
 
 
UNEFS 
COMP.ECONOMIC 
18.01.2010        APROBAT, 
         R E C T O R 
        Prof.univ.dr.Viorel Cojocaru 
 
 

INREGISTRAREA , EVIDENŢA ŞI URMĂRIREA CLIENŢILOR 
 
 
 

I)  Intocmirea, verificarea, acordarea vizei CFP şi predarea documentelor 
pentru înregistrarea în evidenţa contabilă 
 

a) Documentele care stau la baza relaţiilor economice cu clienţii sunt: 
contractile ( de furnizare, de lucrări, de prestări servicii, de închiriere) 
şi factura . 

b) Operaţiunile care fac obiectul relaţiilor cu clienţii sunt: inchirieri de 
bunuri mobile şi imobile, vânzări de produse  din activitatea proprie, 
prestaţii editoriale, studii, proiecte, prestări servicii, distribuţia de 
utilităţi(enrgie termică, energie electrică, apă). 

c) Contractele şi facturile se întocmesc la Compartimentul Achiziţii şi 
Contabilitate. Contractele se semnează în trei exemplare, la : întocmit, 
of.juridic, contabil şef, c.f.p.p., d.g.a., prorector, rector. 
Factura se emite de către persoana din comp.contabilitate, cu atribuţii 
cf.fişei postului, care urmăreşte şi încasarea sumelor dela clienţi. 
Contractul se predă un ex.la client, un ex.la Contabilitate/Achiziţii, un 
ex.la d.g.a. Factura se predă clientului primul ex. şi ex.verde se 
depune la comp.contabilitate. 

d) Facturile emise pentru închirieri de bunuri, (cu excepţia închirierii in 
regim hotelier), prestări servicii şi furnizare de utilităţi trebuie să aibă 
la bază un contract. 

e) Persoana cu atribuţii în acordarea CFP, verifică şi acordă sau nu viza, 
conform normelor specifice, după care restituie contractele persoanei 
din comp.de specialitate, iar facturile (exemplarul verde) le predă 
persoanei din Serviciul Contabilitate cu atribuţii în contabilizarea 
acestora. 

 
 
 



 
 
II) Înregistrarea în evidenţa contabilă, analiza şi urmărirea clienţilor 
      

a) În contabilitatea clienţilor se înregistrează operaţiunile prevăzute la 
cap.I, pentru care au emis facturi. 

b) Evidenţa contabilă a clienţilor se ţine atât pe conturi sintetice, 
analitice (surse de finanţare), cât şi pe fiecare client în parte. 

c) Persoanele cu atribuţii în evidenţa clienţilor vor verifica în principal 
următoarele fenomene şi corelaţii : 

- fiecare client trebuie să aibă un cod unic de identificare, 
- lunar , pâna la 20 a lunii curente se vor analiza înregistrările din 

fişele de cont a tuturor clienţilor, în vederea depistării unor 
eventuale erori de înregistrare 

- lunar se întocmeşte situaţia încasărilor de la clienţi şi se trimit 
trimestrial extrasele de cont pentru clienţii cu sold pentru 
confirmare, iar pentru rău-platnici se depune la Comp.juridic 
documentaţia necesară înscrierii la tribunal la masa creditorilor. 

- Persoana care are sarcina de evidenţa clienţilor va face cunoscut 
conducerii universităţii despre debitele înregistrate de unii 
clienţi şi va solicita aprobarea pentru calcularea penalităţilor de 
întârziere, conf clauzelor contractuale. 
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Contabil şef  
Ec.Mariana Constantinescu 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Monografii contabile clienti 

Data 04 January 2009  

Decontarile cu clientii se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 411 
“Clienti “, dezvoltat in doua conturi de gradul 2: 

• 4111 Clienti si 
• 4118 Clienti incerti sau in litigiu 

In cazul in care s-au efectuat livrari catre clienti sau prestari de servicii pentru 
care inca nu s-au emis facturi, la sfarsitul perioade se inregistreaza valoarea 
acestora in contul 418 Clienti facturi de intocmit. 

Exemple: 

1. inchirieri spaţii de învăţământ :  

4111 Clienti = 706 Venituri din chirii 

2. incasarea facturilor de la clienti prin banca: 

5121 Conturi la banci = 4111  

3. In cazul in care se constata ca la scadenta clientul nu isi onoreaza 
obligatia se decide actionarea lui in justitie pentru recuperarea sumei 
aferente : 

4118 Clienti incerti si in litigiu = 4111 Clienti 

4. In cazul in care clientul devine insolvabil si nu isi mai poate achita 
obligatia : 

654 Pierderi din creante si debitori diversi = 4118 Clienti incerti si in litigiu 

5. Daca debitul se reactiveaza , clientul devenind solvabil, se inregistreaza : 

4111 Clienti = 754 ” Venituri din creante reactivate ” 

 



 

 

6. inregistrarea la sfarsit de luna a livrarilor/prestarilor pentru care nu s-a 
emis factura : 

418 Clienti facturi de intocmit = 706 Venituri din chirii 
 

7. emiterea facturilor aferente pct. 3 

4111 Clienti = 418 Clienti facturi de intocmit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conform codului fiscal pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a 
creanţelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperită de 
provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din 
evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte situaţii decat cele 
prevazute la art. 21 alin. (2) lit. n). In această situatie, contribuabilii care scot din 
evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea 
din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la 
persoana debitoare, după caz. 

 
 
 
 
 
 
 
 


