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CUVÂNT ÎNAINTE
Într-un mediu economic şi social în plină transformare, contabilitatea
capătă o semnificaţie aparte pentru toţi cei care doresc să acceadă la
raţionamentul contabilităţii.
În lucrare sunt prezentate într-o manieră didactică principiile
teoretice, regulile şi practicile specifice contabilităţii.
Pornind de la ideea că, informaţia contabilă are un rol de bază în
luarea deciziilor în procesul de conducere al societăţilor din comerţ şi
turism, autorii au căutat să reunească în cuprinsul lucrării noţiuni şi
concepte de bază ale contabilităţii, precum şi metode şi tehnici de lucru,
atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic,
aplicabile în comerţ şi turism.
Lucrarea poate fi consultată în egală măsură de studenţii din cadrul
facultăţilor cu specializare în turism, precum şi de toţi profesioniştii din
comerţ şi turism.
De asemenea, în lucrarea de faţă, toţi specialiştii în domeniui,
producătorii şi consumatorii de informaţie contabilă, găsesc răspuns la
mecanismele contabilităţii.
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CAPITOLUL I
OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII
Repere istorice în devenirea contabilităţii
Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea contabilităţii
Contabilitatea are o istorie proprie, ale cărei începuturi sunt greu de
delimitat datorită trecutului îndepărtat al apariţiei sale. O incursiune în
istoria contabilităţii reprezintă un demers deosebit de complex. În tratatul
„Istorie a contabilităţii şi contabililor”, renumitul autor englez Brown,
sublinia că cel care „manifestă dorinţa să devină maestru într-o artă, trebuie
să-i studieze mai întâi istoria. Fără fundament istoric cunoştinţele noastre
sunt precare, iar judecata oamenilor din prezent este incompletă şi lipsită de
maturitate”.
Apariţia contabilităţii are ca factor determinant necesitatea practică a
cunoaşterii, cu mijloacele specifice, a realităţilor economice, financiare şi
sociale.
Geneza contabilităţii este legată nemijlocit de un anumit context
economico - social. Ea a avut la început un conţinut şi un rol rudimentar. Pe
măsura dezvoltării activităţii economice a crescut îndeosebi rolul practic al
contabilităţii.
Experienţa practică dobândită treptat în domeniul cunoaşterii cu
ajutorul evidenţei rudimentare a creat premisele elaborării unor reguli,
principii şi norme cu caracter teoretic pe care se sprijină contabilitatea
evoluată.
O formă incipientă a contabilităţii a reprezentat-o crestăturile pe oase
de animale descoperite cu 30.000-20.000 ani î. Hr; deşi destinaţia lor este
greu de stabilit, anumiţi istorici estimează că ele erau suportul unei
contabilităţi a vânatului. Multiplele crestături sub formă de dungi verticale,
găsite pe pereţii grotelor preistorice dovedesc, de asemenea nevoia foarte
timpurie a omului de a număra.
În antichitate, grecii, perşii se serveau în acest scop de sfori, incaşii
ţineau socotelile cu ajutorul unor sfori înnodate, de diferite culori;
ansamblul acestora constituia veritabile registre de evidenţă.
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Cel mai vechi material folosit pentru însemnările contabile l-a constituit
tăbliţele de lut crud, pe care se imprimau litere cu ajutorul unui stilete ascuţit,
folosindu-se scrierea cuneiformă; după aceea ele erau uscate şi arse, în această
stare păstrându-se de-a lungul veacurilor. Utilizarea papirusului va înlesni şi
mai mult înregistrarea şi detalierea tranzacţiilor comerciale.
Hammurabi, regele Babilonului, către 1750 î. Hr., a pus să se graveze
pe un bloc de diorit cel mai vechi cod de legi comerciale şi sociale cunoscut,
în care sunt stabilite unităţile de măsură, tranzacţiile şi contractele
comerciale şi sunt stipulate pedepsele penale, a contribuit la apariţia unor
noi forme de decontare prin faptul că plăţile erau stabilite luând drept etalon
cantităţi fixe de argint sau grâne.
Scribii din Egiptul faraonilor ţineau socotelile pe papirus. Cu timpul,
locul frunzelor de papirus au fost luate de pergament şi de hârtie. De la simplele
însemnări s-a trecut la contabilitatea „memorială”, contabilitatea în partidă
simplă şi contabilitatea în partidă dublă. Cea mai veche contabilitate memorială
a fost ţinută de bancherii din Florenţa, încă din 1211, când ei foloseau termenii
de „dare” şi de „avere”, deveniţi mai târziu „debit” şi „credit”.
În Evul Mediu puţini oameni ştiau să scrie, iar registrele contabile,
dacă acestea există, au ca scop mai ales păstrarea într-o memorie a
operaţiunilor comerciale; de aici atribuindu-le şi numele de „memoriale”. În
forma lor primitivă înregistrările dintr-un memorial se succed în ordine
cronologică, fără clasificare şi se limitează la înregistrarea creanţelor şi
datoriilor. Memorialul a evoluat către contabilitatea în partida simplă, atunci
când negustorii au avut de înregistrat separat anumite conturi de
corespondenţă şi de deschis conturi de valori, cum ar fi conturile de mărfuri.
Cele mai vechi conturi cunoscute sunt ţinute pe o singură coloană, dispunere
denumită cu „secţiuni suprapuse”, realizându-se astfel o economie de
pergament. Mai târziu, găsim numeroase conturi simple cu două coloane,
dispunere numită „veneţiană”, care constituie, în ciuda costului superior al
pergamentului, un progres material important şi o clarificare, răspunzând
deopotrivă caracterului mai complex al tranzacţiilor şi exigenţelor clienţilor.
Evidenţa rudimentară şi-a amplificat rolul, funcţiile, mijloacele de
lucru sub influenţa unor factori economici, între care: apariţia schimbului de
produse prin intermediul negustorilor, a monedei ca instrument de schimb, a
anumitor mijloace de plată (cambiile, cecurile etc.), dar mai ales a inventării
tiparului (1450). Contabilitatea, în sensul de care vorbim astăzi a început să
se contureze în Evul Mediu, odată cu apariţia germenilor capitalismului şi
cu extinderea economiei monetare. Contabilitatea a atins stadii superioare
ale dezvoltării sale în oraşe mari din Italia de Nord (Florenţa, Veneţia,
Genova) în care evoluţia afacerilor în secolul al XV–lea, a impus
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conceperea şi aplicarea unei metode de ţinere a contabilităţii denumită
„metoda veneţiană”
În perioada Evului Mediu evoluţia contabilităţii este legată de evoluţia
schimburilor comerciale, dublată şi de perfecţionarea fabricării hârtiei,
constituind noi premise a dezvoltării contabilităţii.
În perioada secolelor XI-XV asistăm la dezvoltarea continuă a forţelor
de producţie. Italia este ţara unde „producţia capitalistă s-a dezvoltat mai
devreme ca în alte ţări. Se dezvoltă puternic comerţul, negustoria,
meşteşugurile şi odată cu ele oraşele considerate adevărate centre politicoeconomice. Folosirea cifrelor arabe şi a metodelor de calcul capătă o largă
răspândire prin publicarea în 1202 a lucrării lui Leonardo Fibonacci, „Liber
abaci” (Manual de aritmetică).
Contabilitatea în partida simplă a fost practicată iniţial în Italia, apoi în
principalele ţări din Europa Occidentală în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea;
primirea unei valori se înregistrează în una din coloanele contului deschis
persoanei ce primeşte, iar restituirea valorii în cealaltă parte a aceluiaşi cont.
Spre deosebire de formele precedente, acest sistem a continuat să existe şi
după apariţia contabilităţii în partidă dublă.
În 1494, la Veneţia, Luca Paciolo a publicat cea mai de seamă lucrare
a sa, sub titlul „Summa de arihmetica, geometria, proportioni et
proportionalita”. Această vastă lucrare de matematică , în Cartea a – IX-a,
denumită „Tratat de contabilitate în partidă dublă” descrie pentru prima
dată partida dublă (scrittura doppia), care şi astăzi reprezintă unul dintre
principiile de bază ale contabilităţii.
Înainte de această dată, în anul 1458, un alt italian Benedetto Cotrugli,
termina redactarea manuscrisului unei lucrări de contabilitate în partida
dublă „Della mercatura e del mercante perfetto”, care a fost tipărită mult
mai târziu, în anul 1573 şi a doua ediţie în 1602, totuşi influenţa ei nu a fost
prea mare.
Luca Paciolo defineşte contabilitatea ca un ansamblu de principii şi
tehnici privind înregistrarea în partida dublă a averii ce aparţinea unui
negustor, precum şi toate afacerile acestuia, în ordinea în care au avut loc.
Luca Paciolo formulează prima egalitate, între conturile „Casa” şi „Capital”,
din care prin extensie se deduce relaţia de echilibru „Avere = Capital”,
respectiv Debit = Credit .
Apariţia lucrării lui Luca Paciolo a marcat începutul unei noi etape de
bază în procesul de formare a contabilităţii, pe baza ei, ulterior au fost
elaborate numeroase lucrări de contabilitate.
Aplicarea metodei contabilităţii în partidă dublă începe să se
generalizeze între secolele XVI – XVIII - lea, cu deosebire în Europa
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Occidentală, etapă caracterizată şi prin conturarea unei literaturi contabile şi
a profesiei de contabil.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX - lea, se dezvoltă
societăţile pe acţiuni a căror conducere se separă de proprietarii acestora; a
apărut astfel contabilitatea generală şi de gestiune (dualism contabil).
În primele decenii ale secolului al XX-lea
contabilitatea de
întreprindere începe să fie supusă procesului de normalizare, adică stabilirea
de reguli şi norme privind modul de ţinere a contabilităţii.
Începând cu al doilea război mondial, cele care au rânduit
contabilitatea au fost instituţiile naţionale şi internaţionale. Unul dintre
instrumentele lor cele mai eficace a fost planul contabil. Planul, ca
document organic care serveşte normalizării şi structurării contabilităţilor
este o invenţie sovietică a anilor 1920.
În anul 1973 a fost creat Comitetul Standardelor Internaţionale de
Contabilitate – International Accounting Standards Committee - (IASC),
organism ce viza normalizarea contabilităţii la nivel internaţional şi care a
elaborat timp de aproape 3 decenii, 41 de norme internaţionale (IAS) şi
câteva zeci de interpretări (SIC). În anul 2001, această organizaţie a devenit
Consiliul Standardelor Internaţionale de Contabilitate – International
Accounting Standards Bord (IASB), al cărui rol este de a emite Standarde
Internaţionale de Raportare Financiară International Financial Reporting
Standards (IFRS-uri). Standardele contabile reprezintă norme ce trebuie
aplicate de anumite categorii de entităţi contabile, în vederea existenţei unor
informaţii comparabile la nivel internaţional.
Evoluţia contabilităţii în România
Primele lucrări de contabilitate în limba română apar abia în mijlocul
secolului al XIX-lea, cu un decalaj de aproape trei secole, faţă de ţările
europene occidentale, deoarece comparativ cu aceste ţări, în spaţiul
românesc formele economiei capitaliste au apărut mult mai târziu.
În România ţinerea registrelor, în care se consemnau operaţiunile
economice ale întreprinderilor comerciale, ca forme de contabilitate simplă
a constituit prima etapă de constituire a contabilităţii.
Până în prima parte a secolului al XVIII-lea, în Ţările Române se
foloseau lucrări de contabilitate ale unor autori străini (lucrări franceze în
Ţara Românească, italiene în Moldova, germane în Transilvania). În unele
registre păstrate de la marii negustori din Sibiu, Braşov şi Bucureşti, rezultă
că în secolul al XVIII-lea aceştia ţineau contabilitatea în partidă dublă.
O etapă importantă în evoluţia contabilităţii româneşti este cea a
Regulamentelor organice din 1831 şi 1832 prin ale căror prevederi au fost
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puse bazele organizării contabilităţi publice şi ale învăţământului contabil
din Ţara Românească şi Moldova.
În anul 1837 a apărut la Braşov, prima lucrare de contabilitate în limba
română denumită „Pravila Comercială” a lui Emanoil I. Nechifor. Lucrarea,
deşi o traducere din limba germană are între altele rolul de a fi contribuit la
formarea unei terminologii contabile în limba română prin folosirea unor
noţiuni specifice, ca: avere, debit, credit, jurnal, inventar, bilanţ.
Contribuţii în acest domeniu a avut şi Dimitrie Jarcu, care în perioada
1843-1879 a scris 100 de studii şi articole. El a tradus din limba franceză
(în 1844-1845) lucrarea „Doppia scriptura sau ţinerea catastişelor în
partida simplă şi îndoită”.
Ion Ionescu de la Brad a militat pentru aplicarea contabilităţii în
agricultură. Theodor Ştefănescu a publicat în 1873 lucrarea „Contabilitatea
în partida dublă”.
Evoluţia contabilităţii în România a cunoscut o etapă nouă cuprinsă
între anii 1900-1947; în această perioadă şi-au adus contribuţia autori, ca:
Spiridon Iacobescu, Alexandru Sorescu, Ion Evian, Dumitru Voina, C. G.
Demetrescu, Ion Mărculescu.
Spiridon Iacobescu şi Alexandru Sorescu au publicat în perioada
1923-1938 cursul intitulat „Contabilitatea comercială generală în dreptul şi
legile speciale ale comerţului”. Cei doi autori susţin că teoriile contabile
sunt bazate pe drept, iar materia contabilă este indisolubil legată de fondul
juridico-economic, raporturile juridice fiind cele care fac obiectul
înregistrărilor în contabilitate.
Profesorul D. Voina unul dintre reprezentanţii teoriei economice a
contabilităţii alături de prof. I. Evian sublinia în cartea „Contabilitatea
generală”, faptul că ştiinţa contabilităţii observă şi studiază mişcările de
valori provocate de fenomene economice şi de raporturi juridice, le
reprezintă cifric, cantitativ şi valoric, printr-un procedeu de calcul specific şi
stabileşte rezultatul circuitului anterior al acestor mişcări de valori într-o
perioadă de timp determinată.
Ion Ionescu de la Brad, a publicat în 1854 o dare de seamă asupra
activităţii economice a unei întreprinderi din Thessalia folosind datele din
bilanţ şi contul de profit şi pierdere; îi aparţine de asemenea lucrarea „Un
mic tratat de contabilitate”.
În perioada 1947-1989 a fost influenţată de principiile şi
reglementările contabilităţii sovietice care între altele au stat la baza
elaborării unui plan de conturi.
Începând cu anii 1990, contabilitatea românească a intrat într-o
nouă etapă, caracterizată prin redefinire şi schimbări impuse de
reforma contabilităţii în România.
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După 1990 s-a realizat o reformă, prin care s-a urmărit formarea unui
drept contabil românesc care să cuprindă concepte şi practici contabile
specifice întreprinderilor care operează în condiţiile economiei de piaţă şi
prin care s-a realizat o anumită armonizare cu normele contabile europene.
Din anul 2000, contabilitatea întreprinderilor din ţara noastră a intrat
într-o altă fază a evoluţiei ei; procesul actual trebuie să reprezinte o altă
etapă, de dezvoltare a celei precedente, prin asigurarea compatibilizării
contabilităţii firmelor româneşti cu evoluţiile dreptului contabil
internaţional1..
În ceea ce priveşte studiul reformei contabilităţii din România
precizăm că acesta s-a desfăşurat, prin efectuarea unei analize asupra
etapelor pe care le-a parcurs reforma contabilităţii din ţara noastră.
În România, normarea contabilităţii a început în anii 1949-1950, odată
cu planificarea economică.
După decembrie 1989, tranziţia la economia de piaţă a implicat
reforme în toate domeniile de activitate, inclusiv cel al contabilităţii.
În România, reforma contabilităţii s-a declanşat la începutul anilor
1990 şi a fost deschisă, prin adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 din 1991 şi
îndeosebi prin intrarea în vigoare la 1 ian. 1994 a unui nou plan de conturi
general aplicabil tuturor unităţilor economice şi a Regulamentului de
aplicare a acestuia.
În elaborarea noului cadru juridic al contabilităţii s-a ţinut seama în
mare parte de modelul din Franţa şi în alte ţări din UE, având ca principal
artizan, pe expertul şi profesorul parizian Eric Delesalle.
În cea de-a doua etapă, care a început în anii 2000 - 2001, s-a ţinut
seama de preocuparea pentru integrarea României în Uniunea Europeană,
precum şi deschiderea pe piaţa mondială, urmărindu-se armonizarea
contabilităţii româneşti cu Directivele europene şi cu Standardele
Internaţionale de Contabilitate; consilierea în această etapă a fost scoţiană.
În România cea de-a treia etapă în reforma contabilităţii are ca
an de debut 2006.
În ţara noastră, reglementările contabile prin care s-au asimilat
normele contabile internaţionale sunt:
1. Ordinul nr. 94 din 2001 al Ministrului Finanţelor Publice, prin care
au fost aprobate Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV a
C.E.E. şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate
2. Ordinul nr. 306 din 2002 al Ministrului Finanţelor Publice, pentru
aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu Directivele
europene.
1

Ion Ionaşcu, Dinamica doctrinelor contabilităţii contemporane, Editura Economică,
Bucureşti, 2003, pag. 122
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3. Ordinul nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene.
4. Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene.
Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe
nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate, constituind şi
obiective generale ale acestei discipline, obiective care se pot realiza numai
prin acţiunea de normalizare a sa.
Pe plan european armonizarea se realizează prin cei trei piloni ai
legislaţiei europene în domeniu, respectiv:
- Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile
anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale;
- Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC privind conturile
consolidate şi
- Directiva a VIII-a a Consiliului 84/253/EEC privind autorizarea
persoanelor responsabile cu efectuarea auditului financiar al
documentelor contabile.
Pentru situaţiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit
Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, încadrarea
în criteriile de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar al
anului 2006, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale
anului 2005.
Analiza comparativă între prima parte a OMFP nr. 1.752/2005 şi
OMFP nr. 94/2001 respectiv OMFP nr. 306/2002 cuprinde o serie de
aspecte din care menţionăm:
• Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a nu mai cuprind
norme metodologice de utilizare a conturilor contabile şi nici monografia privind
înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni economice;
• Au fost eliminate prevederile referitoare la microîntreprinderi
(cuprinse în OMF 306/2002). Astfel, situaţiile financiare ale
microîntreprinderilor se compuneau din bilanţ şi din cont de profit şi pierdere.
Începând cu 1 ianuarie 2006, microîntreprinderile trebuie să întocmească, pe
lângă bilanţ prescurtat şi cont de profit şi pierdere, şi note explicative.
Dispoziţii generale privind situaţiile financiare anuale:
• Criteriile de mărime actuale (total active: 3.650.000 euro, cifră de
afaceri netă: 7.300.000 euro şi număr mediu de salariaţi în cursul
exerciţiului financiar: 50) au fost folosite întotdeauna de Directiva a IV-a ca
prag privind stabilirea obligaţiei de a întocmi situaţii financiare anuale si
obligaţiei de a întocmi situaţii financiare anuale simplificate;
• Potrivit prevederilor noului ordin, persoanele juridice care la data
bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii menţionate
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anterior (denumite în continuare criterii de mărime) întocmesc situaţii
financiare anuale dezvoltate care cuprind:
• bilanţ;
• cont de profit şi pierdere;
• situaţia modificărilor capitalului propriu;
• situaţia fluxurilor de trezorerie;
• notele explicative la situaţiile financiare anuale
• Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale
simplificate vor întocmi setul de situaţii financiare anuale menţionate mai
sus, numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a
două dintre cele trei criterii de mărime prevăzute anterior.
• Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a
două dintre criteriile de mărime prezentate anterior, întocmesc situaţii
financiare anuale simplificate care cuprind:
• bilanţ prescurtat;
• cont de profit şi pierdere;
• note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.
Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi /
sau situaţia fluxurilor de trezorerie.
Persoanele juridice care au întocmit situaţiile financiare anuale
dezvoltate vor întocmi situaţii financiare anuale simplificate, numai dacă, în
două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele
trei criterii de mărime.
În concluzie, obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale
dezvoltate sau situaţii financiare anuale simplificate este reversibilă, după
cum sunt sau nu depăşite limitele a două dintre criteriile de mărime în două
exerciţii financiare consecutive.
Anterior, era prevăzut ca o persoană juridică care a aplicat OMF
306/2002 şi a depăşit într-un singur exerciţiu financiar consecutiv limitele a
două dintre criteriile de mărime trebuia să treacă la aplicarea OMF 94/2001,
fără posibilitatea revenirii la aplicarea OMF 306/2002, chiar dacă ulterior nu
mai depăşea limitele a două dintre criteriile de mărime.
Armonizarea contabilităţilor naţionale cu standardele internaţionale şi
cu normele regionale naşte numeroase probleme de reglementare şi de
doctrină (interpretare), probleme care au o dublă valenţă financiar-contabilă
şi juridică şi aduc noi argumente în sprijinul existenţei dreptului contabil.
În ceea ce priveşte statutul acestei discipline, după unii autori, dreptul
contabil este parte a dreptului comercial, după alţii o disciplină autonomă,
iar pentru alţi autori este sau poate fi o disciplină de graniţă: ”contabilitate şi
drept contabil”. Ca ramură specifică de drept, dreptul contabil a acumulat în
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timp concepte şi reguli proprii, independente de regulile altor discipline de
drept; el are jurisprudenţă şi doctrină proprii, toate acestea fiind însă indisolubil
legate de fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii.
Este larg împărtăşită ideea că sursele dreptului contabil sunt:
A. Surse legislative, formate din: Codul comercial, legislaţia
societăţilor comerciale, alte legi, ordonanţe guvernamentale, etc.;
B. Surse jurisprudenţiale şi doctrinare:
- jurisprudenţa (deciziile tribunalelor);
- doctrina (interpretările şi recomandările unor organisme publice
sau profesionale)
C. Standardele, (IAS/IFRS), Directivele internaţionale şi doctrina
internaţională (IASB, CEE, ONU, OCDE, Organizaţia
Internaţională a Comisiilor de Valori Mobiliare).
În România, textele de bază care construiesc sursele actuale ale
dreptului contabil sunt:
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată şi
republicată;
- Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată;
- Ordinul nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene;
- Planul de conturi general;
- Cadrul general IASB;
- IAS/IFRS;
- Directivele a IV- a şi a VII-a ale CEE.
În legătură cu necesitatea unui drept contabil, prof. univ. Oprea Călin
şi Mihai Ristea relevă faptul că reunirea şi ierarhizarea tuturor textelor
privind reglementările contabile într-un ansamblu unitar conduc la un
adevărat drept contabil şi îi definesc astfel conţinutul: ”totalitatea legilor,
normelor, ordinelor, instrumentelor şi a altor acte normative referitoare la
organizarea şi conducerea contabilităţii şi la întocmirea situaţiilor financiare
sau documentelor de sinteză în raportare”1. De asemenea, prof. univ.
Niculae Feleagă şi colaboratorii săi afirmă: ”Cadrul juridic al contabilităţii
unei ţări este produsul unei ramuri noi a dreptului, numită drept contabil”2.

1

Oprea Călin, Mihai Ristea, Bazele contabilităţii, Ed. Naţional, 2000, p.62
Niculae Feleagă, Liliana Malciu, Ştefan Bunea, Bazele contabilităţii, Ed. Economică,
2002, pag.31
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1.1. Definiţia contabilităţii
Ca urmare a unei activităţi practice şi teoretice îndelungate,
contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a resurselor
economice ale societăţii separate pe entităţi patrimoniale. Ea a evoluat lent,
dar sigur, parcurgând un drum de la practică la teorie, în cadrul căruia
experienţa din practică a fost cea care a anticipat şi a modelat teoria şi
metoda contabilităţii.
Prima definiţie a contabilităţii a fost dată de italianul Luca Paciolo în
lucrarea sa, Tratatus de computis, apărută în anul 1494. În concepţia sa,
contabilitatea reprezenta un ansamblu de principii şi tehnici privind
înregistrarea în partidă dublă a averii unui negustor, precum şi toate
afacerile acestuia, în ordinea desfăşurării lor.
În lucrarea sa, el a definit partida dublă prin prisma ecuaţiei de schimb
dintre avere şi capital. Orice modificare intervenită în masa averii şi a
capitalului, potrivit concepţiei sale, reprezintă un raport între cel care
primeşte valoarea, denumit debitor, şi cel care avansează valoarea, denumit
creditor.
Mai târziu, în anul 1941, Institutul American al Contabililor Publici
Autorizaţi a definit contabilitatea ca “o artă a înregistrării, clasificării, a
rezumării într-o manieră semnificativă şi în expresie bănească a
tranzacţiilor şi evenimentelor, precum şi interpretarea rezultatelor acestei
acţiuni.”
Evoluţia contabilităţii a fost însoţită de-a lungul secolelor de
numeroase idei, teze, concepte şi teorii privind conţinutul, dar şi de
controverse privind rolul său în cunoaşterea şi gestionarea stării la un
moment dat şi a circuitului resurselor economice ale societăţii.
În definirea contabilităţii, mai semnificative sunt două concepţii:
prima, care tratează contabilitatea ca o teorie ştiinţifică, conform căreia
aceasta reflectă un sistem de principii şi cunoştinţe care explică şi
informează, iar cea de-a doua, ca tehnică de culegere, prelucrae, stocare,
transmitere şi analiză a informaţiilor, având un rol deosebit în luarea
deciziilor de către diverşi factori economici.
Contabilitatea nu reprezintă un scop în sine, ci, un sistem
informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică informaţii
financiare despre o entitate economică identificabilă, informaţii ce permit
utilizatorilor să opteze în mod raţional între consumurile alternative ale
resurselor rare în procesul desfăşurării activităţilor de producţie şi
comerciale”.

