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INTRODUCERE
Ediţia a IV-a a cărţii de specialitate „Contabilitate. De la teorie la
practică. Metodă şi modelare”, care se adresează tuturor celor care doresc să-şi
însuşească sau/şi să-şi aprofundeze cunoştinţele din domeniul contabilităţii, a
fost îmbunătăţită prin actualizarea cu ultimele modificări intervenite în
legislaţia contabilă, prin abordarea dintr-o nouă perspectivă a principalelor
concepte şi includerea de exemple practice mai sugestive. În acest scop, pe
lângă prezentarea detaliată a principalelor aspecte teoretice, s-a pus un mare
accent pe sintetizarea sub formă schematică a noţiunilor ce prezintă structuri şi
relaţionări complexe, precum şi pe algoritmizarea şi, în final, reprezentarea,
sub formă de scheme logice, a unor procese specifice contabilităţii. Aceste
aspecte care personalizează lucrarea sunt completate prin îmbinarea
armonioasă a cunoştinţelor teoretice cu exemple practice rezolvate, dar şi cu
exemple adresate cititorului pentru a fi rezolvate şi a se asigura astfel o sporire
substanţială a eficacităţii procesului de învăţare.
Prin urmare, se poate spune că, prin detalierea în modalităţile descrise
mai sus a problematicii contabilităţii, începând cu rolul şi locul acesteia în
organizarea şi conducerea activităţilor economice, metoda de lucru,
evidenţierea şi raportarea stării unei entităţi economice, această nouă ediţie se
constituie într-un instrument important, la îndemâna tuturor celor interesaţi să
înveţe şi să se specializeze în acest domeniu. În acelaşi timp, cartea este
accesibilă şi utilă managerilor de la toate nivelele ierarhice întrucât le asigură
baza teoretică şi practică necesare organizării şi conducerii eficiente a
activităţilor economice.
Nu în ultimul rând, în carte au fost inserate o serie de importante
aspecte care contribuie la evidenţierea caracterului ştiinţific al contabilităţii,
precum şi la crearea de premise pentru perfecţionarea în continuare a
contabilităţii ca sistem informaţional şi, implicit, ca ştiinţă. În acest sens, a fost
abordată problematica generală a teoriilor şi mecanismelor economice, dar şi
cea referitoare la înfiinţarea şi organizarea societăţilor comerciale, relaţionarea
în cadrul acestora, relaţionarea contabilităţii cu fiscalitatea şi managementul,
precum şi la impactul deciziilor manageriale asupra rezultatului.
În final, apreciem că această nouă ediţie oferă cititorului o viziune de
ansamblu asupra rolului major al contabilităţii în iniţierea şi derularea
tranzacţiilor economico-financiare.
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CUVÂNT ÎNAINTE
Confruntată cu mediul economic şi social, contabilitatea se caută pe
sine, examinându-şi teoria şi metoda, modelele şi modelarea.
O asemenea căutare are loc între normativ şi pozitiv, constructiv şi
practici specifice bune, între pecuniar şi social.
Discutată prin prisma demersului de mai sus, cartea de specialitate cu
titlul „Contabilitate. De la teorie la practică. Metodă şi modelare” capătă o
semnificaţie şi utilitate deosebite pentru toţi cei care doresc să-şi însuşească
principiile, conceptele, regulile, convenţiile, raţionamentele profesionale şi
practicile specifice domeniului contabilităţii. Pentru toţi „producătorii” şi
utilizatorii de informaţii economice şi financiare, aceştia găsesc în lucrarea de
faţă un răspuns fundamentat în plan teoretic la mecanismele contabilităţii.
Raportată la nevoia universitară specializată în economie, această carte
de specialitate oferă fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii ca
disciplină ştiinţifică de învăţământ. Ea pune în discuţie întrebări, idei, concepte,
teze şi soluţii privind organizarea şi funcţionarea contabilităţii. Şi pentru a fi pe
măsură, cartea este generoasă cu tot ceea ce este paradigmă, teorie şi metodă în
ştiinţa contabilităţii, ea are esenţă, relevanţă şi aplicaţie în domeniul
tratamentelor contabile orientate spre culegerea, prelucrarea şi prezentarea
informaţiilor în situaţiile financiare.
De asemenea, lucrarea oferă informaţii în egală măsură pentru toţi
utilizatorii de informaţii contabile, fie ei investitori de capital, împrumutători,
creditori, instituţii publice, instituţii informaţionale, dar şi manageri de
întreprinderi şi afaceri. Din sfera interesului pentru bazele contabilităţii nu
trebuie uitaţi experţii contabili şi contabilii autorizaţi. În acest sens, lucrarea
poate fi reţinută ca suport teoretic şi practic care invită la perfecţionare şi
dezvoltare.
Conţinutul şi formele de raţionare ale cărţii beneficiază de acumulările
literaturii de specialitate şi dispoziţiile standardelor şi reglementărilor
contabile. Pozitivul, normativul şi constructivul se regăsesc pe măsură în
conţinutul prezentei cărţi de contabilitate.
În final, lucrarea îmi oferă posibilitatea de a vă spune să o receptaţi ca
teorie şi metodă privind modelul şi modelarea într-o contabilitate aflată în plină
stare de căutare şi regăsire.
15.10.2013
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CAPITOLUL 1

ROLUL SI LOCUL CONTABILITĂŢII ÎN
ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA
ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE
1.1. Consideraţii generale
Înaintea abordării aspectelor teoretice şi practice ale contabilităţii este
important să observăm contextul general în care aceasta a apărut şi s-a
dezvoltat ca tehnică şi metodă de înregistrare care permite „măsurarea,
evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor1, datoriilor2 şi
capitalurilor proprii3, precum şi a rezultatelor obţinute4”.
Astfel, trebuie să pornim de la economie, în ansamblul ei, care din
punct de vedere practic reprezintă suma tuturor întreprinderilor şi acţiunilor
pentru identificarea, procurarea şi utilizarea resurselor în vederea satisfacerii
intereselor umane. Acest lucru presupune cunoaştere, specializare, organizare,
crearea şi perfecţionarea continuă a instrumentelor, proceselor5 (procedurilor),
metodelor de lucru în scopul valorificării la maximum a resurselor disponibile
sau/şi atrase (procurate).
Din această perspectivă, lucrurile au evoluat de la simplu la complex.
Mai întâi au existat producătorii individuali care au compus aşa numita
„economie de subzistenţă”, fenomen care se mai întâlneşte şi astăzi. Totuşi, în
timp, au fost descoperite şi aplicate avantajele organizării/asocierii în diferite
grupuri lucrative pentru ca la un moment dat să apară formule mai evoluate:
întreprinderi (societăţi comerciale) şi alte forme de organizare (asociaţii,
cooperative6 etc.), situaţie care a impus elaborarea şi aplicarea de reguli,
standarde, proceduri şi instrumente care să asigure condiţiile necesare
1

Activele sunt constituite din bunurile economice ale entităţii economice şi formează partea
materială a patrimoniului acesteia.
2
Datoriile sunt obligaţiile pe care entitatea economică le are faţă de terţi.
3
Capitalul propriu reprezintă diferenţa dintre activele totale şi obligaţiile totale ale entităţii.
Mai este cunoscut sub denumirea de activ net sau situaţie netă.
4
A se vedea art. 2 alin.(1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în 2008.
5
Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române (2012), prin proces se înţelege succesiunea
de stări, etape, stadii prin care trec în desfăşurarea lor temporală, diverse obiecte, fenomene;
evoluţie, dezvoltare, desfăşurare, acţiune.
6
Cooperative = asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe
baza consimţământului liber exprimat în scopul promovării intereselor economice, sociale şi
culturale ale membrilor săi, fiind deţinute în comun şi controlate democratic de membrii săi, în
conformitate cu principiile cooperatiste.
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maximizării profitului7, dar şi relaţionarea predictibilă cu statul8, în procesul
general de asigurare a resurselor necesare funcţionării acestuia.
În acest sens, în România a fost elaborată şi aplicată legea societăţilor
comerciale nr. 31/1990, cu completările şi modificările ulterioare, care prevede
că „în scopul desfăşurării activităţilor lucrative generatoare de bunuri şi
servicii, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia pentru a constitui
societăţi comerciale (întreprinderi).” Acesta este un proces complex, cu
importante implicaţii juridice, materiale, financiare etc., ce nu poate fi realizat
complet şi corect decât cu aportul unui personal de specialitate şi a instituţiilor
prevăzute de lege. Detaliile sunt prezentate în Fig.1.1
După cum se poate observa, legea prevede 6 (şase) forme de organizare
a societăţilor comerciale: (i) societate pe acţiuni9, (ii) societate cu răspundere
limitată, (iii) societate cu răspundere limitată debutant, (iv) societate în
comandită10 simplă, (v) societate în comandită pe acţiuni şi (vi) societate în
nume colectiv.
Potrivit art. 5 din legea societăţilor, „Societatea în nume colectiv sau
în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea
pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin
contract de societate şi statut. Societatea cu răspundere limitată se poate
constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se
întocmeşte numai statutul”.
Potrivit art. 3 alin.(1) din legea societăţilor, „obligaţiile sociale sunt
garantate cu patrimoniul11 social”, iar răspunderea pentru obligaţiile sociale
este „nelimitată şi în solidar în cazul societăţilor în comandită simplă şi a celor
în comandită pe acţiuni„ conform art. 3 alin. (2) din aceeaşi lege.

7

Profit = Ceea ce reprezintă un folos (material sau spiritual) pentru cineva sau ceva; câştig,
beneficiu, avantaj. Spec. (Ec.) Beneficiu obţinut de o întreprindere (DEX - 2012).
8
Stat = Instituţie suprastructurală, instrument principal de organizare politică şi administrativă
prin intermediul căruia se exercită funcţionalitatea sistemului social şi sunt reglementate
relaţiile dintre oameni (DEX - 2012).
9
Acţiune = un înscris, un titlu de valoare, care reprezintă o parte anumită, fixă şi dinainte
stabilită, a capitalului unei societăţi pe acţiuni şi care dă dreptul posesorului ei de a participa cu
vot deliberativ la adunările generale ale acţionarilor, de a participa la adminstrarea şi controlul
societăţii şi la împrţirea profitului proporţional cu valoarea acţiunilor ce le posedă (DEX 1998).
10
Comandită = Contract de asociaţie în care una dintre părţi, comanditatul, răspunde solidar şi
cu întreaga sa avere pentru obligaţiile societăţii faţă de creditori, pe când cealaltă parte,
comanditarul, nu răspunde decât în limitele capitalului social investit de el (DEX 1998).
11
Patrimoniu = totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică, precum şi a
bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi, care aparţin unei persoane (fizice sau
juridice) (DEX - 2012).
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Fig. 1.1 Schema logică a procesului de înfiinţare a unei întreprinderi.
Sursa Legea societăţilor comerciale

Notă: ROF – Regulament de organizare şi funcţionare; ROI – Regulament de ordine internă
13

De asemenea, la alin. (3) se menţionează că „acţionarii, asociaţii
comanditari, precum şi asociaţii din societăţile cu răspundere limitată răspund
numai pînă la concurenţa capitalului social subscris”.
Totuşi, aşa cum prevăd reglementările contabile în vigoare,
organizaţiile12 cu scop lucrativ sau de altă natură care utilizează în compunerea
lor structuri contabile13, îmbracă şi alte forme (asociaţii profesionale,
cooperative14, fundaţii15, unităţi de învăţământ, PFA - persoane fizice
autorizate16 etc.), băncile şi alte instituţii de credit, instituţiile de asigurare,
reasigurare, instituţiile bugetare etc.
Este important de subliniat că în decursul timpului, datorită factorului
numit „competiţie”17, structurile organizatorice în domeniul economic au
evoluat sub forma grupurilor de întreprinderi, corporaţiilor18 la nivel naţional,
internaţional şi chiar global, ceea ce a generat nevoia elaborării şi aplicării unor
standarde19 internaţionale de contabilitate care au ca scop şi asigurarea
coerenţei şi a convergenţei sistemelor contabile. De asemenea, asistăm la
dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a teoriilor economice şi a principiilor20
pe care se bazează acestea.
Aceste teorii studiază, în principal, modul cum sunt folosite resursele
aflate la dispoziţie, în lumina diverselor interese, viziunile ştiinţifice, din
diverse perspective, asupra proceselor economice (schimbul, pieţele
financiare, distribuţia veniturilor, formarea preţurilor, prevenirea crizelor21,
specializarea muncii, migraţia capitalului, sistemul valutar etc.). Din această
perspectivă, este interesantă remarca potrivit căreia „studierea reflecţiilor cu
12

Organizaţie = grup de persoane fizice, juridice sau de stat având o organizare de sine
stătătoare, un patrimoniu propriu (în vederea realizării unui scop) şi personalitate juridică
(instituţii, întreprindere) (DEX - 2012).
13
Structuri contabile = compartiment, birou, secţie, direcţie care ţine contabilitatea.
14
Cooperative = asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe
baza consimţământului liber exprimat în scopul promovării intereselor economice, sociale şi
culturale ale membrilor săi, fiind deţinute în comun şi controlate democratic de membrii săi, în
conformitate cu principiile cooperatiste.
15
Fundaţie = persoană juridică de drept privat, înfiinţată printr-o donaţie sau printr-un legat
testamentar, prin care o persoană fizică sau juridică constituie un patrimoniu destinat realizării
unui scop ideal de interes public.
16
Persoană fizică autorizată (PFA) = persoană fizică autorizată să desfăşoare orice formă de
activitate economică permisă de lege, folosind, în principal, forţa sa de muncă.
17
Competiţie = luptă între două organizaţii care urmăresc acelaşi avantaj (NODEX - 2002).
18
Corporaţie = întreprindere mare, societate pe acţiuni (DEX - 2012)..
19
Standard = normă sau ansamblu de norme ce reglementează diverse aspecte.
20
Principiu = element fundamental, idee, lege de bază pe care se întemeiază o teorie ştiinţifică,
un sistem politic, juridic, o normă de conduită etc. (DEX - 2012).
21
Criză = moment sau fază primejdioasă prin care trece un domeniu, sector, entitate etc. Fază
în evoluţia unei societăţi marcată de mari dificultăţi etc. (DEX - 2012).

14

privire la activitatea economică este necesară pentru a înţelege formarea şi
evoluţia gândirii economice în contextul dezvoltării economice, sociale,
politice, instituţionale, culturale şi spirituale a societăţii” (Crăciunescu, V.,
2013, pag. 21).
În acelaşi sens, pentru a completa contextul economic general, facem
trimitere la mecanismele economice care vizează domenii importante precum:
financiar-monetar, bancar, bugetar, asigurare socială, preţurile, capitalul şi
acumularea acestuia, concurenţa organizarea şi coordonarea producţiei de
bunuri şi servicii, reglementare, standardizare, asigurarea calităţii etc. Dar,
pentru derularea eficientă a mecanismelor economice, trebuie avute permanent
în vedere cunoaşterea şi aplicarea corectă şi oportună a legilor economice în
raport cu condiţiile concrete economice, sociale şi politice şi, implicit, a
principiilor şi metodelor economice, a strategiilor de dezvoltare, a prognozelor
ştiinţifice, a metodelor de analiză economică etc.
Din toate cele prezentate până aici este de reţinut şi faptul că elementul
central al oricărei economii este întreprinderea, sub diversele ei forme de
organizare, de la cea mai simplă, până la cele mai complexe (grupuri,
corporaţii naţionale, transnaţionale etc.). De asemenea, este evident faptul că
instrumentul principal (operatorul) este informaţia economico-financiară care
face necesară existenţa, în mod obligatoriu, în structura întreprinderii, a unui
compartiment specializat, denumit „compartimentul contabilitate”.
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1.2. Obiect şi precizări terminologice
Dezvoltarea graduală, în timp, a forţelor de producţie, a diviziunii
sociale a muncii, apariţia şi dezvoltarea organizaţiilor economice, aşa cum am
arătat anterior, au făcut nu doar necesară ci şi obligatorie, dezvoltarea unei
tehnici speciale de informare, denumită contabilitate, care să asigure
„măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor
şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute”22. Altfel spus, „privită
ca tehnică şi metodă de înregistrare, contabilitatea reflectă şi controlează, pe
baza unui sistem propriu de informaţii, patrimoniul unităţilor economice şi
administrative, autonomizate din punct de vedere gestionar, modificările care
se produc ca urmare a proceselor de aprovizionare, producţie şi desfacere,
precum şi rezultatele obţinute în activitatea economică”23.
Pentru înfăptuirea acestui obiect de activitate, contabilitatea utilizează
procedee specifice de „înregistrare cronologică şi sistematică, prelucrare,
publicare şi păstrare a informaţiilor”24. În acest fel, contabilitatea devine
principala sursă de cunoaştere de către management25 a stării reale a
organizaţiei economice, cea care, prin analizele efectuate şi documentele
(rapoartele) elaborate, asigură suportul real şi legal al deciziilor26.
Privitor la statutul contabilităţii, există încă multe controverse, fiind
definită ca ştiinţă, tehnică, artă a înregistrării tranzacţiilor şi evenimentelor,
limbaj al comunicării, sistem informaţional economico-financiar etc. Astfel,
edificatoare în acest sens, este definiţia agreată de Institutul naţional de
dezvoltare profesională continuă a membrilor CECCAR: „Contabilitatea este
un limbaj specific de vehiculare a informaţiilor, care descrie evenimente
cuantificate în unităţi monetare. Contabilitatea este un sistem de organizare,
codificare şi transmitere a informaţiilor descriptive”27.

22

Art. 2 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în 2008.
Bucur I., Introducere în contabilitate, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012, pag. 12.
24
Art. 2 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în 2008.
25
Management: 1. Activitatea şi arta de a conduce. 2. Ansamblul activităţilor de organizare, de
conducere şi de gestiune a întreprinderilor. 3. Ştiinţa şi tehnica organizării şi conducerii unei
întreprinderi (DEX 1998).
26
Decizie: Hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situaţii etc., soluţie
adoptată (dintre mai multe posibile); rezoluţie. Hotărâre luată de un organ al administraţiei de
stat sau de un organ de jurisdicţie (DEX 1998).
27
Corpul Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România (CECCAR), „Contabilitate
şi control de gestiune”, Editura CECCAR, 2010, pag. 14.
23
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Autorii, care o definesc ca ştiinţă, fac distincţie între contabilitatea ca
ştiinţă economică sau ştiinţă de gestiune. Totuşi, în practică, contabilitatea
reprezintă un instrument pus în slujba managementului atât la nivel micro cât şi
macroeconomic, care îi permite să cunoască şi să gestioneze resursele ce
aparţin organizaţiei şi să determine rezultatul din activitatea acesteia.
Ca produs al unei activităţi îndelungate, contabilitatea a evoluat de la
practică la teorie. Astfel, practica a instituit principiile şi regulile pe care se
bazează acum doctrina contabilă ca răspuns la încercările de anticipare a
nevoilor de informare contabilă, a tehnicilor şi instrumentelor contabile care
trebuie dezvoltate în perspectivă. Altfel spus, „din momentul în care ţinerea
conturilor s-a extins de la nivelul de evidenţă strict personală la nivelul la care
să evidenţieze aspectele impersonale ale afacerilor comerciale, contabilitatea a
prezentat o teorie specifică, o formă specifică şi o tehnică specifică”28.
Din punct de vedere practic, contabilitatea mai poate fi considerată ca
un sistem integrat de tehnici şi instrumente pentru culegerea, prelucrarea,
transmiterea, utilizarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară
şi performanţa organizaţiei, strict necesare luării deciziei manageriale. Pentru
aceasta, procedurile şi metodele de culegere, agregare şi sintetizare a datelor
(materia primă), în vederea transformării lor în informaţii (produs finit), sunt
vitale pentru asigurarea rigurozităţii şi eficienţei acestor decizii. Mai mult decât
atât, configuraţia structurii şi a fluxului de informaţii şi decizii din cadrul unui
astfel de sistem este de o mare complexitate, necesitând o calificare adecvată a
personalului ce lucrează în domeniu. Acest lucru este ilustrat în Fig.1.229.

28

A.C.Littleton, „Accouting evolution to 1900”, Ediţia a II-a, Editura Russell & Russell, New
York, 1966, pag. 77.
29
Calotă, T.,O., Informaţia contabilă în managementul activităţii de turism (Teza de doctorat),
Coordonator ştiinţific: Profesor univ. dr. Possler Ladislau, Bucureşti, 2010, pag. 62.
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Figura 1.2. Contabilitatea ca sistem de informare şi asistare a
deciziei manageriale (variantă) S1...Sn = structuri (subunităţi
subordonate).

Notă: Informaţiile, potrivit acestui sistem de informare, reprezintă: situaţii şi rapoarte la
termen, sau la cerere, informări, balanţe, bilanţuri etc.; se poate observa interconectarea celor
trei sisteme de bază ale unei entităţi: decizional, informaţional şi operativ.

Observăm că într-o entitate economică, managerul general este cel care,
pe baza procedurilor şi instrucţiunilor de lucru, primeşte, la termenele stabilite
sau la cerere, informaţiile contabile necesare luării deciziilor. Managerul
contabilităţii, prin aparatul de lucru al contabilităţii, culege şi procesează date,
pe care, prin tehnici specifice, le converteşte în informaţii ce sunt prezentate
apoi managerului general. Pe baza lor, acesta elaborează şi transmite deciziile
18

către structurile subordonate şi către terţi (după caz). Totuşi, se mai poate
observa că procesul de culegere a datelor şi de elaborare a informaţiilor trebuie
permanent să suporte validări pentru conformitate cu realitatea, pentru a
asigura temeinicia deciziilor manageriale şi prevenirea erorilor. Aceste
precizări sunt extrem de importante pentru că, încă din etapa iniţierii în
contabilitate, să se înţeleagă corect locul şi rolul acesteia în organizarea şi
conducerea activităţii economice.
Am folosit aici noţiunea de entitate economică în sensul de
întreprindere, firmă, societate comercială, organizaţie cu caracter economic
(producţie de bunuri, prestări de servicii, executări de lucrări etc.), având o
structură ierarhizată condusă, începând cu managerul general şi continuând cu
managerii de la toate nivelele ierarhice, pe baza legislaţiei în vigoare şi a
reglementărilor proprii. Un exemplu de entitate economică este prezentat în
figura 1.3:

Figura 1.3. Schemă de principiu (variantă) a uni entităţi economice
Notă: A.G.A. = Adunarea generală a acţionarilor (de exemplu, pentru societăţi pe acţiuni) sau Adunarea
generală a asociaţilor (de exemplu, pentru societăţile cu răspundere limitată).
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Adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor), împreună cu
administratorul30 sau Consiliul de Administraţie31 şi directorul general,
constituie managementul general, iar directorii de execuţie: producţie,
economic, comercial, resurse umane etc., împreună cu conducătorii/şefii
structurilor ierarhic subordonate, constituie managementul executiv.
În literatura de specialitate se mai utilizează şi noţiunea de
management ierarhic pentru managerii de la nivelul directorilor executivi în
jos, care au un rol esenţial în organizarea şi conducerea activităţilor entităţilor
economice pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de către managementul
general. Este bine de ştiut că pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor un rol
esenţial îl are informaţia şi, în principal, informaţia contabilă.
Astfel, în schema prezentată observăm organizarea ierarhizată în cadrul
căreia se realizează un flux informaţional intern cu triplu circuit:
(i)
(ii)

de sus în jos, transmiterea deciziilor;
de jos în sus, raportarea informaţiilor, inclusiv privind modul de
executare a deciziilor;
(iii) transmitere informaţii pe orizontală, între structurile de pe acelaşi
nivel ierarhic, aflate în relaţionare permanentă sau temporară.
În acelaşi timp, se observă că entităţile economice comunică cu
exteriorul prin transmiterea şi, respectiv, primirea de informaţii şi/sau decizii,
iar structurile contabile sunt parte integrantă, foarte importantă, cu relevanţă în
economia acestei cărţi. În România, organizarea şi funcţionarea entităţilor
economice sunt reglementate de diverse acte normative, spre exemplu
reglementarea entităţilor constituite pe baza proprietăţii private şi a liberei
iniţiative face obiectul Legii 31/1990 privind societăţile, republicată.
Literatura de specialitate utilizează două concepte distincte în
descrierea obiectului contabilităţii, fiecare din ele bazându-se pe o categorie
economică specifică. Acestea sunt: concepţia juridică şi, respectiv, concepţia
economică.
a) Concepţia juridică presupune definirea obiectului contabilităţii ca
având la bază categoria economică de patrimoniu. Conform acestei concepţii,
contabilitatea a apărut din necesitatea de a răspunde în planul cunoaşterii la
exerciţiul administrării şi gestionării patrimoniului. Conceptul de patrimoniu
vizează „totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică, precum şi a
30

Administrator = persoană care conduce o administraţie.
Consiliul de administraţie = organ colegial însărcinat cu administrarea unei întreprinderi sau
a unei instituţii (DEX 2012).
31
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