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CUVÂNT ÎNAINTE
Contabilitatea este o ştiinţă şi un important domeniu al practicii sociale.
Deşi foarte veche, ca activitate practică, contabilitatea începe să se contureze ca
ştiinţă odată cu apariţia primei cărţi de contabilitate, în anul 1494, la Veneţia, autor Luca
Paciolo.
O caracterizare sintetică şi deosebit de expresivă cu privire la valenţele funcţionale
ale contabilităţii ne-a lăsat, cu aproape 80 de ani în urmă, cunoscutul om de ştiinţă J.Fr.
Schar, notând un moto la lucrarea sa „Buchhaltung und Bilanz”: „Contabilitatea este
judecătorul nepărtinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului şi consilierul
nepărtinitor al viitorului, în fiecare întreprindere”.
Studierea contabilităţii, ca ştiinţă, presupune şi studierea pe bază de documente a
originii şi stadiilor de evoluţie a acesteia, de la primele însemnări contabile, până la
contabilitatea actuală. Astfel, studiind trecutul ei se constată că în toate epocile istorice sa simţit nevoia contabilităţii pentru a evidenţia, sistematiza, controla, analiza şi interpreta
fenomene legate de activitatea economică a societăţii omeneşti, devenind indispensabilă
pentru întreprindere ca titulatură de patrimoniu.
Aprecieri în această privinţă au făcut nu numai specialişti în domeniu, ci şi oameni de
diferite preocupări care au reuşit să înţeleagă ştiinţa contabilităţii. Astfel, Goethe, mare
poet şi gânditor, aprecia într-una din operele sale: „ea (contabilitatea) este una din cele
mai sublime creaţiuni ale geniului uman… fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a
viitorului”.
Sombart Weiner, cercetând rolul pe care l-a avut contabilitatea pentru progresul
omenirii, sublinia că prin ea se desăvârşesc normele de conducere ale unei întreprinderi
deoarece: „ordinea şi claritatea în afaceri măresc gustul de a economisi, de a câştiga…
ea s-a născut din aceeaşi gândire cu sistemele lui Galiuleu sau Newton, cu teoriile fizicii
şi chimiei moderne… prin ea sistemul economic capitalist şi-a putut realiza ideea de
câştig şi de economicitate sau raţionalism economic”.
Astăzi, prin mecanizarea, automatizarea şi informatizarea lucrărilor de contabilitate,
tehnica contabilă a ajuns, în unele ţări, la un înalt nivel de perfecţionare.
„Tehnica contabilă îşi depăşeşte rolul său stabilit de secole, care era acela de a
produce documente de închidere a unei perioade de gestiune, cu care a fost identificată
timp îndelungat. Ea a devenit, actualmente, o tehnică largă de culegere şi tratare a
informaţiei, care a ştiut să se detaşeze de contemplarea simplă a trecutului şi care se
străduieşte, datorită metodelor ştiinţifice, să cuprindă evoluţia viitoare a activităţii
economice”.1

Noile orizonturi ale contabilităţii – Kraft von Taun, al IX-lea Congres Internaţional de
contabilitate, Paris, 1967.
1
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Caracterul dinamic al sistemului de producţie şi comercial din întreprindere imprimă
aceeaşi trăsătură şi sistemului contabil care îl reflectă. În această analogie, contabilitatea
este concepută ca un sistem global al unei întreprinderi, care intră în relaţii cu mediul
înconjurător, privind informaţii din afară pe care le transmite conducerii pentru a interveni
şi a lua decizii necesare reglării activităţii întreprinderii. Astfel, contabilitatea devine
mijlocul de informare operativă, dinamică asupra desfăşurării proceselor economice din
întreprindere şi, deopotrivă, instrumentul de analiză, coordonare şi control al activităţii
economice şi financiare pentru cunoaşterea pulsului economic, în scopul luării celor mai
bune decizii de management.
Riscurile la care este supusă întreprinderea în condiţiile economiei de piaţă fac
indispensabilă informaţia contabilă. Se poate aprecia că, astăzi, contabilitatea este pentru
întreprindere ceea ce sunt aerul şi apa pentru viaţă. Cunoştinţele de contabilitate trebuie
posedate nu numai de către organizatorul şi conducătorul unităţii, ci şi de către cei care
administrează şi răspund de patrimoniul unei unităţi patrimoniale.
Contabilitatea este o disciplină informaţională. Ea studiază efectele tranzacţiilor
economice şi ale altor evenimente asupra situaţiei economice şi financiare, precum şi
asupra performanţelor înregistrate de o întreprindere.
Această afirmaţie este sprijinită şi de argumente istorice. De exemplu, în Egiptul antic
contabilitatea era considerată atât de necesară încât se învăţa în toate şcolile, iar
contabilii puteau deveni sacerdoţi, generali, guvernatori.
Egiptologul Champolion arăta că „toţi funcţionarii statului făceau parte din
corporaţia contabililor. Contabilii regali aveau în seama lor întreaga administraţie”, iar
la greci, după spusele oratorului atenian Eschine „un om poate primi coroana numai după
ce a dat socoteală de administraţia încredinţată”.
Se cuvine să subliniem importanţa pe care o are astăzi contabilitatea pentru
cunoaşterea situaţiei şi conducerea activităţii economico-financiare, precum şi locul pe
care trebuie să-l ocupe aceasta în pregătirea specialiştilor din domeniul economic şi
juridic. De ce? Pentru că, aşa cum spunea un părinte al contabilităţii româneşti, „faptele
contabile, adică operaţiile care sunt înregistrate de contabilitate, sunt de natură
economică şi juridică. Ce reprezintă contabilitatea constituirii unei societăţi comerciale
decât contabilizarea unei succesiuni de fapte juridice?” (Spiridon Iacobescu, 1923).
În fine, contabilitatea are prin natura sa calitatea de a fi o ştiinţă fundamentală şi
aplicativă, cu laturi de teorie şi practică, de ştiinţă şi tehnică. Ea posedă, în acelaşi timp,
două particularităţi caracteristice oricărei ştiinţe: de a fi permanentă şi universală. Este
permanentă în sensul că se bazează pe o serie de legităţi proprii care au călăuzit-o
întotdeauna şi care vor rămâne valabile atât timp cât vor exista condiţiile care au generato – respectiv, producţia şi schimbul de bunuri în societatea omenească. Este universală
prin faptul că a apărut şi se conduce pe baza aceloraşi legi şi principii peste tot, oriunde
s-ar folosi, în orice orânduire socială şi în orice tip de unitate patrimonială.
Discutată din prisma demersurilor menţionate, cartea „Bazele contabilităţii” capătă
o semnificaţia aparte pentru toţi cei care doresc să acceadă la seiful raţionamentului
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contabil. Ea este disciplina de introducere în imperiul ştiinţific al contabilităţii prin care,
gradat şi metodic, se ia cunoştinţă cu elementele teoretice fundamentale ale obiectului şi
metodei sale de cercetare, cu principiile, procedeele şi mijlocele specifice concepute şi
folosite pentru obţinerea, valorificarea şi conservarea informaţiilor cu privire la
patrimoniu, situaţia şi rezultatele financiare ale unei întreprinderi.
Cartea tratează această problematică, încercând un echilibru între ceea ce a acumulat
şi conservat ştiinţa şi practica contabilă pe plan mondial şi naţional şi noile curente
contabile moderne. Astfel, premisele ştiinţifice şi logice ale contabilităţii sunt abordate
prin îmbinarea principiilor teoretico-fundamentale clasice cu principiile
(convenţiile) moderne de organizare şi conducere a contabilităţii, acceptate prin standarde
de comunitatea mondială şi europeană.
Două dintre procedeele de bază ale metodei contabilităţii, (Bilanţul şi Contul),
concepute pe suportul principiilor teoretice – dubla reprezentare şi dubla înregistrare –
constituie elementele centrale ale lucrării prin care se pot înţelege logica şi mecanismul în
care contabilitatea interpretează, reprezintă şi esenţializează în plan informatic obiectul
său, patrimoniul.
Fondul de idei circumscris în conţinutul lucrării se adresează, în primul rând, tuturor
studenţilor din învăţământul economic, de stat şi privat, dar şi celor de la alte instituţii de
învăţământ superior, care prin programele lor de studiu se apleacă şi asupra contabilităţii.
Ea este destinată, în al doilea rând, şi poate fi consultată de către managerii
întreprinderilor, jurişti, practicieni din domeniul contabilităţii – contabili autorizaţi,
experţi contabili, auditori financiari-contabili, analişti financiari – care doresc să
aprofundeze valenţele informaţionale ale contabilităţii.
Demersul său metodico-didactic îşi propune să ofere, în special studenţilor,
modalităţile cele mai eficiente pentru, înţelegerea şi aprofundarea tuturor problemelor de
contabilitate, să le formeze o gândire contabilă logică, independentă, precum şi
deprinderile necesare pentru „producţia” şi utilizarea informaţiei contabile în activitatea
de gestiune a unităţilor patrimoniale.
Procesul de reformă în care se află contabilitatea, în ţara noastră, ne-a încurajat să
introducem elemente ale Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi să abordăm o
atitudine flexibilă în legătură cu utilizarea planului de conturi.
La redactarea lucrării ne-am folosit de o bogată legislaţie şi literatură străină, dar
mai ales autohtonă. Adresăm mulţumiri normalizatorilor români pentru străduinţa lor de
a crea şi apoi perfecţiona un sistem contabil competitiv.
Apreciem, de asemenea, interesul şi competenţa profesională a specialiştilor din
învăţământ, cercetare şi practică în domeniul contabil pentru cărţile, studiile şi punctele
de vedere proprii care au văzut lumina tiparului, până acum, şi care ne-au fost de un real
folos în redactarea lucrării. Ne-am bucurat de sprijinul calificat al editurii, tipografiei,
redactorului şi procesorilor de text care s-au îngrijit de pregătirea operativă şi apariţia în
cele mai bune condiţii a lucrării, drept pentru care le mulţumim.
În sfârşit, mulţumim, aprioric, cititorilor noştri, elevi şi studenţi, cadre didactice,
specialişti care vor avea răbdarea şi interesul să lectureze şi să folosească ceastă carte.
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Suntem conştienţi de faptul că lucrarea de faţă poate fi îmbunătăţită, că poate face
obiectul unor reflecţii critice, unor sugestii şi propuneri. De aceea, vom fi recunoscători
tuturor pentru recomandările transmise pe care le aşteptăm cu atenţia cuvenită şi pe care
le vom recepţiona cu plăcere şi distinsă consideraţie şi le vom avea în vedere la o eventuală
nouă ediţie.

Bucureşti, 2013

Autorii
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„Este absolut indispensabil
omului de a se iniţia, cât mai puţin,
în elementele contabilităţii. Toţi cei
ce lucrează în economie trebuie să
fie în măsură să înţeleagă cele două
relevee esenţiale: să ştie bilanţul şi
contul de profit şi pierdere.”
P. Samuelson
Laureat al Premiului Nobel
pentru economie
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CAPITOLUL 1 ISTORICUL

ŞI EVOLUŢIA CONTABILITĂŢII

1.1 SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ ASUPRA CONTABILITĂŢII
Denumirea de contabilitate îşi are originea în latinescul „computare” (a număra).
Economiştii francezi E. Leasuty şi Ad. Guibault arată că în acest termen se află originea
verbului „compter” care este radicalul cuvântului „comptable”, iar acesta din urmă stă la
baza celui de „comptabilité”.*
Având în vedere originea termenului, care are în centrul său pe cel de cont, sau a conta,
în unele lucrări contabilitatea este definită – în tripla sa ipostază – drept: 1) ştiinţă a
conturilor;
2) ansamblul conturilor (informaţiilor din conturi) unui individ sau unei colectivităţi;
3) serviciul însărcinat cu ţinerea conturilor.
Se impune, însă, o precizare, pentru a preveni împotriva înţelegerii simpliste şi, uneori,
vulgarizatoare a unor oameni care văd în contabilitate doar o ştiinţă a cifrelor şi calculelor.
O facem prin referire la un reputat specialist în probleme de gestiune, doctor în ştiinţe
economice şi profesor la Universitatea Paris-8, – care în lucrarea „Contabilitatea în
perspectivă”, subliniază: „Cu toate că termenul francez compter (a socoti) îşi are originea
în latinescul computare (a calcula), contabilitatea nu este un calcul propriu-zis şi cu atât
mai puţin o numărare sau socotire. Dacă numărarea este o simplă operaţie constând în
enunţarea unui şir de numere, socotitul este o acţiune ceva mai complexă vizând evaluarea
unei cantităţi, în general, cu ajutorul cifrelor (dar uneori şi fără cifre).
Contabilitatea este calitativ superioară socotitului pentru că ea corelează un
ansamblu de calcule făcute şi ţinute după anumite reguli. Ea este, deci un sistem de
informare supus unor convenţii şi norme definite social şi nu poate să existe sau să se
dezvolte decât în societăţi umane care au atins un grad de organizare destul de înalt.
Constituirea contabilităţii, ca ştiinţă şi ca sistem de principii şi tehnici de înregistrare,
este rezultatul unui proces îndelungat şi complex. Originile acestuia sunt căutate, uneori,
în formele simple şi primare de evidenţă din antichitate. Este, însă, îndreptăţită observaţia
că deşi primele însemnări făcute în diferite forme rudimentare şi sporadice se găsesc la
popoarele din antichitate, acestea nu pot fi considerate înregistrări contabile, deoarece nu
se făceau pe baza unor principii şi în cadrul unui sistem închegat. Contabilitatea este o
ştiinţă vastă şi complexă, originea ei urcând până în antichitate – s-a subliniat într-o altă
lucrare – dar tehnica ei a fost pusă la punct de italieni, la sfârşitul Evului Mediu.
Începuturile contabilităţii se găsesc în registrele comerciale în care, o dată cu
dezvoltarea schimbului de mărfuri şi a relaţiilor de credit, au început a fi ţinute în mod
sistematic evidenţele afacerilor. Cel mai vechi registru de contabilitate dublă menţionat în
literatura de specialitate italiană este cel al bancherilor cetăţii Genova, datând din anul
1340. Se apreciază că statutele unor cetăţi italiene conţineau norme obligatorii de ţinere a
registrelor, de către comercianţi şi bancheri, încă din jurul anului 1200.
Chiar şi din această succintă prezentare se vede cum constituirea contabilităţii a
parcurs drumul de la practică la teorie, practica fiind cea care, pe de o parte, a
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anticipat teoria şi metoda contabilităţii, iar pe de altă parte a impulsionat-o şi i-a formulat
noi probleme.
Prima lucrare în care au fost analizate şi prezentate registrele comerciale şi regulile de
ţinere a acestora a fost scrisă de Benedetto Cotrugli şi era intitulată „Della mercatura e del
mercante perfetto”. Cu toate că manuscrisul acestei lucrări a fost terminat în 1458 el a fost
tipărit în 1573. Ca urmare, părintele şi fondatorul contabilităţii este considerat Luca
Paciolo, reputat matematician care, în 1494, a publicat, la Veneţia, lucrarea intitulată
„Summa de l’aritmetica, geometria, proporzioni et proporzionalita”. În cartea a IX-a
a acestei lucrări, intitulată „Tractus de computis et scripturis” a fost fundamentată metoda
înregistrării contabile în partida dublă (scrittura doppia).
Apariţia lucrării lui Luca Paciolo a marcat începutul unei noi etape de bază în procesul
de formare a contabilităţii. Ulterior au fost elaborate numeroase lucrări de contabilitate în
Germania, Franţa, Anglia, Olanda, Belgia etc. care se bazau pe metoda fundamentată de
Luca Paciolo.
Şi în România ţinerea registrelor, în care se consemnau operaţiunile economice ale
întreprinderilor comerciale, ca forme de contabilitate simplă, a reprezentat prima etapă de
constituire a contabilităţii. Prima lucrare de contabilitate a fost tipărită în anul 1837 la
Braşov, sub titlul „Pravila comercială” şi aparţine lui Emanoil I. Nichifor, fiind o traducere
din limba germană. Ea a jucat un rol important în fundamentarea şi popularizare
conceptelor de contabilitate în România. Contribuţii importante în acest domeniu au avut
şi Dimitrie Jarcu, care în perioada 1843-1879 a scris peste o sută de studii şi articole, Ion
Ionescu de la Brad, care a militat pentru aplicarea contabilităţii în agricultură, Th.
Ştefănescu, profesor la Şcoala Comercială din Bucureşti, care a publicat, în 1880, primul
curs complet de contabilitate, intitulat „Curs de contabilitate în partidă dublă” ş.a. Începând
din 1913 eforturi importante pentru fundamentarea caracterului de ştiinţă al contabilităţii
au fost depuse de Spiridon Jacobescu – profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale
şi Industriale din Bucureşti, care, împreună cu profesorul Alexandru Sorescu, a publicat
în perioada 1923-1938 cursul intitulat „Contabilitate comercială generală în legătură cu
dreptul şi legile speciale ale comerţului”.
O contribuţie importantă la promovarea şi dezvoltarea contabilităţii a adus-o şi I.
Evian, care a publicat numeroase lucrări ca: „Teoria conturilor” în 1940, „Contabilitatea
dublă, înţelegere raţională a economiei” (1946), iar în 1941 a elaborat primul anteproiect
de lege pentru normarea contabilităţii.

1.2. ETAPELE FORMĂRII ŞI DEZVOLTĂRII CONTABILITĂŢII
Nu este în intenţia acestui curs să facă o expunere dezvoltată a istoriei contabilităţii. Sau scris pe această temă multe şi remarcabile lucrări. Prin cele de mai sus am intenţionat
numai să subliniem caracterul complex şi marcarea principalelor momente, care pot
contura şi etapele parcurse.
Chiar dacă orice periodizare poate fi discutabilă, aşa cum cu dreptate se afirmă nu de
puţine ori, deoarece ea conturează o evoluţie liniară, deşi în realitate istoria ştiinţei
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respective este mai complexă şi sinuoasă, stabilirea etapelor procesului de formare şi
dezvoltare a contabilităţii permite, după părerea noastră, o caracterizare mai completă şi,
în acelaşi timp, mai nuanţată a procesului definirii metodei şi ştiinţei contabile. Analiştii
disting mai multe etape ale acestui proces. Numărul lor este influenţat de criteriul luat drept
bază de periodizare.
Profesorul francez Bernard Colasse, de exemplu, are în vedere următoarele:
perioada Evului Mediu până la începutul secolului al XIX-lea; secolul XIX şi prima
jumătate a secolului XX; perioada contemporană.
În prima etapă contabilitatea era – aşa cum s-a arătat şi mai înainte – simplă.
Începutul celei de-a doua etape a fost în strânsă legătură cu dezvoltarea şi extinderea
comerţului şi băncilor, îndeosebi în marile oraşe ale Italiei de Nord – Florenţa, Genova şi
Veneţia – ale căror bănci şi ai căror negustori activau însă în toată zona Mediteranei şi chiar
în Europa de Nord.
Cea de-a doua etapă se caracterizează, îndeosebi, prin fundamentarea răspândirii şi
consolidării contabilităţii în partidă dublă, (perioadă situată între 1494 şi 1700), menită să
îndeplinească un dublu rol: economic şi administrativ. Pe de o parte, contabilitatea trebuia
să contribuie la amplificarea raţionalizării economice, prin gestionarea eficientă a
patrimoniului. Pornind de la această relaţie un cunoscut economist german, Werner
Sombart, ajungea chiar să afirme, în lucrarea sa „Der modern Kapitalismus” (1928,
ediţia a II-a, p. 118), că nu se poate imagina capitalismul fără contabilitate în partidă dublă,
acestea două aflându-se una faţă de cealaltă independente, ca formă şi conţinut.
Chiar dacă afirmaţia este, desigur, o supralicitare – şi ea a format obiectul unor analize
critice cunoscute – rămâne valabilă, după părerea noastră, ideea potrivit căreia
contabilitatea este menită să contribuie la realizarea raţionalităţii economice.
Cea de a treia etapă, care cuprinde secolul XIX şi prima jumătate a secolului XX, s-a
remarcat, îndeosebi prin următoarele:
a) consacrarea bilanţului şi contului de rezultate şi creşterea rolului contabilului în
raporturile dintre asociaţi, acţionari şi conducerea întreprinderilor;
b) dezvoltarea contabilităţii analitice şi conturarea separaţiunii între contabilitatea
generală şi contabilitatea analitică.
Ultima etapă, care cuprinde perioada postbelică, este „impregnată” de două trăsături,
care au marcat şi marchează puternic evoluţia contabilităţii:
a) normarea, (normalizarea) şi reglementarea contabilităţii generale (despre care va fi
vorba într-un capitol viitor) şi
b) dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul contabilităţii.
Normarea şi reglementarea îşi găsesc expresia în faptul că în cea mai mare parte a
ţărilor contabilitatea întreprinderilor se sprijină pe o terminologie şi pe reguli comune şi
produce documente de sinteză a căror prezentare este identică.

1.3. LOCUL CONTABILITĂŢII ÎN ANSAMBLUL CUNOAŞTERII
ŞTIINŢIFICE
Pentru înţelegerea acestei ştiinţe atât de complexe este necesară atenţie şi răbdare.

17

Materia, spaţiul şi timpul – elementele universului – stau la baza evoluţiei unei vieţi
cosmice care îşi parcurge un drum ascendent, reglementat de legi proprii, pornite din firea
lucrurilor.
Astfel, în virtutea legilor mecanice de armonie universală se găsesc sistemele solare şi
planetare în raporturile lor de existenţă comună, repetându-se mereu în acelaşi sens, după
aceleaşi mişcări uniforme, în succesiuni infinite.
Materia – substanţă a întregii existenţe – se dezvoltă în spaţiul planetar cuprinzând
lucruri şi fiinţe care evoluează în timp de la simplu la complex, de la infinit la infinit.
Acelaşi raport de cauzalitate îl întâlnim şi dacă cercetăm existenţa pe planeta noastră,
respectiv, corpurile din regnul mineral şi cele din regnul vegetal şi animal.
Dacă avem în vedere corpurile din regnul mineral, acestea au ajuns la o stare matură,
nu se mai reproduc, ele terminând complet gama evolutivă, ajunse la forma de stări,
prezentul lor reprezentând numai trecutul.
Spre deosebire de acestea, corpurile din regnul vegetal şi animal – care reprezintă viţa
– se schimbă, evoluează continuu, se reproduc la nivelul lor stări superioare, reprezentând
tendinţe. Este vorba de o legitate, legea evoluţiei, care, ca parte componentă a vieţii, arată
continuitatea trecutului, saltul său în prezent prin succesiunea reprodusă din trecut şi în cele
din prezent şi, mai departe, în cele din viitor.
Nivelul înţelegerii teoretice, în anumite momente, a impus încadrarea diferitelor ştiinţe
în diferite categorii. Astfel, la un anumit moment ştiinţele au fost întemeiate pe adevăruri
relative. În categoria ştiinţelor bazate pe adevăruri absolute fiind încadrate Matematica, cu
subdiviziunile ei: Cinematica, Dinamica, Statica; Matematicile aplicative.
În categoria ştiinţelor întemeiate pe adevăruri relative, bazate pe legi limitate,
schimbătoare, care reproduc raporturi asemănătoare din lumea pământească, au fost
cuprinse: ştiinţele fizico-chimice care studiază proprietăţile corpurilor; ştiinţele naturale,
care studiază viaţa corpurilor din cele trei regnuri ale naturii; ştiinţele sociale, care studiază
fenomenele sociale ce dirijează acţiunile oamenilor în scopul dezvoltării societăţii
omeneşti, fiecare dintre acestea având ramuri specifice, dintre care mai importante fiind:
Morala, Religia, Psihologia, Sociologia, Politica, Dreptul, Economia politică, Statistica,
Contabilitatea şi altele.
Dintre ştiinţele sociale ne interesează, în mod special, Contabilitatea care împreună
cu Micro şi Macroeconomia, Statistica, Ştiinţele economice de ramură şi altele,
formează ştiinţele economice de gestiune şi care se completează şi se interferează cu
Dreptul şi Matematica, de unde şi caracterul său complex. Spre deosebire de ştiinţele
sociale particulare, care se ocupă de domenii limitate ale vieţii sociale (la unele dintre ele
fiind îndoielnic faptul că sunt ştiinţe, dacă au legităţi proprii care le guvernează, cum ar fi
Politica şi Religia), contabilitatea studiază legităţile interne proprii de existenţă şi mişcare
a patrimoniului întreprinderii, parte a patrimoniului naţional. Ce înseamnă patrimoniu
naţional? Înseamnă totul, întreaga avuţie materială şi spirituală creată de om în societate.
Având în vedere faptul că şi celelalte ştiinţe studiază acelaşi patrimoniu, se pune
problema delimitării obiectului lor de cercetare şi elucidare a punctelor de interferenţă care,
de multe ori, au dus la încetarea de subordonare a contabilităţii. Deci, pentru precizarea
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locului contabilităţii în ierarhia generală a ştiinţelor trebuie văzute raporturile ei cu ştiinţele
economice de gestiune, cu Dreptul şi Matematica.
Contabilitatea are legături strânse cu Micro şi Macroeconomia‚ 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 economiile de
ramură. Micro şi Macroeconomia studiază condiţiile sociale în care se dezvoltă producţia
şi se obţin rezultatele, descoperind legile după care se dezvoltă acestea. Dar, la baza
dezvoltării Micro şi Macroeconomiei, 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, indicatori grupaţi şi centralizaţi până la nivelul patrimoniului
naţional.
Contabilitatea are legături strânse cu Statistica, atât pe plan teoretic cât şi pe plan
practic. Pe plan teoretic contabilitatea ţine seama de cerinţele statisticii la elaborarea
indicatorilor economici. Din punct de vedere practic, contabilitatea pune la dispoziţia
Statisticii indicatorii: capital, valoarea tuturor elementelor patrimoniale, valoarea
vânzărilor de mărfuri, bani (sumele plătite şi încasate), cheltuielile, veniturile, rezultatele,
salariile etc. pe care, de altfel, îi pune şi la dispoziţia Micro şi Macroeconomiei, indicatori
care sunt determinaţi în fiecare unitate patrimonială după procedeele specifice metodei
contabilităţii.
Contabilitatea are legături strânse cu Dreptul, prin aceea că nu se limitează numai la
reflectarea mişcării elementelor patrimoniale determinate de operaţiile economice şi
financiare ce au loc în cadrul unităţilor patrimoniale, ci respectă şi 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 alte unităţi şi persoane.
Fără să exagerăm, contabilitatea respectă toate formele dreptului. Contabilitatea, ca
„patroană” a documentelor şi registrelor, respectă întru-totul prevederile privind întocmirea
şi circulaţia acestora. Contabilitatea ca gestionară a patrimoniului, respectă întru-totul şi
reglementările privind constituirea, funcţionarea, comasarea, falimentul, desfiinţarea
unităţilor patrimoniale. Contabilitatea respectă legislaţia în vigoare privind stimulentele
cuvenite personalului, asociaţilor şi acţionarilor. Contabilitatea respectă legislaţia privind
încasarea drepturilor şi plata obligaţiilor. Dar, contabilitatea nu este Drept, şi nu se pot
subordona una, alteia, fiecare având obiect propriu şi metode bazate pe legităţi proprii.
Contabilitatea are legături strânse cu Matematica. Relaţiile strânse şi utilizarea unor
instrumente matematice au determinat pe unii autori să considere contabilitatea ca fiind o
ramură a matematicii, mergând până la a demonstra prin calcule matematice fundamentele
contabilităţii.
După Luca Paciolo, primul autor al unei cărţi de contabilitate, care a încadrat tratatul
său de contabilitate, în partidă dublă, în lucrarea „Summa de l„aritmetica, geometria,
proporzioni et proporzionalita „ (l494), aproape toţi autorii care i-au urmat au făcut acelaşi
lucru. Alţi autori au mers mai departe şi au fundamentat anumite teorii matematice ale
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conturilor şi, implicit, a contabilităţii. Astfel, se pot menţiona: teoria matematică a
contabilităţii şi a conturilor, susţinută de Giorlano Cardano în l539, în lucrarea „Practicae
mathematicae”; P. Bouchet, în l832, care fundamentează partida dublă cu ajutorul
ecuaţiilor, iar mai târziu în l889, Giovani Rossi face acelaşi lucru în lucrarea „La theoria
matematica della scrittura doppia ”.
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