune. Rata anuală a dobânzii este de 
50%, iar durata împrumutului obligatar de 10 ani. După un an 
obligaţiunile sunt răscumpărate în totalitate. 

 
- emisiunea de obligaţiuni: 
 

461 „Debitori diverşi” 
 

= 161 „Împrumuturi din emisiuni 
de obligaţiuni” 

200.000.000 
 

 
-  primirea împrumutului din emisiunea de obligaţiuni: 
 

5121 „Conturi la bănci în lei = 461 „Debitori diverşi” 200.000.000 
 

-  înregistrarea dobânzii datorate: 
 

666 „Cheltuieli privind 
dobânzile” 

= 1681 „Dobânzi aferente 
împrumuturilor din emisiunea 
de obligaţiuni” 

100.000.000 

  
- plata dobânzi aferente: 
 

1681 „Dobânzi aferente 
împrumuturilor din emisiunea 
de obligaţiuni” 

= 5121 „Conturi la bănci în lei” 100.000.000 
 
 

 
- răscumpărarea obligaţiunilor: 
 

505 „Obligaţiuni” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 200.000.000 
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- anularea obligaţiunilor răscumpărate: 
 

161 „Împrumuturi din 
emisiuni de obligaţiuni” 

= 505 „Obligaţiuni” 200.000.000 

  
D            161                       C                        D                1681                 C  

 200.000.000 200.000.000         100.000.000     100.000.000    

 
Exemplul 2. O întreprindere emite 5000 obligaţiuni cu 

valoarea nominală de 100.000 lei/obligaţiune, valoarea de emisiune 
fiind de 90.000 lei/obligaţiune, iar dobânda de 20%. Durata 
împrumutului este de 5 ani. Se varsă prima tranşă şi dobânda aferentă. 
 
 - emisiunea de obligaţiuni cu primă: 
 

% 
461 „Debitori diverşi” 
169 „Prime privind 
rambursarea obligaţiunilor” 

= 161 „Împrumuturi din 
emisiuni de obligaţiuni” 

500.000.000 
450.000.000 
50.000.000 

 
-  primirea împrumutului din emisiunea de obligaţiuni: 
 

5121 „Conturi la bănci în lei = 461 „Debitori diverşi” 450.000.000 
 

-  înregistrarea dobânzii datorate: 
 

666 „Cheltuieli privind 
dobânzile” 

= 1681 „Dobânzi aferente 
împrumuturilor din emisiunea 
de obligaţiuni” 

100.000.000 

 
-  amortizarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor (pe 

durata utilizării creditului): 
 

6868 „Cheltuieli financiare 
privind  
amortizarea primelor de 
rambursare a obligaţiunilor” 

= 169 „Prime privind 
rambursarea obligaţiunilor” 

10.000.000 
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 - plata ratei scadente şi a dobânzilor aferente: 
 

% 
161 „Împrumuturi din emisiuni 
de obligaţiuni” 
1681 „Dobânzi aferente 
împrumuturilor din emisiunea 
de obligaţiuni” 

= 5121 „Conturi la bănci în lei” 200.000.000 
100.000.000 

 
100.000.000 

 
  

D           161                 C                                D                   169               C  
 500.000.000 500.000.000           50.000.000       10.000.000    

 
 

D                  1681                  C 
 100.000.000  100.000.000    

  
 
Exemplul 3. O întreprindere contractează la începutul 

exerciţiului  financiar N, un credit bancar în valoare de 100.000.000 
lei pe o durată de 5 ani. Dobânda anuală percepută pentru creditul 
contractat este de 30%. Se plăteşte prima rată scadentă şi dobânda 
aferentă. 

 
-  primirea împrumutului: 
 

5121 „Conturi la bănci în lei” = 1621 „Credite bancare pe 
termen lung şi mediu” 

100.000.000 

 
-  înregistrarea obligaţiei de plată a dobânzii:  
 

666 „Cheltuieli privind 
dobânzile” 

= 1682 „Dobânzi aferente 
creditelor bancare pe termen 
lung şi mediu” 

30.000.000 

 
 - plata ratei scadente şi a dobânzii: 
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% 

1621 „Credite bancare pe 
termen lung şi mediu” 
1682 „Dobânzi aferente 
creditelor bancare pe termen 
lung şi mediu” 

= 5121 „Conturi la bănci în lei” 50.000.000 
20.000.000 

 
30.000.000 

 
 

D          1621                  C                             D                1682                 C  
 20.000.000 100.000.000           30.000.000       30.000.000    

 
 

13.2. Reflectarea în contabilitate a datoriilor comerciale 
 
Pentru evidenţierea datoriilor comerciale faţă de furnizori 

pentru cumpărări de bunuri, prestări de servicii, executări de lucrări, 
sau faţă de clienţi pentru avansuri încasate anticipat de la aceştia se 
utilizează conturile din grupa 40 „Furnizori şi conturi asimilate” (mai 
puţin contul 409 „Furnizori debitori”) şi contul 419 „Clienţi creditori”. 
Modul de funcţionare al acestor conturi este similar cu cel prezentat la 
funcţionarea conturilor care evidenţiază datorii financiare cu 
menţiunea că este vorba de datorii comerciale. 

Redăm în continuare câteva exemple, pentru a ilustra modul de 
funcţionare al conturilor care reflectă datorii comerciale. 

 
1. Se cumpără combustibili în valoare de 3.500.000 lei pe credit 

comercial cu scadenţa peste 45 de zile pentru care furnizorul acceptă 
un efect de comerţ. La scadenţă furnizorul prezintă efectul la bancă 
spre decontare, încasând contravaloarea acestuia. Factura furnizorului 
cuprinde şi TVA. 
 
 - achiziţia de combustibil pe credit comercial: 
 

% 
3022 „Combustibili” 
4426 „TVA deductibilă” 

= 401 „Furnizori” 4.165.000 
3.500.000 

665.000 
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-  acceptarea efectului de comerţ: 
 

401 „Furnizori” = 403 „Efecte de plătit” 4.165.000 
 

- stingerea obligaţiei de plată pe seama efectului de comerţ: 
 

403 „Efecte de plătit” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 4.165.000 
 

 
13.3. Reflectarea în contabilitate a datoriilor sociale 
 
Forţa de muncă reprezintă unul din cei mai importanţi factori 

de producţie, pentru utilizarea căreia întreprinderea trebuie să 
plătească un echivalent reprezentat de salarii, premii, avantaje în 
natură, etc. De asemenea, în legătură cu salariile datorate personalului, 
întreprinderea are anumite obligaţii faţă de instituţiile de asigurări şi 
protecţie socială. Scopul acestor instituţii îl constituie asigurarea unui 
venit care să înlocuiască venitul muncii când acesta este întrerupt de 
şomaj, boală sau accidente, precum şi în cazul pensionărilor sau în caz 
când pierderea prin moarte a unei alte persoane produce lipsa 
mijloacelor de subzistenţă. Pentru ca aceste instituţii să dispună de 
sursele necesare realizării obiectivelor, se apelează la două căi şi 
anume: 

Ø contribuţia întreprinderii la asigurările şi protecţia socială. 
Pentru utilizarea forţei de muncă întreprinderea are următoarele 
obligaţii: 

a. contribuţia la asigurările sociale de stat, care în funcţie 
de condiţiile de muncă, poate fi: 24,5 % din fondul de 
salarii realizat (pentru condiţii normale de muncă), 
29,5% (pentru condiţii deosebite de muncă) şi 34,5%  
(pentru condiţii speciale de muncă); 

b. contribuţia la asigurările sociale de sănătate, care este, 
actualmente, de 7% din fondul de salarii realizat; 

c. contribuţia la fondul de şomaj, care este de 3,5% din 
fondul de salarii brut; 

d. contribuţia la fondul pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, cota de contribuţie fiind de 0,5%; 
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e. comisionul plătit Inspectoratului teritorial de muncă - 
calculat astfel: 0,75% din fondul brut de salarii pentru 
completarea carnetelor de muncă şi 0,25% pentru 
verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor. 

Ø  contribuţiile personalului angajat la asigurările şi protecţia 
socială constau în: 

a. contribuţia personalului la asigurările sociale este de 
9,5%, care se calculează la salariul individual brut 
realizat; 

b.  contribuţia fondul de şomaj în cotă de 1%, se calculează 
la salariul de bază; 

c.  la asigurările sociale de sănătate contribuţia este 6,5% şi 
se calculează la salariul individual brut realizat; 

          Potrivit legislaţiei din ţara noastră, salariul cuprinde: salariul de 
bază, sporurile la salariul de bază, indemnizaţiile de conducere. 
Salariul de bază se stabileşte în funcţie de pregătirea, competenţa 
profesională, de importanţa, calitatea şi complexitatea muncii depuse, 
prin contractele individuale de muncă. Acesta nu poate fi inferior 
salariului de bază minim brut pe ţară (actualmente 2.500.000 lei). 
Dacă la salariul de bază se adaugă anumite sporuri (pentru condiţii 
grele de muncă, pentru munca în timpul nopţii, pentru orele lucrate 
suplimentar peste programul de lucru, pentru fidelitatea faţă de 
întreprindere etc) se obţine salariul (venitul) brut realizat. Prin 
deducerea din salariul brut a obligaţiilor angajaţilor se obţine salariul 
(venitul) net. 

Pentru a reflecta în contabilitate, atât datoriile faţă de salariaţi 
cât şi faţă de organismele de asigurări şi protecţie socială, datorii 
numite sociale, contabilitatea utilizează conturi din clasa 4 „Conturi 
de terţi”, componente ale grupelor de conturi: 

42 Personal şi conturi asimilate 
43 Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate, 

iar pentru impozitul pe salarii, reţinut salariaţilor contul 
444„Impozitul pe salarii”. 

Conturile cu ajutorul cărora sunt reflectate datoriile sociale sunt 
conturi cu funcţia contabilă de pasiv care reflectă în credit sumele 
datorate salariaţilor şi bugetelor pe destinaţii iar în debit oglindesc 
stingerea obligaţiilor. Prezintă solduri creditoare la sfârşitul perioadei, 
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care reflectă obligaţiile întreprinderii fătă  de salariaţi şi în legătură cu 
folosirea acestora, la un moment dat. 
 
D                                         42,43,44                                                         C  

-diminuarea datoriilor faţă de salariaţi 
şi fondurile de asigurări şi protecţie 
socială  

- existentul iniţial al datoriilor sociale 
- creşterea datoriilor faţă de salariaţi şi 
fondurile de asigurări şi protecţie socială 

       
                    SC: sumele reprezentând datorii sociale  
                          neachitate la finele perioadei 

 
Întreprinderea are calitatea de mandatar, prin reţinerea de la 

salariaţi a obligaţiilor acestora faţă de stat (impozit pe salarii), fondul 
asigurărilor sociale de stat, fondul pentru plata ajutorului de şomaj, 
fondul asigurărilor sociale de sănătate, cu obligaţia de a le vărsa 
conform destinaţiei lor. Obligaţiile salariaţilor la asigurările sociale de 
stat, la fondul de şomaj şi la asigurările sociale de sănătate înseamnă o 
diminuare a obligaţiilor întreprinderii faţă de salariaţi şi o creştere a 
obligaţiilor întreprinderii faţă de fondurile cărora le sunt destinate 
aceste sume. 

Redăm în continuare un exemplu de contabilizare a datoriilor 
sociale. Astfel, presupunem că la sfârşitul lunii statele de plată se 
prezintă astfel: 

- salarii brute 120.000.000 lei; 
- impozit pe salarii 12.000.000 lei; 
- avansuri acordate anterior 30.000.000 lei. 
Se vor înregistra atât toate obligaţiile legate de salarii cât şi 

stingerea acestora prin plata din contul de disponibil de la bancă, cu 
excepţia salariilor nete care se vor achita în numerar. 

 
În Registrul jurnal vor fi operate următoarele înregistrări 

contabile: 
 
-  cheltuieli cu salariile: 
 

641 „Cheltuieli cu salariile 
personalului” 

= 421 „Personal – salarii 
datorate” 

120.000.000 

 
-  reţinerile din salarii: 
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421 „Personal – salarii 
datorate” 

= % 
444 „Impozitul pe salarii” 
4312 „Contribuţia personalului 
la asigurările sociale”  (9,5%) 
4372 „Contribuţia personalului 
la fondul de şomaj” (1%) 
4314 „Contribuţia angajaţilor 
pentru asigurările sociale de 
sănătate” (6,5%) 
425 „Avansuri acordate 
personalului” 

70.400.000 
12.000.000 
11.400.000 

 
1.200.000 

 
7.800.000 

 
 

30.000.000 

 
- contribuţia unităţii la asigurările sociale, protecţia socială şi 

asigurările sociale de sănătate: 
 
645 „Cheltuieli privind 
asigurările şi protecţia 
socială” 

= % 
4311 „Contribuţia unităţii la 
asigurările sociale” (24,5%) 
4313 „Contribuţia 
angajatorului pentru asigurările 
sociale de sănătate” (7%) 
4371 „Contribuţia unităţii la 
fondul de şomaj” (3,5%) 

42.000.000 
29.400.000 

 
8.400.000 

 
 

4.200.000 
 

 
 - contribuţia unităţii la fondul pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale: 
 
645 „Cheltuieli privind 
asigurările şi protecţia 
socială” 

= 4311 „Contribuţia unităţii la 
asigurările sociale”  

600.000 

 
- comisioanele pentru carnetele de muncă: 
 

622 „Cheltuieli privind 
comisioanele şi onorariile” 

= 462 „Creditori diverşi” 900.000 

 
- lichidarea datoriilor faţă de salariaţi (120.000.000 – 

70.400.000):  
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 421 „Personal – salarii 
datorate” 

= 5311 „Casa în lei” 49.600.000 

  
- plata tuturor obligaţiilor legate de salarii: 
 

% 
444 „Impozitul pe salarii” 
4312 „Contribuţia personalului 
la asigurările sociale”   
4372 „Contribuţia personalului 
la fondul de şomaj”  
4314 „Contribuţia angajaţilor 
pentru asigurările sociale de 
sănătate”  
4311 „Contribuţia unităţii la 
asigurările sociale”  
4313 „Contribuţia 
angajatorului pentru 
asigurările sociale de sănătate”  
4371 „Contribuţia unităţii la 
fondul de şomaj”  
462 „Creditori diverşi” 

= 5121 „Conturi la bănci în lei” 113.000.000 
12.000.000 
11.400.000 

 
1.200.000 

 
7.800.000 

 
 

30.000.000 
 

8.400.000 
 
 

4.200.000 
 

900.000 
 
D           421                  C                                  D               4311                   C 

  70.400.000 
  49.600.000 

120.000.000     30.000.000 29.400.000         
600.000   

  
D            4312                C                               D                  4371                  C 

  11.400.000  11.400.000        4.200.000 4.200.000  

    
D           4372                  C                              D                   4313                 C  

   1.200.000 1.200.000          8.400.000 8.400.000      

  
D            444                    C                             D                    462                  C  

  12.000.000 12.000.000           900.000 900.000     

  
        13.4. Contabilizarea datoriilor fiscale 

 
Decontările cu bugetul statului, de natura obligaţiilor, sunt 

determinate de impozitele şi taxele datorate (impozit pe profit, impozit 
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pe salarii, taxa pe valoarea adăugată, penalităţi, majorări de întârziere 
şi amenzi datorate, etc). În categoria datoriilor fiscale se cuprind şi 
obligaţiile faţă de bugetele locale (impozit pe clădiri, impozit pe 
terenuri, taxe pentru mijloace de transport deţinute de întreprindere, 
amenzi, majorări de întârziere, penalităţi datorate acestor bugete, etc). 
precum şi cele fată de anumite fonduri speciale (constituite şi aprobate 
ca anexe la bugetul de stat sau bugetele locale). 

Conturile cu ajutorul cărora sunt evidenţiate datoriile fiscale 
sunt cele din grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi 
asimilate”: 441 „Impozit pe profit”, 444 „Impozit pe salarii”, 446 
„Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”, 447 „Fonduri speciale” 
şi 448 „Alte datorii faţă de bugetul statului”. 

Conturile de datorii fiscale sunt conturi de pasiv care 
funcţionează după regulile acestei categorii de conturi, respectiv încep 
să funcţioneze prin a se credita, se creditează cu existentul datoriilor 
fiscale şi cu creşterea acestora, şi se debitează cu descreşterea 
datoriilor fiscale. Soldul conturile reflectă datorii fiscale de plată la un 
moment dat. 

 
D                                     44                                                          C  

- descreşterea datoriilor fiscale  -existentul datoriilor fiscale la începutul 
perioadei 
-creşterea datoriilor fiscale 

 
         SC: sumele reprezentând datorii sociale  

            neachitate la finele perioadei 
 
Exemple: 

1. O întreprindere dispune de următoarele elemente 
patrimoniale: 

- o clădire care este sediul firmei, înregistrată cu 715.000.000 
lei; 

- un depozit cu o valoare de 545.000.000 lei; 
- un mijloc de transport înregistrat cu 155.000.000 lei. 
Să se calculeze şi să se înregistreze impozitul datorat, ştiind 

cota de impozitare la clădiri 7,5%, iar taxa auto 261.000 lei. 
 

I /CS. = 53.625.000 : 12 = 4.468.750 lei/lună; 
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I /CD. = 40.875.000 : 12 = 3.406.250 lei/lună; 
Taxă auto = 21.750 lei /lună. 

 
- înregistrarea obligaţiei de plată a impozitului pe clădiri şi a 

taxei auto: 
 

635 „Cheltuieli cu alte 
impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate” 

= 446 „Alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate” 

7.896.750 

 
2. Ca urmare a neachitării la timp a obligaţiilor fată de bugetul 

statului, o întreprindere datorează majorări de întârziere de 1.600.000 
lei.  

 
6581 „Despăgubiri, amenzi, 
penalităţi” 

= 448 „Alte datorii faţă de 
bugetul statului” 

1.600.000 

 
3. La finele unei perioade gestionare, întreprinderea datorează 

bugetului de stat, impozit pe profit în sumă de 4.500.000 lei. 
  

691 „Cheltuieli cu impozitul 
pe profit” 

= 441 „Impozit pe profit” 4.500.000 

 
13.5. Contabilizarea altor datorii 
 
În categoria altor datorii se cuprind datoriile faţă de alte 

întreprinderi ale grupului, evidenţiate cu ajutorul contului 451 
„Decontări în cadrul grupului” cele faţă de asociaţi evidenţiate cu 
ajutorul conturilor 455 „Asociaţi conturi curente” şi 457 „Dividende 
de plată” şi alte datorii reflectate cu ajutorul contului 462 „Creditori 
diverşi”. De asemenea, conturile 269 „Vărsăminte de efectuat pentru 
imobilizări financiare” şi 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiţii 
financiare pe termen scurt”, evidenţiază datorii rezultate în urma 
achiziţionării diferitelor tipuri de valori mobiliare. 
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Exemple:  
1. Un asociat pune la dispoziţia firmei suma de 30.000.000 lei 

cu o dobândă de 25%. După 3 luni se restituie suma cuvenită 
asociatului. 
  

- împrumutarea firmei: 
 

5311 „Casa în lei” = 4551 „Asociaţi – conturi 
curente” 

30.000.000 

 
- înregistrarea dobânzii lunare: 
 

666 „Cheltuieli privind 
dobânzile” 

= 4558 „Asociaţi - dobânzi la 
conturi curente” 

625.000 

 
- plata dobânzii lunare: 

 
4558 „Asociaţi - dobânzi la 
conturi curente” 

= 5311 „Casa în lei” 625.000 

 
  - restituirea împrumutului şi plata dobânzii: 
 

% 
4551 „Asociaţi – conturi 
curente” 
4558 „Dobânzi – conturi 
asociaţi” 

= 5311 „Casa în lei” 30.625.000 
30.000.000 

625.000 

 
  2. La finele unui exerciţiu financiar, profitul net însumează 
98.000.000 lei. Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte ca o cotă 
de 10% din acest profit să fie repartizat pentru dividende. După ce se 
reţine şi plăteşte impozitul pe dividende de 5% din contul de la bancă, 
se plătesc şi acţionarilor dividendele nete cuvenite în numerar. 
  
 - repartizarea unei părţi din profit pentru dividende: 
 
129 „Repartizarea profitului” = 457 „Dividende de plată” 9.800.000 
 
 - reţinerea impozitului pe dividende: 
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457 „Dividende de plată”
  
 

= 446 „Alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate” 

490.000 

 
- plata impozitului pe dividende: 
 

446 „Alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate” 

= 5121 „Conturi la bănci în lei” 490.000 

 
 - plata dividendelor cuvenite: 
  

457 „Dividende de plată”
  

 

= 5311 „Casa în lei” 490.000 

 
D                  457                     C 

      490.000 
   9.310.000 
 

          9.800.000 

 
 3. În urma analizei documentelor justificative se constată că s-a 
încasat suma de 6.000.00 lei dar această sumă este necuvenită. 
Ulterior suma este restituită întreprinderii care i se cuvenea. 
 
 - încasarea sumei necuvenite: 
 
5121 „Conturi la bănci în lei” = 462 „Creditori diverşi” 6.000.000 
 
 - restituirea sumei necuvenite: 
 
462 „Creditori diverşi” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 6.000.000 
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Capitolul 14 
Analiza şi funcţionarea conturilor de taxă pe valoarea 

adăugată şi a conturilor de regularizare 
 

14.1. Analiza şi funcţionarea conturilor de taxă pe 
valoarea adăugată 
  

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect, unic, 
perceput în mod fracţionat asupra valorii adăugate, reprezentată de 
diferenţa dintre vânzările şi cumpărările aferente aceluiaşi stadiu al 
circuitului economic. Totodată taxa pe valoarea adăugată este o taxă 
generală de consum care cuprinde toate fazele circuitului economic: 
aprovizionarea, producţia şi circulaţia produselor până la consumatorii 
finali, precum şi prestarea serviciilor în favoarea diverşilor beneficiari. 
Acest impozit este plătit în tranşe succesive de către întreprinderile 
participante la circuitul economic prin intermediul cărora bunurile, 
serviciile, lucrările ajung la beneficiarul acestora. 

Sunt supuse taxei pe valoarea adăugată: livrările de bunuri 
corporale şi necorporale, prestările de servicii (reparaţii, transport, 
operaţiuni de intermediere etc.), schimburile de bunuri şi servicii (care 
constituie două livrări separate), importurile de bunuri şi servicii. Cota 
de impozitare pentru aceste operaţiuni este de 19%, iar baza de 
impozitare a taxei pe valoare adăugată este reprezentată de preţul de 
achiziţie sau preţul de vânzare determinat în momentul livrării 
bunurilor, prestării serviciilor sau executării lucrărilor. 

  Operaţiunile de vânzare la export sunt scutite de taxa pe 
valoarea adăugată cu drept de deducere. Acesta înseamnă că unităţile 
patrimoniale au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată 
aferentă bunurilor şi/sau serviciilor achiziţionate, destinate realizării 
operaţiunilor de vânzare la export. 

Pe lângă cele două operaţiuni (impozabile cu cota de 19%, 
scutite cu drept de deducere) există şi operaţiuni scutite fără drept de 
deducere. Pentru aceste operaţiuni întreprinderile nu au dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi/sau 
serviciilor achiziţionate, destinate realizării operaţiunilor scutite. 
Printre aceste operaţiuni menţionăm: activităţile de îngrijire medicală 
desfăşurate de unităţi specializate, operaţiunile bancare (efectuate de 



 230 

către bănci, case de economii, case de schimb valutar), operaţiunile de 
asigurare şi reasigurare, editarea, tipărirea şi vânzarea de cărţi, cu 
excepţia celor de reclamă şi publicitate, etc. 
 Din punct de vedere contabil, taxa pe valoarea adăugată trebuie 
considerată ca având două elemente84: 
 - un element aferent întrărilor în întreprindere, cumpărărilor de 
bunuri, servicii, lucrări, numit element deductibil, plătit furnizorilor 
odată cu preţul cumpărărilor, şi care astfel are caracter de creanţă de 
taxă pe valoarea adăugată;  
 - un alt element aferent ieşirilor din întreprindere, vânzărilor de 
bunuri, servicii, lucrări, numit element colectat, încasat de la clienţi 
odată cu preţul vânzărilor, şi care astfel are caracter de datorie de taxă 
pe valoarea adăugată.  

La finele lunii se compară elementul colectat şi elementul 
deductibil. În urma comparaţiei pot rezulta următoarele situaţii: 
 - taxa pe valoarea adăugată colectată este mai mare decât taxa 
pe valoarea adăugată deductibilă, diferenţa între cele două elemente 
reprezentând o datorie fiscală faţă de bugetul statului; 
 - taxa pe valoarea adăugată deductibilă este mai mică decât taxa 
pe valoarea adăugată colectată, diferenţa dintre cele două elemente 
reprezentând o creanţa fiscală, care se recuperează sau se 
compensează cu taxa pe valoarea adăugată de plată din perioadele 
viitoare de gestiune.  

Contabilitatea  taxei pe valoare adăugată (TVA) se realizează 
cu ajutorul contului 442 „Taxa pe valoare adăugată”, care se detaliază 
pe următoarele conturi sintetice de gradul 2: 
 4423 „TVA de plată” 
 4424 „TVA de recuperat” 
 4426 „TVA deductibilă” 
 4427 „TVA colectată” 
 4428 „TVA neexigibilă”  
  Conturile de TVA ar putea fi încadrate în trei categorii din 
punct de vedere al funcţiei contabile: 
 - conturi de activ, respectiv conturile 4424 „TVA de recuperat” 
şi 4426 „TVA deductibilă”; 

 
84 Nicolae Todea, op. cit., p. 132. 
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 - conturi de pasiv, respectiv conturile 4423 „TVA de plată”, 
4427 „TVA colectată”, 4428 „TVA neexigibilă” (atunci când este 
folosit pentru evidenţierea TVA aferentă mărfurilor evaluate la preţ de 
vânzare cu amănuntul); 
 - conturi bifuncţionale. În cazul vânzărilor şi cumpărărilor de 
mărfuri cu plata în rate, contul 4428  „TVA neexigibilă” funcţionează 
ca un cont bifuncţional, putând avea sold creditor în cazul vânzărilor 
de mărfuri cu plata în rate, respectiv debitor în cazul cumpărărilor de 
mărfuri cu plata în rate. Contul 4428 este bifuncţional şi în cazul 
efectuării de operaţiuni de vânzări şi cumpărări pentru care nu s-au 
întocmit facturi.  
 Se impune menţionat faptul că la finele perioadei de gestiune 
conturile 4426 „TVA deductibilă” şi 4427 „TVA colectată” nu 
prezintă sold. 

TVA deductibilă se înregistrează în debitul contului 4426 odată 
cu preţul de cumpărare al bunurilor, tariful serviciilor achiziţionate, 
valoarea lucrărilor contractate, formula contabilă fiind de forma 
următoare:  

 
% 

2..,3..,6.. „Bunuri, lucrări, 
servicii” 
4426 „TVA deductibilă” 

= 40, 419,462,.. „Terţi creditori” 595.000.000 
500.000.000 

 
95.000.000 

 
La finele lunii contul de închide prin creditare în corespondenţă 

cu contul 4427 TVA colectată şi 4424 TVA de recuperat, dacă TVA 
deductibilă (rulajul debitor al contului) este mai mare decât TVA 
colectată (rulajul creditor al contului): 

 
% 

4427 „TVA colectată” 
4424 „TVA de recuperat” 

= 4426 „TVA deductibilă” 95.000.000 
81.000.000 
14.000.000 

  
TVA de recuperat, rezultată în urma comparării TVA 

deductibilă mai mare cu TVA colectată mai mică, se înregistrează în 
debitul contului 4424 „TVA de recuperat”, conform formulei 
(prezentate anterior): 
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4424 „TVA de recuperat” = 4426 „TVA deductibilă” 14.000.000 
 

Recuperarea taxei de la bugetul statului, se înregistrează astfel: 
 

5121 „Conturi la bănci în lei” = 4424 „TVA de recuperat” 14.000.000 
  

Compensarea TVA de recuperat cu TVA de plată rezultată în 
perioadele de gestiune următoare se înregistrează: 

 
4423 „TVA de plată” = 4424 „TVA de recuperat” 14.000.000 
  

TVA colectată se înregistrează în creditul contului 4427 odată 
cu preţul de vânzare al bunurilor, tariful serviciilor prestate, valoarea 
lucrărilor executate, formula contabilă fiind:  

 
41., 461 „Terţi debitori” = % 

7.. „Venituri...” 
4427 „TVA colectată” 

714.000.000 
600.000.000 
114.000.000 

  
La finele lunii contul de închide (de debitează) prin creditul 

conturilor 4426 „TVA deductibilă” şi  4423 „TVA de plată” dacă 
TVA colectată (rulajul creditor al contului) este mai mare decât TVA 
deductibilă (rulajul debitor al contului): 

 
4427 „TVA colectată” = % 

4426 „TVA deductibilă” 
4423 „TVA de plată” 

114.000.000 
95.000.000 
19.000.000 

  
  Contul 4423 „TVA de plată” se creditează potrivit formulei 
prezentate mai sus, şi se debitează pe măsura plăţii datoriei faţă de 
bugetul statului, astfel: 

 
4423 „TVA de plată” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 19.000.000 
  
 Contul 4428 TVA neexigibilă are o dublă funcţionalitate, după 
cum am menţionat anterior. Atunci când se utilizează pentru a include 
taxa pe valoarea adăugată în preţul de înregistrare a mărfurilor din 
magazin este cont de pasiv. 
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Spre exemplu: recepţia unor mărfuri achiziţionate cu 
50.000.000 lei cu un adaos comercial de 20% şi TVA se 
contabilizează astfel: 

 
371 „Mărfuri” = % 

378 „Diferenţe de preţ la 
mărfuri” 
5121 „Conturi la bănci în lei” 

21.400.000 
10.000.000 
11.400.000 

  
Obligaţia de plată faţă de furnizorul mărfurilor s-a înregistrat: 
 

% 
371 „Mărfuri” 
4426 „TVA deductibilă ” 

= 401 „Furnizori” 59.500.000 
50.000.000 
9.500.000 

  
Redăm, în continuare, modul de funcţionare a contului 4428 

„TVA neexigibilă” în calitate de cont bifuncţional.  
În cazul cumpărărilor cu plata în rate sau fără factură 

înregistrările contabile sunt de forma: 
 

% 
2..,3..,6.. „Bunuri, lucrări, 
servicii” 
4428 „TVA neexigibilă” 

= 40. „Furnizori …” 47.600.000 
40.000.000 
7.600.000 

  
Contul are sold debitor până la plata ratei sau primirea facturii, 

care conduce la următoarea înregistrare contabilă: 
 

4426 „TVA deductibilă ” = 4428 „TVA neexigibilă” 7.600.000 
  

Vânzările de mărfuri cu plata în rate sau fără factură, conduc la 
următoarea înregistrare în Registrul jurnal: 

 
41 „Clienţi...” = % 

7.. „Venituri...” 
4428 „TVA neexigibilă” 

47.600.000 
40.000.000 
7.600.000 

  
Contul are sold creditor, iar pe măsura încasării ratelor sau la 

întocmirea facturii se efectuează înregistrările: 
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4428 „TVA neexigibilă” = 4427 „TVA colectată” 7.600.000 
  
Aplicaţii privind taxa pe valoarea adăugată. 
 
 1. Se cumpără ambalaje de la un furnizor, preţul de cumpărare 
al acestora fiind de 3.000.000 lei. Factura furnizorului cuprinde şi 
TVA 19%. 

 
% 

381 „Ambalaje” 
4426 „TVA deductibilă” 

= 401 „Furnizori” 3.570.000 
3.000.000 

570.000 
  

2. Se facturează un serviciu prestat unui client din ţară, valoarea 
prestaţiei fiind de 12.000.000 lei la care se adaugă TVA. 

 
4111 „Clienţi” = % 

704 :Venituri din lucrări 
executate şi servicii prestate” 
4427 „TVA colectată” 

14.280.000 
12.000.000 

 
2.280.000 

  
 3. Se cumpără mărfuri în valoare de 11.900.000 lei, factura 

furnizorului incluzând şi TVA 19%. Întrucât mărfurile au sosit fără 
factură recepţia acestora se face pe baza avizului de însoţire a mărfii. 
Ulterior se primeşte factura de la furnizorul mărfurilor. 
 

- recepţia mărfurilor pe baza avizului de însoţire a mărfurilor: 
 

% 
301 „Materii prime” 
4428 „TVA neexigibilă” 

= 408 „Furnizori - facturi 
nesosite” 

11.900.000 
10.000.000 
1.900.000 

 
 - primirea facturii: 
 
408 „Furnizori – facturi 
nesosite” 

= 401 „Furnizori” 11.900.000 

 
 - TVA neexigibilă devine exigibilă: 
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4426 „TVA deductibilă” = 4428 „TVA neexigibilă” 1.900.000 
 
 4. Se vând mărfuri fără factură în valoare de 17.850.000 lei. 
Ulterior se întocmeşte factura. 
 
 - vânzarea mărfurilor fără factură: 
 
418 „Clienţi – facturi de 
întocmit” 

= % 
707 „Venituri din vânzarea 
mărfurilor” 
4428 „TVA neexigibilă” 

17.850.000 
15.000.000 
2.850.000 

 
 - întocmirea facturii: 
 
4111 „Clienţi” = 418 „Clienţi - facturi de 

întocmit” 
17.850.000 

 
 - înregistrarea TVA devenită exigibilă: 
 
4428 „TVA neexigibilă” = 4427 „TVA colectată” 2.850.000 

 
5. La sfârşitul unei perioade gestionare situaţia TVA se prezintă 

astfel: 
- TVA deductibilă conform jurnalului pentru cumpărări 

147.000.000 lei; 
- TVA colectată conform jurnalului pentru vânzări 

168.000.000 lei; 
- TVA de recuperat din luna precedentă 9.000.000 lei. 
Se cere: închiderea conturilor de TVA deductibilă şi colectată 

şi compensarea TVA de recuperat din lina precedentă. 
 
- decontarea TVA: 
 

4427 „TVA colectată” = 4426 „TVA deductibilă” 147.000.000 
 
- evidenţierea TVA de plată: 
 

4427 „TVA colectată” = 4423 „TVA de plată” 21.000.000 
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 - compensarea TVA: 
 
4423 „TVA de plată” = 4424 „TVA de recuperat” 9.000.000 
 
  6. Să se efectueze înregistrările în cazul în care TVA 
deductibilă este de 119.000.000 lei, TVA colectată 100.000.000 lei, 
TVA de recuperat din luna precedentă 7.000.000 lei. 
 

-  decontarea TVA: 
 

4427 „TVA colectată” = 4426 „TVA deductibilă” 100.000.000 
 

- evidenţierea TVA de recuperat: 
 

4424 „TVA de recuperat” = 4426 „TVA deductibilă” 19.000.000 
 

 
14.2. Analiza şi funcţionarea conturilor de regularizare 

 
Necesitatea conturilor de regularizare este impusă de principiul 

independenţei exerciţiilor care presupune „atribuirea” fiecărui 
exerciţiu numai a veniturilor şi cheltuielilor corespunzătoare acelui 
exerciţiu. Operaţiunile efectuate în exerciţiul curent, dar care se referă 
la exerciţiile viitoare precum şi operaţiunile care nu pot fi încadrate 
într-o categorie contabilă fără a avea elemente suplimetare, trebuiesc 
reflectate temporar în contabilitate. Pentru aceasta sunt utilizate 
conturile de regularizare numite şi „conturi de decontare între exerciţii 
financiare”. Planul de conturi a rezervat grupa 47 Conturi de 
regularizare şi asimilate pentru înregistrarea operaţiunilor de 
regularizare. 

Pentru separarea cheltuielilor înregistrate în avans sau 
anticipate de cele aferente exerciţiului financiar curent se utilizează 
contul 471 „Cheltuieli înregistrate în avans”. Acest cont are funcţie 
contabilă de activ, debitându-se cu cheltuielile angajate sau plătite 
care privesc mai multe perioade contabile şi creditându-se cu 
cheltuielile repartizate exerciţiilor la care se referă. Soldul debitor al 
contului reflectă cheltuieli efectuate anticipat şi neactualizate. 
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Formula contabilă pentru înregistrarea cheltuielilor anticipate 
este de forma: 

 
471 „Cheltuieli înregistrare în 
avans” 

= 51,53 „Disponibilităţi băneşti” 3.800.000 

  
La actualizarea cheltuielilor înregistrate în avans se efectuează 

înregistrarea: 
 

6.. „Cheltuieli” = 471 „Cheltuieli înregistrare în 
avans” 

3.800.000 

 
Separarea a veniturilor curente de cele înregistrate în avans se 

realizează prin utilizarea contului 472 „Venituri înregistrate în avans”. 
Contul 472 „Venituri înregistrate în avans este cont de pasiv care se 
creditează cu veniturile încasate sau calculate dar care privesc 
exerciţiile viitoare şi se debitează cu aceste venituri trecute asupra 
exerciţiului la care se referă. Soldul creditor al contului reprezintă 
venituri încasate în avans ce urmează a fi decontate ulterior. 

 
Încasarea anticipată a unor venituri de înregistrează printr-o 

formulă contabilă de tipul: 
 
51,53 „Disponibilităţi băneşti” = 472 „Venituri înregistrate în 

avans” 
7.000.000 

 
 Atribuirea veniturilor încasate în avans exerciţiului pentru care 
s-au încasat se înregistrează: 
 
472 „Venituri înregistrate în 
avans” 

= 7.. „Venituri …” 7.000.000 

 
În activitatea întreprinderilor pot să apară operaţiuni economice 

care nu pot fi înregistrate în momentul efectuării lor la venituri sau 
cheltuieli, la creanţe sau datorii, întrucât necesită clarificări 
suplimentare. Asemenea operaţiuni pot fi: sume încasate sau plătite 
care apar în extrasul de cont de la bancă, dar pentru care nu există 
documente justificative, lipsuri constatate în gestiune care nu pot fi 
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imputate în momentul constatării unei anume persoane, cheltuieli de 
judecată ce urmează a fi clarificate în ceea ce priveşte modul de 
suportare, amenzi sau penalităţi care urmează a fi imputate sau incluse 
pe cheltuieli. 

Până la clarificare operaţiunile menţionate se înregistrează 
temporar în contul 473 „Decontări din operaţiuni în curs de 
clarificare”. Este un cont bifuncţional în debitul căruia se înregistrează 
plăţile care necesită clarificări suplimentare precum şi sumele 
restituite necuvenite întreprinderii, iar în credit sumele clarificate 
trecute pe cheltuieli şi sumele încasate care urmează a fi clarificate. 
Soldul debitor sau creditor al contului reflectă sume în curs de 
clarificare. 

 Contabilizarea operaţiunilor în curs de clarificare se realizează 
astfel: 

- operaţiuni de plăţi care necesită clarificări suplimentare şi 
operaţiuni de restituire a sumelor necuvenite(care au fost clarificate): 

 
473 „Decontări din operaţii 
în curs de clarificare” 

= 51,53 „Disponibilităţi băneşti” 24.000.000 

 
 - operaţiuni de încasări care necesită clarificări suplimentare şi 
operaţiuni clarificate care trebuie trecute pe cheltuieli: 

 
% 

51,53 „Disponibilităţi băneşti” 
6.. „Cheltuieli” 

= 473 „Decontări din operaţii în 
curs de clarificare” 

24.000.000 

 
  Exemple de funcţionare a conturilor de regularizare:  
 

1. O întreprindere achită chiria în valoare de 15.000.000 lei din 
care 1.500.000 lei aferentă exerciţiului financiar în curs, diferenţa de 
13.500.000 fiind aferentă exerciţiului financiar următor. 
 
 - plata chiriei pentru exerciţiul în curs: 
 
612 „Cheltuieli cu redevenţele, 
locaţiile de gestiune şi chiriile” 

= 5311 „Casa în lei” 1.500.000 
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- înregistrarea plăţii anticipate pentru exerciţiul financiar 
următor : 
 
471 „Cheltuieli înregistrare în 
avans” 

= 5311 „Casa în lei” 13.500.000 

 
 - în exerciţiul financiar următor, se înregistrează cheltuiala 
devenită curentă: 
 
612 „Cheltuieli cu 
redevenţele, locaţiile de 
gestiune şi chiriile” 

= 471 „Cheltuieli înregistrare în 
avans” 

13.500.000 

         
            D              471                     C 

13.500.000 13.500.000 

 
 2. Se încasează în luna decembrie redevenţa în valoare de 
18.000.000 lei pentru un contract de locaţie de gestiune încheiat cu un 
terţ, suma respectivă fiind datorată de acesta pentru luna ianuarie, anul 
următor. 
 

- încasarea anticipată a redevenţei: 
 
5311 „Casa în lei” = 472 „Venituri înregistrate în 

avans” 
18.000.000 

 
-  trecerea la veniturile exerciţiului la care se referă: 
 

472 „Venituri înregistrate în 
avans” 

= 706 „Venituri din redevenţe, 
locaţii de gestiune şi chirii” 

18.000.000 

 
 

  D               472                  C 
18.000.000 18.000.000 

 
 



 240 

Capitolul 15. 
Analiza şi funcţionarea conturilor  
de venituri, cheltuieli şi rezultat 

  
15.1. Analiza şi funcţionarea conturilor de cheltuieli 

  
 Dacă conturile din clasele 1-5 au rol de înregistrare şi control 
asupra elementelor patrimoniale şi stau la baza întocmirii bilanţului 
contabil (situaţiei patrimoniale), pentru a evidenţia rezultatele 
activităţii desfăşurate, întreprinderile utilizează conturi de cheltuieli şi 
venituri. Deoarece scopul final al constituirii întreprinderilor îl 
reprezintă obţinerea de profit, se impune  cunoaşterea şi analiza în 
detaliu a veniturilor ş cheltuielilor care conduc la obţinerea unui 
anumit rezultat. 

Pentru evidenţierea cheltuielilor se utilizează conturile din clasa 
6 Conturi de cheltuieli. În funcţie de natura lor, cheltuielile pot fi: 
cheltuieli de exploatare, financiare, extraordinare, cheltuieli cu 
amortizările şi provizioanele şi cheltuieli cu impozitul pe profit.  
 Cheltuielile de exploatare sunt evidenţiate cu ajutorul 
conturilor componente ale următoarelor grupe de conturi: 

Grupa 60 Cheltuieli cu stocurile 
Grupa 61 Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de 

terţi 
 Grupa 62 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 
 Grupa 63 Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele 
asimilate  
 Grupa 64 Cheltuieli cu personalul 
 Grupa 65 Alte cheltuieli de exploatare 
 Tot cheltuieli de exploatare sunt evidenţiate şi cu ajutorul 681 
Cheltuieli de exploatare cu amortizările şi provizioanele.  

După cum arată şi denumirea grupelor de conturi menţionate, 
cheltuielile exploatare sunt ocazionate de producţia şi/sau distribuţia 
bunurilor, serviciilor, lucrărilor şi se concretizează în consumuri de 
materii prime, materiale, energie, servicii, lucrări, manoperă, costul 
activelor fixe şi al altor bunuri vândute (provenite din cumpărări 
anterioare), diferite impozite şi taxe pe care întreprinderea  are 
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obligaţia de a le plăti, precum şi alte cheltuieli ocazionate de 
activitatea de exploatare. 

Cheltuielile financiare sunt reflectate în contabilitate cu 
ajutorul conturilor din grupa 66 Cheltuieli financiare şi a conturilor 
686 Cheltuieli financiare cu amortizările şi provizioanele şi 688 
Cheltuieli de ajustare la inflaţie. Structura cheltuielilor financiare 
cuprinde următoarele elemente: pierderi din creanţe legate de 
participaţii, pierderi din vânzarea titlurilor imobilizate, a investiţiilor 
financiare pe termen scurt, diferenţe nefavorabile de curs valutar din 
operaţiuni curente, dobânzi, sconturi acordate, amortizarea primelor 
de rambursare a obligaţiunilor,  provizioanele de natură financiară 
constituite precum şi alte cheltuieli financiare. 

Cheltuielile extraordinare sunt evidenţiate cu ajutorul grupei de 
conturi 67 Cheltuieli extraordinare, care înregistrează cheltuielile 
privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare. 
 Conturile din grupa 69 Cheltuieli cu impozitul pe profit şi 
alte impozite evidenţiază impozitul pe profit/venit calculat asupra 
profitului impozabil şi datorat de întreprindere în calitate de 
contribuabil. 

Întrucât cheltuielile reprezintă active în devenire, toate 
conturile de cheltuieli sunt conturi de activ, care se debitează cu 
cheltuielile efectuate în cursul perioadei contabile şi se creditează la 
sfârşitul perioadei contabile prin decontarea/repartizarea cheltuielilor 
asupra rezultatului. Eventuale cheltuieli efectuate în exerciţiul curent 
care privesc exerciţii viitoare se înregistrează la cheltuieli anticipate. 
Conturile de cheltuieli nu prezintă sold la finele perioadei contabile.  

Formula contabilă de înregistrare a cheltuielilor ar putea fi de 
forma: 

 
6.. „Cheltuieli …” = % 

15 „Provizioane pentru riscuri 
şi cheltuieli” 
168 „Dobânzi aferente împru- 
muturilor şi datoriilor 
 asimilate” 
28„Amortizări privind 
imobilizările” 
29 „Provizioane pentru 
deprecierea imobilizărilor” 

890.000.000 
10.000.000 

 
15.000.000 

 
 

5.000.000 
5.000.000 

 
350.000.000 
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30,36,37,38 „Stocuri” 
39 „Provizioane pentru 
deprecierea stocurilor” 
4 .. „Conturi de terţi” 
5.. „Conturi de trezorerie” 

10.000.000 
 

400.000.000 
90.000.000 

  
Se observă utilizarea conturilor de cheltuieli în corespondenţă 

cu conturi aparţinând tuturor conturilor bilanţiere (clasele 1-5 de 
conturi). 

Formula contabilă prin care se închid conturile de cheltuieli 
este: 
 

% 
121 „Profit şi pierdere” 
471 „Cheltuieli înregistrate în 
avans” 

= 6.. „Cheltuieli …” 890.000.000 
870.000.000 
20.000.000 

 
  

15.2. Analiza şi funcţionarea conturilor de venituri 
  

Informaţia finală privind mărimea veniturilor se obţine în urma 
prelucrării datelor privind vânzările de bunuri şi încasările realizate în 
contrapartida prestaţiilor efectuate. Înregistrarea veniturilor în 
contabilitate se efectuează prin utilizarea conturilor din clasa 7 
Conturi de venituri. Ca şi cheltuielile, în funcţie de activitatea care le 
generează, veniturile pot fi: venituri din activitatea de exploatare, 
venituri financiare, extraordinare şi venituri din provizioane.   
 Grupele de conturi care evidenţiază veniturile din exploatare 
sunt: 
 Grupa 70 Cifra de afaceri 
 Grupa 71 Variaţia stocurilor 
 Grupa 72 Venituri din producţia de imobilizări 
 Grupa 74 Venituri din subvenţii de exploatare 
 Grupa 75 Alte venituri de exploatare 
 Contul 781 Venituri din provizioane privind activitatea de 
exploatare evidenţiază, de asemenea, veniturile generate de 
activitatea de exploatare, după cum  relevă, de altfel, şi denumirea 
contului. 
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În raport cu gradul de realizare veniturile pot fi certe şi 
potenţiale. Veniturile potenţiale sunt cele reflectate cu ajutorul 
conturilor din grupele 71 şi 72, restul veniturilor fiind certe.  

Veniturile din exploatare cuprind: venituri din vânzări de 
bunuri, lucrări executate şi servicii prestate, venituri din creanţe 
reactivate, venituri rezultate în urma realizării cu forţe proprii a unor 
bunuri, venituri din reluarea sau anularea unor provizioane constituite 
anterior pentru activitatea de exploatare, alte venituri din exploatare. 
 Veniturile financiare sunt evidenţiate cu ajutorul conturilor din 
grupa 76 Venituri financiare şi a conturilor 786 Venituri financiare 
din provizioane şi 788 Venituri din ajustarea la inflaţie. Conturile 
menţionate evidenţiază venituri din imobilizări financiare, din 
investiţii financiare pe termen scurt, din diferenţe de curs valutar, din 
dobânzi, din sconturi obţinute, precum şi din reluarea unor 
provizioane de natură financiară. 
 Veniturile extraordinare sunt reflectate în contabilitate prin 
intermediul conturilor din grupa 77 Venituri extraordinare. Aceste 
venituri se referă la despăgubirile primite sau de primit în urma 
producerii unor calamităţi. 
 Conturile din grupa 79 Venituri din impozit pe profit amânat 
evidenţiază venituri care diminuează cheltuielile cu datoria de impozit 
pe profit, ca urmare a incidenţei amortizărilor derogatorii şi 
provizioanelor asupra rezultatului contabil.  
 Conturile din clasa 7 Conturi de venituri, cu excepţia contului 
711 Variaţia stocurilor, sunt conturi de pasiv, care se creditează cu 
veniturile obţinute în cursul exerciţiului financiar şi se debitează cu 
încorporarea veniturilor la rezultatul exerciţiului, eventuale venituri 
anticipate fiind înregistrate în creditul contului 472 Venituri 
înregistrate în avans. Conturile de venituri nu prezintă sold la finele 
perioadei contabile. 

Formula contabilă pentru creditarea conturilor de venituri, ca 
pasive în devenire, este: 
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% 

15 „Provizioane pentru 
riscuri şi cheltuieli” 
20 „Imobilizări necorporale” 
21 „Imobilizări corporale” 
29 „Provizioane pentru 
deprecierea imobilizărilor” 
39 „Provizioane pentru 
deprecierea stocurilor” 
4 .. „Conturi de terţi” 
5.. „Conturi de trezorerie 

= 7.. „Venituri…” 1.200.000.000 
8.000.000 

 
802.000.000 
20.000.000 
5.000.000 

 
5.000.000 

 
150.000.000 
200.000.000 

 
Debitarea conturilor de venituri se face potrivit formulei de mai 

jos: 
 

7.. „Venituri…” = % 
121 „Profit şi pierdere” 
472 „Venituri înregistrate în 
avans” 

1.200.000.000 
1.120.000.000 

80.000.000 

 
 Contul 711 Variaţia stocurilor este bifuncţional. În creditul 
contului se înregistrează producţia obţinută, iar în debit, la acelaşi 
cost, producţia vândută. Soldul creditor al contului înainte de 
închidere reprezintă producţia realizată şi nevândută (creşterea de 
stoc), iar soldul debitor reprezintă producţia vândută din cea realizată 
în perioadele precedente (descreşterea de stoc). Dacă, înainte de 
închidere, contul are  sold creditor se închide ca orice de venituri, iar 
dacă are sold debitor se închide ca şi un cont de cheltuieli. 

Obţinerea producţiei determină următoarea înregistrare 
contabilă: 

 
 % 

33 „Producţia în curs de 
execuţie” 
34 „Produse” 

= 711 „Variaţia stocurilor” 600.000.000 
30.000.000 

570.000.000 

 
Scăderea din gestiune a producţiei vândute  se înregistrează 

prin debitarea contului 711 „Variaţia stocurilor”, astfel: 
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711 „Variaţia stocurilor” = 34 „Produse” 570.000.000 
 
Dacă înainte de închidere contul 711 „Variaţia stocurilor” 

prezintă sold creditor, închiderea acestuia se înregistrează: 
 

711 „Variaţia stocurilor” = 121 „Profit şi pierdere” 30.000.000 
 
iar dacă prezintă sold debitor: 
 

121 „Profit şi pierdere” = 711 „Variaţia stocurilor” 30.000.000 
 

 
 15.3. Analiza şi funcţionarea contului de rezultat 
 

Rezultatul obţinut la finele unui exerciţiu financiar relevă 
eficienţa cu care s-a desfăşurat activitatea unei întreprinderi. 
Excedentul veniturilor faţă de cheltuieli se concretizează în profit, iar 
excedentul cheltuielilor faţă de venituri se concretizează în pierdere.  

Pentru determinarea lunară a rezultatului, aşa cum prevede 
Legea contabilităţii, se utilizează contul  121 Profit şi pierdere, care 
este un cont bifuncţional. În creditul contului de rezultat se preiau 
veniturile, care au fost înregistrate în cursul perioadei în conturile 
clasei 7 Conturi de venituri, iar în debitul contului 121 „Profit şi 
pierdere” se preiau cheltuielile, evidenţiate în cursul perioadei în 
conturile clasei 6 Conturi de cheltuieli. Soldul creditor (venituri mai 
mari decât cheltuieli) al contului relevă obţinerea unui rezultat pozitiv 
materializat în profit, iar soldul debitor (venituri mai mici decât 
cheltuieli)  indică  un rezultat negativ materializat în pierdere.  

La fel ca şi veniturile şi cheltuielile şi rezultatul poate fi 
determinat pe activităţile care îl generează: rezultat din activitatea de 
exploatare, rezultat financiar, rezultat extraordinar.  

Rezultatul din exploatare se obţine în urma închiderii conturilor 
de venituri, respectiv cheltuieli din activitatea de exploatare: 

 
- închiderea conturilor de cheltuieli din exploatare 
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121 „Profit şi pierdere” 
 
 
 

= % 
60 „Cheltuieli cu stocurile” 
61 „Cheltuieli cu lucrările şi 
serviciile executate de terţi” 
62 „Cheltuieli cu alte servicii 
executate de terţi” 
63 „Cheltuieli cu impozitele, 
taxele şi vărsămintele 
asimilate”  
64 „Cheltuieli cu personalul” 
65 „Alte cheltuieli de 
exploatare” 
681 „Cheltuieli de exploatare 
cu amortizările şi 
provizioanele” 

670.000.000 
350.000.000 
30.000.000 

 
10.000.000 

 
40.000.000 

 
 

170.000.000 
50.000.000 

 
30.000.000 

  
- închiderea conturilor de venituri din exploatare 
 

% 
70 „Cifra de afaceri” 
71 „Variaţia stocurilor” 
72 „Venituri din producţia de 
 imobilizări” 
74 „Venituri din subvenţii de 
exploatare” 
75 „Alte venituri de 
exploatare” 
781 „Venituri din provizioane 
privind activitatea de 
exploatare” 

= 121 „Profit şi pierdere” 
 

970.000.000 
580.000.000 
30.000.000 

190.000.000 
 

40.000.000 
 

100.000.000 
 

30.000.000 

 
Astfel, rezultatul din exploatare după închiderea conturilor de 

venituri şi cheltuieli din exploatare (luând în considerare sumele 
ipotetice din formulele contabile de închidere a conturilor) este 
200.000.000 lei. 

 
Rezultatul financiar se obţine după închiderea conturilor de 

venituri şi cheltuieli financiare: 
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% 

76 „Venituri financiare” 
786 „Venituri financiare din 
provizioane”  
788 „Venituri din ajustarea la 
inflaţie” 

= 121 „Profit şi pierdere” 
 

90.000.000 
85.000.000 
3.000.000 

 
2.000.000 

 
 
121 „Profit şi pierdere” = % 

66 „Cheltuieli financiare „ 
686 „Cheltuieli financiare cu 
amortizările şi provizioanele” 
 688 „Cheltuieli de ajustare la 
inflaţie” 

95.000.000 
85.000.000 
3.000.000 

 
2.000.000 

 
În urma închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli 

(considerând sumele ipotetice din formulele de închidere a conturilor) 
s-a obţinut un rezultat financiar negativ (pierdere) în sumă de 
5.000.000 lei.  

Prin însumarea rezultatului din exploatare cu cel financiar se 
obţine rezultatul curent el exerciţiului: 195.000.000 lei (200.000.000 – 
5.000.000). 

În fine, rezultatul extraordinar se obţine în urma închiderii 
conturilor de venituri şi cheltuieli extraordinare. 

 
77 „Venituri extraordinare” = 121 „Profit şi pierdere” 45.000.000 
 
121 „Profit şi pierdere” = 66 „Cheltuieli extraordinare” 30.000.000 

 
Rezultatul extraordinar este în acest caz negativ, în sumă de 

15.000.000 lei. 
Prin însumarea rezultatului curent cu cel extraordinar se obţine 

rezultatul brut. În cazul nostru acesta este de 180.000.000 lei 
(195.000.000 – 15.000.000). 

Marile întreprinderi, precum şi întreprinderile mici şi mijlocii 
calculează, pornind de la rezultatul brut, rezultatul impozabil. Astfel, 
la rezultatul brut se adaugă anumite cheltuieli nedeductibile (amenzi, 
penalităţi, sponsorizări şi cheltuieli de protocol peste limita legală, 
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provizioane constituite dar nedeductibile, lipsuri constatate 
neimputabile etc), se scad veniturile neimpozabile (din dividende, din 
reluarea unor provizioane care nu au fost deductibile la data 
constituirii lor, sumele utilizate pentru constituirea rezervelor legate în 
limita a 5% din rezultatul brut, fără a depăşii 20% din capitalul social) 
şi se obţine (dacă este pozitiv) profitul impozabil. 

 Prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevăzută de lege 
(actualmente 25%) la rezultatul impozabil şi se obţine impozitul pe 
profit. Acesta se înregistrează potrivit formulei contabile:  

  
691 „Cheltuieli cu impozitul 
pe profit” 

= 441 „Impozit pe profit” 45.000.000 

 
 Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” se închide, ca 
orice cont de cheltuieli, prin contul 121 Profit şi pierdere: 

 
121 „Profit şi pierdere” = 691 „Cheltuieli cu impozitul 

pe profit” 
45.000.000 

 
Trebuie menţionat faptul vă la întreprinderile mari, folosirea 

unor regimuri de amortizare derogatorii, precum şi înregistrarea unor 
provizioane de depreciere conduce la utilizarea conturilor de venituri 
din impozit pe profit amânat, respectiv de cheltuieli cu impozitul pe 
profit amânat, în funcţie de diferenţa negativă sau pozitivă dintre 
rezultatul contabil obţinut fără a folosi la amortizări derogatorii şi 
provizioane de depreciere şi cel obţinut prin utilizarea acestora. 

În urma închiderii contului 691„Cheltuieli cu impozitul pe 
profit”, soldul contului 121 Profit şi pierdere reflectă profitul net. 
Acesta urmează destinaţiile stabilite de Adunarea Generală a 
Acţionarilor (AGA). Repartizarea profitului înregistrează prin formula 
contabilă următoare: 

 
129 „Repartizarea profitului” = % 

106 „Rezerve” 
457 „Dividende de plată” 
424 „Participarea personalului 
la profit” 

135.000.000 
10.000.000 
80.000.000 
45.000.000 
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În exerciţiul financiar următor, după aprobarea bilanţului, 
contul 121 „Profit şi pierdere” se închide prin formula contabilă:  

 
121 „Profit şi pierdere” = 129 „Repartizarea profitului” 45.000.000 
 

Dacă AGA nu ia nici o hotărâre asupra destinaţiilor profitului 
precum şi în cazul în care se înregistrează rezultate negative 
(pierdere), se efectuează înregistrările contabile de mai jos: 

 
121 „Profit şi pierdere” = 117 „Rezultat reportat” 5.000.000, 
 
pentru profitul nerepartizat, respectiv, pentru reportarea pierderii: 
 
 117 „Rezultat reportat” = 121 „Profit şi pierdere” 5.000.000, 
 

Şi aceste înregistrări contabile se efectuează după aprobarea 
situaţiilor financiare, în exerciţiul financiar următor. 
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Capitolul 16 
Balanţa de verificare 

  
16.1. Importanţa şi funcţiile balanţei de verificare 
 
Balanţa de verificare reprezintă procedeul specific metodei 

contabilităţii prin care se confirmă exactitatea înregistrărilor contabile 
şi prin care se asigură respectarea echilibrului impus de dubla 
înregistrare a operaţiunilor economice. 

Balanţa de verificare constituie puntea de legătură între cont 
(care furnizează informaţii asupra fiecărui element patrimonial) şi 
bilanţ (care prezintă situaţia patrimonială a întregii activităţi 
desfăşurate de întreprindere la un moment dat). Forma balanţei este 
tabelară şi prezintă enumerativ toate conturile din Cartea mare cu 
datele din acestea, respectiv solduri iniţiale, rulaje, total sume, solduri 
finale. 
 În activitatea practică, balanţa de verificare îndeplineşte mai 
multe funcţii, şi anume: 

q funcţia de verificare a exactităţii înregistrărilor efectuate în 
conturi se bazează pe utilizarea etalonului monetar care permite 
omogenizarea şi însumarea unor elemente patrimoniale, reflectate cu 
ajutorul conturilor. Întrucât fiecare operaţiune economico-financiară 
determină înregistrarea concomitentă a aceleiaşi sume în debitul unui 
cont şi creditul altui cont, consecinţa dublei înregistrări, balanţa de 
verificare, verifică concordanţa dintre totalul înregistrărilor din 
Registrul jurnal şi totalul rulajelor debitoare şi creditoare din balanţă, 
dintre totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din Cartea mare 
şi totalul acestora din balanţă. Prin preluarea din bilanţul iniţial a 
soldurilor iniţiale ale conturilor, balanţa de verificare asigură legătura 
dintre acestea. Dacă ţinem seama şi de modul de stabilire a totalului 
sumelor din conturi (sold iniţial + rulaj) trebuie să rezulte o egalitate 
valorică permanentă  între totalul sumelor debitoare şi totalul sumelor 
creditoare, care, de asemenea, se verifică prin intermediul balanţei de 
verificare. 

q funcţia de legătură între conturile sintetice şi bilanţ. Prin 
preluarea din conturile sintetice a soldurilor finale şi transpunerea 
acestora, după o anumită prelucrare, în bilanţ, balanţa de verificare 
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constituie puntea de legătură între cont şi bilanţ, procedee de bază ale 
metodei contabilităţii. Balanţa are, de asemenea, un rol important în 
preinventarierea elementelor patrimoniale (etapă premergătoare 
întocmirii bilanţului contabil), ocazie cu care se descoperă unele erori 
de înregistrare contabilă. 

q funcţia de legătură între conturile sintetice şi analitice. 
Pentru fiecare cont sintetic, desfăşurat pe conturi analitice se 
întocmeşte câte o balanţă de verificare analitică. Aceste balanţe 
asigură concordanţa dintre conturile analitice şi contul sintetic din care 
face parte, ocazie cu care se verifică exactitatea înregistrărilor 
efectuate în conturile sintetice, care stau la baza întocmirii bilanţului 
contabil. 

q funcţia de grupare şi centralizare a datelor înregistrate în 
conturi. Balanţa de verificare centralizează informaţiile dispersate în 
conturi, furnizând conducerii informaţii cu privire la modificările care 
au avut loc în volumul şi structura elementelor care formează 
patrimoniului întreprinderii. În acest fel, se obţin informaţii de 
ansamblu asupra activităţii dintr-o anumită perioadă de gestiune. 

q funcţia de instrument de analiză a activităţii economice. În 
intervalul de timp dintre două bilanţuri, balanţa de verificare permite 
compararea rezultatelor obţinute în perioade de gestiune diferite, a 
îndeplinirii diverselor obiective stabilite de managementul 
întreprinderii pe perioade scurte de timp. 

q funcţia de control şi identificare a erorilor de înregistrare. 
Având ca punct de plecare egalităţile pe parcursul prezentării 
funcţiilor anterioare, cu ajutorul balanţei de verificare se pot depista o 
serie de erori de calcul şi de înregistrare. Aceste erori pot fi: 
 - erori de închidere a conturilor (calculul eronat în conturi a 
soldurilor, rulajelor, totalului sumelor); 
 - erori de înregistrare în cartea mare (inversarea cifrelor la 
transcrierea din Registru jurnal în Cartea mare, omiterea unor cifre 
care fac parte dintr-o anumită sumă, înregistrarea unei sume în debit în 
loc de credit sau invers, etc); 

- transcrierea eronată din conturi în balanţă (erori de întocmire 
a balanţei de verificare); 
 - stabilirea eronată a sumelor din cadrul formulelor contabile 
compuse; 
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 - erori de înregistrare în Registrul jurnal (stabilirea greşită a 
conturilor corespondente, înregistrarea unei operaţiuni de două ori, 
inversarea formulei contabile, etc); 
 - neînregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni (omisiunile 
de înregistrare) eroare ce poate fi depistată cu ajutorul balanţelor 
analitice 
  Încercând să definim balanţa de verificare prin prisma 
funcţiilor pe care îndeplineşte am putea spune că aceasta reprezintă un 
procedeu al metodei contabilităţii prin care se asigură gruparea, 
centralizarea şi verificarea exactităţii datelor înregistrate în conturi, 
legătura dintre conturile sintetice şi analitica, dintre bilanţul iniţial şi 
conturi, dintre conturi şi bilanţul final şi prin care se efectuează 
controlul egalităţii bilanţiere: ACTIV = PASIV. 
 

16.2. Clasificarea balanţelor de verificare 
 
Balanţele de verificare pot fi diferenţiate după mai multe 

criterii şi anume:.   
a. după conturile pe care le verifică se întâlnesc balanţe sintetice 

şi balanţe analitice. Balanţele sintetice se mai numesc şi balanţe 
generale şi cuprind date preluate din conturile sintetice, conform 
Planului General de Conturi.  Balanţele analitice se întocmesc înainte 
de balanţă sintetică, pentru conturile analitice ale conturilor din Planul 
General de Conturi, în funcţie de specificul fiecărei întreprinderi. 

b. după numărul de egalităţi pe care le conţin şi forma de 
prezentare, balanţele de verificare pot fi: 
 b1. balanţe cu o singură egalitate care cuprind o singură 
egalitate: dintre totalul soldurilor finale debitoare (Sfd) şi totalul 
soldurilor finale creditoare (Sfc) ale conturilor (aceste balanţe se mai 
numesc şi balanţe ale soldurilor): 

 
åSfd = åSfc , care prezintă forma următoare: 
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Balanţa de verificare a soldurilor 

Tabelul nr.12 
Simbolul 
conturilor 

Denumirea 
conturilor 

Solduri finale 
Debitoare Creditoare 

    
 Total åSfd  åSfc 

 
 sau dintre totalul sumelor debitoare şi totalul sumelor creditoare 
(balanţe ale sumelor): 

åSid  + åRD= åSic + å RC, a cărei formă este: 
 

Balanţa de verificare a sumelor 
Tabelul nr.13 

Simbolul 
conturilor 

Denumirea 
conturilor 

Total sume 
Debitoare Creditoare 

    
 Total å TSD (åSid  + 

åRD 
 åTSC (åSic + 
å RC) 

 
 
 b2. balanţe cu două serii de egalităţi numită şi balanţa 
sumelor şi a soldurilor care verifică egalităţile dintre totalul soldurilor 
finale debitoare (Sfd) şi totalul soldurilor finale creditoare (Sfc) precum 
şi dintre totalul totalului sumelor debitoare (TSD) şi totalul totalului 
sumelor creditoare (Tsc): 
 

åSfd = åSfc     şi  
      

  åSid  + åRD= åSic + å RC 

 
Forma acestui fel de balanţă este: 
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Balanţa de verificare a sumelor şi soldurilor 
Tabelul nr.14 

Simbolul 
conturilor 

Denumirea 
conturilor 

Total sume Solduri finale 
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 

      
 Total åTSD åTSC åSfd åSfc 
   
 b3. balanţe cu trei serii de egalităţi este constituită pornind de 
la criteriul separării soldurilor de rulaje şi verifică egalităţile dintre 
totalul soldurilor iniţiale debitoare (Sid) şi totalul soldurilor iniţiale 
creditoare (Sic), dintre totalul rulajelor debitoare (RD) şi totalul 
rulajelor creditoare (RC), dintre totalul soldurilor finale debitoare (Sfd)  
şi totalul soldurilor finale creditoare (Sfc): 
 
 

åSid = åSic,      
åRD =  å RC  şi 
åSfd =åSfc 

 
Forma balanţei de verificare cu trei serii de egalităţi este cea 

redată in tabelul de mai jos: 
 

Balanţa de verificare cu trei serii de egalităţi 
Tabelul nr.15 

Simbolul 
conturilor 

Denumirea 
conturilor 

Solduri iniţiale Rulaje Solduri finale 
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 

        
 Total åSid åSic åRD å RC   åSfd åSfc 

 
b4. balanţe cu patru serii de egalităţi prin care se verifică 

egalităţile dintre totalul sumelor precedente debitoare (TSpd) şi totalul 
sumelor precedente creditoare (TSpc), dintre totalul rulajelor debitoare 
(RD) şi totalul rulajelor creditoare (RC), dintre totalul totalului sumelor 
debitoare (TSD) şi totalul totalului sumelor creditoare (TSC) şi dintre 
totalul soldurilor finale debitoare (Sfd) şi totalul soldurilor finale 
creditoare (Sfc).  

å TSpd = åTSpc,   
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åRD =  å RC  , 
  åSid  + åRD= åSic + å RC şi  

åSfd =åSfc 
 

Forma acestui tip de balanţă este: 
Balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi 

Tabelul nr.16 
Simbolul 
conturilor 

Denumirea 
conturilor 

Sume 
precedente 

Rulaje Total sume Solduri 
finale 

D C D C D C D C 
          

 Total åTSpd åTSpc åTSpc å RC   åTSD åTSC åSfd åSfc 
 

  
16.3. Întocmirea balanţelor de verificare 

  
Potrivit articolului 21 din legea contabilităţii numărul 82/1991 

republicată, „pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a 
operaţiunilor efectuate, lunar se întocmeşte balanţa de verificare”. 
Această prevedere legală nu înseamnă că nu se poate întocmi balanţă 
de verificare la o anumită dată care nu coincide cu sfârşitul unei luni, 
dacă anumite necesităţi impun acest lucru.  
 Pentru întocmirea balanţei de verificare, se efectuează 
următoarele lucrări: 

- transpunerea operaţiunilor din evidenţă cronologică (Registrul 
jurnal) în evidenţa sistematică (Registru  Cartea mare); 
 - stabilirea pentru fiecare cont în parte a rulajelor, totalului 
sumelor şi a soldului final; 

 - transcrierea datelor din cartea mare în balanţă în ordinea 
simbolurilor conturilor; 
 - totalizarea pe fiecare coloană din balanţă a datelor pentru 
toate conturile; 
 - verificarea satisfacerii egalităţilor în cadrul fiecărei perechi de 
coloane din balanţă; 
 - verificarea egalităţilor dintre totalul rulajelor din balanţă şi 
totalul rulajelor din Registrul jurnal. 

- verificarea concordanţei dintre datele înscrise în balanţă şi 
cele din Cartea mare. 
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