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CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA CA ŞTIINŢĂ
1.1. Contabilitatea – definiţie, rol
Contabilitatea este definită în teoria şi practica contabilă ca fiind o disciplină ştiinţifică cu
caracter economico-social, care se ocupă cu stabilirea normelor de calcul şi înregistrarea
metodică şi ordonată a operaţiunilor economico-financiare, privind mijloacele economice,
procesele economice şi sursele acestora, cu scopul caracterizării situaţiei economice şi financiare
a unităţilor patrimoniale şi a determinării rezultatelor activităţii pe o anumită perioadă de timp.
Ca oricare disciplină ştiinţifică, contabilitatea reprezintă simultan o teorie şi o tehnică. În
calitatea sa de teorie ştiinţifică, contabilitatea reprezintă un sistem de principii şi cunoştinţe care
explică şi informează, iar ca tehnică înregistrează şi clasifică tranzacţiile şi evenimentele care
marchează viaţa diverselor entităţi (în primul rând întreprinderile) în scopul furnizării de
informaţii necesare luării deciziilor economice.
Organizarea contabilităţii este în strânsă legătură cu modul de organizare structurală a
economiei, stabilit prin acte normative; ea are un caracter dinamic, generat de preocupările
continue din domeniul perfecţionării managementului economiei naţionale; impunându-se
concomitent necesitatea corelării permanente a sistemului informaţional-contabil cu cerinţele de
informare pe diferite trepte ale actului de decizie.
Contabilitatea este o ştiinţă socială de gestiune, care are rolul de a consemna şi gestiona
fapte şi evenimente economice reale din viaţa unităţilor patrimoniale (întreprinderi, bănci,
instituţii publice, etc.) şi de a furniza periodic informaţii complete, pertinente asupra poziţiei şi
performanţei financiare ale acestora.
1.2. Legăturile contabilităţii cu alte ştiinţe
Constituirea contabilităţii ca ştiinţă şi ca sistem de principii şi tehnici de înregistrare este
rezultatul unui proces îndelungat şi complex. În vederea realizării obiectului său de studiu,
contabilitatea are o serie de legături cu alte ştiinţe.
Contabilitatea are legături strânse cu economia, ştiinţa care constituie baza teoretică pentru
celelalte ştiinţe economice. Obiectul contabilităţii îl constituie evidenţa, calculul, analiza şi
controlul stării şi mişcării elementelor patrimoniale, precum şi a rezultatelor finale obţinute,
probleme de care se ocupă şi economia. Economia studiază condiţiile sociale în care se dezvoltă
producţia şi se obţin rezultatele, descoperind legile după care se dezvoltă acestea. La baza
dezvoltării economiei ca disciplină ştiinţifică, stau interpretările teoretice ale indicatorilor
economici calculaţi de contabilitate. Categoriile economice de capital, bani, valoare, marfă,
cheltuieli, venituri, rezultate, etc. sunt de fapt categorii proprii ale contabilităţii, indicatori
determinaţi în fiecare unitate patrimonială după procedee specifice metodei contabilităţii, grupaţi
şi centralizaţi până la nivelul patrimoniului naţional.
Contabilitatea se află în relaţii strânse cu statistica, deoarece o mare parte din datele sale:
capital, valoarea tuturor elementelor patrimoniale, valoarea vânzărilor de mărfuri, cheltuieli,
venituri, rezultate, etc., sunt preluate şi prelucrate de statistică, care prin metode proprii
determină caracteristicile dominante şi tendinţele anumitor fenomene. Pe plan teoretic,
contabilitatea ţine seama de cerinţele statisticii la elaborarea indicatorilor economici.
Contabilitatea se află în relaţii directe cu finanţele, datele sale servind la întocmirea
planurilor financiare precum şi la analiza realizării acestora.
Contabilitatea are legături strânse cu ştiinţele juridico-administrative, deoarece cuprinde în
obiectul ei de studiu şi relaţiile juridice care reglementează desfăşurarea operaţiilor şi proceselor
economice sub forma drepturilor şi a obligaţiilor unităţii faţă de participanţii la faptele şi actele
economice. Contabilitatea respectă toate formele dreptului (prevederi, reglementări, legislaţia în
vigoare), datele contabile constituind probă în justiţie.
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Relaţiile contabilităţii cu matematica sunt dintre cele mai strânse, contabilitatea folosind
atât instrumentele şi procedeele matematice cât şi raţionamentul matematic, pentru a reflecta
modificările produse în volumul şi valoarea mijloacelor economice şi a surselor economice
generate de procesele economice, ce prezintă sporuri sau micşorări. Relaţiile strânse şi utilizarea
unor instrumente matematice au determinat pe unii autori să considere contabilitatea ca fiind o
ramură a matematicii.
Contabilitatea se află în relaţii strânse cu ştiinţele tehnice, prin faptul că permite
evidenţierea elementelor de cheltuieli şi a veniturilor realizate în diferite faze ale procesului de
producţie.
De asemenea, contabilitatea are relaţii directe şi cu managementul, deoarece oferă acestuia
informaţiile necesare pentru atingerea scopurilor propuse.
1.3. Principii contabile generale
Realizarea obiectivului fundamental al contabilităţii1 se fundamentează pe respectarea
următoarelor principii contabile generale:
a) Principiul prudentei – potrivit acestuia, nu sunt admise supraevaluarea elementelor de
activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor, ţinând cont
de deprecierile, riscurile şi pierderile posibile generate de desfăşurarea activităţii unităţii.
Prudenţa presupune anticiparea efectelor unor acţiuni şi în special a transferului de proprietate cu
efecte posibile asupra exerciţiului sau a celor parcurse deja, întrucât asupra lor nu se mai poate
interveni din punct de vedere contabil. La încheierea fiecărui exerciţiu financiar se contabilizează
datoriile şi pierderile probabile.
b) Principiul permanentei metodelor – presupune continuitatea aplicării regulilor şi
normelor privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale
şi a rezultatelor asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. Acest principiu
asigură aplicarea pentru aceleaşi elemente, structuri, domenii de activitate, a aceloraşi metode de
la un exerciţiu la altul. Modificarea metodelor de la un an la altul trebuie să fie determinata de
modificarea unor acte normative, stabilirea unor reguli generale de evaluare noi.
c) Potrivit principiului continuităţii activităţii, se presupune că unitatea patrimoniala îşi
continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a fi în stare de lichidare sau de
reducere sensibilă a activităţii. Continuitatea activităţii se exprimă clar în actul de constituire.
Atunci când funcţionarea este delimitată în timp sunt menţionate datele de începere şi de încetare
a activităţii.
d) Principiul independentei exerciţiului presupune delimitarea în timp a cheltuielilor şi
veniturilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe măsura angajării acestora şi trecerii la
rezultatul exerciţiului la care se referă. Independenta exerciţiului trebuie înţeleasa prin acea că nu
se mai poate interveni asupra bilanţului după perioada de raportare (aprobarea consiliului de
administraţie, înregistrare la organele financiare, la registrul comerţului).
e) Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Conform acestui
principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
f) Principiului intangibilităţii, conform căruia bilanţul de deschidere pentru fiecare
exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar
precedent.
g) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau
între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanţe şi
datorii ale entităţii faţă de acelaşi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor
legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.
1

Conform Regulamentului privind aplicarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, obiectivul fundamental al contabilităţii constă în
asigurarea unei imagini fidele asupra situaţiei patrimoniului şi rezultatului exerciţiului.
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h) Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul
elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al
tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridica a acestora. Principiul
prevalenţei economicului asupra juridicului se aplică de către entităţile prevăzute la întocmirea
situaţiilor financiare individuale şi a situaţiilor financiare consolidate.
i) Principiul pragului de semnificaţie. Elementele de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere
care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă acestea reprezintă o suma
nesemnificativa, sau o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca
elementele astfel combinate să fie prezentate separat in notele explicative.
Abaterile de la principiile contabile generale pot fi efectuate în cazuri excepţionale; dar
trebuie prezentate în notele explicative şi specificate motivele care le-au determinat, împreună cu
o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau
pierderii.
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CAPITOLUL 2 CONTABILITATEA – SURSĂ DE INFORMAŢII ÎN CADRUL
SISTEMULUI MANAGERIAL
2.1. Informaţia contabilă: definire şi calităţi
Din multitudinea informaţiilor o deosebită importanţă o prezintă informaţia economică.
Informaţia economică este o ştire, sau un ansamblu de ştiri, privind un fenomen, un proces sau
o activitate economică, care a avut loc sau care se va desfăşura în cadrul unui organism
economic.
La nivelul unui agent economic se folosesc de regulă două feluri de informaţii: disponibile
şi utile având în vedere utilitatea, adică posibilitatea folosirii lor.
Informaţia disponibilă cuprinde totalitatea informaţiilor de care dispune agentul la un
moment dat, din care organismul de decizie îşi extrage numai informaţiile necesare pentru luarea
deciziilor devenind informaţii utile. Cu cât ponderea informaţiei utile este mai mare în cadrul
informaţiei disponibile, cu atât creşte valoarea acestora.
Din categoria informaţiilor economice face parte şi informaţia contabilă. Aceasta este reală,
precisă, completă şi operativă, reprezentând suportul procesului managerial. Pentru ca informaţia
contabilă să fie utilă în procesul de conducere trebuie să întrunească anumite trăsături
caracteristice: inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea şi compatibilitatea.
Inteligibilitatea reprezintă o calitate esenţială în sensul că informaţiile contabile trebuie să
fie uşor înţelese de către utilizatori.
Relevanţa informaţiilor contabile reprezintă capacitatea acestora de a fi utile beneficiarilor
în luarea deciziilor.
Credibilitatea. Informaţia contabilă are calitatea de a fi credibilă atunci când nu conţine
erori semnificative, nu este părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect
ceea ce informaţia şi-a propus să reprezinte sau ceea ce se aşteaptă, în mod rezonabil să
reprezinte.
Comparabilitatea presupune necesitatea ca utilizatorii să poată compara informaţiile din
situaţiile financiare ale unei întreprinderi în timp pentru a identifica tendinţele în poziţia
financiară şi performanţele sale.
2.2. Utilizatorii informaţiei contabile
Utilizatorii informaţiei contabile folosesc situaţiile financiare pentru a-şi satisface o parte
din diversele lor necesităţi de informaţii.
Managerii întreprinderilor sunt interesaţi de informaţiile cuprinse în situaţiile financiare,
care, alături de alte informaţii oportune, ajută la înfăptuirea proceselor de planificare, luarea
deciziilor şi de control.
Investitorii prezenţi şi potenţiali, ca ofertanţi de capital au nevoie de informaţii pentru a
decide dacă ar trebui să cumpere, să păstreze sau să vândă. Acţionarii sunt interesaţi şi de
informaţiile care le permit să evalueze capacitatea întreprinderii de a produce beneficii
economice şi de a plăti dividende.
Angajaţii (salariaţii) şi grupurile lor reprezentative (sindicatele) sunt interesate de
informaţii privind stabilitatea şi profitabilitatea întreprinderilor lor.
Creditorii financiari sunt interesaţi de informaţiile care le permit să determine dacă
împrumuturile acordate vor fi rambursate la scadenţă şi dacă dobânzile vor fi încasate.
Furnizorii şi creditorii comerciali sunt interesaţi de informaţiile care le permit să determine
dacă sumele care le sunt datorate, vor fi plătite la scadenţă, precum şi de evoluţia societăţii, dacă
aceasta poate asigura continuitatea relaţiilor cu clienţii în viitor.
Clienţii sunt interesaţi de informaţii despre continuitatea activităţii unei întreprinderi, în
special atunci când au o colaborare pe termen lung cu întreprinderea respectivă.
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Guvernul şi instituţiile sale, sunt interesate de alocarea resurselor şi, implicit, de activitatea
întreprinderilor. Aceştia solicită informaţii şi pentru a reglementa activitatea întreprinderilor,
pentru a determina politica fiscală, precum şi ca bază pentru a calcula venitul naţional şi al altor
indicatori statistici similari.
Publicul este interesat de cunoaşterea activităţii întreprinderilor din mai multe
considerente: dezvoltare locală, posibilitatea creării de locuri de muncă, colaborarea cu furnizorii
locali.
2.3. Evidenţa economică: noţiune, forme şi etaloane
2.3.1. Noţiunea de evidenţă economică
Prin evidenţă în general se înţelege înregistrarea în cadrul unor înscrisuri într-o anumită
ordine a fenomenelor, proceselor şi operaţiilor ce au avut loc, cu scopul de a servi necesităţilor
de informare, în vederea luării unor decizii privind activitatea viitoare.
Principala sursă de date şi informaţii pe baza căreia se înregistrează, prelucrează şi
vehiculează date cu privire la evoluţia sistemului economic o reprezintă evidenţa economică.
Aceasta constituie o componentă a sistemului informaţional prin care se urmăreşte înregistrarea
şi controlul mijloacelor economice, a surselor de provenienţă a acestora şi a rezultatelor obţinute
în decursul unei perioade determinate (lună, an).
Evidenţa economică trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
 să fie organizată pe baza unor principii şi norme fundamentate ştiinţific;
 să asigure operativ şi eficient totalitatea informaţiilor necesare caracterizării activităţii;
 să fie clară, simplă, concisă, neîntreruptă şi să reflecte real fenomenele şi procesele
economice;
 să dispună de o metodologie proprie care să-i asigure un sistem unitar de indicatori în
concordanţă cu cei previzionaţi, în vederea comparării lor;
 să poată fi adaptată progresului continuu al activităţii economice.
Evidenţa economică este considerată ca un sistem unitar de reflectare şi înregistrare a
activităţii economice, în vederea cunoaşterii, urmăririi şi controlului pe bază de documente, sub
aspect cantitativ, calitativ şi valoric a fenomenelor, proceselor, activităţilor şi operaţiilor atât la
nivelul unei unităţi patrimoniale, cât şi a economiei naţionale în ansamblul său.
2.3.2. Formele evidenţei economice
În funcţie de natura datelor furnizate, modalitatea de obţinere şi prezentare a acestora,
evidenţa economică se prezintă sub trei forme: evidenţa operativă, evidenţa statistică şi evidenţa
contabilă.
a) Evidenţa operativă presupune urmărirea, înregistrarea şi controlul (operativ) permanent
al operaţiilor, fenomenelor şi proceselor economice în momentul şi la locul producerii lor. Cu
ajutorul acesteia se urmăreşte: nivelul aprovizionărilor, prezenţa la locul de muncă al
personalului, nivelul livrărilor, consumul de energie electrică, termică, etc.
Evidenţa operativă furnizează date pentru necesităţile curente ale unităţilor patrimoniale,
atât cantitativ cât şi valoric.
b) Evidenţa statistică. Statistica are ca obiect înregistrarea după criterii unitare a
fenomenelor social-economice de masă, grupând şi totalizând datele rezultate din înregistrări, în
vederea obţinerii unor indicatori care să caracterizeze fenomenele şi procesele economice de
ansamblu. Mijloacele de culegere, înregistrare, prelucrare şi prezentare a datelor cu ajutorul
evidenţei statistice sunt: tabelele, indicii, machetele, reprezentările grafice, etc.
Statistica foloseşte în înregistrările sale în special etalonul natural, dar şi etalonul valoric şi
uneori etalonul muncă. Fenomenele social-economice care fac obiectele evidenţei statistice sunt:
recensământul, anchetele, sondajele de opinie, etc.
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c) Evidenţa contabilă (contabilitatea). Este considerată formă principală a evidenţei
economice, deoarece înregistrează, urmăreşte şi controlează în mod permanent, pe bază de
documente, acele acte, fapte şi procese economice ce se pot exprima valoric.
Contabilitatea reflectă în baza unor înscrisuri, (documente justificative), existenţa, mişcarea
şi transformarea structurilor componente ale patrimoniului.
Evidenţa contabilă asigură reflectarea sistematică şi controlul existenţei şi mişcării
mijloacelor materiale şi băneşti, a surselor din care acestea provin precum şi a rezultatelor
activităţii, cuantificabile cu ajutorul etalonului monetar.
Din punct de vedere metodologic, evidenţa contabilă reprezintă un sistem unitar sub forma
unui circuit prin care se realizează procesul complex de reflectare şi sistematizare a informaţiilor
cu privire la fenomenele şi procesele ce fac parte din obiectul contabilităţii.
Ca trăsături distincte ale evidenţei contabile faţă de celelalte forme ale evidenţei economice
menţionăm:
 caracterul documentar al înregistrărilor, ceea ce înseamnă că la baza oricărui
fenomen, proces sau operaţie înregistrată în contabilitate, se află un înscris care va justifica
operaţia consemnată;
 folosirea obligatorie a etalonului valoric, impusă de procesul de sistematizare şi
generalizare a datelor;
 complexitatea şi diversitatea domeniilor în cadrul cărora îşi găseşte aplicabilitatea,
datorită posibilităţilor de agregare şi omogenizare a fenomenelor, proceselor, activităţilor şi
tranzacţiilor.
Între cele trei forme ale evidenţei economice există strânse corelaţii. Astfel: informaţiile
din evidenţa operativă, fie sunt preluate în mare măsură de evidenţa statistică şi prelucrate în
continuare, fie sunt corelate, confruntate şi controlate prin intermediul celor din evidenţa
contabilă. În acelaşi timp, informaţiile contabile sunt în cea mai mare parte preluate de evidenţa
statistică în vederea prelucrării lor ulterioare. Sub aspectul calităţii, caracteristic pentru
informaţiile furnizate statisticii de către contabilitate este faptul că acestea prezintă un anumit
grad de generalizare care facilitează obţinerea în continuare a indicatorilor statistici,
documentaţi, reali şi controlabili prin procedee proprii contabilităţii.
2.3.3. Etaloanele evidenţei economice
Exprimarea elementelor componente ale patrimoniului unei întreprinderi presupune
utilizarea unor unităţi de măsură care să facă posibilă prezentarea unitară a existenţei şi măsurii
acesteia. Practica economică cunoaşte mai multe categorii de etaloane ale evidenţei economice.
Considerăm cea mai semnificativă grupare a acestora, astfel: etaloane naturale, etaloane muncă
şi etaloane valorice.
Etalonul natural (cantitativ). Măsoară şi exprimă mijloacele economice în unităţile de
măsură specifice, cum sunt: m, t, l, buc, etc. Acestea variază în funcţie de proprietăţile fizice ale
elementelor patrimoniale.
Etalonul natural convenţional serveşte pentru măsurarea şi exprimarea cantitativă a mai
multor feluri de obiecte sau bunuri asemănătoare, utilizând ca unităţi de măsură o caracteristică
esenţială a unui bun stabilit convenţional ca fiind obiectul sau produsul etalon, de exemplu:
vapoare, capacitate 50 to, tractor 65 cp etc. Cu ajutorul acestor produse etalon, toate celelalte
sortimente se transformă în unităţi de măsură etalon ceea ce permite însumarea lor deşi ele nu
sunt bunuri strict omogene. Ele se omogenizează artificial sau convenţional.
Etalonul muncă. Exprimă volumul de muncă folosit în procesul de producţie sub forma de:
ore-muncă, zile-muncă, luni-muncă, etc.
Etalonul valoric (bănesc, monetar). Este utilizat pentru totalizarea şi generalizarea
bunurilor, proceselor, operaţiilor ce au loc la nivelul unor unităţi patrimoniale în decursul unei
perioade de timp; iniţial exprimate cu ajutorul etalonului natural sau muncă. Pentru exprimarea
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elementelor patrimoniale cu ajutorul etalonului valoric, se utilizează moneda naţională proprie
fiecărei ţări (leul, euro, dolarul, lira sterlină, etc.).
În România contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională (lei).
Etalonul valoric (monetar) permite totalizarea celor mai variate şi diversificate bunuri,
procese, activităţi, operaţii, printr-o exprimare omogenă (unitară), permiţând comparaţia între
elemente patrimoniale exprimate iniţial în unităţi de măsură naturale sau muncă.
Cu ajutorul etalonului monetar se realizează:
 generalizarea activităţilor;
 se determină cheltuielile, veniturile, rezultatele;
 se stabilesc costurile unitare, preţurile de vânzare, drepturile şi obligaţiile;
 se efectuează controlul activităţii desfăşurate atât la nivelul economiei naţionale în
ansamblu său cât şi la nivelul fiecărui agent economic.
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CAPITOLUL 3 OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII
3.1. Concepţii cu privire la obiectul contabilităţii
Contabilitatea, în calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, are un obiect propriu
de cercetare, deosebit de obiectul celorlalte ştiinţe. Dintotdeauna, la baza obiectului de studiu al
contabilităţii, a fost pus patrimoniul întreprinderii, aparţinând unei persoane fizice sau juridice.
Potrivit concepţiei juridice, prin patrimoniu se înţelege totalitatea bunurilor economice
aparţinând unei persoane fizice sau juridice, dobândite în cadrul relaţiilor de drepturi şi obligaţii.
Existenţa patrimoniului este condiţionată de două elemente interdependente:
 persoana fizică sau juridică, denumită subiect de drept, titular de patrimoniu sau
proprietar, care are în posesie bunurile şi îşi asumă drepturile şi obligaţiile aferente, şi
 relaţiile de drepturi şi obligaţii în cadrul cărora au fost procurate aceste bunuri
economice.
Un titular de patrimoniu poate deţine numai acele bunuri economice care au fost
procurate în cadrul relaţiilor de drepturi şi obligaţii, de unde rezultă ecuaţia generală a
echilibrului juridic al patrimoniului: BE = D + O
Bunurile economice (BE) ca obiecte de drepturi şi obligaţii formează averea, adică acea
parte a patrimoniului cu conţinut concret material, cu o determinare fizică şi o determinare
economică. Prin determinare fizică, în structura bunurilor economice se cuprind: bunuri
materiale (clădiri, construcţii, mijloace de transport, utilaje şi instalaţii, materii prime, materiale,
etc.), bunuri nemateriale sau necorporale (brevete de invenţii, concesiuni, programe informatice,
etc.) şi bunuri financiare (disponibilităţi în lei şi valută, titluri de participare, titluri de investiţie,
efecte de comerţ, etc.) adică mijloacele economice cu care întreprinderea îşi desfăşoară
activitatea. Prin determinare economică se înţelege că bunurile au valoare de utilitate care este
dată de faptul că ele au fost procurate de proprietar pentru că sunt utile acestuia în activitatea sa
şi au valoare, adică sunt evaluate şi exprimate în bani, deci pot fi vândute – cumpărate, pot fi
schimbate în cadrul circuitului marfă – bani.
Relaţiile de drepturi (D) reflectă situaţia în care titularul de patrimoniu (proprietarul) îşi
procură o parte din avere (BE) din surse proprii şi deci bunurile respective îi aparţin de drept, iar
partea respectivă din patrimoniu poartă denumirea de patrimoniu propriu.
Relaţiile de obligaţii (O) au în vedere situaţia în care titularul de patrimoniu (proprietarul)
îşi procură o parte din avere (BE) din surse împrumutate de la alte persoane fizice sau juridice, şi
deci bunurile respective nu îi aparţin de drept, echivalentul acestora trebuie restituit, fapt pentru
care partea corespunzătoare din patrimoniu poartă denumirea de patrimoniu străin.
Din punct de vedere contabil, patrimoniul trebuie considerat a fi o entitate cuprinzând
elemente materiale şi nemateriale care pot fi exprimate valoric şi care îşi pierd individualitatea
atunci când alcătuiesc o unitate indivizibilă.
Potrivit concepţiei economice, patrimoniul este fundamentat pe structurile de utilizări şi
resurse considerate a fi două mărimi egale din punct de vedere valoric, care pot fi scrise sub
forma unei egalităţi astfel:
UTILIZĂRI = RESURSE,
şi care poate fi numită ecuaţia echilibrului economic al patrimoniului.
Utilizările reprezintă modul concret de utilizare a resurselor în cadrul utilităţii
patrimoniale, adică sub forma diferitelor categorii de bunuri (mijloace) economice. Din acest
punct de vedere, utilizările sunt de trei feluri: utilizări permanente, utilizări curente şi utilizări
rezultat. Utilizările permanente, numite şi fixe sau stabile, cuprind bunurile (mijloacele)
economice ale întreprinderii cu durată de utilizare mai mare de un an, respectiv: clădiri,
construcţii, mijloace de transport, utilaje, instalaţii, terenuri, etc. Utilizările curente, numite şi
temporare, cuprind bunurile (mijloacele) economice care sunt utilizate într-un singur ciclu de
exploatare şi care necesită înlocuirea permanentă a acestora, respectiv: materii prime, materiale
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consumabile, bani, etc. Utilizările rezultat reprezintă pierderea calculată la sfârşitul exerciţiului
financiar.
Resursele reprezintă sursele de finanţare utilizate de proprietar pentru procurarea
mijloacelor economice de care are nevoie în activitatea sa. Resursele întreprinderii pot fi proprii,
străine sau rezultat. Resursele proprii sunt puse la dispoziţia întreprinderii de către proprietar şi
nu trebuie rambursate. Resursele străine sunt puse la dispoziţia întreprinderii de terţe persoane în
raport cu titularul de patrimoniu (bănci, furnizori, etc.), şi care urmează a fi restituite acestora la
un anumit termen care poate fi termen scurt mai mic de un an, sau pe termen lung de peste un an.
În funcţie de termenul lor de exigibilitate, resursele sunt de două feluri: permanente şi curente.
Resursele permanente sunt formate din resurse proprii şi resurse împrumutate pe termen lung.
Resursele curente sunt corespunzătoare datoriilor pe termen scurt. Resursele rezultat reprezintă
profitul calculat la închiderea exerciţiului financiar.
3.2. Procesele economice
Ansamblul mişcărilor şi transformărilor de mijloace şi surse economice ce au loc în cadrul
unei unităţi patrimoniale în vederea realizării obiectului său de activitate poartă denumirea de
proces economic.
Procesul complex de transformare a mijloacelor agentului economic cuprinde
următoarele faze:
Procesul de aprovizionare se referă la contractarea de către agentul economic a
materialelor şi mărfurilor necesare pentru buna desfăşurare a procesului de producţie, ce
urmează a fi achiziţionate de la furnizori. Contractele economice sunt documente cu conţinut
economic în care se prezintă date ce se referă la cantitatea, calitatea, preţul de livrare, modul de
livrare şi data livrării produselor contractate. Contractul economic este forţa probantă în justiţie
în cazul când nu se respecta cele prezentate în acesta. În cadrul acestui proces se efectuează
recepţia şi apoi achitarea facturilor şi a cheltuielilor de transport-aprovizionare.
Procesul de producţie reprezintă un ansamblu de operaţii ce se referă la: consumarea de
materii prime, materiale, obiecte de inventar, mijloace băneşti, mijloace fixe, precum şi forţa de
munca. În cadrul acestui proces intervin elementele de cheltuieli care ţin măsura consumului, ce
în final se concretizează în determinarea costului de producţie.
Procesul de desfacere se referă la operaţiile ce concură la vânzarea şi încasarea
producţiei şi mărfurilor. Acestea diferă de la un agent economic la altul în funcţie de
particularităţile producţiei şi cuprind în general: recepţionarea produselor fabricate şi eliberarea
lor din magazie, manipularea, transportul până la rampa de descărcare şi întocmirea
documentelor de expediţie şi facturarea lor. Toate aceste lucrări sunt finalizate în cadrul
agentului economic de către compartimentul desfacere care are un rol determinant în
valorificarea producţiei.
Procesul de repartiţie. Acumulările de bunuri materiale şi băneşti în procesele
reproducţiei lărgite au două destinaţii distincte: pentru consum imediat şi pentru dezvoltare.
Acumulările pentru consum sunt repartizate pe grupe de operaţii economice şi anume:
- salarizarea personalului;
- calculul şi vărsarea diferitelor categorii de impozite;
- plata taxelor şi tarifelor pentru serviciile prestate de terţi;
- determinarea profitului şi repartizarea acestuia conform prevederilor legale.
Evidenţiind desfăşurarea proceselor economice ce au loc în cadrul agentului economic,
contabilitatea defineşte de fapt, prin informaţiile furnizate, modul în care agentul economic îşi
desfăşoară activitatea sa tehnico-productivă sau comercială.
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3.3. Structuri patrimoniale de activ
3.3.1. Activele imobilizate
Activele imobilizate sunt constituite din bunuri şi valori de investiţii cu perioada de
utilizare mai mare de un an, ce participă la desfăşurarea mai multor circuite economice (un
circuit economic în prezentare sintetică înseamnă bani-marfă-bani, adică procesul de
aprovizionare, de producţie şi vânzare), nu se înlocuieşte după prima întrebuinţare, rămân în
folosinţa întreprinderii, nefiind destinate comercializării.
Din categoria imobilizărilor fac parte:
 imobilizările necorporale (nemateriale);
 imobilizările corporale (fizice);
 imobilizările financiare.
I. Imobilizările necorporale se prezintă sub forma unor documente cu valoare economică
şi juridică, care atestă drepturi asupra unor imobilizări pe termen lung.
Amortizarea activelor necorporale este, în general, limitată pe durata de 5 ani, cu excepţia
fondului comercial, care poate fi mai mare, dar fără a depăşi 20 de ani.
În structura imobilizărilor necorporale se cuprind:
 cheltuieli de constituire,
 cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete licenţe, mărci comerciale, drepturi şi
active similare,
 active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale,
 fondul comercial,
 alte active necorporale.
Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile efectuate pentru întocmirea actelor necesare de
înscriere a societăţii ca persoană juridică, cheltuieli cu prospectarea pieţei, emisiunea şi vânzarea
de acţiuni, cheltuieli de publicitate, etc.
Cheltuielile de dezvoltare cuprind resursele economice alocate pentru tehnologii noi,
produse noi şi investiţii, utile şi eficiente în raport cu activitatea viitoare a unităţii patrimoniale.
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare cuprind
cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea dreptului de exploatare a unui bun, activitate sau
serviciu, în cazul concesiunilor, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe, a unei mărci şi a altor
drepturi de proprietate industrială sau intelectuală.
Concesiunea este o convenţie prin care o persoană fizică sau juridică dobândeşte dreptul de
a exploata anumite servicii publice sau anumite bunuri aparţinând statului sau altor persoane.
Exploatarea acestora se face într-un anumit număr de ani prevăzut în convenţie, timp în care
trebuie plătită anual proprietarului o sumă numită redevenţă.
Brevetul este actul prin care se recunoaşte unei persoane dreptul exclusiv de a exploata un
anumit produs, al cărui autor este.
Licenţa este dreptul câştigat de o altă persoană de a exploata un brevet de invenţie prin
cumpărarea acestuia.
Marca de fabrică reprezintă sume investite de către întreprindere pentru a face ca produsele
ei să se deosebească de produsele similare ale altora.
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale se referă la prospectarea
resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural şi resurse similare, după ce entitatea a
obţinut drepturile legale de a explora într-o anumită zonă, precum şi determinarea fezabilităţii
tehnice şi a viabilităţii comerciale ale extracţiei resurselor minerale (cheltuieli cu achiziţia
drepturilor de a explora, cheltuieli cu studii topografice, geologice, geochimice şi geofizice etc.).
Fondul comercial reprezintă cheltuieli efectuate pentru menţinerea sau dezvoltarea
potenţialului de activitate al întreprinderii: clientela, vadul comercial, reputaţia, firma,
concurenţa, etc.
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Alte imobilizări necorporale cuprind o serie de active nenominalizate, cum sunt programele
informatice.
II. Imobilizările corporale cuprind bunurile materiale de folosinţă îndelungată în
activitatea unei întreprinderi, ce participă la mai multe cicluri de exploatare. Ele se găsesc sub
formă de terenuri şi mijloace fixe.
Terenurile se caracterizează prin aceea că au o durată de viaţă nelimitată în timp, fapt
pentru care ele nu sunt supuse amortizării. În contabilitate, terenurile sunt grupate în: terenuri şi
amenajări de terenuri. De menţionat că numai investiţiile efectuate pentru amenajările de terenuri
sunt supuse amortizării.
Mijloacele fixe sunt acele bunuri economice care în contabilitate sunt caracterizate prin
aceea că au o durată de folosinţă mai mare de un an şi o valoare mai mare decât limita stabilită
de lege.
Din grupa mijloacelor fixe fac parte următoarele categorii:
 construcţii;
 instalaţii tehnice și mijloace de transport;
 mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi
materiale şi alte active corporale;
 investiții imobiliare;
 active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale;
 active biologice productive.
Investitia imobiliară reprezintă un teren sau o clădire deținută de proprietar pentru a obține
venituri din chirii și/ sau pentru creșterea valorii acesteia.
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale: vehiculele şi instalaţiile de
forare.
Activele biologice productive: animalele de lapte, vița-de-vie, pomii fructiferi și copacii din
care se obțin lemn de foc, dar care nu sunt taiați.
Mijloacele fixe se amortizează potrivit normelor legale (Catalogul privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe).
Atât imobilizările necorporale, cât şi cele corporale, dacă sunt obţinute în cadrul
întreprinderii şi la sfârşitul exerciţiului financiar sunt neterminate, ele sunt evidenţiate separat în
grupa de imobilizări în curs de execuţie.
III. Imobilizările financiare cuprind valorile financiare investite de întreprindere pe
termen lung în patrimoniul altor societăţi sub formă de:
o titluri de participare;
o interese de participare;
o alte titluri imobilizate;
o creanţe imobilizate.
Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni şi alte titluri cu venit
variabil deţinute în capitalul altor societăţi comerciale, a căror deţinere pe termen lung este
considerată utilă societăţii şi permite exercitarea unei anumite influenţe sau a unui control în
gestiunea societăţilor emiţătoare de titluri. Acţiunile sunt hârtii de valoare care dau dreptul
cumpărătorului lor să primească o cotă parte din profitul obţinut sub formă de dividend.
Interesele de participare reprezintă drepturile deţinute pe termen lung de o întreprindere în
capitalul altei societăţi comerciale, în scopul garantării contribuţiei la activitatea întreprinderii
respective. Ele cuprind investiţii în întreprinderi asociate şi investiţii strategice. O participare de
10%-20% în capitalul altei societăţi este o investiţie strategică.
Alte titluri imobilizate reprezintă titlurile de valoare deţinute de o întreprindere, fără
intenţia de a participa la capitalul altor societăţi.
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Creanţele imobilizate includ creanţele legate de participaţii, împrumuturi acordate pe
termen lung şi alte creanţe imobilizate de natura depozitelor, garanţiilor şi cauţiunilor plătite.
Creanţele legate de participaţii sunt generate de împrumuturile acordate de întreprindere
unităţilor patrimoniale la care aceasta deţine titluri de participare. Împrumuturile acordate pe
termen lung sunt sumele acordate unor categorii de terţi, pe baza contractelor de împrumut,
pentru care unitatea patrimonială percepe dobânzi. Garanţiile şi cauţiunile depuse de unitatea
patrimonială la terţi constau din sume de bani sau titluri vărsate de aceasta în vederea garantării
bunei execuţii a unei obligaţii.
3.3.2. Activele circulante
Activele circulante reprezintă bunurile şi valorile economice existente în întreprindere
care se utilizează într-o perioadă scurtă de timp în activitatea acesteia şi, în general, participă la
un singur circuit economic, modificându-şi continuu forma în stadiile circuitului economic din
întreprindere, astfel:
 în stadiul de achiziţionare, mijloace circulante sub formă de bani se transformă în
mijloace circulante sub formă de stocuri de materii prime şi materiale;
 în stadiul de exploatare, stocurile de materii prime şi materiale se transformă în
stocuri de semifabricate şi produse finite;
 în stadiul de desfacere, stocurile de semifabricate şi produse finite sunt vândute
clienţilor, operaţie care generează drepturi de creanţă asupra acestora, care după încasare se
transformă din nou în mijloace băneşti.
Activele circulante se grupează astfel:
 stocuri;
 creanţe;
 investiţii pe termen scurt;
 disponibilităţi băneşti.
I. Stocurile reprezintă ansamblul bunurilor din cadrul întreprinderii deţinute fie pentru a
fi vândute în aceeaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de producţie, fie pentru a fi
consumate la prima lor utilizare. În structura stocurilor se cuprind:
o materiile prime şi materialele consumabile;
o stocuri în curs de aprovizionare,
o producţia în curs de execuţie;
o produse;
o stocuri aflate la terţi;
o active biologice de natura stocurilor,
o mărfuri şi
o ambalaje.
Stocurile de materii prime şi materialele consumabile includ: materiile prime, materialele
consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar.
Materiile prime sunt destinate utilizării în procesul de producţie, participă
direct la generarea produselor, regăsindu-se în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor
iniţială, fie transformată.
Materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat,
piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile) sunt
destinate utilizării în procesul de producţie şi participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de
exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit.
Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu o valoare mai mică
decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de
folosinţă sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile
13

asimilate acestora (echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, îmbrăcămintea specială,
mecanismele, dispozitivele, verificatoarele, aparatele de măsură şi control, matriţele folosite la
executarea anumitor produse şi alte obiecte similare).
Stocurile in curs de aprovizionare cuprind stocurile pentru care s-au transferat riscurile si
beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.
includ:
o Materii prime in curs de aprovizionare,
o Materiale consumabile in curs de aprovizionare,
o Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare,
o Active biologice de natura stocurilor in curs de aprovizionare,
o Marfuri in curs de aprovizionare,
o Ambalaje in curs de aprovizionare.
Producţia în curs de execuţie reprezintă producţia care nu a parcurs toate fazele (stadiile)
de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi
recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. Se includ, de asemenea, lucrările, serviciile în
curs de execuţie.
Produsele sunt bunuri reprezentate de semifabricate, produse finite, produse reziduale şi
diferenţe de preţ la produse.
Semifabricatele sunt produsele care nu au parcurs toate fazele de fabricaţie prevăzute de
procesul tehnologic. Procesul tehnologic a fost terminat într-o fază, urmând ca bunurile obţinute
să fie vândute în această stare sau trecute într-o nouă fază a procesului tehnologic pentru a fi
finisate.
Produsele finite sunt produsele care au parcurs toate fazele de fabricaţie prevăzute de
procesul tehnologic al întreprinderii, fiind depozitate în vederea vânzării către terţi.
Produsele reziduale sunt produsele rezultate din procesul de fabricaţie, care nu corespund
controlului tehnic de calitate şi care pot avea o altă destinaţie: rebuturi, materiale recuperabile,
deşeuri.
Stocurile aflate la terţi cuprind diverse categorii de bunuri ale întreprinderii, care la un
moment dat nu se găsesc în întreprindere, fiind trimise la alte unităţi sau persoane pentru a fi
prelucrate sau păstrate.
Active biologice de natura stocurilor se referă la cultivarea plantelor și la creșterea
animalelor vii, la recolta produsă de activele imobilizate biologice, destinată comercializării sau
înglobării în produsul finit.
Mărfurile sunt bunuri cumpărate sau obţinute din procesul de producţie, care urmează a fi
vândute altor unităţi sau persoane.
Ambalajele sunt bunuri utilizate în scopul protecţiei pe timpul transportului sau
depozitării diverselor active.
II. Creanţele (numite şi valori în curs de decontare) reprezintă valorile avansate
temporar de întreprindere terţilor (persoane fizice sau juridice) pentru care urmează să primească
un echivalent (o sumă de bani sau un serviciu). Persoanele fizice şi juridice care au beneficiat de
o valoare avansată urmând să dea echivalentul corespunzător sunt denumite generic debitori.
Debitorii întreprinderii sub forma creanţelor din vânzări de bunuri şi prestări de servicii proprii
activităţii de exploatare a întreprinderii sunt delimitaţi prin: clienţi şi conturi asimilate.
În structura creanţelor se includ:
o creanţe comerciale;
o creanţe în cadrul grupului;
o creanţe din interese de participare;
o alte creanţe şi
o creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat.
a) Creanţele comerciale sunt cele mai semnificative fiind compuse din creanţele faţă de
clienţi şi efecte de primit.
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Clienţii includ creanţele rezultate din bunurile vândute, lucrările executate, serviciile
prestate, a căror contravaloare urmează a se încasa ulterior.
Efectele de primit sunt titlurile negociabile sub formă de cambie, bilet la ordin, cec, etc.,
care atestă existenţa unei creanţe în cadrul relaţiilor comerciale ce va fi încasată pe termen scurt,
de obicei până la 90 de zile.
Cambia sau trata este o hârtie de valoare prin care o persoană fizică sau juridică în
calitate de creditor dispune unui debitor al său să-i plătească lui sau altei persoane o anumită
sumă, la o anumită dată şi într-un anumit loc.
Biletul la ordin reprezintă o hârtie de valoare prin care o persoană fizică sau juridică în
calitate de debitor dispune din proprie iniţiativă să plătească unui creditor al său o anumită sumă,
la o anumită dată şi într-un anumit loc.
Cecul reprezintă un document prin care un “trăgător” – emitentul, dă ordin unui tras –
banca sa, de a plăti la vedere unui beneficiar o sumă determinată.
b) Creanţele în cadrul grupului sunt generate de relaţiile de decontare între
societatea-mamă (o întreprindere care are una sau mai multe filiale) şi filialele ei (întreprinderi
controlate de societatea-mamă).
c) Creanţele din interese de participare reprezintă creanţele generate de relaţiile de
decontare ale întreprinderii cu întreprinderile asociate (asupra cărora se
exercită o influenţă semnificativă).
d) Alte creanţe sunt reprezentate de creanţele generate de relaţiile de decontare ale
întreprinderii cu personalul, bugetul statului, alte organisme publice,
asigurările sociale, protecţia socială, debitori diverşi etc.
e) Creanţele privind capitalul subscris şi nevărsat sunt reprezentate de creanţele generate
de relaţiile întreprinderii cu acţionarii săi, referitoare la subscrierile de capital social efectuate şi
nedepuse.
III. Investiţiile pe termen scurt (numite şi titluri de plasament sau valori de trezorerie)
reprezintă valorile financiare investite de întreprindere pentru cumpărarea de acţiuni, obligaţiuni
şi alte titluri de valoare, în vederea revânzării lor pentru obţinerea unui câştig imediat din
diferenţele de preţuri, sau pentru anularea acestora în vederea reducerii capitalului social, sau a
obligaţiilor privind împrumuturile pe bază de obligaţiuni.
Obligaţiunea este un instrument financiar de credit, purtător de dobândă, care reprezintă
o datorie pe termen lung, emisa de autorităţile publice sau de corporaţii. Emitentul plăteşte
dobânda la intervale de timp specificate (de regula semestrial) si răscumpăra obligaţiunile atunci
când împrumutul este programat sa fie rambursat, adică la data scadentei sau mai devreme, la
data răscumpărării.
IV. Disponibilităţile băneşti sunt reprezentate de valorile care îmbracă efectiv forma de
bani, fiind separate disponibilităţile în valută de cele în lei. În structura disponibilităţilor se
includ:
o conturi la bănci;
o casa;
o acreditive.
Conturile la bănci se referă la cecuri de încasat, disponibilităţi în lei şi valută şi sume în
curs de decontare. Disponibilităţile sau depozitele aflate în conturile bancare pot funcţiona în
mod curent sau la termen.
Casa reprezintă disponibilităţile băneşti aflate în casieria întreprinderii în lei şi în devize
şi sub forma altor valori (timbre fiscale şi poştale, bilete de tratament şi odihnă, tichete şi bilete
de călătorie etc.).
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Acreditivele sunt deschise de întreprindere la bănci şi reprezintă sume rezervate în
vederea achitării unor obligaţii faţă de anumiţi furnizori de bunuri şi servicii pe măsura
îndeplinirii condiţiilor aferente acreditivelor.
3.3.3. Cheltuieli în avans
Cheltuielile în avans reprezintă valorile ce asigură alocarea pentru fiecare exerciţiu
financiar numai a cheltuielilor care îi sunt proprii. Cheltuielile înregistrate în avans sunt sume de
bani achitate în cursul exerciţiului curent, dar care se referă la servicii care vor fi primite în
cursul exerciţiului următor, când vor fi recunoscute drept cheltuieli (de exemplu, chirii,
abonamente, prime de asigurare plătite în avans, dobânzi aferente contractelor de leasing, etc.).
3.4. Structuri patrimoniale de pasiv
3.4.1. Criterii de stabilire a conţinutului şi structurii pasivului
Conţinutul şi structura pasivului sunt stabilite în baza a două criterii:
 formarea surselor de finanţare şi
 gradul de exigibilitate al surselor de finanţare.
Formarea surselor de finanţare a activelor patrimoniale are loc în momentul înfiinţării
întreprinderii şi pe parcursul funcţionării acesteia. Sursele de finanţare pot fi proprii şi străine.
Sursele proprii sunt formate din capitalul propriu asigurat de către proprietari prin aport
la societate şi alte elemente de capitaluri proprii create pe parcursul funcţionării acesteia pe calea
autofinanţării (rezerve, fonduri, etc.).
Sursele străine sunt asigurate de terţe persoane în raport cu titularul de patrimoniu
(principalele surse împrumutate sunt procurate de la bănci sub forma creditelor bancare) şi
trebuie restituite la termenele stabilite; pentru folosirea acestora, plătindu-se dobândă.
Exigibilitatea surselor de finanţare se referă la termenul lor de decontare. Acest termen,
în cazul capitalului propriu, operează în momentul lichidării patrimoniului, iar în cazul datoriilor,
termenul de decontare poate fi mai mare sau mai mic decât exerciţiul financiar (datorii pe termen
lung, de peste un an şi datorii pe termen scurt, de sub un an).
În funcţie de gradul de exigibilitate sursele de finanţare pot fi: surse permanente şi surse
curente.
Sursele permanente sunt formate din surse proprii şi surse străine pe termen lung.
Sursele curente sunt corespunzătoare datoriilor pe termen scurt.
3.4.2. Categorii de surse cuprinse în structura pasivului
Conform normelor contabile româneşti, în structura pasivului se cuprind următoarele
categorii de surse, aşezate în ordinea crescătoare a exigibilităţii lor:
 capital şi rezerve;
 provizioane;
 datorii;
 venituri în avans.
A. Capitalul şi rezervele (numit şi capital propriu) reprezintă sursele de finanţare stabile
de care dispune o întreprindere. Alături de datoriile pe termen lung, capitalurile proprii fac parte
din categoria capitalurilor permanente.
În structura capitalului propriu se cuprind:
o capital;
o prime de capital;
o rezerve din reevaluare;
o rezerve;
o rezultatul reportat şi
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o rezultatul exerciţiului.
I. Capitalul este reprezentat de aportul în bani sau bani şi natură al proprietarilor.
Capitalul se diferenţiază în capitalul subscris nevărsat şi capitalul subscris vărsat.
Capitalul subscris nevărsat reprezintă capitalul pe care proprietarii s-au angajat să-l pună
la dispoziţia întreprinderi;
Capitalul subscris vărsat reprezintă partea din capitalul subscris care a fost, fizic, depusă
de către proprietari la dispoziţia întreprinderii.
Capitalul se constituie la înfiinţarea întreprinderii, se modifică pe parcursul desfăşurării
activităţii, prin creşteri sau micşorări de capital şi se lichidează o dată cu desfiinţarea
întreprinderii.
II. Primele de capital reprezintă surse generate de operaţii de creştere a capitalului prin
noi emisiuni de acţiuni, fuziune sau aport în natură. Primele de emisiune şi de aport în natură se
creează ca diferenţă între preţul de emisiune al noilor acţiuni (mai mare) şi valoarea nominală a
acţiunilor (mai mică). Noile acţiuni emise trebuie să aibă aceeaşi valoare nominală, pentru a
conferi acţionarilor aceleaşi drepturi.
III. Rezervele din reevaluare reprezintă plusurile de valoare create prin reevaluarea
activelor imobilizate, ca diferenţă dintre valoarea (mai mare) rezultată în urma acestei operaţiuni
şi valoarea înregistrată în contabilitate a elementelor de
activ (mai mică). Rezervele din reevaluare constituite pot fi utilizate pentru creşterea capitalului
sau alte destinaţii stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.
IV. Rezervele sunt surse constituite anual din profitul întreprinderii, în limitele prevăzute
de reglementările în vigoare, de statutele societăţilor comerciale sau conform deciziei adunării
generale a acţionarilor sau asociaţilor.
V. Rezultatul reportat reprezintă rezultatul financiar sau partea din rezultat a cărei
afectare financiară a fost amânată de adunarea generală a acţionarilor. Rezultatul reportat poate fi
pozitiv, în cazul beneficiilor nerepartizate, sau negativ, adică pierderi constatate la închiderea
exerciţiilor anterioare, neacoperite încă din punct de vedere financiar.
VI. Rezultatul exerciţiului poate fi favorabil, caz în care reprezintă un profit şi o sursă
proprie de finanţare până în momentul repartizării lui pe destinaţiile legale sau statutare sau
poate fi nefavorabil, caz în care reprezintă o pierdere ce trebuie acoperită.
B. Provizioanele reprezintă surse proprii de finanţare a pierderilor probabile de valoare a
elementelor patrimoniale ca urmare a riscului şi incertitudinii în activitatea economică a
întreprinderilor. Aceste provizioane se constituie pentru cheltuieli care devin exigibile în
perioadele următoare, de exemplu: litigii, garanţii acordate clienţilor, impozite, etc.
C. Datoriile (numite şi capital străin) sunt sursele de finanţare externe puse la dispoziţia
întreprinderii de bănci sau alte instituţii financiare, de furnizori, de terţi pentru care
întreprinderea trebuie să acorde o prestaţie sau un echivalent valoric.
Datoriile funcţionează din momentul naşterii obligaţiilor faţă de terţi şi până în momentul
rambursării (în cazul creditelor) şi plăţii lor (în cazul datoriilor generate de relaţiile de
decontare). În structura datoriilor se includ:
o împrumuturi şi datorii asimilate;
o datorii comerciale;
o datorii în cadrul grupului;
o datorii din interese de participare;
o alte datorii.
Împrumuturile şi datoriile asimilate reprezintă datoriile financiare ale întreprinderii
privind:
o împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni şi
o credite bancare pe termen lung primite de la bănci şi alte instituţii financiare.
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Împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni reprezintă surse financiare pe termen lung
asigurate prin vânzarea de titluri de credit negociabile către public, de regulă, prin intermediul
unor instituţii financiare. Aceste împrumuturi sunt divizate în părţi egale, numite obligaţiuni,
rambursabile la termen sau eşalonat şi purtătoare de dobânzi.
Creditele primite de la bancă şi alte instituţii includ creditele pe termen lung şi creditele
pe termen scurt (credite de trezorerie). Aceste credite sunt generatoare de dobânzi şi garantate cu
activele întreprinderii.
Datoriile comerciale reprezintă datorii ale întreprinderii create în cadrul relaţiilor de
decontare cu furnizorii pentru achiziţionări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii.
În structura lor se include:
o furnizori şi
o efecte de plătit.
Furnizorii desemnează datoriile întreprinderii echivalente valorii bunurilor, lucrărilor şi
serviciilor primite de la terţi.
Efectele de plătit reprezintă titlurile de valoare care atestă obligaţia de plată a
întreprinderii în cadrul relaţiilor de decontare cu furnizorii.
Datoriile în cadrul grupului reprezintă obligaţiile datorate societăţilor din cadrul
grupului în relaţiile de decontare ale societăţii-mamă cu filialele.
Datoriile din interese de participare reprezintă datoriile generate din relaţiile de
decontare ale întreprinderii cu societăţile asociate.
Alte datorii reprezintă datoriile fiscale, salariale, sociale ale întreprinderii faţă de bugetul
statului (impozite şi taxe), faţă de personalul angajat (salariile şi alte drepturi asimilate), faţă de
asigurările sociale (contribuţia la asigurările sociale), faţă de asociaţi (capital de rambursat,
dividende de plată), faţă de creditori diverşi etc.
D. Veniturile în avans reprezintă valorile ce asigură alocarea pentru fiecare exerciţiu
financiar numai a veniturilor care îi sunt proprii. Veniturile înregistrate în avans sunt sumele
încasate în cursul exerciţiului, în contul unor servicii care vor fi prestate în cursul exerciţiului
următor, când vor fi recunoscute ca venituri (de exemplu, chirii, abonamente încasate în avans).
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CAPITOLUL 4. DOCUMENTELE CONTABILE
4.1. Noţiunea, şi importanţa documentelor contabile
Contabilitatea se caracterizează prin fundamentarea şi justificarea datelor ei pe bază de
acte scrise. Nici o operaţie economică nu se poate înregistra în contabilitate fără un act scris în
care să fie consemnată operaţia economică respectivă. Documentaţia, ca procedeu al metodei
contabilităţii este acţiunea de culegere şi consemnare în documente a datelor privitoare la
operaţiile economice dintr-o unitate patrimonială, în momentul şi la locul efectuării lor.
Documentele justificative trebuie întocmite în conformitate cu normele în vigoare,
elaborate în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.
Completarea unui document justificativ trebuie să se facă în mod citeţ, clar şi succint fără
ştersături sau corecturi şi fără a se lăsa spaţii între operaţiile înscrise, completându-se toate
rubricile.
Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor
după data de întocmire sau de intrare în unitate şi sistematic în conturi sintetice şi analitice.
Importanţa documentelor:
 prin datele pe care le conţin, documentele fac dovada înfăptuirii operaţiilor
consemnate şi în acelaşi timp constituie izvorul informaţiilor contabile, statistice, operative.
Stând la baza înregistrărilor în contabilitate, documentele au o influenţă nemijlocită asupra
exactităţii datelor contabile, asupra organizării contabilităţii şi operativităţii obţinerii
informaţiilor contabile;
 documentele îndeplinesc un rol deosebit în exercitarea controlului economic şi
financiar, fiind un mijloc de depistare al cheltuielilor nelegale, al lipsurilor şi sustragerilor şi de
stabilire a răspunderii materiale a persoanelor vinovate;
 documentele contabile prezintă importanţă juridică, respectiv în caz de litigiu sunt
folosite ca probă în justiţie în vederea stabilirii adevărului.
În conformitate cu Legea Contabilităţii „orice operaţiune economico-financiară se
consemnează în momentul efectuării ei, într-un document care stă la baza înregistrărilor în
contabilitate dobândind calitatea de document justificativ”. Documentele justificative care stau la
baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat
şi aprobat precum şi a acelor care le-au înregistrat în contabilitate.
Documentele contabile care servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în
contabilitate a operaţiilor consemnate în documentele justificative trebuie să cuprindă elemente
cu privire la:
 felul, numărul şi data documentului justificativ;
 sumele corespunzătoare operaţiilor efectuate;
 conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare:
 semnăturile pentru întocmire şi verificare.
Documentele justificative întocmite stau la baza înregistrărilor în jurnale, fişe şi alte
documente contabile.
4.2. Clasificarea documentelor
Documentele pot fi grupate şi în funcţie de următoarele criterii.
a) După natura, destinaţia şi felul operaţiilor, evenimentelor şi tranzacţiilor pe care le reflectă:
 documente privind constituirea şi modificarea capitalurilor întreprinderii (statutul
societăţii, actul constitutiv, hotărârea AGA, etc.);
 documente privind activele imobilizate, stocurile şi producţia în curs de execuţie
(contractul de vânzare-cumpărare, factura, bonul de mişcare, nota de recepţie, bonul de consum,
fişa de magazie, etc.);
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 documente privind relaţiile cu furnizorii, clienţii, bugetul statului şi alte organisme
publice şi private (factura, ordinul de plată, declaraţii de impozite, taxe, deconturi, etc.);
 documente privind salariile şi relaţiile cu salariaţii (ştatul de salarii, lista de avans
chenzinal, liste de plată, pontaje, fişe fiscale, etc.);
 documente privind încasările şi plăţile (chitanţa, dispoziţia de încasare/plată,
monetarul, extrasul de cont, registrul de casă, foaia de vărsământ, CEC-ul, etc.);
 documente privind cheltuielile (calculaţia costurilor), veniturile şi rezultatele
financiare (situaţii de calcul, ştatul de salarii, raportul de producţie, etc.).
b) După funcţiile şi rolul pe care îl îndeplinesc în reflectarea evenimentelor şi tranzacţiilor:
 documente de dispoziţie, consemnează ordinul de efectuare a unei operaţii, tranzacţii,
activităţi (comanda, dispoziţia de livrare, dispoziţia de încasare/plată, etc.);
 documente de execuţie, reflectă efectuarea unei operaţii sau proces economic, servind
ca bază în efectuarea înregistrărilor contabile (chitanţa, factura, bonul de vânzare, etc.)
 documente mixte, care îmbină caracteristicile celorlalte tipuri de documente, de
exemplu: dispoziţia şi execuţia (bonul de consum, etc.);
 documente contabile, reflectă operaţiuni ce produc modificări ale nivelului activelor,
datoriilor, capitalurilor proprii, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor perioadei (nota de
contabilitate, registrul jurnal, registrul inventar, registrul cartea mare, fişa de cont pentru
operaţiuni diverse, etc.);
 documente de sinteză şi raportare contabilă, denumite situaţii financiare anuale
(bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor
capitalului propriu şi notele explicative).
c) După sfera de cuprindere şi circuitul realizat:
 documente care circulă numai între compartimentele funcţionale ale întreprinderii,
neafectând relaţiile cu terţii (nota de transfer-predare-restituire, fişa de magazie, raportul de
gestiune, registrul de casă, bonul de consum, etc.);
 documente care reflectă relaţiile întreprinderii cu terţii (furnizori, clienţi, etc.)
circulând în afara compartimentelor proprii, adică în exterior (factura, chitanţa, ordinal de plată,
CEC-ul, etc.).
d) După stadiul şi gradul de agregare a operaţiilor consemnate:
 documente primare, consemnează operaţiile, evenimentele şi tranzacţiile, pentru prima
dată în momentul şi la locul producerii lor (chitanţa, nota de recepţie, etc.);
 documente centralizatoare, grupează şi sistematizează operaţii şi tranzacţii de acelaşi
fel, ce prezintă aceeaşi natură şi conţinut economic, fiind întocmite pe baza documentelor
primare (registrul de casă, jurnalul privind vânzările, borderoul de vânzări, raportul de gestiune,
etc.).
4.3. Verificarea şi corectarea erorilor din documentele justificative şi contabile
În vederea înregistrării în contabilitate, documentele justificative sunt supuse verificării
sub trei aspecte: al formei, al calculelor şi de fond.
a) Verificarea formei presupune cercetarea modului în care au fost completate
documentele, verificându-se dacă:
 s-a folosit documentul corespunzător operaţiei consemnate;
 au fost completate toate rubricile, conform cerinţelor impuse de operaţia economicofinanciară;
 documentul este autentic şi corect întocmit;
 conţine vizibil semnătura de întocmire, ştampila şi semnătura conducătorului unităţii.
b) Verificarea calculelor, presupune un control detaliat asupra corectitudinii calculelor
efectuate în cadrul documentelor justificative, verificare realizată de compartimentul de
contabilitate.
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c) Verificarea de fond are în vedere: legalitatea; realitatea datelor; necesitatea;
oportunitatea operaţiilor, evenimentelor şi tranzacţiilor consemnate.
Erorile constatate cu ocazia verificării documentelor justificative se corectează astfel:
 în cazul operaţiunilor care implică primirea, eliberarea sau justificarea numerarului
sau a altor documente pentru care normele în vigoare prevăd restricţii, documentul greşit se
anulează şi rămâne în carnetul respectiv, cu excepţia ordinului de deplasare (delegaţie), pe baza
căruia se primeşte sau se restituie diferenţa între cheltuielile efective de deplasare şi avansul
acordat;
 în cazul celorlalte documente corectarea se realizează prin tăierea cu o linie a textului
sau a cifrei greşite pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra se scrie cifra sau textul corect,
menţionându-se data efectuării corecturii şi semnându-se de persoana care a întocmit şi corectat
documentul justificativ.
Pentru confirmarea unor erori semnificative este necesară ştampila unităţii şi semnătura
conducătorului acesteia.
4.4. Clasarea, păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi contabile
Clasarea este operaţiunea de grupare, aranjare şi îndosariere a documentelor justificative
şi contabile în funcţie de anumite criterii care să permită o bună păstrare dar şi să facă posibilă
descoperirea cu uşurinţă la nevoie. Documentele clasate în dosare, bibliorafturi, etc., se
numerotează şi se trec în ordine într-un nomenclator la începutul fiecărui dosar.
Clasarea documentelor poate fi:
 provizorie, realizată în timpul anului prin păstrarea documentelor în cadrul birourilor şi
compartimentelor funcţionale până la rezolvarea definitivă a acestora;
 definitivă, se realizează după expirarea exerciţiului financiar, când după rezolvarea
completă a documentelor, acestea se predau arhivei generale.
Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, au
obligaţia păstrării in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile,
precum si a documentelor justificative care stau la baza înregistrării in contabilitate.
Păstrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile se face la domiciliul fiscal
sau la sediile secundare, după caz. Registrele si documentele justificative si contabile se pot
arhiva, in baza unor contracte de prestări de servicii, cu titlul oneros, de către alte persoane
juridice romane, care dispun de condiţii corespunzătoare. Şi in acest caz, răspunderea privind
arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau
altei persoane care are obligaţia gestionarii unităţii beneficiare (care a încredinţat documentele
spre arhivare).
Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt obligate, la
cerere, sa prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate. Organele de control ale
Ministerului Finanţelor Publice pot interzice arhivarea registrelor, a documentelor justificative si
contabile si in alte locaţii decât la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, daca considera ca
acestea nu sunt păstrate corespunzător.
Termenul de păstrare a registrelor si a documentelor justificative si contabile este de 10
ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar in cursul căruia au fost întocmite, cu
excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani.
Arhivarea documentelor justificative si contabile se face în conformitate cu prevederile
legale si cu următoarele reguli generale:
 documentele se grupează in dosare, numerotate și şnuruite;
 gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecărui
exerciţiu financiar la care se refera acestea. in cazul fuziunii sau al lichidării societăţii,
documentele aferente acestei perioade se arhivează separat;
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 dosarele conţinând documente justificative si contabile se păstrează in spatii
amenajate in acest scop, asigurate împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu
mijloace de prevenire a incendiilor;
 evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta, potrivit
legii, in care sunt evidenţiate dosarele si documentele intrate in arhiva, precum si mişcarea
acestora in decursul timpului.
Eliminarea din arhiva a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat se face
de către o comisie sub conducerea administratorului sau ordonatorului de credite, după caz. În
aceasta situaţie se întocmeşte un proces-verbal si se consemnează scăderea documentelor
eliminate din Registrul de evidenta al arhivei.
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CAPITOLUL 5 BILANȚUL CONTABIL ȘI CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
5.1. Definirea, conţinutul şi modelul bilanţului contabil
Bilanţul este procedeul specific contabilităţii care reflectă în expresie valorică, la un
moment dat, mijloacele economice şi sursele lor de finanţare, precum şi rezultatele obţinute ca
urmare a investirii, consumării şi reproducţiei capitalului.
Etimologic, cuvântul bilanţ corespunde noţiunii de cântar cu două talere, presupuse a se
afla în echilibru permanent. De la prima definiţie dată „cântar al averii în corelaţie cu sursele sale
de dobândire”, bilanţul a făcut obiectul unor preocupări permanente, practice şi teoretice. Cea
mai importantă calitate a sa este aceea de procedeu folosit în explicarea şi definirea partidei
duble. Dubla reprezentare a patrimoniului se realizează cu ajutorul bilanţului prin intermediul
categoriilor specifice contabilităţii: activul şi pasivul.
Activul bilanţului cuprinde mijloacele economice (utilizările), precum şi rezultatul
negativ obţinut sub forma pierderilor. Pasivul bilanţului reflectă sursele de provenienţă a
mijloacelor economice (resursele), în cadrul procesului de reproducţie a patrimoniului şi
rezultatul pozitiv obţinut sub forma profitului (beneficiului). În forma cea mai generală modelul
de bilanţ se prezintă astfel:
BILANŢ CONTABIL
întocmit la 31 XII
ACTIV (UTILIZĂRI)
PASIV (RESURSE)
A. Elemente de mijloace economice ale A. Elemente de surse de finanţare a
întreprinderii în expresie valorică
mijloacelor economice în expresie valorică
B. Pierderi
B. Profit (beneficiu)
Gruparea şi sistematizarea elementelor de activ şi pasiv se fac în funcţie de concepţia
teoretică care stă la baza fundamentării lor, respectiv, concepţia juridică, concepţia economică şi
concepţia financiară.
a) Potrivit concepţiei juridice activul reflectă bunurile economice ca obiecte de drepturi şi
obligaţii, iar pasivul reflectă drepturile şi obligaţiile titularului de patrimoniu.
Transpuse în limbaj contabil, în bilanţ, activul grupează bunuri reale de diferite categorii
(construcţii, mijloace de transport, materii prime, materiale consumabile, bani, etc.) şi creanţe,
adică drepturi asupra diverselor persoane fizice sau juridice, iar pasivul reflectă capitalul propriu
( care aparţine de drept proprietarilor) şi datoriile sau obligaţiile faţă de terţe persoane pentru
capitalul împrumutat. Activul şi pasivul, componente ale bilanţului, pun în evidenţă corelaţia
valorică dintre bunurile economice şi drepturile şi obligaţiile cu valoare economică ale titularului
de patrimoniu, astfel:
Be = Dr +O sau
A=P
Un titular de patrimoniu nu poate avea mai multe bunuri economice decât atâtea câte au
fost procurate în cadrul raporturilor de drepturi (din surse proprii) şi obligaţii sau datorii (din
surse împrumutate).
b) Potrivit concepţiei economice, activul reflectă modul de utilizare a capitalului în
activitatea întreprinderii sub forma diferitelor categorii de bunuri, iar pasivul reflectă modul de
procurare al capitalului.
Activul şi pasivul grupează şi sistematizează elementele patrimoniale astfel:
 cu durată de existenţă şi funcţionare a acestora în cadrul întreprinderii mai mare de un
an: în investiţii şi finanţări;
 şi cu durata mai mică de un an în: active curente şi datorii curente.
Activul şi pasivul, componente ale bilanţului pun în evidenţă corelaţia valorică dintre
utilizări şi resurse, astfel: U = R , respectiv: A = P.
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c) Potrivit concepţiei financiare, activul şi pasivul sunt structuri specifice categoriei
financiare de fonduri. Activul reprezintă valorile economice în care s-au investit fondurile
întreprinderii, iar pasivul arată cum s-a făcut finanţarea acestor fonduri, din surse proprii sau
împrumutate.
Bilanţul întocmit conform concepţiei financiare grupează şi sistematizează mulţimea
elementelor patrimoniale în funcţie de gradul de lichiditate al activelor şi de gradul de
exigibilitate al pasivelor.
Lichiditatea mijloacelor economice se referă la termenul în care un bun economic se
transformă în bani în timpul circuitului său.
Exigibilitatea surselor de finanţare se referă la termenul lor de rambursare în cazul
finanţărilor, sau la termenul de plată în cazul datoriilor curente.
Contabilitatea combină cele trei concepte, astfel că bilanţul contabil, în activ grupează şi
sistematizează elementele de mijloace economice după destinaţia lor şi după gradul de
lichiditate, iar în pasiv grupează şi sistematizează sursele de finanţare după modul lor de formare
şi după gradul de exigibilitate.
Un element din activul şi din pasivul bilanţului poartă denumirea de post de bilanţ.
Ordonarea posturilor în bilanţ se face, de regulă în funcţie de criteriul lichidităţii activelor şi cel
al exigibilităţii pasivelor. În cadrul activului, posturile de activ sunt ordonate în funcţie de
destinaţia mijloacelor economice şi gradul de lichiditate şi sunt grupate în: active imobilizate,
active circulante şi active de regularizare. La rândul lor, activele imobilizate sunt grupate în
imobilizări corporale, imobilizări necorporale şi imobilizări financiare. Activele circulante sunt
grupate în funcţie de forma pe care o îmbracă în cadrul întreprinderii în: mijloace circulante
materiale, stocuri sau active de exploatare; active circulante în decontare sau creanţe; şi active
circulante băneşti sau active de trezorerie.
În cadrul pasivului, posturile sunt grupate în funcţie de căile de formare a surselor de
finanţare (proprii şi străine) şi de gradul lor de exigibilitate (surse permanente şi surse curente).
Aşezarea posturilor în activul bilanţului se face, în general, în ordine crescătoare a
lichidităţii activelor, începând cu cele de imobilizări şi terminând cu posturile de disponibilităţi
care îmbracă forma de bani lichizi. Aşezarea posturilor în pasivul bilanţului este, de regulă, în
ordine crescătoare a exigibilităţii surselor de finanţare, începând cu capitalurile care sunt surse
permanente şi terminând cu datoriile curente pe termen scurt.
Practica mondială cunoaşte două forme de bilanţ:
 modelul orizontal de bilanţ, sub formă de tabel, cu două părţi alăturate, partea stângă
numită ACTIV şi partea dreaptă numită PASIV,
 modelul bilanţului vertical, sub formă de listă.
Ambele scheme de bilanţ au la bază ecuaţia fundamentală a contabilităţii: ACTIV = PASIV
În România se practică modelul bilanţului vertical sau listă, ce are la bază ecuaţia generală
de echilibru a patrimoniului sub forma:
ACTIV – DATORII = CAPITALURI PROPRII (SITUAŢIA NETĂ)
BILANŢ PRESCURTAT
întocmit la 31 XII …
Denumirea indicatorului

Sold la
01.01….
31.12….

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
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II. Creanţe
III. Investiţii pe termen scurt
IV. Casa şi conturi la bănci
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
C. CHELTUIELI ÎN AVANS
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE – DATORII
CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI ÎN AVANS
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. Capital
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportată
VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
CAPITALURI – TOTAL
5.2. Tipuri de modificări bilanţiere
Operaţiile economice şi financiare care au loc în activitatea întreprinderii produc
continuu modificări în volumul şi structura elementelor patrimoniale ale întreprinderii,
modificând mărimea posturilor de bilanţ corespunzătoare elementelor modificate.
Ca exemple de operaţii economice şi financiare care au loc în activitatea întreprinderii
pot fi enumerate: aprovizionarea cu materii prime şi materiale consumabile de la furnizori, darea
în consum a materiilor prime, materialelor şi obiectelor de inventar, plata salariilor cuvenite
angajaţilor, plata lucrărilor şi serviciilor prestate de terţi, obţinerea de produse finite din procesul
de producţie, vânzarea produselor finite, încasarea contravalorii produselor vândute la clienţi,
primirea de credite de la bănci, etc.
Indiferent cum se numesc elementele patrimoniale, modificările se produc în două
sensuri: creşteri sau micşorări, menţinându-se în permanenţă egalitatea bilanţieră TOTAL
ACTIV = TOTAL PASIV.
Există operaţii economice şi financiare care produc modificări numai în structura
elementelor de activ, adică în structura mijloacelor economice, în sensul creşterii unui element şi
concomitent şi cu aceeaşi sumă a micşorării unui alt element, totalul activului rămânând
nemodificat. Alte operaţii economice şi financiare produc modificări numai în structura
elementelor de pasiv, adică în structura surselor de finanţare în sensul creşterii unui element şi
concomitent şi cu aceeaşi sumă a micşorării unui alt element, totalul pasivului rămânând
nemodificat.
Unele operaţii economice şi financiare produc modificări concomitent şi cu aceeaşi sumă
atât în structura, cât şi în volumul elementelor patrimoniale din activul şi pasivul bilanţului, în
sensul creşterii unui element de activ şi a unui element de pasiv, sau în sensul scăderii
concomitente a unui element de activ şi a unui element de pasiv, totalul bilanţului modificânduse în sensul creşterii sau micşorării, dar menţinându-se egalitatea: ACTIV = PASIV.
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Pornind de la egalitatea ACTIV = PASIV şi considerând modificarea produsă de
operaţiile economice şi financiare notată cu „x”, cele patru tipuri de modificări în bilanţ sunt:
1. Creşterea unui element de activ (+) şi micşorarea unui alt element tot de activ (-), cu
aceeaşi mărime „x”: A + x – x = P
Acest tip de modificare se referă la toate operaţiile care modifică numai structura
activului şi cuprinde: ridicări de sume şi depuneri de sume din şi în conturi la bănci, consumul de
bunuri materiale şi transformarea lor în cheltuieli, încasări de creanţe, etc.
2. Creşterea unui element de pasiv (+) şi micşorarea unui alt element tot de pasiv (-), cu
aceeaşi mărime „x”: A + x – x = P
Acest tip de modificare se referă la toate operaţiile care modifică numai structura
pasivului şi cuprinde: creşterea capitalului social prin trecerea altor elemente de capitaluri proprii
la capital, transformarea unor datorii în alte datorii, etc.
3. Creşterea concomitentă şi cu aceeaşi mărime a unui element de activ şi a unui element
de pasiv: A + x = P + x
Acest tip de modificare cuprinde operaţiile economice şi financiare privind:
aprovizionările cu valori materiale de la furnizori, primirea de credite de la bănci, vânzările de
bunuri, etc.
4. Scăderea concomitentă şi cu aceeaşi mărime a unui element de activ şi a unui element
de pasiv: A - x = P - x
Acest tip de modificare cuprinde operaţiile economice şi financiare privind: plăţile de
obligaţii din trezoreria întreprinderii, restituirile de credite, etc.
În activitatea curentă a întreprinderii există şi operaţii economice şi financiare cu un
conţinut complex, care determină modificarea concomitentă a mai mult de două posturi din
bilanţ. Însă, indiferent de complexitatea operaţiilor, acestea se pot descompune în mai multe
operaţii simple, iar modificările pe care le produc în activul şi pasivul bilanţului, indiferent de
natura lor, se vor încadra în unul dintre cele patru tipuri de modificări exemplificate.
5.3. Contul de profit şi pierdere
Contul de profit şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile şi cheltuielile
exerciţiului, grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere).
În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume
propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse. Activităţile curente sunt orice
activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi
activităţile conexe acestora. Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri,
cum ar fi: vânzări, prestări de servicii, comisioane, redevenţe, chirii, subvenţii, dobânzi,
dividende. Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca
rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.
Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:
a) Veniturile din exploatare cuprind:
 venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, precum şi prestări de servicii. În această
categorie se includ şi veniturile realizate din vânzarea de locuințe de către entitățile ce au ca
activitate principală obținerea şi vânzarea de locuințe;
 venituri aferente costului producției, reprezentând variația în plus (creştere) sau în
minus (reducere) dintre valoarea la cost de producție efectiv a stocurilor de produse şi servicii în
curs de execuție de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor inițiale ale produselor şi serviciilor
în curs de execuție, neluând în calcul ajustările pentru depreciere reflectate;
 venituri din producția de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de
entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca imobilizări corporale şi necorporale;
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 venituri din subvenții de exploatare, reprezentând subvențiile pentru acoperirea
diferențelor de preț şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenții de care beneficiază
entitatea;
 alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanțe recuperate,
penalități contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum şi alte venituri
din exploatare.
b) Veniturile financiare cuprind: venituri din imobilizări financiare; venituri din investiții
pe termen scurt; venituri din investiții financiare cedate; venituri din diferențe de curs valutar;
venituri din dobânzi; venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare; alte venituri
financiare.
Cheltuielile entității reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: consumuri de stocuri şi
servicii prestate, de care beneficiază entitatea; cheltuieli cu personalul; executarea unor obligații
legale sau contractuale etc.
Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:
a) Cheltuieli de exploatare, care cuprind:
 cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziție al
obiectelor de inventar consumate; costul de achiziție al materialelor nestocate, trecute direct
asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi a apei consumate; valoarea activelor biologice de
natura stocurilor; costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor;
 cheltuieli cu serviciile executate de terți, redevențe, locații de gestiune şi chirii; prime
de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terți (colaboratori);
comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi
personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații, servicii
bancare şi altele;
 cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecția socială şi alte cheltuieli cu
personalul, suportate de entitate);
 alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător,
aferente perioadei; pierderi din creanțe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalități;
donații, sponsorizări şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operații de
capital; creanțe prescrise potrivit legii; certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
achiziționate potrivit legislației în vigoare şi ale căror costuri pot fi determinate, aferente
perioadei curente etc.); şi
b) Cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanțe legate de participații; cheltuieli
privind investițiile financiare cedate; diferențele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind
exercițiul financiar în curs; sconturile acordate clienților; pierderi din creanțe de natură
financiară şi altele.
Contul de profit şi pierdere furnizează câţiva indicatori importanţi pentru aprecierea
performanţei întreprinderii:
 profitul sau pierderea din exploatare,
 profitul sau pierderea financiară,
 venituri totale;
 cheltuieli totale;
 profitul sau pierderea brut(ă);
 profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar.
Modelul simplificat al contului de profit şi pierdere adoptat de contabilitatea din România
se prezintă astfel:
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de …..
Denumirea indicatorilor
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Exercițiul financiar

Venituri din exploatare (1)
Cheltuieli de exploatare (2)
Profitul sau pierderea din exploatare (1-2)
- Profit sau
- Pierdere
Venituri financiare (3)
Cheltuieli financiare (4)
Profitul sau pierderea financiar(ă) (3-4)
- Profit sau
- Pierdere
A. Venituri totale (1+3)
B. Cheltuieli totale (2+4)
Profitul sau pierderea brut(ă) (A-B) (5)
- Profit sau
- Pierdere
Impozitul pe profit (6)
Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar (5-6)
- Profit sau
- Pierdere
Calculul rezultatelor intermediare şi finale
Conform contului de profit şi pierdere, rezultatele intermediare şi finale sunt:
Profitul sau pierderea din exploatare se calculează ca diferenţă între veniturile din
exploatare şi cheltuielile de exploatare şi poate fi profit, dacă veniturile sunt mai mari decât
cheltuielile, sau pierdere, dacă cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.
Profitul sau pierderea din exploatare = Venituri din exploatare – Cheltuieli de exploatare
Profitul sau pierderea financiar(ă) se calculează ca diferenţă între veniturile financiare şi
cheltuielile financiare şi poate fi profit, dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, sau
pierdere, dacă cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.
Profitul sau pierderea financiar(ă) = Venituri financiare – Cheltuieli financiare
Profitul sau pierderea brut(ă) sau rezultatul exerciţiului înainte de impozitare se
calculează însumând rezultatele din activitatea din exploatare cu cele din activitatea financiară.
Profitul sau pierderea brut(ă) = Profitul sau pierderea din exploatare + Profitul sau pierderea
financiar(ă)
Sau:
Profitul sau pierderea brut(ă) =Venituri totale – Cheltuieli totale
Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar se calculează ca diferenţă între
profitul sau pierderea brut(ă) şi impozitul pe profit, şi poate fi profit sau pierdere.
Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar = Profitul sau pierderea brut(ă) – Impozit
pe profit
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CAPITOLUL 6 CONTUL – PROCEDEU DE BAZA AL METODEI CONTABILITATII
6.1. Definirea şi necesitatea conturilor
Contul este procedeul specific metodei contabilităţii care reflectă existenţa şi mişcarea
elementelor patrimoniale ale întreprinderii, în toate fazele circuitului economic (aprovizionare,
producţie, desfacere, repartiţie), sub dublul lor aspect, şi anume: pe de o parte al utilităţii lor, ca
bunuri economice, iar pe de altă parte ca surse de finanţare.
Necesitatea reflectării tuturor elementelor patrimoniale impune deschiderea în
contabilitate a câte unui cont distinct pentru fiecare dintre ele. Pentru a înregistra o operaţie
economico-financiară în conturi trebuie cunoscut mai întâi conţinutul economic al operaţiei
respective, adică ce elemente patrimoniale intervin în ea, respectiv cu ce conturi se înregistrează,
şi apoi, în funcţie de acestea se deduce modul cum se înregistrează, respectiv care din conturile
care intervin se debitează şi care se creditează.
Prin urmare, orice cont deschis în contabilitatea curentă are un anumit conţinut economic,
determinat de conţinutul elementului care se evidenţiază cu ajutorul contului respectiv şi care
poate să reprezinte:
 un mijloc economic cu o anumită destinaţie şi utilizare, (de exemplu: terenuri,
construcţii, mijloace de transport, materii prime, produse finite, mărfuri, etc.);
 un proces economic sau o fază a acestuia (de exemplu: aprovizionarea cu materii
prime, fabricarea de produse, executarea de lucrări, prestarea de servicii, desfacerea de produse,
etc.);
 o sursă sau o grupă de surse de finanţare, în funcţie de modul de procurare al
mijloacelor economice (capital, rezerve, credite bancare, furnizori, etc.);
 un rezultat financiar, care se prezintă sub formă de profit sau pierdere, evidenţiate de
activităţile care le generează (de exploatare, financiară, extraordinară).
În noţiunea de cont se reunesc cele două laturi ale procesului cunoaşterii contabile:
activitatea de ordonare şi sistematizare a informaţiilor contabile ca sistem logic şi activitatea
practică de înscriere, de înregistrare a datelor respective, pe baza principiilor impuse de cerinţele
de grupare şi ordonare, specifice contabilităţii. Utilizarea conturilor conferă contabilităţii
capacitatea de a analiza funcţiile de observare şi descriere analitică a operaţiilor economice şi
financiare pe baza unui sistem de principii şi reguli, furnizând date asupra cauzelor şi
consecinţelor relaţiilor juridice şi economice ce rezultă din activitatea desfăşurată de o
întreprindere.
Datorită multitudinii de mijloace, surse şi procese economice ce formează obiectul
contabilităţii şi a diversităţii informaţiilor despre acestea, contul este integrat unui ansamblu
multifuncţional numit sistemul conturilor. Sistemul conturilor reprezintă totalitatea conturilor ce
se folosesc în contabilitate pentru înregistrarea operaţiunilor economico-financiare generate de
desfăşurarea activităţii unităţilor patrimoniale.
6.2. Elementele contului
Elementele componente ale contului sunt: titlul contului, părţile contului (debitul şi
creditul), explicaţia operaţiunii înregistrate, rulajele şi totalurile contului, soldul contului.
Titlul contului exprimă denumirea mijloacelor, proceselor sau surselor economice a căror
existenţă şi mişcare o reflectă în mod sistematizat. Titlul trebuie să exprime într-un mod cât mai
corect conţinutul economic al contului. Exemplu: Capital social, Terenuri, Construcţii, Materiale
consumabile etc.
În activitatea practică, alături de titlul contului se folosesc şi simbolurile cifrice, care
înlesnesc identificarea şi folosirea lor, aplicându-se în funcţie de specificul activităţii şi de
nevoile concrete ale unităţilor economice sau sociale.
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Părţile contului sunt debitul şi creditul acestuia care reflectă distinct, în baza unor reguli
şi principii, cele două feluri de modificări (creşteri şi micşorări) pe care le pot produce
operaţiunile economice asupra elementului respectiv.
În mod convenţional a fost stabilit că debitul se află în partea stângă a contului, iar
creditul în partea dreaptă.
Debitul şi creditul contului au un conţinut economic similar, prin aceea că ambele părţi
reflectă modificări ale aceluiaşi element, dar funcţia lor este opusă, fiind determinată de felul
modificărilor pe care le reflectă, deoarece fiecare înregistrează modificări de sens contrar, şi
anume: la conturile de mijloace economice se înregistrează în debit existentul şi creşterile şi în
credit micşorările, iar la conturile de surse economice, în credit se înregistrează existentul iniţial
şi creşterile şi în debit micşorările.
Conturile reflectă fie elemente patrimoniale de activ, fie elemente de pasiv, astfel că: la
conturile de activ se înregistrează în debit creşterile şi în credit micşorările, iar la conturile de
pasiv se înregistrează în debit micşorările şi în credit creşterile.
A debita un cont înseamnă a înscrie în partea stângă a acestuia anumite informaţii
referitoare la existenţa sau modificările unui element patrimonial.
A credita un cont înseamnă a înscrie în partea dreaptă a acestuia informaţii referitoare la
existenţa sau modificarea unui element patrimonial.
Explicaţia operaţiunii înregistrate constituie o altă componentă a structurii contului şi
constă în înscrierea în debitul şi creditul contului a unor date care ajută la identificarea
operaţiunii care a produs modificarea preluată din documente. După forma explicaţiei, aceasta
poate fi descriptivă şi contabilă.
Explicaţia descriptivă constă în prezentarea sumară a conţinutului operaţiei prin indicarea
datei, felului şi numărului documentului şi descrierea succintă a operaţiei. Explicaţia contabilă
constă în indicarea sub formă de simbol cifric a contului sau conturilor corespondente.
Rulajul şi totalul conturilor sunt formate din mişcările care au intervenit în cont ca
urmare a înregistrării operaţiilor economice de creştere sau reducere a elementului respectiv întro perioadă de timp.
Rulajul debitor este format din totalitatea sumelor înregistrate în debitul unui cont.
Rulajul creditor este format din totalitatea sumelor înregistrate în creditul unui cont.
Total sume debitoare reprezintă suma dintre soldul iniţial debitor şi rulajul debitor al
contului într-o perioadă dată. Total sume creditoare reprezintă însumarea soldurilor iniţiale
creditoare şi rulajul creditor al contului într-o perioadă determinată.
Existentul valoric stabilit la un moment dat la elementul pentru care s-a deschis contul
reprezintă soldul contului. Se stabileşte ca diferenţă între totalul sumelor înregistrate în debitul
unui cont şi cele înregistrate în creditul aceluiaşi cont.
Soldul debitor al contului se întâlneşte când totalul sumelor debitoare este mai mare decât
totalul sumelor creditoare ale aceluiaşi cont. Soldul creditor al contului se întâlneşte când totalul
sumelor creditoare este mai mare decât totalul sumelor debitoare ale aceluiaşi cont. Dacă totalul
sumelor înregistrate în debit este egal cu totalul sumelor înregistrate în credit, contul nu are sold,
adică este "balansat", "lichidat" sau "soldat".
Relaţiile de calcul pentru sold sunt :
1. TSD – TSC = SD, când TSD > TSC
2. TSC – TSD = SC, când TSC > TSD
3. TSD – TSC = 0, când TSD = TSC
Soldurile se stabilesc de regulă, la sfârşitul perioadei de gestiune, reprezentând solduri
finale care, la începutul perioadei următoare de gestiune apar ca solduri iniţiale.
6.3. Regulile de funcţionare a conturilor
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Regulile de funcţionare a conturilor au drept scop să stabilească partea contului (debit sau
credit) în care urmează să se înregistreze soldul iniţial existent în fiecare cont la deschiderea
acestuia, modificările (creşteri sau micşorări) valorii elementului la care se referă contul,
determinate de tranzacţiile, evenimentele, operaţiile economice şi soldul final al conturilor
existent la închiderea acestora. Acestea au ca punct de plecare bilanţul cu structurile sale (active,
capitaluri şi datorii) şi cele două principii de bază ale contabilităţii: dubla reprezentare şi dubla
înregistrare.
Tehnica de operare are în vedere poziţionarea convenţională, dar fundamentală a
activului şi debitului în stânga, opus de cea a pasivului şi creditului în dreapta, între care se află
egalitate bilanţieră.
Deci, sumele din partea stângă (activ) a bilanţului se trec ca solduri iniţiale în partea de
debit (stânga) a conturilor de activ şi în mod corespunzător sumele din partea dreaptă (pasiv) a
bilanţului se trec ca solduri iniţiale în partea de credit (dreapta) a conturilor de pasiv.
Plecând de la aceste concepte fundamentale, se deosebesc patru reguli de funcţionare a
conturilor şi anume:
Regula I de funcţionare a conturilor:
Elementele patrimoniale de activ şi cele de pasiv prezintă în orice moment anumite
mărimi valorice denumite de contabilitate "existente". Aceste existente sunt determinate cu
ajutorul conturilor, la anumite perioade, de regulă la sfârşitul anului şi se înscriu în bilanţul
contabil.
Exemplu:
Bilanţ contabil încheiat la 31.12....
ACTIV
Construcţii
Conturi la bănci în lei

PASIV
10.000 Capital social
18.000 Credite bancare pe termen
scurt
2.000 Furnizori
6.000 Furnizori de imobilizări
36.000 TOTAL PASIV

Materiale consumabile
Clienţi
TOTAL ACTIV

200
25.000
5.000
5.800
36.000

Pe baza bilanţului încheiat la finele anului precedent, se redeschid la începutul anului
curent atât conturile de activ, cât şi cele de pasiv pentru înregistrarea existentelor (soldurilor)
preluate din bilanţ.
Redeschiderea conturilor se efectuează după anumite reguli, astfel:
 existentele de activ se reflectă în debitul conturilor de activ ca solduri iniţiale;
 existentele de pasiv se reflectă în creditul conturilor de pasiv ca solduri iniţiale;
Pornind de la exemplul de bilanţ prezentat, existentele de activ şi de pasiv se reflectă în
conturi astfel:
CONTURI DE ACTIV
D
212 “Construcţii”
Sold iniţial
10.000

C

D

D 5121 “Conturi la bănci în lei” C
Sold iniţial
18.000

D
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CONTURI DE PASIV
101 “Capital social“ C
Sold iniţial
200

401 “Furnizori “
C
Sold iniţial
5.000

D 302 “Materiale consumabile” C

D

Sold iniţial
2.000
D
411 “Clienţi ”
Sold iniţial
6.000

C

5191 “Credite bancare C
pe termen scurt”
Sold iniţial
25.000

D 404 “Furnizori de imobilizări“ C
Sold iniţial
5.800

În concluzie, conform regulii I de funcţionare, conturile de activ încep să funcţioneze prin
a se debita cu existentul din activul bilanţului, iar conturile de pasiv încep să funcţioneze prin a
se credita cu existentul din pasivul bilanţului.
Regula a II-a de funcţionare a conturilor:
Majorările survenite în activul şi pasivul bilanţului, determinate de operaţiile economice,
impun reflectarea lor în aceeaşi parte a conturilor, adică majorările de activ în debitul conturilor
alături de existentul iniţial şi majorările de pasiv în creditul conturilor alături de existentul iniţial.
Exemplu:
Se achiziţionează de la un furnizor de imobilizări o construcţie în valoare de 15.000 lei.
Această operaţie produce următoarele modificări ale elementelor patrimoniale: o creştere a
valorii construcţiilor cu 15.000 lei, deci a unui element de activ, care se adaugă existentului
iniţial de 10.000 lei din debitul contului de activ 212 „Construcţii”; concomitent, are loc o
creştere a datoriei unităţii către furnizorii de imobilizări, deci a unui element de pasiv, tot cu
15.000 lei, din creditul contului 404 „Furnizori de imobilizări”, conform regulii a II-a.
Conform regulii a II-a, conturile de activ se debitează cu toate majorările, creşterile,
sporirile elementelor de activ, iar conturile de pasiv se creditează cu toate majorările (creşterile,
sporirile) elementelor de pasiv.
D

212 “Construcţii”

C

D

404 “Furnizori de imobilizări“

Sold iniţial
10.000
majorări de activ
15.000
total sume debitoare
25.000

C

Sold iniţial
5.800
majorări de pasiv
15.000
total sume creditoare
20.800

Regula a III-a de funcţionare a conturilor:
Operaţiile economice ce au loc în cadrul unui agent economic determină nu numai
majorări în cadrul activului şi pasivului bilanţului ci şi micşorarea acestora, care se înregistrează
în partea opusă a contului. În concluzie, se poate spune că micşorările (scăderile, ieşirile)
elementelor de activ sunt reflectate în creditul conturilor de activ, iar micşorarea elementelor de
pasiv este reflectată în debitul conturilor de pasiv.
Exemplu:
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Se achită furnizorul de materiale consumabile din disponibilul de la bancă, cu suma de
2.000 lei. Această operaţie economică produce următoarele modificări în structura elementelor
patrimoniale: o micşorare (scădere) a disponibilului din bancă cu suma de 2.000 lei, reflectată în
partea opusă a existentului iniţial, adică în credit şi o reducere a datoriei faţă de furnizori, deci o
micşorare a unui element de pasiv, care este reflectată în debitul contului de pasiv „Furnizori”.
Reflectarea acestor operaţiuni în cele două conturi se prezintă astfel:
D 5121 “Conturi la bănci în lei” C
Sold iniţial
micşorare de activ
18.000
2.000

D 401 “Furnizori “
C
micşorare de pasiv
Sold iniţial
2.000
5.000

Conform regulii a III-a, conturile de activ se creditează cu micşorările (scăderile,
reducerile, ieşirile) elementelor de activ, iar conturile de pasiv se debitează cu micşorările
(scăderile, reducerile) elementelor de pasiv.
Regula a IV-a de funcţionare a conturilor:
Reflectarea în conturi a existenţei şi majorărilor pe de o parte şi a micşorărilor pe de altă
parte, oferă posibilitatea stabilirii soldului contului, care exprimă situaţia nouă a elementului
reflectat cu ajutorul contului respectiv. Stabilirea soldului contului presupune totalizarea sumelor
înscrise în debitul contului şi separat a celor înscrise în creditul contului, după care se scade
totalul cel mai mic din cel mai mare.
Soldul conturilor de activ se determină ca diferenţă între totalul sumelor debitoare şi
totalul sumelor creditoare, fiind sold debitor sau zero.
Exemplu: Contul 5121 „Conturi la bănci în lei”, fiind un cont de activ, după operaţiile
înregistrate prezintă sold debitor.
D

5121 “Conturi la bănci în lei”

Sold iniţial: 18.000
total sume debitoare: 18.000

C

micşorare de activ: 2.000
total sume creditoare: 2.000

sold debitor: 16.000
D

404 “Furnizori de imobilizări“

total sume debitoare 0

C

Sold iniţial: 5.800
majorări de pasiv: 15.000
total sume creditoare: 20.800
sold creditor: 20.800

Soldul conturilor de pasiv se determină ca diferenţă între totalul sumelor creditoare şi
totalul sumelor debitoare, fiind sold creditor sau zero.
Exemplu: Contul 404 „“Furnizori de imobilizări“, fiind un cont de pasiv, după operaţiile
înregistrate prezintă sold creditor.
Conform regulii a IV-a, conturile de activ prezintă sold final debitor, sau se soldează, iar
conturile de pasiv prezintă sold final creditor sau se soldează.
Pe baza acestor reguli de funcţionare a conturilor rezultă reguli sintetice generale de
funcţionare caracteristice conturilor de activ şi conturilor de pasiv.
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Regula de funcţionare a conturilor de activ.
Conturile de activ încep să funcţioneze prin a se debita. Se debitează cu existentul iniţial
şi cu creşterile (majorările, intrările) de activ şi se creditează cu micşorările (ieşirile)
elementelor de activ. În final prezintă sold debitor sau nu prezintă sold.
Regula de funcţionare a conturilor de pasiv.
Conturile de pasiv încep să funcţioneze prin a se credita. Se creditează cu existentul
iniţial şi cu creşterile (majorările, intrările) de pasiv şi se debitează cu micşorările (ieşirile)
elementelor de pasiv. În final prezintă sold creditor sau nu prezintă sold.
Regulile de funcţionare a conturilor se prezintă schematic astfel:
DEBIT

Conturile de activ

1. Încep să funcţioneze prin
a se debita
2. Se debitează cu:
existentul de activ (+)
creşterile de activ (+)
4. Au sold debitor (+) sau 0

DEBIT
3. Se debitează
micşorările de
pasiv (-)

CREDIT

3. Se creditează cu
micşorările de
activ (-)

Conturile de pasiv

CREDIT

1. Încep să funcţioneze
prin a se credita
2. Se creditează cu:
existentul de pasiv (+)
creşterile de pasiv (+)
4. Au sold creditor (+) sau 0

Majoritatea conturilor funcţionează după regulile enunţate mai sus. Sunt însă şi conturi
care au un comportament variabil în ceea ce priveşte soldul final. După soldul pe care-l prezintă
la sfârşitul perioadei de gestiune, conturile pot fi de două feluri: conturi monofuncţionale şi
conturi bifuncţionale.
Conturile monofuncţionale sunt conturile care la sfârşitul perioadei de gestiune prezintă
un singur fel de sold, debitor sau creditor. Ele sunt totdeauna numai conturi de activ sau numai
conturi de pasiv.
Conturile bifuncţionale sunt conturile care, la un moment dat, pot avea fie sold debitor
(se încadrează în categoria conturilor de activ), fie sold creditor (se încadrează în categoria
conturilor de pasiv).
Toate operaţiile economice determină modificarea a cel puţin două conturi, în care se
înregistrează fiecare din aceste operaţii. Înregistrarea concomitentă şi cu aceeaşi sumă a unei
operaţii economice sau financiare în cel puţin două conturi, în debitul unui cont şi în creditul
altui cont poartă denumirea de dublă înregistrare. Legătura stabilită între cele două conturi în
care se înregistrează o operaţie economică poartă denumirea de corespondenţa conturilor, iar
conturile între care intervine această legătură se numesc conturi corespondente.
6.4. Analiza contabilă şi formula contabilă
Analiza contabilă constă în cercetarea pe bază de documente a fiecărei operaţii
economico - financiare în parte, prin descompunerea ei în elemente componente, în scopul
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stabilirii conturilor corespondente şi a părţii acestora – debit sau credit – în care urmează a se
înregistra operaţia economică, concomitent şi cu aceeaşi sumă.
Efectuarea analizei contabile a operaţiilor economico - financiare în vederea înregistrării
lor în conturi parcurge următoarele etape:
 stabilirea naturii operaţiei, adică stabilirea conţinutului tranzacţiei ce trebuie
înregistrată în contabilitate (achiziţionarea de materii prime, vânzarea de mărfuri, obţinerea de
produse finite, etc.);
 stabilirea modificărilor care se produc în structura elementelor bilanţiere, conţinutul
şi sensul modificărilor (creşteri sau scăderi de active sau de pasive). De exemplu: cresc
disponibilităţile băneşti ale întreprinderii la bancă, scad obligaţiile faţă de furnizori, etc.;
 stabilirea conturilor corespondente în care urmează să se înregistreze tranzacţia, baza
elementelor bilanţiere modificate;
 determinarea, pe baza regulilor de funcţionare a conturilor, a părţii din fiecare cont
(debit sau credit) în care urmează să se înregistreze tranzacţia.
Scopul final al analizei contabile a fiecărei operaţii economico - financiare îl constituie
stabilirea corectă, raţională, exactă a formulei contabile cu ajutorul căreia se reflectă operaţia
respectivă în conturi.
Formula contabilă exprimă, sub formă grafică, modificările pe care le determină fiecare
tranzacţie pe baza dublei înregistrări, sub formă de egalitate valorică.
Structura formulei contabile este:
 conturile corespondente;
 semnul “ = ”;

intră în corespondenţă mai mult de două conturi;
 sumele.
În formula contabilă, contul (conturile) care se debitează se aşează în stânga semnului
egalităţii, deoarece debitul este partea stângă a unui cont, iar contul (conturile) care se creditează
se aşează în partea dreaptă a semnului egalităţii, deoarece creditul este partea dreaptă a unui cont.
Prin ataşarea explicaţiei descriptive a operaţiunilor în cauză, adică a documentului justificativ
care atestă înfăptuirea ei, precum şi a datei la elementele formulei contabile rezultă noţiunea de
articol contabil. Înregistrarea operaţiilor economico-financiare consemnate în documente, în
ordinea în care acestea au avut loc sub formă de articole contabile poartă denumirea de
înregistrare cronologică.
În funcţie de numărul conturilor corespondente care compun formula contabilă, avem:
 formule contabile simple,
 formule contabile compuse.
În cazul formulelor contabile simple, corespondenţa conturilor se stabileşte între două
elemente bilanţiere, un cont care se debitează şi un cont care se creditează. Modelul este de
forma:
Cont debitor = Cont creditor
Suma
În cazul formulelor contabile compuse, corespondenţa se stabileşte între un singur cont
debitor şi mai multe conturi creditoare, sau între un singur cont creditor şi mai multe conturi
debitoare şi este specifică acelor operaţii economico-financiare care modifică concomitent mai
mult de două elemente patrimoniale din bilanţ. Modelul este de forma:
%
= Cont creditor
Suma
Conturi
debitoare
sau
Cont debitor
=
%
Suma
Conturi
creditoare
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6.5. Clasificarea conturilor
Clasificarea conturilor constă în sistematizarea, potrivit caracteristicilor comune şi
specifice ale acestora, prin încadrarea lor în clase, grupe, subgrupe de conturi, după anumite
criterii, cu scopul de a realiza o ordine în varietatea de conturi folosite de contabilitatea curentă.
Importanţa clasificării conturilor constă în:
 permite studierea sistematică şi generalizată a conturilor, asigurând cunoaşterea
legăturilor reciproce dintre ele;
 permite asimilarea cu uşurinţă a conţinutului economic şi funcţiei contabile a conturilor;
 asigură înţelegerea structurii planului de conturi.
Clasificarea conturilor se poate face după mai multe criterii, fiecare dintre ele
caracterizând sistemul conturilor dintr-un anumit punct de vedere, astfel:
A. După conţinutul economic al conturilor:
- conturi de mijloacelor economice: materii prime, construcţii, mărfuri, creanţe,
disponibilităţi băneşti, etc.;
- conturi de surse economice: capital, rezerve, credite bancare şi împrumuturi, furnizori,
etc.
- conturi de procese economice: conturi de cheltuieli, conturi de venituri, conturi de
rezultate ;
- conturi în afara bilanţului.
B. După funcţia contabilă pe care o îndeplinesc, conturile se împart în:
- conturi de activ, care reflectă existenţa şi mişcarea mijloacelor economice sub aspectul
componenţei, al structurii lor materiale, de exemplu: contul 212 "Construcţii", 201 "Cheltuieli de
constituire", 301 "Materii prime" etc.
- conturi de pasiv, care reflectă existenţa şi mişcarea mijloacelor economice sub aspectul
provenienţei lor, al sursei de formare, de exemplu: contul 401 "Furnizori", 421 "Personal - salarii
datorate", 441 "Impozit pe profit" etc.;
- conturi bifuncţionale, care preiau atribuţii de funcţionare de la ambele feluri de conturi
fiind în special conturi de "calcul economic", de exemplu: 121 ”Profit sau pierdere”, 308
"Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale", etc.
C. După sfera de cuprindere, de detaliere a operaţiilor pe care le reflectă conturile,
întâlnim: conturi sintetice și conturi analitice.
Conturile sintetice dau posibilitatea cunoaşterii situaţiei de ansamblu a unei categorii de
mijloace, procese sau surse economice. De exemplu contul 401 "Furnizori" arată datoriile
agentului economic la un moment dat faţă de furnizorii de materii prime şi serviciile executate.
Caracteristic conturilor sintetice este faptul că ele reflectă categoriile de elemente patrimoniale
numai în expresie valorică şi evidenţa sintetică stă la baza întocmirii balanţelor de verificare
sintetice şi a bilanţului contabil.
În sistemul de contabilitate se întâlnesc următoarele grupe de conturi sintetice:
 conturi sintetice de gradul I, ce pot fi recunoscute prin faptul că sunt simbolizate cu
trei cifre care se pot desfăşura în două sau mai multe conturi sintetice de gradul II;
 conturi sintetice de gradul II, recunoscute prin faptul că sunt simbolizate cu patru cifre
şi reprezintă de fapt o descompunere a conturilor sintetice de gradul I, acestea la rândul lor
desfăşurându-se pe conturi analitice.
Conturile analitice se utilizează ca desfăşurătoare ale conturilor sintetice, cu ajutorul lor
se ţine evidenţa unor părţi componente ale elementelor din conturile sintetice, folosindu-se
pentru înregistrarea datelor atât etalonul valoric cât şi etalonul natural, acolo unde este cazul.
Trebuie precizat că pentru evidenţa unor elemente de activ sau de pasiv se folosesc atât
conturile sintetice cât şi cele analitice, unele pe altele nu se exclud ci se completează. O operaţie
economică înregistrată într-un cont analitic trebuie să fie înregistrată în contul sintetic din care
derivă contul analitic respectiv.
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CAPITOLUL 7 BALANŢA DE VERIFICARE – PROCEDEU DE BAZĂ AL METODEI
CONTABILITĂŢII
7.1. Balanţa de verificare, noţiune şi importanţă
Balanţa de verificare se încadrează în categoria procedeelor specifice metodei
contabilităţii, prin intermediul ei realizându-se respectarea echilibrului permanent al dublei
înregistrări. Se prezintă sub forma unei situaţii tabelare în care se înscriu datele valorice preluate
din conturi, şi anume: soldurile iniţiale, rulajele şi soldurile finale ale conturilor utilizate pentru
înregistrarea tuturor operaţiilor economico-financiare în cursul perioadei de gestiune a unei
unităţi patrimoniale.
Conform Legii contabilităţii, balanţa de verificare se întocmeşte lunar şi are caracter
obligatoriu, scopul acesteia constituindu-l "verificarea înregistrării corecte a operaţiilor".
Balanţele de verificare se întocmesc lunar, în scopul verificării exactităţii înregistrării
operaţiilor economice în conturi şi pentru întocmirea bilanţului contabil. De asemenea ajută la
identificarea erorilor de înregistrare contabilă care afectează egalităţile ce trebuie să existe între
coloanele perechi şi corelaţiile dintre ele. Cu ajutorul balanţei de verificare se pot identifica:
 erori de înregistrare în conturi determinate de:
- nerespectarea principiului dublei înregistrări;
- nerespectarea egalităţii sumelor debitoare şi creditoare în cadrul formulelor contabile compuse;
- calculul eronat privind elementele structurale ale contului etc.;
 erori de întocmire a balanţelor de verificare determinate de:
- preluarea greşită a informaţiilor din conturi - Cartea Mare
- calcule eronate ale coloanelor din balanţă etc.
Acest tip de erori pot fi descoperite prin verificarea egalităţilor specifice
balanţelor de verificare, prin operaţii de punctare, prin repetarea calculelor etc.
Deşi balanţa de verificare arată că Total debit = Total credit şi indică astfel respectarea
principiului fundamental, asta nu garantează faptul că nu s-au făcut greşeli. Este posibil să se fi
omis înregistrări de tranzacţii sau să se înregistreze o tranzacţie în alte conturi decât cele
determinate de tranzacţia respectivă. De asemenea, este posibil să fi avut compensări sau
analizări eronate ale unei operaţii de ajustare sau închidere a conturilor. Balanţa de verificare
confirmă doar faptul că sumele debitoare şi creditoare din conturi sunt în echilibru.
7.2. Clasificarea balanţelor de verificare
Balanţele de verificare se clasifică după mai multe criterii, şi anume:
După natura conturilor pe care le conţin :
 balanţe de verificare ale conturilor sintetice (generale), se întocmesc pe baze datelor
preluate din conturile sintetice şi cuprind toate conturile sintetice folosite de o anumită unitate
patrimonială în contabilitatea curentă, pe o anumită perioadă de gestiune;
 balanţe de verificare ale conturilor analitice, se întocmesc înaintea elaborării balanţei
de verificare a conturilor sintetice, pe baza datelor preluate din conturile analitice, câte una
pentru fiecare cont sintetic care s-a desfăşurat pe conturi analitice.
După numărul de egalităţi pe care le cuprind balanţele de verificare ale conturilor
sintetice, avem:

balanţe de verificare cu o singură egalitate;

balanţe de verificare cu două egalităţi;

balanţe de verificare cu trei egalităţi;

balanţe de verificare cu patru egalităţi.
Balanţa de verificare cu o singură egalitate se întocmeşte în două variante, şi anume: fie
ca balanţă de sume, cuprinzând două coloane de sume, debitoare şi creditoare, totalul coloanelor
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trebuind să fie egal; fie ca balanţă de solduri, cuprinzând două coloane de solduri, debitoare şi
creditoare, al căror total trebuie să fie, de asemenea, egal. Egalitatea este de forma:
Totalul sumelor debitoare (TSD) = Totalul sumelor creditoare (TSC)
sau
Totalul soldurilor finale
debitoare (SFD)

= Totalul soldurilor finale
creditoare (SFC)

Balanţa de verificare cu două serii de egalităţi, rezultă din combinarea balanţei sumelor
cu balanţa soldurilor. Ea cuprinde patru coloane, două coloane pentru totalul sumelor debitoare şi
creditoare şi două coloane pentru soldurile finale debitoare şi creditoare, permiţând stabilirea a
două serii de egalităţi între totalul coloanelor perechi:
Totalul sumelor debitoare (TSD) = Totalul sumelor creditoare (TSC)
şi
Totalul soldurilor finale
debitoare (SFD)

= Totalul soldurilor finale
creditoare (SFC)

Balanţa de verificare cu trei serii de egalităţi cuprinde pe coloane distincte soldurile
iniţiale, rulajele perioadei curente şi soldurile finale ale conturilor. Cele trei egalităţi sunt:
Totalul soldurilor iniţiale
= Totalul soldurilor iniţiale
debitoare (SID)
creditoare (SIC)
Totalul rulajelor debitoare(RD) = Totalul rulajelor creditoare(RC)
Totalul soldurilor finale
= Totalul soldurilor finale
debitoare (SFD)
creditoare (SFC)
Grafic, balanţa de verificare cu trei serii de egalităţi, se poate prezenta atât sub formă
tabelară, cât şi sub formă matricială (balanţă de verificare-şah).
Balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi prezintă opt coloane, respectiv, două
coloane perechi pentru total sume precedente sau solduri iniţiale, două coloane perechi pentru
rulaje, două coloane perechi pentru totalul sumelor şi două coloane perechi pentru solduri finale.
Cu ajutorul ei se obţin patru egalităţi, şi anume :
Totalul sumelor debitoare din
=
perioada precedentă (TSDP)
Totalul rulajelor debitoare
=
ale lunii curente (RD)
Totalul sumelor debitoare (TSD) =
Totalul soldurilor finale
=
debitoare (SFD)

Totalul sumelor creditoare din
perioada precedentă (TSCP)
Totalul rulajelor creditoare
ale lunii curente (RC)
Totalul sumelor creditoare (TSC)
Totalul soldurilor finale
creditoare (SFC)
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CAPITOLUL 8 INVENTARIEREA – PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII
8.1. Inventarierea, noţiune, importanţă, clasificare
Inventarierea reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor
elementelor de activ şi de pasiv, cantitativ şi valoric, după caz în patrimoniul unităţii, la data la
care acesta se efectuează. În aceste condiţii, inventarierea poate fi considerată ca un ansamblu de
operaţiuni logice şi practice strâns legate între ele, prin care se măsoară la un moment dat
mărimea elementelor patrimoniale, din punct de vedere cantitativ şi valoric, în scopul punerii de
acord a datelor contabilităţii cu realitatea.
Scopul inventarierii este:
 stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii;
 stabilirea situației reale a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor
persoane juridice sau fizice;
 în vederea întocmirii situațiilor financiare, anuale astfel încât să ofere o imagine fidelă
a poziției financiare și a performantelor unității patrimoniale.
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute se
va efectua:
a) cel putin odata in cursul exercitiului financiar, de regulă în luna decembrie;
b) la incetarea activitatii sau cu ocazia reorganizarii (fuziune,divizare etc);
c) la cererea organelor de control sau a altor organe prevazute de lege;
d) daca sunt indicii că exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite decit
prin inventariere;
e) daca intervine o predare primire de gestiuni;
f) daca intervine o reorganizare a gestiunilor;
g) daca intervin cazuri de forta majora sau calamitati naturale.
Inventarierea patrimoniului unităţilor prezintă o importanţă deosebită pentru activitatea
practică din mai multe puncte de vedere:
 este punctul de plecare la unităţile nou înfiinţate, având ca obiect principal stabilirea şi
evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul în natură;
 permite cunoaşterea corectitudinii cu care sunt gestionate mijloacele materiale şi
băneşti ale unităţii patrimoniale, descoperindu-se degradările, lipsurile, sustragerile, furturile,
permiţând stabilirea răspunderilor celor vinovaţi şi luarea măsurilor pentru recuperarea
prejudiciilor;
 contribuie la calculul corect al unor indici şi indicatori care la rândul lor au o mare
importanţă în fundamentarea deciziilor; se pune accent pe dimensionarea producţiei şi a
producţiei în curs, calculul corect al costului producţiei, stabilirea rezultatelor financiare finale;
 contribuie la mobilizarea resurselor interne prin aceea că permite identificarea
valorilor materiale fără mişcare şi în general neutilizabile, avariate sau degradate, ca şi creanţele
şi angajamentele cu termene expirate pe care unitatea are obligaţia să le lichideze, astfel
accelerând avântul economic şi în general contribuind la respectarea disciplinei financiare.
Prin operaţia de inventariere se pune deci, faţă în faţă informaţia contabilă pe de o parte şi
situaţia patrimonială concretă pe de altă parte în vederea stabilirii diferenţelor şi apoi restabilirea
concordanţei dintre ele.
Clasificarea inventarierii
Inventarierea, ca procedeu al metodei contabilităţii se clasifică după următoarele criterii:
a) Din punct de vedere al conţinutului economic al elementelor patrimoniale supuse
inventarierii există:
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 inventarierea mijloacelor economice se referă la inventarierea materialelor, a
obiectelor de inventar, a mărfurilor, a ambalajelor, a mijloacelor băneşte, etc;
 inventarierea mijloacelor circulante în decontare cum sunt: clienţii, debitorii,
decontările cu acţionarii şi asociaţii, care se efectuează prin controlul documentelor care au stat
la baza constituirii acestor operaţii;
 inventarierea obligaţiilor faţă de bugetul administraţiei de stat, faţă de furnizori,
creditori, obligaţii faţă de bancă pentru creditele obţinute, care se efectuează pe baza
documentelor de decontare întocmite cu ocazia creării obligaţiei respective.
b) Din punct de vedere al sferei de cuprindere poate fi: generală şi parţială.
 Inventarierea generală cuprinde toate elementele patrimoniale aflate în patrimoniul
unei unităţi. Această inventariere este destul de amplă şi se execută o dată pe an.
 Inventarierea parţială cuprinde numai unele elemente patrimoniale aflate în
patrimoniul unităţii sau numai unele gestiuni sau la anumite produse. Inventarierile periodice
sunt de regulă parţiale.
c) După modalitatea de efectuare, inventarierile sunt: totale şi prin sondaj.
 Inventarierile totale se extind asupra tuturor sortimentelor care formează un element
patrimonial sau asupra tuturor bunurilor dintr-o gestiune indiferent de natura lor.
 Inventarierea prin sondaj cuprinde numai unele sortimente sau numai unele bunuri
dintr-o gestiune. Dacă la inventarierile prin sondaj se constată nereguli semnificative, acestea se
transformă în inventarieri totale.
d) În funcţie de condiţiile în care se desfăşoară: inventarieri ordinare şi inventarieri
extraordinare.
 Inventarierile ordinare au caracter programat normal, planificat. Se execută pe baza
unei programări făcute la începutul anului de către compartimentul financiar-contabil.
 Inventarierea extraordinară este executată în afara celor prevăzute în programul
întocmit de compartimentul contabilitate, având loc în următoarele situaţii: când intervin operaţii
de predare-primire; când se modifică preţurile la mărfurile aflate în stoc; cu ocazia divizării sau
concesionării gestiunii; în cazul în care au loc calamităţi sau alte cazuri de forţă majoră, când
sunt sesizări repetate şi dovedite că în anumite gestiuni se petrec fapte ilicite, nerespectându-se
normele financiar-contabile; la cererea unor organe de control din cadrul unităţii patrimoniale
sau din afară (instanţele de judecată, procuratura).
e) După momentul în care se efectuează se deosebesc: inventarieri periodice şi
inventarieri anuale.
 Inventarierile periodice se efectuează conform unor planificări proprii întocmite de
către fiecare unitate patrimonială. Frecvenţa acestor inventarieri se stabileşte în funcţie de
particularităţile fiecărei gestiuni şi de ritmul de mişcare al elementelor patrimoniale. Astfel,
gestiunile unor mijloace băneşti se inventariază lunar, mărfurile din magazinele de desfacere cu
amănuntul se inventariază de două sau trei ori pe an, etc.
 Inventarierile anuale sunt obligatorii de efectuat înainte de închiderea conturilor şi
întocmirea situaţiilor anuale simplificate. Inventarierile anuale sunt lucrări complexe care
necesită un volum mare de muncă, ele neputându-se efectua concomitent asupra gestiunilor şi
elementelor patrimoniale dintr-o unitate.
8.2. Etapele inventarierii
În Legea contabilităţii se prevede, în mod expres, obligaţia unităţii patrimoniale ca în
funcţie de natura şi complexitatea activităţii ei, să asigure în principal stabilire persoanelor
pentru efectuarea inventarierii, organizarea şi numirea persoanelor împuternicite să efectueze
inventarierea, pregătirea condiţiilor necesare ei, înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiilor
aferente exerciţiului, efectuarea faptică a inventarierii, determinarea rezultatelor inventarierii şi
valorificarea acestora.
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În vederea efectuării în bune condiţii a operaţiei de inventariere, trebuie create anumite
condiţii şi trebuie parcurse anumite etape astfel: pregătirea inventarierii, efectuarea inventarierii,
evaluarea elementelor patrimoniale şi soluţionarea diferenţelor constatate la inventariere.
Pregătirea inventarierii se referă la măsurile cu caracter organizatoric şi contabil, menite
să asigure desfăşurarea în bune condiţii a celorlalte etape care se succed. Pregătirea inventarierii
începe cu constituirea comisiilor de inventariere, fiecare membru al comisiei este numit printr-o
decizie scrisă, semnată de conducătorul unităţii patrimoniale şi de şeful compartimentului
financiar – contabil. Comisia de inventariere este formată din cel puţin doi membrii. În deciziile
transmise se precizează componenţa comisiei şi responsabilul ei, bunurile ce vor fi supuse
inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiei de inventariere.
Potrivit actelor normative, din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii
respectivi, şeful compartimentului supus inventarierii şi nici contabilii care ţin evidenţa gestiunii
respective. Membrii comisiei de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în cazuri cu totul
excepţionale şi numai cu aprobarea conducerii administrative a unităţii. Tot în cadrul pregătirii
inventarierii intră şi obligaţia conducătorului compartimentului financiar – contabil de a organiza
un instructaj cu membrii comisiei de inventariere la care se fac precizări privind modul de
organizare şi desfăşurare a inventarierii, tehnica de inventariere ce trebuie utilizată şi modul de
completare a documentelor specifice operaţiei.
Gestionarii trebuie să fie înştiinţaţi de data inventarierii (cu excepţia celor inopinate)
pentru a lua măsuri de organizare care constau în pregătirea instrumentelor de măsură, aranjarea
şi etichetarea valorilor materiale ce vor fi inventariate, separarea bunurilor degradate precum şi a
bunurilor ce aparţin altor agenţi economici. Din punct de vedere financiar – contabil, în contextul
pregătirii inventarierii este necesar ca la magazii şi depozite să fie înregistrate în fişe de magazie
toate documentele ce privesc intrări sau ieşiri de bunuri.
Efectuarea inventarierii este cea mai importantă fază a inventarierii. Operaţia de
inventariere începe prin a se lua de la gestionar o declaraţie, sub formă de răspunsuri la întrebări
cu privire la gestiunea sa, de exemplu, dacă are plusuri sau minusuri etc.
Concomitent, comisia de inventariere, dispune sistarea operaţiei de predare – primire prin
bararea documentelor în care se consemnează aceste operaţii. Inventarierea se face în funcţie de
condiţiile concrete prin numărare, cântărire, măsurare. De la această regulă fac excepţie bunuri
ce se găsesc în ambalajele originale, intacte, acestea nu se desfac decât prin sondaj. Pentru alte
bunuri cu volum mare şi valoare redusă, cum sunt de exemplu: furajele fibroase, constatarea
greutăţii se face prin cubare. Pentru unele bunuri a căror cântărire sau măsurare ar necesita
cheltuieli suplimentare cum ar fi cimentul vrac, oţelul beton, produse agricole, constatarea se
face tot prin calcule tehnice. Bunurile cu grad mare de perisabilitate se inventariază periodic. De
asemenea, se inventariază mijloacele fixe date cu chirie, materialele date spre prelucrare la terţi,
materialele în curs de aprovizionare, În acest caz, inventarierea se face prin verificarea
documentelor cum ar fi facturi sau dispoziţii de livrare.
Constatările comisiei de inventariere se fac numai în prezenţa tuturor membrilor comisiei
de inventariere şi în prezenţa gestionarului. Constatările se înscriu într-un document tipizat numit
„listă de inventar”, care se întocmeşte pe locuri de depozitare, pe categorii de bunuri şi pe
persoane responsabile, specificându-se existentul în etalon natural şi preţul unitar. Se întocmesc
liste de inventar separat pentru bunuri aparţinând altor unităţi (în custodie sau trimise spre
prelucrare), pentru bunurile proprii care sunt degradate, pentru produsele care sunt greu
vandabile, fără mişcare sau cu mişcare lentă. Pentru produsele degradate se întocmesc în plus
procese verbale în care se precizează gradul de degradare şi persoanele inovate. Fiecare pagină
din listele de inventar se semnează de către toţi membrii comisiei şi de către gestionar.
Evaluarea elementelor patrimoniale constatate la inventariere.
Comisia de inventariere completează listele de inventariere, în care au trecut cu ocazia
inventarierii preţul unitar, stabilind astfel valoarea elementelor patrimoniale constatate. Preţul
unitar rămâne acelaşi pe tot parcursul înmagazinării acestuia, dar sunt şi unele situaţii particulare
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pentru care sunt stabilite alte norme de evaluare, astfel: bunurile depreciate constatate la
inventariere se inventariază la valoarea de utilizare; creanţele şi datoriile incerte şi în litigiu se
evaluează la cursul în vigoare din ultima zi a exerciţiului; creanţele, datoriile precum şi
disponibilităţile în devize se evaluează la cursul în vigoare din ultima zi a exerciţiului; titlurile
imobilizate se evaluează la valoarea de utilitate pe care o prezintă pentru unitatea patrimonială,
iar titlurile de plasament se evaluează la cursul mediu al ultimei luni a exerciţiului, sau la
valoarea probabilă de negociere, după caz.
Constatarea diferenţelor la inventariere şi soluţionarea lor
În listele de inventar există rubrici anume în care se stabilesc diferenţele între existentul
scriptic şi cel faptic, mai întâi cantitativ şi apoi folosind preţul unitar şi valoric. Comisia de
inventariere analizează aceste diferenţe şi întocmeşte un proces verbal al inventarierii în care se
prezintă aceste diferenţe, cauzele lor şi se propun măsuri de soluţionare.
La inventariere pot să apară diferenţe în plus sau în minus pentru care se dau soluţii de
către comisia de inventariere stabilind motivele obiective sau subiective care au dus la apariţia
lor. În cazul plusurilor de la inventar ele vor fi înregistrate ca o intrare în gestiune, scăzând
corespunzător cheltuielile. În ceea ce priveşte lipsurile constatate la inventar, există o diversitate
de situaţii şi de soluţii ce trebuie propuse, astfel:
 în cele mai frecvente situaţii lipsurile constatate la inventar se încadrează în normele
de perisabilitate prevăzute de lege. În acest caz comisia de inventar va propune înregistrarea
lipsurilor pe baza cheltuielilor de exploatare, propunere ce va fi aprobată de consiliul de
administraţie al unităţii.
 există posibilitatea ca inventarierea să aibă loc după ce s-au produs calamităţi, în acest
caz, comisia de inventariere constată şi evaluează pagubele produse şi propune soluţionarea lor
ca o lipsă pe seama cheltuielilor excepţionale privind operaţiile de gestiune.
 lipsurile constatate la unele elemente patrimoniale, bunuri din gestiune pot fi
compensate cu plusurile constatate la alte bunuri cu caracteristici asemănătoare. În acest caz,
comisia de inventariere va propune compensarea în următoarele condiţii:
a) situaţia creată să se refere la produse confundabile, dar pentru aceasta să existe o listă
de produse confundabile întocmită din timp de specialişti şi depusă la compartimentul financiar –
contabil;
b) să nu fie motive de a suspecta gestionarul de intenţii neloiale;
c) compensarea poate fi propusă până la limita la care nu se produc pagube în gestiune;
d) există şi situaţia când comisia de inventariere consideră că lipsurile se datorează
gestionarului, prin neglijenţă sau lipsă de pregătire profesională. În aceste condiţii, comisia de
inventariere va propune ca lipsurile să fie imputate acestuia.
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