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INTRODUCERE
Ediţia a V-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 și mecanismelor economice, dar și
cea referitoare la înființarea și organizarea societăților comerciale, relaționarea
în cadrul acestora, relaționarea contabilității cu fiscalitatea și managementul,
precum și la impactul deciziilor manageriale asupra rezultatului.
În final, apreciem că această nouă ediție oferă cititorului o viziune de
ansamblu asupra rolului major al contabilității în inițierea și derularea
tranzacțiilor 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. Considerații generale
Înaintea abordării aspectelor teoretice și practice ale contabilității este
important să observăm contextul general în care aceasta a apărut și s-a
dezvoltat ca tehnică și metodă de înregistrare care permite „măsurarea,
evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor1, datoriilor2 și
capitalurilor proprii3, precum și a rezultatelor obținute4”.
Astfel, trebuie să pornim de la economie, în ansamblul ei, care din
punct de vedere practic reprezintă suma tuturor întreprinderilor și acțiunilor
pentru identificarea, procurarea și utilizarea resurselor în vederea satisfacerii
intereselor umane. Acest lucru presupune cunoaștere, specializare, organizare,
crearea și perfecționarea continuă a instrumentelor, proceselor5 (procedurilor),
metodelor de lucru în scopul valorificării la maximum a resurselor disponibile
sau/și atrase (procurate).
Din această perspectivă, lucrurile au evoluat de la simplu la complex.
Mai întâi au existat producătorii individuali care au compus așa numita
„economie de subzistență”, fenomen care se mai întâlnește și astăzi. Totuși, în
timp, au fost descoperite și aplicate avantajele organizării/asocierii în diferite
grupuri lucrative pentru ca la un moment dat să apară formule mai evoluate:
întreprinderi (societăți comerciale) și alte forme de organizare (asociații,
cooperative6 etc.), situație care a impus elaborarea și aplicarea de reguli,
standarde, proceduri și instrumente care să asigure condițiile necesare
1

Activele sunt constituite din bunurile economice ale entității economice și formează partea
materială a patrimoniului acesteia.
2
Datoriile sunt obligațiile pe care entitatea economică le are față de terți.
3
Capitalul propriu reprezintă diferența dintre activele totale și obligațiile totale ale entității.
Mai este cunoscut sub denumirea de activ net sau situație netă.
4
A se vedea art. 2 alin.(1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în 2008.
5
Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (2012), prin proces se înțelege succesiunea
de stări, etape, stadii prin care trec în desfășurarea lor temporală, diverse obiecte, fenomene;
evoluție, dezvoltare, desfășurare, acțiune.
6
Cooperative = asociație autonomă de persoane fizice și/sau juridice, după caz, constituită pe
baza consimțământului liber exprimat în scopul promovării intereselor economice, sociale și
culturale ale membrilor săi, fiind deținute în comun și controlate democratic de membrii săi, în
conformitate cu principiile cooperatiste.
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maximizării profitului7, dar și relaționarea predictibilă cu statul8, în procesul
general de asigurare a resurselor necesare funcționării acestuia.
În acest sens, în România a fost elaborată și aplicată legea societăților
comerciale nr. 31/1990, cu completările și modificările ulterioare, care prevede
că „în scopul desfășurării activităților lucrative generatoare de bunuri și
servicii, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia pentru a constitui
societăți comerciale (întreprinderi).” Acesta este un proces complex, cu
importante implicații juridice, materiale, financiare etc., ce nu poate fi realizat
complet și corect decât cu aportul unui personal de specialitate și a instituțiilor
prevăzute de lege. Detaliile sunt prezentate în Fig.1.1
După cum se poate observa, legea prevede 6 (șase) forme de organizare
a societăților comerciale: (i) societate pe acțiuni9, (ii) societate cu răspundere
limitată, (iii) societate cu răspundere limitată debutant, (iv) societate în
comandită10 simplă, (v) societate în comandită pe acțiuni și (vi) societate în
nume colectiv.
Potrivit art. 5 din legea societăților, „Societatea în nume colectiv sau
în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea
pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin
contract de societate și statut. Societatea cu răspundere limitată se poate
constitui și prin actul de voință al unei singure persoane. În acest caz se
întocmește numai statutul”.
Potrivit art. 3 alin.(1) din legea societăților, „obligațiile sociale sunt
garantate cu patrimoniul11 social”, iar răspunderea pentru obligațiile sociale
este „nelimitată și în solidar în cazul societăților în comandită simplă și a celor
în comandită pe acțiuni„ conform art. 3 alin. (2) din aceeași lege.

7

Profit = Ceea ce reprezintă un folos (material sau spiritual) pentru cineva sau ceva; câștig,
beneficiu, avantaj. Spec. (Ec.) Beneficiu obținut de o întreprindere (DEX - 2012).
8
Stat = Instituție suprastructurală, instrument principal de organizare politică și administrativă
prin intermediul căruia se exercită funcționalitatea sistemului social și sunt reglementate
relațiile dintre oameni (DEX - 2012).
9
Acțiune = un înscris, un titlu de valoare, care reprezintă o parte anumită, fixă și dinainte
stabilită, a capitalului unei societăți pe acțiuni și care dă dreptul posesorului ei de a participa cu
vot deliberativ la adunările generale ale acționarilor, de a participa la adminstrarea și controlul
societății și la împrțirea profitului proporțional cu valoarea acțiunilor ce le posedă (DEX 1998).
10
Comandită = Contract de asociație în care una dintre părți, comanditatul, răspunde solidar și
cu întreaga sa avere pentru obligațiile societății față de creditori, pe când cealaltă parte,
comanditarul, nu răspunde decât în limitele capitalului social investit de el (DEX 1998).
11
Patrimoniu = totalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a
bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi, care aparțin unei persoane (fizice sau
juridice) (DEX - 2012).
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Fig. 1.1 Schema logică a procesului de înființare a unei întreprinderi.
Sursa Legea societăților comerciale

Notă: ROF – Regulament de organizare și funcționare; ROI – Regulament de ordine internă
13

De asemenea, la alin. (3) se menționează că „acționarii, asociații
comanditari, precum și asociații din societățile cu răspundere limitată răspund
numai pînă la concurența capitalului social subscris”.
Totuși, așa cum prevăd reglementările contabile în vigoare,
organizațiile12 cu scop lucrativ sau de altă natură care utilizează în compunerea
lor structuri contabile13, îmbracă și alte forme (asociații profesionale,
cooperative14, fundații15, unități de învățământ, PFA - persoane fizice
autorizate16 etc.), băncile și alte instituții de credit, instituțiile de asigurare,
reasigurare, instituțiile bugetare etc.
Este important de subliniat că în decursul timpului, datorită factorului
numit „competiție”17, structurile organizatorice în domeniul economic au
evoluat sub forma grupurilor de întreprinderi, corporațiilor18 la nivel național,
internațional și chiar global, ceea ce a generat nevoia elaborării și aplicării unor
standarde19 internaționale de contabilitate care au ca scop și asigurarea
coerenței și a convergenței sistemelor contabile. De asemenea, asistăm la
dezvoltarea și perfecționarea continuă a teoriilor economice și a principiilor20
pe care se bazează acestea.
Aceste teorii studiază, în principal, modul cum sunt folosite resursele
aflate la dispoziție, în lumina diverselor interese, viziunile științifice, din
diverse perspective, asupra proceselor economice (schimbul, piețele
financiare, distribuția veniturilor, formarea prețurilor, prevenirea crizelor21,
specializarea muncii, migrația capitalului, sistemul valutar etc.). Din această
perspectivă, este interesantă remarca potrivit căreia „studierea reflecțiilor cu
12

Organizație = grup de persoane fizice, juridice sau de stat având o organizare de sine
stătătoare, un patrimoniu propriu (în vederea realizării unui scop) și personalitate juridică
(instituții, întreprindere) (DEX - 2012).
13
Structuri contabile = compartiment, birou, secție, direcție care ține contabilitatea.
14
Cooperative = asociație autonomă de persoane fizice și/sau juridice, după caz, constituită pe
baza consimțământului liber exprimat în scopul promovării intereselor economice, sociale și
culturale ale membrilor săi, fiind deținute în comun și controlate democratic de membrii săi, în
conformitate cu principiile cooperatiste.
15
Fundație = persoană juridică de drept privat, înființată printr-o donație 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 desfășoare orice formă de
activitate economică permisă de lege, folosind, în principal, forța sa de muncă.
17
Competiție = luptă între două organizații care urmăresc același avantaj (NODEX - 2002).
18
Corporație = întreprindere mare, societate pe acțiuni (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 științifică,
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 evoluția unei societăți marcată de mari dificultăți etc. (DEX - 2012).
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privire la activitatea economică este necesară pentru a înțelege formarea și
evoluția gândirii economice în contextul dezvoltării economice, sociale,
politice, instituționale, culturale și spirituale a societății” (Crăciunescu, V.,
2013, pag. 21).
În același sens, pentru a completa contextul economic general, facem
trimitere la mecanismele economice care vizează domenii importante precum:
financiar-monetar, bancar, bugetar, asigurare socială, prețurile, capitalul și
acumularea acestuia, concurența organizarea și coordonarea producției de
bunuri și servicii, reglementare, standardizare, asigurarea calității etc. Dar,
pentru derularea eficientă a mecanismelor economice, trebuie avute permanent
în vedere cunoașterea și aplicarea corectă și oportună a legilor economice în
raport cu condițiile concrete economice, sociale și politice și, implicit, a
principiilor și metodelor economice, a strategiilor de dezvoltare, a prognozelor
științifice, a metodelor de analiză economică etc.
Din toate cele prezentate până aici este de reținut și 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,
corporații naționale, transnaționale etc.). De asemenea, este evident faptul că
instrumentul principal (operatorul) este informația economico-financiară care
face necesară existența, 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, așa 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.
23 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 și arta de a conduce. 2. Ansamblul activităților de organizare, de
conducere și de gestiune a întreprinderilor. 3. Știința și tehnica organizării și conducerii unei
întreprinderi (DEX 1998).
26
Decizie: Hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situații etc., soluție
adoptată (dintre mai multe posibile); rezoluție. Hotărâre luată de un organ al administrației de
stat sau de un organ de jurisdicție (DEX 1998).
27 Corpul Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România (CECCAR),
„Contabilitate şi control de gestiune”, Editura CECCAR, 2010, pag. 14.
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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 entități economice
Notă: A.G.A. = Adunarea generală a acționarilor (de exemplu, pentru societăți pe acțiuni) sau Adunarea
generală a asociaților (de exemplu, pentru societățile cu răspundere limitată).
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Adunarea generală a acționarilor (asociaților), împreună cu
adminstratorul30 sau Consiliul de Adminstrație31 și directorul general,
constituie managementul general, iar directorii de execuție: producție,
economic, comercial, resurse umane etc., împreună cu conducătorii/șefii
strucurilor ierarhic subordonate, constituie managementul executiv.
În literatura de specialitate se mai utilizează și noțiunea de
management ierarhic pentru managerii de la nivelul directorilor executivi în
jos, care au un rol esențial în organizarea și conducerea activităților entităților
economice pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de către managementul
general. Este bine de știut că pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor un rol
esențial îl are informația și, în principal, informația 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 administrație.
Consiliul de administrație = organ colegial însărcinat cu administrarea unei întreprinderi sau
a unei instituții (DEX 2012).
31
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INTRODUCERE
Lucrarea „Contabilitate. De la teorie la practică. Ciclul contabil şi
închiderea exerciţiului financiar” îşi propune să completeze arealul descris în
„Contabilitate. De la teorie la practică. Metodă şi modelare” prin detalierea
într-o formă accesibilă începătorilor, dar şi utilă practicienilor, a principalelor
aspecte legate de analiza şi funcţionarea conturilor, ciclul contabil, lucrările de
închidere a exerciţiului, precum şi interconectarea cu fiscalitatea (mecanismul
TVA, impozitarea profitului şi a veniturilor microîntreprinderilor, impozitarea
dividendelor etc.). Lucrarea se încheie cu o monografie contabilă ce se
constituie într-un important instrument de lucru la îndemâna utilizatorilor
pentru stăpânirea tehnicilor specifice ale contabilităţii.
În acest volum am continuat aplicarea metodei de sistematizare,
algoritmizare şi prezentare, sub formă schematică, a problematicii complexe,
realizând astfel nu doar o condensare a conţinutului ci mai ales eficientizarea
înţelegerii şi implicit a învăţării.
Argumentele prezentate recomandă această lucrare tuturor celor care
doresc să studieze contabilitatea în contextul mai larg al pregătirii economice
dar şi celor care au nevoie de unele detalii necesare aprofundării cunoştinţelor
şi perfecţionării practicii în domeniu.
Un important element de originalitate îl constituie caracterul interactiv
al aplicaţiilor practice, în sensul că cititorul este invitat să completeze unele
părţi din analiza şi formula contabilă cu datele concrete ce se regăsesc în
enunţul problemei. Pe baza observaţiilor directe dar şi a sugestiilor pertinente
făcute de studenţii mei, ediţia a V-a aduce modificări substanţiale în ceea ce
priveşte introducerea exerciţiilor de comunicare, un studiu complex legat de
impozitarea veniturilor obținute de microîntreprinderi, precum şi îmbunătăţirea
monografiei contabile.
Toate acestea sperăm să înscrie lucrarea „Contabilitate. De la teorie la
practică. Ciclul contabil şi închiderea exerciţiului financiar” în ansamblul
eforturilor generale ale specialiştilor din domeniu, pentru a pune la dispoziţia
utilizatorilor instrumente de învăţare şi de lucru cât mai eficiente.
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MULŢUMIRI
În primul rând, doresc să mulţumesc familiei mele pentru dragostea şi
înţelegerea cu care mă înconjoară, chiar şi în clipele (din ce în ce mai rare,
sper) în care „uit” că ea reprezintă bucuria şi sensul vieţii mele.
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Sorin-Adrian, pentru contribuţia directă şi necondiţionată la formarea şi
perfecţionarea abilităţilor şi competenţelor practice pe care le-am dobândit în
domeniul contabilităţii, fiscalităţii şi consultanţei fiscale.
În egală măsură, mulţumesc tuturor studenţilor mei pentru ideile şi
remarcile inedite transmise la cursuri şi seminarii. De altfel, acumulările din
cuprinsul celor două volume au fost posibile urmare numeroaselor exerciţii şi
studii de caz rezolvate împreună cu studenţi exigenţi, dar generoşi.
Domnişoarelor Livia Spătaru şi Cristina Alexandra V., doamnei Cioplică I.,
precum şi domnului George T., le sunt recunoscător pentru sprijinul logistic
oferit de-a lungul elaborării celor două cărţi.
Totodată, sunt recunoscător tuturor celor care au studiat primele patru
ediţii şi au făcut observaţii şi sugestii pentru îmbunătăţirea conţinutului ei.
Nu în ultimul rând, mulţumesc colectivului de profesionişti ai Editurii
Universitare, care a contribuit la apariţia lucrării în cele mai bune condiţii
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CAPITOLUL 1_______________________________________

ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR
În lucrarea „Contabilitate. De la teorie la practică. Metodă şi modelare”
am subliniat importanţa contului în reflectarea realităţii tranzacţiilor şi
evenimentelor unei organizaţii1. În continuare, atragem atenţia asupra faptului
că, în opinia noastră, utilizarea planului de conturi nu este o problemă de
opţiune ci o obligaţie legală2. Astfel, în funcţie de reglementările contabile
aplicabile entităţilor din România3, acestea vor utiliza planul de conturi general
regăsit distinct în fiecare reglementare contabilă.
Indiferent de planul de conturi general utilizat, conturile pot avea
funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P)4. În
general, conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de
natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv
corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor
sau sunt aferente ajustărilor de valoare.
Iată de ce este imperativă cunoaşterea apartenenţei conturilor la activul
şi pasivul patrimonial precum şi a regulilor proprii de funcţionare.
În acest scop, trebuie studiate clasele de conturi şi, pe baza deducţiei,
fiecare cont în parte. O altă modalitate, presupune studierea conturilor pe baza
mişcărilor de valori omogene, grupate în fluxuri externe şi interne.
Pentru clarificarea acestei problematici, vom aborda clasele de conturi
cuprinse în Planul contabil general regăsit în Anexa la Ordinul 1802/2014.

1.1. Conturi de capitaluri
Conturile de capitaluri fac parte din clasa 1 de conturi, organizate pe
grupe, subgrupe şi conturi (a se vedea Anexa 1 la prezentul volum).

1

A se revedea capitolul 3 „Sistemul de conturi” din lucrarea citată, în special subcapitolele 3.3
Clasificarea conturilor şi 3.5 „Planul de conturi genera”l.
2
În acest sens este edificator articolul 4 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii,
republicată.
3
Pentru mai multe detalii, vă recomandăm să revedeţi Tabelul 2.1 Reglementări contabile
aplicabile entităţilor din România din „Contabilitate. De la teorie la practică. Metodă şi
modelare”.
4
Pentru detalii suplimentare, vă recomandăm Capitolul 14 „Planul de conturi general”
(pct. 593 – pct. 594) şi capitolul 16 „Funcţiunea conturilor” (pct. 596 şi pct. 597) din Anexa la
Ordinul 1802/2014.
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1.1.1. Schema de analiză şi funcţionare
Funcţionarea conturilor de capitaluri este sintetizată în Fig.1.1.:

Figura 1.1. Funcţionarea conturilor de capitaluri (clasa 1)
12

1.1.2. Exemplificare
Pentru a arăta derularea practică a proceselor de analiză şi funcţionare a
conturilor de capitaluri5, vom utiliza următorul exemplu: Situaţia la 01.01.„N”
a entităţii „Timpuri memorabile” SA este descrisă mai jos, astfel:
Element

U.M.

Suma

Capital social vărsat

lei

500.000

Pierdere (rezultat reportat)

lei

50.000

Conturi la bănci

lei

400.000

Echipamente tehnologice

lei

300.000

Amortizarea echipamentului

lei

100.000

Credite bancare pe termen lung

lei

150.000

Observaţii
este format din 50.000 acţiuni la
10 lei valoarea nominală unitară.
provine din exerciţiul „N-2”.

A fost primit în exerciţiul „N-1”
şi este scadent în „N+8”.

Pe parcursul exerciţiului „N” au avut loc următoarele tranzacţii economice:
1) se prestează servicii terţilor în valoare de 300.000 lei;
2) se încasează întreaga creanţă comercială prin conturile bancare ale societăţii;
3) se achiziţionează un echipament tehnologic în valoare de 200.000 lei, durata
de viaţă utilă a acestuia fiind 5 ani;
4) se achită furnizorului întreaga datorie prin virament bancar;
5) A.G.A. decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 5.000 de
acţiuni, la o valoarea nominală unitară de 10 lei;
6) la vărsarea capitalului se încasează 20.000 lei şi se primeşte un teren în
valoare de 30.000 lei;
7) se constituie un provizion de 10.000 lei pentru litigii cu o firmă;
8) se contractează şi primeşte un credit bancar pe termen mediu în valoare de
50.000 lei;
9) se înregistrează amortizarea anuală a echipamentelor în valoare de 5.000 lei;
5

Pentru optimizarea procesului de învăţare, vă recomandăm să aveţi în vedere şi subcapitolul
2.3.2. ,,Rolul şi structura elementelor de patrimoniu” din volumul Contabilitate. De la teorie la
practică. Metodă şi modelare. De asemenea, prezintă interes cel puţin secţiunea 4.9: Datorii pe
termen lung: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (pct. 364 - pct.368) şi
secţiunea 4.13 Capitaluri proprii (pct. 408 – pct. 423) din Anexa la Ordinul 1802/2014.
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10) determinarea rezultatului brut contabil al perioadei;
11) înregistrarea impozitului pe profit şi închiderea contului de cheltuieli;
12) se repartizează 5% din profitul brut pentru rezerva legală şi se acoperă
pierderea reportată din profitul anului curent.
De rezolvat: a) înregistrarea tranzacţiilor din cursul exerciţiului „N”; şi
b) calculul capitalurilor permanente.
Rezolvare:
1) Emiterea facturii pentru serviciile prestate terţilor:
Cresc creanţele comerciale, contul „Clienţi”, de activ, cu creşterea de activ, se debitează;
Cresc veniturile, contul „Venituri din servicii prestate terţilor”, de pasiv, cu creşterea de pasiv,
se creditează;

„Clienţi”

=

„Venituri din servicii
prestate”

300.000 lei

Obs.: Pentru simplificarea analizei contabile, pe tot parcursul prezentului capitolul, vom nota
creşterile cu  și micşorările cu . Zonele punctate vor fi completate de cititor, astfel încât să
6
se obişnuiască cu succesiunea tuturor operaţiunilor de înregistrare .

2) Încasarea creanţei comerciale:
 disponibilul „Conturi la bănci în lei”, A (+) => D;
 creanţa „………………........……….”, A (-) => C.
=
„…………………..”

„………………….”

300.000 lei

3) Achiziţionarea echipamentului tehnologic:
 valoarea investiţiilor, „Echipamente tehnologice”, A (+) => D;
 datoria, „………………………..………………..”, P (+) => C.
=
„……………..………”

6

„Furnizori de
imobilizări”

200.000 lei

Pe întreg cuprinsul lucrării sunt utilizate astfel de exemple, în care cititorul este invitat să
participe activ la parcurgerea completă şi concretă a exerciţiilor prezentate.
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4) Achitarea datoriei din contul bancar:
 datoria, „………………………………….”, P (-) => D;
 scade disponibilul, „……………………...”, A (-) => C.
„……………………”

=

„……………………”

200.000 lei

5) Înregistrarea subscrierii la capitalul social7 (transmitere 5.000 acţiuni * 10
lei/acţiune):
 creanţa, „Decontări cu acţionarii privind capitalul”, A (+) => D;
 capitalul, „…………………………………………”, P (+) => C.
=
„…………………….”

„Capital subscris şi
nevărsat”

50.000 lei

6) a) Primirea parţială a aportului la capitalul social, în contul bancar:
 creanţa, „Decontări cu acţionarii privind capitalul”, A (-) => C;
 disponibilul, „……………………………………”, A (+) => D.
=
„………………………

„……………………”

20.000 lei

6) b) Primirea aportului în natură, terenul în valoare de 30.000 lei:
 creanţa, „…………………………………………”, A (-) => C;
 valoarea imobilizărilor, „………………………..”, A (+) => D.
=
„……………………”

„Decontări cu acţionarii
privind capitalul”

30.000 lei

6c) Concomitent cu primirea aportului în bani şi în natură se înregistrează
virarea capitalului din starea nevărsată în cea vărsată:
 capitalul, „Capital social subscris şi nevărsat”, P (-) => D;
 capitalul, „Capital social subscris şi vărsat”, P (+) => C.
7

Pentru detalii cu privire la principalele aspecte legate de constituirea societăţilor pe acţiuni, a
se vedea art. 5 coroborat cu art. 8, art. 9, art. 10 şi art. 16 din Legea 31/1990.
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„…………………....”

=
„……………………”

50.000 lei

7) Constituirea provizionului pentru litigii:
 cheltuiala, „Cheltuieli privind provizioanele”, A (+) => D;
 provizioanele, „Provizioane pentru litigii” P (+) => C.
„Cheltuieli de exploatare
privind provizioanele”

„Provizioane
pentru litigii”

=

10.000 lei

8) Primirea unui credit pe termen mediu:
 disponibilul, „……………..………” A (+) => D;
 datoria, „…………………….……..” P (+) => C.
=
„…………………….”

„Credite bancare pe
termen mediu şi lung”

50.000 lei

9) Înregistrarea amortizării anuale a echipamentului:
 cheltuiala, „Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor”, A (+) => D;
 amortizarea, „………………………………………..” P (+) => C.
„Amortizarea
echipamentelor”

=
„……………………”

5.000 lei

10a) Încorporarea veniturilor în profit:
 veniturile, „Venituri din servicii prestate terţilor”, P (-) => D;
 profitul, „………………………………………”, P (+) => C.
=
„……………………”

„………………….”

10b) Transferul cheltuielilor asupra rezultatului perioadei:
 cheltuielile, „………………”, A (-) => C;
 profitul, „………………….”, P (-) => D.
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300.000 lei

„Profit sau
pierdere”

=

%
„Cheltuieli de exploatare
privind provizioanele”
„Cheltuieli privind amortizarea”

15.000 lei
10.000 lei
5.000 lei

11) a) înregistrarea impozitului pe profit datorat:
„Cheltuieli privind
impozitul pe profit”

„Impozit pe profit”

=

43.320 lei

11) b) transfer cheltuiala asupra profitului anual:
„Profit sau pierdere”

„Cheltuieli privind
impozitul pe profit”

=

43.320 lei

12) Repartizarea profitului pentru rezerva legală8 şi acoperirea pierderii:
 sumele repartizate din profit, „Repartizarea profitului” A (+) => D;
 rezerva, „………….…….…”, P (+) => C;
 pierderea, „Rezultat reportat”, P (+) => C.
„Repartizarea profitului”

„Repartizarea profitului”

=

=

„Rezerve legale”

14.250 lei

„Rezultat reportat”

50.000 lei

Sintetizând datele din conturile contabile, rezultă următoarele:
D
5121 „Conturi la bănci în lei”
C
Si
……..
2)
300.000 4)
200.000
6a)
20.000
8)
……..
RD
……..
RC
……..
TSD
770.000 TSC
……..
SFD
570.000

D 1012 „Capital subscris şi vărsat” C
Si
500.000
6c)
……..
RD
TSD
SFC

……..

RC
TSC

……..
550.000

8

A se vedea art. 183 alin. (1) din Legea 31/1990 a societăţilor comerciale: „Din profitul
societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până ce
acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social”.
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D
2131 „Echipamente tehnologice”
C
Si
300.000
3)
……..
RD
200.000 RC
TSD
……..
TSC
SFD
……..
D

2813 „Amortizarea instalaţiilor” C
Si
100.000
9)
……..
RD
RC
……..
TSD
TSC
……..
SFC
D
1)
RD
TSD

105.000

RD
TSD

……..
……..

6a)
6b)
RC
TSC
50.000

D
6b)
RD
TSD

20.000
……..
……..
-

2111
„Terenuri”
30.000
……..
RC
……..
TSC
SFD

C
……..

D 691 „Ch. impozit profit”
C
11a)
……..
16b)
……..
RD
……..
RC
43.320
TSD
……..
TSC
……..
D „Cheltuieli privind provizioanele” C
7)
10.000 10b)
……..
RD
…….. RC
……..
TSD
…….. TSC
……..
-
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50.000
……..

RC
TSC

D
Si

1171

RD
TSD

D
4)

„Rezultat reportat”
C
50.000
12)
……..
50.000 RC
……..
……..
TSC
50.000
-

404 „Furnizori de imobilizări” C
200.000 3)
……..

RD
TSD

……..
……..

RC
TSC

D

……..
50.000
-

-

D „Decontări cu acţionarii pv capitalul” C
……..

RD
TSD

-

4111
„Clienţi”
C
300.000 2)
300.000
……..
RC
300.000 300.000
TSC
……..
-

5)

D 1011 „Capital subscris şi nevărsat” C
6c)
50.000 5)
50.000

……..
200.000
-

1621 „Credite bancare pe tml”
C
Si
150.000
8)
50.000

RD
TSD

-

SFC

……..

RC
TSC

……..
200.000

D 704 „Venituri din servicii”
C
10a)
300.000 1)
300.000
RD
……..
RC
……..
TSD
……..
TSC
300.000
D
RD
TSD
SFC
D

4411

„Impozit pe profit”
C
11a)
……..
RC
43.320
TSC
……..
43.320

1511 „Provizioane pentru litigii” C
12)
10.000
RD
RC
……..
TSD
TSC
……..
SFC
……..

D 6811 „Cheltuieli privind amortizarea” C
9)
……..
10b)
……..
RD
TSD

……..
……..

RC
TSC

-

RD
TSD

5.000
……..

RD
TSD
SFC

C

D
10b)
11b)
RD
TSD
SFC

-

D 129 „Repartizarea profitului”
12)
……..
……..
……..

RC
TSC
SFD

D

……..

1061 „Rezerve legale”
C
12)
14.250
14.250

RC
TSC

14.250
14.250

121 „Profit sau pierdere”
C
15.000
10a)
300.000
……..
58.320
RC
300.000
……..
TSC
300.000
……..

La închiderea exerciţiului „N” situaţia capitalurilor este:
N
Capital social vărsat
550.000

(+) Rezerve legale
14.250
(+) Profitul net al exerciţiului „N”
241.680
(-) Repartizarea profitului
(64.250)
(-) Pierdere reportată
=
Total capitaluri proprii
741.680
(+) Credite pe termen mediu şi lung
200.000
=
Total capital permanent
941.680

N-1
500.000
(50.000)
450.000
150.000
600.000

1.1.3. Exerciţii de comunicare
Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor de mai jos. Răspunsul îl veţi
înscrie în dreapta afirmaţiilor, cu A (pentru cele adevărate), sau F (pentru
afirmaţiile false).
Nr.
crt.

Afirmaţie

1.

Clasa 1 ,,Conturi de capitaluri”9 cuprinde 7 grupe de conturi:
grupa 10 ,,Capital şi rezerve”; grupa 11 ,,Rezultatul reportat”;
grupa 12 ,,Rezultatul exerciţiului financiar”; grupa 14 ,,Câştiguri
sau pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”;
grupa 15 ,,Provizioane”; grupa 16 ,,Împrumuturi şi datorii
asimilate”;

A/F

9

Pentru mai multe detalii, vă recomandăm să analizaţi Planul de conturi general din Anexa nr.
1 la prezentul volum.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

10

Marea majoritate a conturilor de capitaluri sunt conturi de pasiv10,
deoarece reflectă starea şi mişcarea surselor de finanţare pe termen
mediu şi lung;
Contul sintetic de grad 1 ,,Capital social” (101) este un cont de
capitaluri, cu funcţie contabilă de pasiv. Acest cont ţine evidenţa
acţiunilor sau a părţilor sociale emise de societate cu ocazia
constituirii sau majorării capitalului social;
Contul ,,Profit sau pierdere” (121) este un cont bifuncţional,
întrucât poate avea fie sold creditor (dacă veniturile sunt mai mari
decât cheltuielile) sau sold debitor (în situaţia inversă). Totuşi,
acest cont funcţionează după regulile conturilor de pasiv, în sensul
că se creditează cu marea majoritate a conturilor de venituri şi se
debitează cu toate conturile de cheltuieli;
Contul 1061 ,,Rezerve legale” este un cont sintetic de grad 1;
Contul 1171 ,,Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat
sau pierderea neacoperită” este un cont bifuncţional, care
funcţionează după regulile conturilor de pasiv. Soldul creditor
reflectă profitul nerepartizat din exerciţiile anterioare, în timp ce
soldul debitor reflectă pierderea neacoperită;
Contul ,,Rezerve legale” (1061) ţine evidenţa rezervelor constituite
în baza legii;
La întocmirea situaţiilor financiare anuale, contul contabil 121
reflectă profitul net contabil (dacă avem sold creditor) sau
pierderea netă contabilă (dacă avem sold debitor);
Contul sintetic de grad 1 ,,Rezultatul reportat” (117) este un cont
bifuncţional;
Contul contabil 167 poate avea sold debitor;
Profitul nerepartizat al exerciţiului financiar curent este reflectat de
soldul debitor al contului bifuncţional 1171;
De regulă, soldul contului de profit sau pierdere este creditor;
Mărimea cifrei de afaceri este reflectată de rulajul creditor al
contului 121 ,,Profit sau pierdere”;
Contul ,,Credite bancare pe termen lung” (1621) se regăseşte în
structura conturilor de capitaluri, întrucât datoria financiară face
parte din capitalurile proprii ale entităţii;

Pentru optimizarea procesului de învăţare, vă recomandăm să aveţi în vedere şi subcapitolul
2.3.2. ,,Rolul şi structura elementelor de patrimoniu” din volumul Contabilitate. De la teorie la
practică. Metodă şi modelare.
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