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pictogramă de atenţionare asupra celor mai importante
concepte din cuprinsul materialului de studiu ;

•
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inserate după parcurgerea fiecărui subcapitol din cadrul
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TEMA 1
CONTABILITATEA CA ŞTIINŢĂ
Conţinut :
1. Contabilitatea: noţiune, sarcini
2. Relaţiile contabilităţii cu alte ştiinţe
3. Principiile organizării contabilităţii
Rezumat:
Contabilitatea este considerată, de unii autori, ca fiind o istoprie în cifre,
bazată pe dovezi scrise referitoare la modul cum a fost condusă o unitate
patrimonială, manifestându-se ca un mecanism de calcul care exprimă mişcarea
cantitativă şi valorică a bunurilor, urmare a operaţiunilor efectuate.

Obiective:
¾
¾
¾
¾

Parcurgerea acestei teme va facilita cunoaşterea:
definiţiei contabilităţii
sarcinilor contabilităţii
principiilor generale ale organizării contabilităţii
principiilor specifice ale organizării contabilităţii

1. Contabilitatea: noţiune, sarcini
Contabilitatea este definită în teoria şi practica contabilă ca fiind o disciplină
ştiinţifică cu caracter economico-social, care se ocupă cu stabilirea normelor de
calcul şi înregistrarea metodică şi ordonată a operaţiunilor economico-financiare,
privind mijloacele economice, procesele economice şi sursele acestora, cu scopul
caracterizării situaţiei economice şi financiare a unităţilor patrimoniale şi a
determinării rezultatelor activităţii pe o anumită perioadă de timp.
De asemenea, prin contabilitate se înţelege şi totalitatea informaţiilor
referitoare la operaţiile economice şi financiare înregistrate în documentele şi
formularele de contabilitate.
Sarcinile contabilităţii
Sistemul informaţional economic a evoluat de la simplu la complex alături de
dezvoltarea necontenită a relaţiilor ce s-au concretizat în cadrul schimbului de
mărfuri şi servicii. Contabilitatea, ocupând un loc central în cadrul sistemului
informaţional economic, s-a dezvoltat neîncetat, mărindu-şi sfera de cuprindere cât şi
sarcinile sale care se pot concretiza în următoarele:
1. Furnizarea datelor şi informaţiilor necesare elaborării programelor de
dezvoltare economico-sociale.
Întocmirea de către fiecare agent economic a bugetului de venituri şi
cheltuieli la care compartimentul financiar-contabil participă efectiv, punând la
dispoziţie date referitoare la volumul cheltuielilor şi veniturilor, realizate în anul
precedent şi în anul de plan stabileşte în mod concret volumul cheltuielilor indirecte,
producţia neterminată ce afectează anul în curs etc.
2. Participă la controlul îndeplinirii programelor de producţie.
Contabilitatea are sarcina principală să asigure urmărirea în expresie valorică

%
Definiţie
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a modului în care se îndeplineşte programul de producţie.
3. Asigurarea integrităţii agentului economic.
Prin modul de organizare a contabilităţii la nivelul fiecărui agent economic,
se urmăresc în orice moment existenţa şi mişcarea mijloacelor economice aflate în
administrarea acestuia. Se mai urmăresc locurile de păstrare, persoanele în
responsabilitatea cărora se află gestiunea cât şi folosirea necorespunzătoare a lor.
4. Contribuie, prin datele şi informaţiile sale, la consolidarea autonomiei şi
autofinanţării agenţilor economici.
Contabilitatea prin procedeele sale urmăreşte permanent acoperirea
costurilor de producţie din veniturile proprii şi obţinerea unui profit pe baza căruia să
se asigure mijloacele financiare necesare propriei dezvoltări.
5. Mobilizarea şi descoperirea rezervelor interne.
Pentru realizarea acestor sarcini, este necesar ca informaţiile pe care le
furnizează contabilitatea să fie cât mai exacte, reale şi oportune şi să se refere la
modul cum resursele alocate ar putea fi valorificate complet şi mai economic.

Timp estimat:
10 min

Test de autoevaluare nr. 1:

1. Definiţi contabilitatea în teoria şi practica contabilă.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Care sunt sarcinile contabilităţii?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Relaţiile contabilităţii cu alte ştiinţe
Pentru îndeplinirea funcţiilor sale şi ca urmare a materiei contabile extrem de
vastă şi diversificată, contabilitatea foloseşte de la alte ştiinţe o seamă de noţiuni şi
elemente, după cum şi alte ştiinţe folosesc diferite noţiuni şi elemente contabile în
fundamentarea concepţiei, teoriilor şi aplicaţiilor lor.
Elementele care determină relaţiile contabilităţii cu alte ştiinţe sunt: obiectul,
metoda şi factorii care condiţionează organizarea acestei ştiinţe, precum şi caracterul
ei aplicativ, ca formă şi ca parte componentă a sistemului de evidenţă economică.
Din punct de vedere al teoriei sale, contabilitatea se află în strânse relaţii cu
economia politică, determinate de faptul că problemele ce formează conţinutul
obiectului contabilităţii, începând de la procesele economice de producţie, repartiţie,
circulaţie şi consum, ca momente ale reproducţiei, şi continuând cu formarea şi
utilizarea mijloacelor de producţie, a surselor lor şi a rezultatelor obţinute din aceste
procese, sunt studiate din punct de vedere teoretic, în primul rând de economia
politică. Contabilitatea utilizează din domeniul economiei politice acele categorii
economice ce exprimă diferite aspecte ale forţelor de producţie cuantificabile şi
exprimabile în etalon bănesc. Pe de altă parte, contabilitatea furnizează date pe care
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economia politică poate să le prelucreze, să le interpreteze şi, pe baza lor, să exprime
anumite fenomene economice.
Contabilitatea se află în relaţii strânse, de asemenea, cu statistica deoarece o
mare parte din datele sale, în special, cele de sinteză, sunt preluate şi prelucrate de
statistică, care prin metode proprii determină caracteristicile dominante şi tendinţele
anumitor fenomene. Din punct de vedere aplicativ, atât statistica cât şi contabilitatea
se încadrează în sistemul de evidenţă ca surse principale de date ale sistemului
informaţional economic.
De asemenea, contabilitatea se află în relaţii directe cu finanţele, având în
vedere că datele sale servesc la întocmirea planurilor financiare precum şi la analiza
realizării acestora.
Cu ştiinţele juridico-administrative, contabilitatea se află în relaţii directe,
deoarece, prin înregistrările contabile se evidenţiază raporturile juridice dintre
entităţile patrimoniale, drepturile şi obligaţiile ce se nasc, ca urmare a relaţiilor
economice dintre participanţii la faptele şi actele economice. De asemenea, în
contabilitate este reflectat modul de respectare a normelor de drept, privind disciplina
financiară, fiscală etc., datele contabile constituind probă în justiţie.
Relaţiile contabilităţii cu matematica sunt dintre cele mai strânse, putând fi
considerate relaţii de colaborare organică şi funcţională.
În evoluţia sa istorică, contabilitatea nu s-a limitat să folosească numai
instrumentele şi procedeele matematice la rezolvarea problemelor de tehnică
contabilă, ci şi raţionamentul matematic. Legătura dintre contabilitate şi matematică
este determinată şi de faptul că modificările produse în volumul şi valoarea
mijloacelor economice şi a surselor economice, generate de procesele economice, se
prezintă sub formă de sporuri şi micşorări, reflectate în contabilitate cu ajutorul
instrumentelor şi procedeelor sale, pentru ca după aceea, determinarea mărimii
acestor modificări să se realizeze cu ajutorul calculelor matematice. Relaţiile strânse
şi utilizarea pe scară largă a instrumentelor şi proceselor matematice au determinat
pe unii autori să considere contabilitatea ca pe o ramură a ştiinţelor matematice.
Contabilitatea se află în relaţii strânse şi cu ştiinţele tehnice, prin faptul că
permite evidenţierea pe elemente şi purtători de cheltuieli în diferite faze ale
procesului de producţie cât şi a veniturilor realizate.
De asemenea, contabilitatea are relaţii directe şi cu managementul, deoarece
oferă acestuia informaţiile necesare pentru atingerea scopurilor propuse.

Test de autoevaluare nr. 2:

Timp estimat:
15 min

1. Enumeraţi ştiinţele cu care contabilitatea se află în strânse relaţii.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
…..………………………………………………………………………………………………………
2. Explicaţi relaţia contabilităţii cu economia politică.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
…..………………………………………………………………………………………………………
3. Explicaţi relaţia contabilităţii cu finanţele.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………….
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3. Principiile organizării contabilităţii

&
Principii
generale

&
Principii
specifice

Organizarea contabilităţii în actuala etapă de dezvoltare trebuie să aibă la
bază anumite principii generale şi specifice.
Principii generale:
1. Organizarea contabilităţii pe baza unor norme metodologice unice.
Acest principiu este valabil pentru toate formele de evidenţă economică. În
practică acest principiu se realizează prin: norme metodologice unice de evaluare a
patrimoniului; norme metodologice unice pentru evidenţierea cheltuielilor şi a
veniturilor; norme de bază privind modul de întocmire, circulaţie şi clasare a
documentelor etc.
2. Integrarea organizării contabilităţii în conţinutul funcţiei financiarcontabile a agentului economic. Contabilitatea are atât sarcina de a furniza
informaţiile necesare la elaborarea strategiei de viitor, cât şi de a furniza acele
informaţii pentru analiza modului de îndeplinire a respectivei startegii.
3. Organizarea contabilităţii trebuie să fie efectul tehnologiei de
fabricaţie, a organizării producţiei şi a muncii. În organizarea contabilităţii
intervin mai mulţi factori de influenţă, îndeosebi factori tehnico-productivi ca de
exemplu: tipul producţiei, structura de producţie a agentului economic, tehnologia de
fabricaţie, mărimea agentului economic, volumul operaţiilor financiar-contabile etc.
4. Contabilitatea trebuie organizată ca un sistem distinct de activitate.
Conform normelor legale existente în ţara noastră, referitor la structura
organizatorică a agentului economic, sectorul de contabilitate este o diviziune
distinctă de activitate.
Acest fapt permite încadrarea sectorului de contabilitate cu personalul de
specialitate necesar, care să aplice corect reglementările legale existente în economia
naţională.
5. Interdependenţa organizării contabilităţii cu particularităţile
sistemului de finanţare, creditare şi decontare. Astfel, în sistemul de organizare a
contabilităţii sunt cuprinse particularităţile privind: înzestrarea şi dotarea agentului
economic, natura surselor economice, utilizarea diferitelor categorii de credite
potrivit destinaţiei legale etc.
6. Integrarea informaţiei contabile în sistemul informaţional economic.
Aplicarea acestui principiu este posibilă ca urmare a existenţei unor norme
metodologice unice de organizare a celor trei de evidenţă economică, adică contabilă,
operativă şi statistică. De asemenea, acest principiu de organizare a contabilităţii este
determinat de cerinţele şi posibilităţile actuale oferite de tehnica electronică de
calcul. Acest principiu trebuie înţeles atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi
al metodologiei de culegere, prelucrare, transmitere şi analiză a datelor.
Desigur, alături de aceste principii mai pot fi formulate şi altele, care să
răspundă unei organizări manageriale a contabilităţii.
Principii specifice organizării contabilităţii:
1. Principiul prudenţei, potrivit căruia în evaluarea pasivelor şi activelor,
cheltuielilor şi veniturilor, trebuie să se ţină seama de deprecierile, riscurile şi
pierderile posibile generate de desfăşurarea activităţii exerciţiului curent sau anterior.
Conform acestui principiu se impune ca activele şi veniturile să nu fie supraevaluate,
iar pasivele şi cheltuielile subevaluate.
2. Principiul permanenţei metodelor, care conduce la continuitatea
aplicării regulilor şi normelor privind evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a
activelor, asigurându-se astfel comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
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3. Principiul continuităţii activităţii, potrivit căruia se presupune că
unitatea patrimonială îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor
previzibil, fără a intra în stare de lichiditate sau de reducere sensibilă a activităţii.
4. Principiul independenţei exerciţiului, care constă în aceea că fiecărui
exerciţiu i se atribuie numai acele cheltuieli şi venituri care se corelează ca efort şi
efect cu rezultatul obţinut. În mod concret, acest principiu presupune delimitarea în
timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe măsura
angajării acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referă.
5. Principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere a unui exerciţiu care
trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent.
6. Principiul necompensării, potrivit căruia nu este admisă compensarea
între poziţiile activ şi pasiv ale bilanţului, precum şi între cheltuielile şi veniturile din
contul de rezultate.
7. Principiul fixităţii capitalului. Este un principiu mai mult juridic decât
contabil. Capitalul unei societăţi este limita responsabilităţii sale având în vedere
creanţierii sociali, iar sumele sale nu pot fi modificate fără formalităţi şi publicitate.
8. Principiul sincerităţii, conform căruia documentele trebuie întocmite şi
prezentate conform regulilor legale, reglementate sau profesionale.
9. Principiul nominalismului monetar. Pentru a măsura toate valorile
înregistrate de contabilitate există o singură unitate şi anume unitatea monetară. Ea
conservă întotdeauna aceeaşi valoare în cursul timpului.
10. Principiul conservării valorilor. Este o consecinţă a principiilor
noncompensaţiei şi nominalismului monetar. Contabilitatea înregistrează informaţiile
în unităţi monetare şi nu fizice. Se poate ajunge ca valoarea monetară a unui bun
fizic neschimbat să se modifice în decursul timpului. De asemenea, un bun fizic
poate ieşi din patrimoniu la un alt preţ decât a intrat. Aceeaşi diferenţă se
înregistrează într-un cont distinct.

Test de autoevaluare nr. 3:

Timp estimat:
15 min

1. Care sunt principiile generale ale organizării contabilităţii?
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
2. Care sunt principiile specifice ale organizării contabilităţii?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Teme de referate:
1. Relaţiile contabilităţii cu alte ştiinţe
2. Principiile organizării contabilităţii
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TEMA 2
OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII
Conţinut:
1. Noţiuni de bază privind obiectul contabilităţii
2. Sursele economice
3. Patrimoniul – obiect de studiu al contabilităţii
4. Procesele economice
5. Consideraţii privind metoda contabilităţii
6. Procedeele metodei contabilităţii comune şi altor discipline
economice
Rezumat:
Contabilitatea face parte din grupa ştiinţelor economice, ea are un obiect
propriu de studiu, delimitarea şi fundamentarea acestuia constând în precizarea
fenomenelor, proceselor pe care le studiază, fapt ce permite conturarea poziţiei
disciplinei în cadrul sistemului ştiinţelor care şi-au delimitat obiectul de studiu.

Obiective:
Parcurgerea acestei teme va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni:
¾ Concepţia administrativă, concepţia juridică, concepţia economică
¾ Patrimoniul agentului economic
¾ Mijloace economice
¾ Surse economice: proprii, atrase, speciale, împrumutate
¾ Procese economice: aprovizionare, producţie, desfacere, repartiţie
¾ Metoda contabilităţii
¾ Ecuaţia dublei reprezentări
¾ Ecuaţia dublei înregistrări

1. Noţiuni de bază privind obiectul contabilităţii
Contabilitatea face parte din grupa ştiinţelor economice, ea are un obiect
propriu de studiu, delimitarea şi fundamentarea acestuia constând în precizarea
fenomenelor pe care le studiază, fapt ce permite conturarea poziţiei disciplinei în
cadrul sistemului ştiinţelor care şi-au delimitat obiectul de studiu.
Obiectul contabilităţii a fost studiat din perioade destul de vechi, primele
scrieri cu caracter contabil aparţinând călugărului franciscan Luca Paciolo, care în
anul 1494 a scris un tratat de matematică, o sumă de probleme de aritmetică şi
geometrie în care a consacrat un capitol contabilităţii.
Luca Paciolo defineşte obiectul contabilităţii ca "tot ceea ce după părerea
negustorului îi aparţine pe lume ca avere mobilă şi imobilă, precum şi toate
afacerile mari şi mărunte în ordinea în care au avut loc".
În materie de contabilitate s-a scris o literatură foarte bogată în care autorii
au avut păreri diferite, corespunzătoare perioadei, vechimii şi utilităţii sale. De aceea
delimitarea corectă a obiectului contabilităţiit a costituit multă vreme o problemă
esenţială a teoriei contabilităţii. Unii autori au confundat obiectul cu scopul acesteia,
cu metoda sau cu teoria ei.
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Contabilitatea, de la apariţia ei ca ştiinţă, a fost legată de constituirea
patrimoniului, reflectând modul de formare a acestuia, de schimbare în compoziţie şi
valoarea ei, precum şi de finalizarea folosirii lui.
Astfel, în literatura de specialitate s-au conturat următoarele concepţii cu
privire la delimitarea şi definirea obiectului contabilităţii.
Potrivit concepţiei administrative, contabilitatea are ca obiect reflectarea şi
controlul în expresie valorică a faptelor administrative, pentru sprijinirea conducerii
în vederea obţinerii de efecte maxime cu minimum de efort.
Adepţii concepţiei juridice, consideră că obiectul contabilităţii îl formează
patrimoniul unui subiect de drept privit prin prisma relaţiilor juridice, adică
drepturile şi obligaţiile unei persoane juridice sau fizice în corelaţie cu bunurile
corespunzătoare.
Concepţia economică delimitează ca obiect al contabilităţii circuitul
capitalului privit sub aspectul destinaţiei lui (capitalul fix şi capitalul circulant) şi al
modului de dobândire (capital propriu şi capital străin).
Capitalul fix (sau activele imobilizate) este format din bunurile investite care
participă la mai multe cicluri de exploatare şi care se înlocuiesc după o perioadă de
utilizare mai mare de un an (maşini, utilaje etc). Activele imobilizate se consumă
treptat pe calea amortizării.
Capitalul circulant (sau activele circulante) este format din bunurile
economice care se consumă sau îşi schimbă forma de existenţă după fiecare ciclu de
exploatare finalizat.
Capitalul propriu corespunde dreptului pe care îl au investitorii asupra
unităţii patrimoniale şi este dobândit de către o unitate patrimonială prin efortul
proprietarilor (acţionari sau asociaţi), prin autofinanţare (capitalizarea profitului, a
amortizărilor şi a provizioanelor) şi prin subvenţii primite.
Capitalul străin, denumit şi capital împrumutat şi atras, cuprinde datoriile pe
termen scurt şi lung faţă de furnizori, creditori, salariaţi, bugetul naţional etc.
Pentru a se delimita în mod corespunzător obiectul contabilităţii, trebuie
stabilit un criteriu de măsură care să exprime atât generalul cât şi particularul în
conţinutul obiectului contabilităţii.
Din cele mai vechi timpuri s-a afirmat că obiectul de studiu al contabilităţii lau constituit relaţiile valorice privind mişcarea mijloacelor materiale şi băneşti în
cazul reproducţiei sociale.

2. Sursele economice
Pentru desfăşurarea activităţilor, agenţii economici sunt dotaţi la înfiinţare cu
mijloacele economice de care au nevoie, fie din partea statului (numai pentru regii
autonome şi instituţii publice), fie din posibilităţi proprii în cazul societăţilor
comerciale. În timpul desfăşurării activităţii agentului economic, aceste mijloace sunt
completate pe diferite căi, între care un rol important revine autofinanţării din
profitul propriu.
În literatura financiar-contabilă sursele economice sunt cunoscute sub
denumirea de fonduri.
Sursele sau fondurile sunt exprimarea bănească a conţinutului material al
mijloacelor economice şi arată provenienţa sau modul de dobândire al acestora.
Între mijloacele economice şi sursele acestora există o egalitate permanentă,
egalitate care poate fi exprimată astfel:
mijloace economice = surse economice

%
Concepţii
privind obiectul
contabilităţii
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&
Sursele
economice

Sursele de provenienţă a mijloacelor economice se pot grupa în următoarele
categorii: surse proprii; surse atrase; surse speciale; surse împrumutate.
Sursele proprii aparţin unităţii patrimoniale şi contribuie în cea mai mare
parte la desfăşurarea activităţii.
Fondurile proprii pentru desfăşurarea activităţii curente reprezintă valoarea
reală a mijloacelor fixe precum şi a celor circulante proprii procurate din finanţările
iniţiale şi ulterioare ale agenţilor economici cu capital integral sau majoritar de stat,
precum şi a celor din autofinanţare.
Fondurile proprii pentru investiţii sunt formate din resursele interne ale
agenţilor economici destinate realizării lucrărilor de investiţii. Aceste fonduri se pot
constitui din următoarele destinaţii: vărsăminte pentru amortizări, din disponibil şi
din profitul realizat; vânzarea mijloacelor fixe prin licitaţie şi valorificarea pieselor şi
subansamblelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe.
Agenţii economici mai pot constitui, conform legislaţiei în vigoare, şi alte
fonduri cu destinaţie specială cum ar fi: fondul de premiere; fondul de rezervă etc.
Sursele atrase sau fondurile atrase şi împrumutate se întâlnesc des în
activitatea agentului economic, dar sunt de scurtă durată, cu o pondere neînsemnată
în activitatea financiară a agentului economic, pentru acoperirea unor mijloace
economice pe care le vehiculează agentul economic.
Sursele atrase reprezintă sursa de provenienţă a unor mijloace circulante de
care dispune temporar agentul economic ca urmare a existenţei unor decalaje între
momentul primirii materialelor şi plata furnizorului, între momentul calculării
salariilor şi plata lor, a C.A.S. şi impozitului şi plata lor etc.
Sursele speciale sunt constituite din acele resurse puse la dispoziţie în
general de stat, cum ar fi: subvenţiile; alocaţiile bugetare; alte fonduri care sunt
constituite conform legislaţiei în vigoare.
Sursele împrumutate sunt sursele la care unităţile patrimoniale recurg fie
din dorinţa de a-şi dezvolta baza materială cu rezultate urgente în producţie, fie în
ideea depăşirii unor lipsuri de fonduri proprii, dar care sunt garantate cu rezultate
pozitive imediate pentru a fi acoperite. Principalele surse împrumutate sunt cele
procurate de la bănci sub forma creditelor bancare şi care trebuie restituite la
termenele convenite. Pentru folosirea acestora agenţii economici plătesc o anumită
sumă, numită dobândă.

Timp estimat:
15 min

Test de autoevaluare nr. 1:
1. Definiţi obiectul ştiinţei contabilităţii.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Ce sunt sursele economice şi cum se grupează acestea?
……………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………….……………………………………………………………
3. În cadrul surselor proprii se disting următoarele elemente patrimoniale:
a) capital social, vărsăminte pentru amortizări, profit, rezerve;
b) valoarea reală a mijloacelor fixe precum şi a celor circulante proprii procurate din
finanţări anterioare;
c) fonduri proprii, subvenţii, alocaţii bugetare, credite bancare.
a)

b)

c)
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3. Patrimoniul – obiect de studiu al contabilităţii
Noţiunea de patrimoniu, folosită frecvent în lucrările de specialitate din ţara
noastră şi din alte ţări este complexă şi cu o largă sferă de aplicare, având
următoarele semnificaţii mai importante: economice, juridice şi financiar - contabile.
În concepţie economică, patrimoniul vizează asigurarea şi gestionarea de
către agentul economic a mijloacelor fixe şi mijloacelor circulante, mişcare acestora
în procesul de producţie sau de circulaţie, formarea fondurilor şi utilizarea acestora
potrivit destinaţiei lor.
În concepţia sa juridică, patrimoniul se referă la drepturile şi obligaţiile
întreprinderii care decurg din evidenţa şi mişcarea mijloacelor materiale şi băneşti
aflate la dispoziţia ei, adică la drepturile şi obligaţiile patrimoniale.
Accepţiunea juridică a patrimoniului se întrepătrunde cu accepţiunea sa
economică, întru-cât baza relaţiilor juridice o constituie relaţiile economice, izvorâte
din existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale corespunzător scopului pentru
care a fost înfiinţată unitatea respectivă.
Concepţia financiar- contabilă a patrimoniului reprezintă totalitatea
bunurilor, valorilor economice pe care le gestionează o întreprindere, precum şi
totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care aceasta şi le asumă în legătură cu
bunurile pe care le posedă.
Patrimoniul agentului economic reprezintă totalitatea valorilor materiale şi
băneşti aflate la dispoziţia sa precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din relaţiile
cu alţi agenţi economici, persoane fizice sau juridice, bugetul statului etc, privită ca
un tot unitar.
Având în vedere conţinutul complex al patrimoniului, contabilitatea are ca
obiective:
- reflectarea în expresie bănească a existenţei şi structurii acesteia;
- modul în care se gestionează patrimoniul;
- contabilitatea studiază echilibrul intern al patrimoniului.
Deci, prin instrumentele specifice de studiu, contabilitatea realizează
cunoaşterea în expresie bănească atât a mărimii şi structurii patrimoniului (averii),
cât şi utilizării eficiente a acestuia, punând la dispoziţia conducerii datele necesare
cât şi sinteza cu privire la starea şi gestionarea patrimoniului.

Test de autoevaluare nr. 2:

%
Semnificaţiile
patrimoniului

Timp estimat:
15 min

1. Definiţi patrimoniul ca obiect al contabilităţii.
…………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Ce vizează patrimoniul în concepţie economică?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. La ce se referă patrimoniul în concepţie juridică?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Ce reprezintă patrimoniul în concepţie financiar-contabilă?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
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4. Procesele economice

&
Definiţie

Ansamblul mişcărilor şi transformărilor de mijloace economice şi surse ce au
loc în cadrul unei unităţi patrimoniale în realizarea obiectului său de activitate poartă
denumirea de proces economic.
Procesul complex de transformare a mijloacelor agentului economic
cuprinde următoarele faze:
Procesul de aprovizionare care încorporează operaţiile ecomnomice
efectuate de agentul economic pentru a contracta cu furnizorii materialele şi
mărfurile ce urmează a fi aprovizionate şi care concură la buna desfăşurare a
procesului de producţie.
Contractele economice sunt documente cu conţinut economic în care se
stipulează date ce se referă la cantitatea, calitatea, preţul de livrare, modul de livrare
şi data livrării produselor contractate. Contractul economic este forţa probanţei în
justiţie în cazul când nu se respectă cele stipulate în acesta. În cadrul acestui proces
se efectuează recepţia şi apoi achitarea facturilor şi a cheltuielilor de transportprovizionare.
De regulă, orice agent economic are în structura sa organizatorică un
compartiment de aprovizionare care se ocupă de realizarea acestor lucrări.
Procesul de producţie reprezintă cea mai importantă fază din fluxul ce îl
urmează mijloacele economice în transformarea lor pentru a ajunge la consumatori.
Acest ansamblu de operaţii se referă la consumarea de materii prime, materiale,
obiecte de inventar, mijloace băneşti, mijloace fixe, precum şi forţa de muncă. În
cadrul acestui proces intervin elementele de cheltuieli care ţin măsura consumului
din fiecare element ce în final se concretizează în determinarea costului de producţie.
Procesul de desfacere se referă la operaţiile ce concură la vînzarea şi
încasarea producţiei şi mărfurilor. Acestea diferă de la un agent economic la altul în
funcţie de particularităţile producţiei şi cuprind în general: recepţionarea produselor
fabricate şi eliberarea lor din magazie; manipularea; transportul până la rampa de
descărcare; întocmirea documentelor de expediţie; şi facturarea lor. Toate aceste
lucrări sunt finalizate în cadrul agentului economic de către compartimentul
desfacere, care are un rol determinant în valorificarea producţiei.
Procesul de repartiţie. Acumulările de bunuri materiale şi băneşti în
procesele reproducţiei lărgite au două destinaţii distincte: pentru consum imediat şi
pentru dezvoltare.
Acumulările pentru consum sunt repartizate pe grupe de operaţii economice
şi anume: salarizarea personalului; calculul şi vărsarea diferitelor categorii de
impozite; vărsarea amortizărilor calculate; plata taxelor şi tarifelor pentru serviciile
prestate de terţi; determinarea profitului şi repartizarea acestuia conform prevederilor
legale.
Evidenţiind desfăşurarea proceselor economice ce au loc în cadrul agentului
economic, contabilitatea defineşte de fapt, prin informaţiile furnizate, modul în care
agentul economic îşi desfăşoară activitatea sa tehnico-productivă sau comercială.
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Test de autoevaluare nr. 3:

Timp estimat:
15 min

1. Ce sunt procesele economice?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Care sunt fazele procesului de transformare a mijloacelor agentului
economic?
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
3. Despre procesul de producţie se poate spune:
a) este cea mai importantă fază din fluxul ce îl urmează mijloacele economice
în transformarea lor pentru a ajunge la consumatori;
b) se referă la consumul de materii prime, materiale consumabile, obiecte de
inventar, mijloace băneşti, mijloace fixe şi forţă de muncă;
c) intervin elemente de cheltuieli care ţin măsura consumului din fiecare
element ce în final se concretizează în determinarea costului de producţie.
a)

b)

c)

4. Procesul de desfacere se referă la:
a) operaţii ce concură la vânzarea şi încasarea producţiei şi mărfurilor;
b) salarizarea personalului;
c) calculul diferitelor categorii de impozite.
a)

b)

c)

5. Având în vedere conţinutul complex al patrimoniului, contabilitatea are ca
obiective:
a) reflectarea în expresie bănească a existenţei şi structurii patrimoniului;
b) modul în care se gestionează patrimoniul;
c) studierea echilibrului intern al patrimoniului.
a)

b)

c)

5. Consideraţii privind metoda contabilităţii
Pentru a fi considerată ştiinţă, contabilitatea de-a lungul existenţei sale şi-a
definitivat obiectul său de studiu şi o metodă proprie de cunoaştere în profunzime a
obiectelor studiate.
Metoda contabilităţii arată cum trebuie studiate componentele obiectului
acesteia, privite sub aspect valoric, din punct de vedere al existenţei şi al mişcării lor.
Ea se concretizează în principiile dublei reprezentări şi dublei înregistrări,
realizându-se cu ajutorul unui ansamblu de procedee şi instrumente interdependente,
care se condiţionează reciproc.
Principiul dublei reprezentări are o importanţă fundamentală, guvernând atât
obiectul, cât şi metoda contabilităţii.
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&
Ecuaţia dublei
reprezentări

&
Ecuaţia dublei
înregistrări

El stă la baza întregului proces de cunoaştere şi însuşire a contabilităţii în
partidă dublă.
Trăsătura de bază care determină conţinutul metodei contabilităţii, precum şi
unul din cele mai important principii ale metodei contabilităţii este dubla
reprezentare a stării şi mişcării fondurilor agentului economic atât sub aspectul
conţinutului sau al componenţei, cât şi al surselor de provenienţă.
Astfel, conform principiului dublei reprezentări, între mijloacele economice
şi sursele acestora există egalitatea care se poate exprima astfel:

Mijloace economice = Surse economice
Această ecuaţie este cunoscută drept ecuaţia dublei reprezentări de către
literatura de specialitate contabilă.
Fondurile agentului economic, deşi sunt într-o continuă mişcare şi
transformare, generată de fazele circuitului economic, rămân totuşi într-un echilibru
permanent în cadrul agentului economic, echilibru evidenţiat în contabilitate printr-o
trăsătură specifică metodei sale de lucru şi anume, dubla înregistrare.
Aceasta este determinată în primul rând de dubla reprezentare, deoarece în
timpul mişcării şi transformării lor, fondurile agentului economic sunt privite sub
dublul lor aspect: al destinaţiei economice şi al surselor de procurare, aspecte care se
reflectă concomitent ca un raport de echivalenţă între doi termeni, unul care
evidenţiază mijloace economice, iar celălalt exprimă sursele economice.
Acest raport de echivalenţă este prezent atât în cazul măririi concomitente a
mijloacelor şi surselor, cât şi în cel al micşorării lor.
Dubla reprezentare a patrimoniului asigură un echilibru permanent între
mărimea activelor patrimoniale şi mărimea pasivelor patrimoniale, asigură egalitatea
bilanţieră (Total active = Total pasive).
Principiul dublei înregistrări are în vedere faptul că orice operaţiune
economică, orice flux, crează un raport valoric de echivalenţă între intrări şi ieşiri,
între mijloace şi resurse.
De asemenea, dubla înregistrare asigură raporturi de echilibru între venituri,
cheltuieli şi rezultate, sau între stocurile iniţiale şi intrări, pe de o parte, şi ieşiri şi
stocurile finale pe de altă parte.
Dubla înregistrare, ca principiu specific al metodei contabilităţii, constă în
reflectarea fiecărei operaţiuni economico-financiare privind existentul şi mişcarea
mijloacelor economice după componenţa lor şi a existentului şi mişcării surselor
simultan şi cu aceeaşi sumă în cel puţin două conturi.
Prin dubla înregistrare fiecare operaţiune este înregistrată în debitul unui
cont şi în creditul unuia sau mai multor conturi sau invers, în funcţie de natura
operaţiei economice respective.
Prin dubla înregistrare se asigură egalitatea între sumele înregistrate pe debit
şi cele înregistrate pe credit, fie că este vorba de o formulă simplă, fie că este vorba
de o formulă contabilă compusă.
Ecuaţia dublei înregistrări cunoscută în literatura de specialitate este
următoarea:

Debit = Credit
Trebuie subliniat faptul că elaborarea, introducerea şi utilizarea dublei
înregistrări şi dublei reprezentări în teoria şi practica contabilă au constituit un pas
hotărâtor în dezvoltarea contabilităţii, ridicând-o de la rangul de tehnică la cel de
ştiinţă.

BAZELE CONTABILITĂŢII – Curs universitar ID

Test de autoevaluare nr. 4:

Timp estimat:
15 min

1. Ce arată metoda contabilităţii?
..…..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Care este ecuaţia dublei reprezentări?
………………………………………………………………………………………………………
3. Care este ecuaţia dublei înregistrări?
………………………………………………………………………………………………………
4. Ce este dubla înregistrare?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Procedeele metodei contabilităţii comune şi
altor discipline economice
Contabilitatea şi celelalte ştiinţe economice au rolul de a studia fenomenele
economiei dintr-o societate prin puterea de cuprindere a obiectului de studiu, prin
metodele elaborate la un moment dat.
Procedeele comune folosite pentru elucidarea acestora sunt:
Documentarea. Orice operaţie economică referitoare la existenţa şi
mişcarea patrimoniului agentului economic, pentru a fi înregistrată în conturi, trebuie
consemnată mai întâi într-un document, care atestă înfăptuirea ei.
Aceasta este necesară deoarece înregistrarea operaţiilor economice în conturi
se face numai după ce acestea au avut loc, iar una din cerinţele contabilităţii este
fundamentarea şi justificarea tuturor datelor pe bază de documente.
Documentele au o importanţă deosebită pentru mersul normal al lucrărilor
contabile pentru că astfel se asigură verificarea prealabilă a justeţei şi legalităţii
operaţiilor economice, controlul gestionar asupra mijloacelor materiale şi băneşti,
contribuind prin aceasta la consolidarea patrimoniului agentului economic.
Evaluarea. Datele înregistrate în conturi devin materie primă pentru balanţa
de verificare şi bilanţul contabil. Pentru a fi preluate şi prelucrate acestea trebuie
aduse la un numitor comun prin intermediul aceleiaşi unităţi de măsură. Evaluarea,
ca procedeu al metodei contabilităţii, constă în determinarea mărimii valorice a
mijloacelor, fenomenelor, proceselor şi rezultatelor acestora, precum şi evoluţia lor
viitoare, în cadrul unui agent economic. Deci, evaluarea constă în transformarea
unităţilor naturale în unităţi monetare, cu ajutorul preţurilor.
Calculaţia cuprinde ansamblul operaţiilor cu caracter matematic, de la cele
mai simple până la cele mai complexe, efectuate pe baza unor principii şi
metodologii stabilite pe baza unor indicatori economici şi financiari, cum sunt:
conturile, cifra de afaceri, amortizarea, profitul etc., indicatori utilizaţi de sistemul de
management în atingerea scopurilor acestuia.
Importanţa şi necesitatea calculaţiei pentru contabilitate sunt cu atât mai evidente
cu cât avem în vedere trăsătura caracteristică a acesteia de a urmări obiectul său de
studiu, precum şi faptul că numai astfel se poate ajunge la exercitarea funcţiilor sale
de înregistrare, reflectare, sistematizare, generalizare şi control al activităţii şi
patrimoniului unei unităţi gestionare.
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Inventarierea. Pe parcursul perioadei de gestiune, urmare a unor cauze
obiective sau subiective, se poate întâmpla ca o serie de operaţii economice să nu
poată fi consemnate în documente în momentul producerii lor şi deci să nu poată fi
înregistrate în conturi. De asemenea, sub influenţa unor agenţi naturali unele bunuri
îşi pierd din greutatea sau calitatea lor, iar neglijenţa sau reaua credinţă a
gestionarilor poate duce şi ea la dispariţia unor bunuri fără ca acestea să fie
consemnate simultan în documente şi înregistrate în conturi.
Aşadar, datele înregistrate în conturi pot să nu corespundă cu realitatea, fapt
ce se evidenţiază prin intermediul inventarierii.
Deci, inventarierea este procedeul de confruntare a situaţiei patrimoniale
scriptice existente în evidenţele contabile şi cea faptică de pe teren.
Pe baza constatărilor la care s-a ajuns în urma inventarierii se fac rectificările
necesare în conturi, stabilindu-se astfel concordanţa dintre datele rezultate din conturi
şi cele constatate la faţa locului.
Clasificarea. Este un procedeu utilizat pe scară largă de către toate ştiinţele
inclusiv de contabilitate şi constă în împărţirea obiectelor, elementelor şi
fenomenelor în clase sau grupe omogene după asemănarea lor, astfel încât fiecare
clasă sau grupă să ocupe un loc distinct şi precis delimitat.
Clasificarea este folosită atât în teoria cât şi în practica contabilă pentru
studierea mijloacelor, surselor, proceselor, pentru studierea conturilor, a bilanţului, a
documentelor pentru evidenţierea cheltuielilor, pentru calculaţia costurilor etc.
Timp estimat:
10 min

Test de autoevaluare nr. 5:

1. Enumeraţi procedeele metodei contabilităţii.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
2. Ce este clasificare?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Ce este inventarierea?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Teme de control:
1. Sursele şi procesele economice
2. Procedeele metodei contabilităţii
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TEMA 3
DOCUMENTAREA ŞI EVIDENŢA
Conţinut:
1. Documentele - noţiune, importanţă, conţinut
2. Clasificarea, raţionalizarea şi tipizarea documentelor
3. Verificarea şi corectarea documentelor
4. Circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor documentelor
Rezumat:
Documentele sunt acte scrise în care se consemnează în cifre şi litere pentru
prima dată anumite informaţii cu privire la o anumită operaţie economică ce
produce modificări în patrimoniu. Rezultă că documentele realizează legătura dintre
fenomenele, procesele şi operaţiile economico-financiare şi reflectarea lor în
contabilitate.

Obiective:
Parcurgerea acestei teme va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni:
¾ Documente primare
¾ Documente centralizatoare
¾ Documente interne
¾ Documente externe
¾ Documente de dispoziţie
¾ Documente justificative
¾ Verificare de formă
¾ Verificare de fond
¾ Grafice de circulaţie a documentelor
¾ Clasarea documentelor
¾ Arhivarea documentelor

1. Documentele - noţiune, importanţă, conţinut
Documentele sunt acte scrise în care se consemnează operaţiile economice,
în cifre şi litere, în momentul şi locul înfăptuirii lor. Documentele pot consemna şi
evidenţia necesităţi practice sau organizatorice.
Toate documentele ce se întocmesc formează sistemul de documentare. În
structura acestuia un loc important revine documentelor de evidenţă, ca unul din
elementele componente ale metodei contabilităţii, în sensul că înregistrarea
operaţiilor economice în conturile contabile este posibilă numai după consemnarea
prealabilă în documente, care să corespundă cu conţinutul operaţiei.
Rezultă că documentele realizează legătura dintre fenomenele, procesele şi
operaţiile economico-financiare şi reflectarea lor în contabilitate.
Calitatea informaţiilor contabilităţii este asigurată prin aceea că preia şi
uilizează numai informaţii care sunt garantate prin consemnarea lor în documente
autentificate.
Importanţa documentelor constă în:
- prin datele pe care le conţin, documentele fac dovada înfăptuirii operaţiilor
consemnate şi în acelaşi timp constituie izvorul informaţiilor contabile, statistice,

%
Definiţie

%
Importanţă
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operative. Stând la baza înregistrărilor din contabilitate, documentele au o influenţă
nemijlocită asupra exactităţii datelor contabile, asupra organizării contabilităţii şi
operativităţii obţinerii informaţiilor contabile;
- documentele îndeplinesc un rol deosebit în exercitarea controlului economic
şi financiar, pentru apărarea avutului public şi particular, fiind un mijloc de depistare
a cheltuielilor nelegale, a lipsurilor şi sustragerilor şi de stabilire a răspunderii
materiale a persoanelor vinovate;
- documentele contabile prezintă importanţă juridică, respectiv în caz de
litigiu sunt folosite ca probă în justiţie în vederea stabilirii adevărului.
Conţinutul documentelor depinde de caracterul operaţiilor economice
consemnate. Indiferent de natura operaţiilor consemnate elementele principale ce
trebuie conţinute de documentele de evidenţă pot fi grupate în:
a.) elemente comune tuturor documentelor de evidenţă contabilă şi anume:
- denumirea documentului (factură, bon de consum, fişă de magazie, CEC
cu limită de sumă etc.);
- denumirea şi sediul agentului economic care a emis documentele, cu
precizarea chiar a compartimentului care a întocmit documentele;
- numărul documentului şi data întocmirii lui;
- descrierea sumară, dar clară, a operaţiunii;
- baza legală a operaţiei (în cazul livrărilor);
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunilor economice sau
financiare efectuate;
- numele şi prenumele precum şi semnăturile persoanelor care răspund de
efectuarea operaţiei respective, ale persoanelor cu atribuţii de control şi
ale persoanelor cu drept să aprobe aceste operaţiuni;
- codificări care să permită prelucrarea automată a documentelor.
b.) elemente specifice fiecărui document care se referă la descrierea mai
detaliată a operaţiunilor consemnate, a altor elemente necesare pentru uzul şi
destinaţia ce o vor avea documentele respective.
Mărimea documentelor, conţinutul şi forma lor diferă în funcţie de natura
operaţiilor economice, de modul de întocmire şi de mijloacele utilizate pentru
prelucrarea lor. Întocmirea documentelor şi prelucrarea datelor se face manual sau cu
mijloace tehnice. Modalitatea manuală de întocmire şi prelucrare prezintă
următoarele neajunsuri:
- necesită un volum mare de muncă;
- nu asigură garanţia exactităţii datelor;
- nu asigură operativitatea necesară în transmiterea către organele de
decizie.
Modalitatea bazată pe mijloacele tehnice elimină neajunsurile prezentate mai
sus, dar impune anumite exigenţe privind mărimea şi forma documentelor contabile.
Pentru întocmirea documentelor trebuie respectate anumite reguli:
- se întocmesc cu cerneală, pix sau creion negru sau la maşina de scris;
- dacă se întocmesc în mai multe exemplare, toate exemplarele trebuie să
conţinăacelaşi text;
- trebuie completate obligatoriu toate spaţiile care există în document, dacă
sunt spaţii libere care nu trebuie completate ele se barează;
- dacă se greşeşte la întocmirea unui document, se face apel la aşa numitul
şters contabil, adică textul sau suma greşită se barează cu o linie astfel
încât să se poată citi ce a fost scris, iar deasupra se completează corect
textul sau suma, sub semnătura celui care a corectat;
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-

pentru documentele de casă şi bancă nu este permisă corectarea lor după
modelul prezentat anterior. Dacă se greşeşte la întocmirea unui astfel de
document, ele se anulează şi se întocmeşte un alt document corect.

Test de autoevaluare nr. 1:

Timp estimat:
20 min

1. Ce sunt documentele?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. În ce constă importanţa documentelor?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Care sunt elementele comune tuturor documentelor de evidenţă contabilă?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Clasificarea, raţionalizarea şi tipizarea documentelor
Agenţii economici, în funcţie de specificul activităţii ce o desfăşoară,
utilizează o mulţime de tipuri de documente pentru evidenţierea şi consemnarea
operaţiilor economice şi financiare care au loc.
Având în vedere unele trăsături ce caracterizează anumite documente de
evidenţă, acestea se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii, astfel:
1. În funcţie de natura operaţiei pe care o consemnează:
a) documente privind mijloacele fixe, utilizate pentru reflectarea existenţei şi
mişcării mijloacelor fixe (proces verbal de recepţie, fişa mijlocului fix, bon de
mişcare a mijloacelor fixe etc.);
b) documente privind materialele, utilizate în operaţiile care se referă la
materiile prime, materiale, mărfuri, obiecte de inventar etc. (nota de recepţie şi
constatare de diferenţe, bon de predare-transfer, restituire, bon de consum, fişa de
magazie etc.);
c) documente privind mijloacele băneşti (chitanţe, CEC-uri etc.);
d) documente privind salariile şi alte drepturi similare, utilizate în
operaţiunile de calcul şi plată a acestora (liste de avans, stat de plată, pontajul
lucrărilor manuale, pontajul lucrărilor mecanice etc.);
e) documente privind calculaţia costului de producţie (postcalculaţii,
antecalculaţii, devize estimative etc.);
f) documente privind vânzările (aviz de însoţire a mărfii, aviz de recepţie,
aviz de decontare, factura fiscală etc.);
g) documente privind impozitele şi taxele (situaţii, dispoziţii de plată etc.);
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2. După modul de întocmire în cadrul agentului economic:
a) documente primare - sunt acele documente care consemnează pentru
prima dată o operaţie economică sau financiară (bonul de consum, nota de recepţie şi
constatare de diferenţe, condica de prezenţă etc.) întocmindu-se la locul şi momentul
în care acestea au loc.
b) documente centralizatoare - sunt documente cu ajutorul cărora se
cumulează şi grupează datele din documentele primare cuprinzând operaţii de acelaşi
fel (centralizatorul intrărilor de materiale, întocmit pe baza notelor de recepţie şi
constatare de diferenţe, centralizatorul consumului de materiale, întocmit pe baza
bonurilor de consum etc.);
3. După locul de întocmire:
a) documente interne care se întocmesc în cadrul unităţii patrimoniale
respective şi consemnează operaţiunile economice cu privire la activitatea
desfăşurată, rămânând de regulă în cadrul acesteia (bon de consum, fişa de magazie,
etc.), dar putând circula şi în afară (factura fiscală, CEC-ul etc.).
b) documente externe care se întocmesc de regulă în cadrul altor agenţi
economici, dar care sunt destinate şi circulă şi în cadrul unităţii de referinţă (factura,
extrasul de cont etc.).
4. După caracterul şi funcţia pe care o îndeplinesc:
a) documente de dispoziţie, prin care se transmite ordinul de execuţie a unei
operaţii economico-financiare, precum şi a indicaţiilor necesare pentru executarea
acesteia. Acest document nu atestă execuţia operaţiilor, motiv pentru care ele nu pot
fi utilizate ca bază pentru înregistrarea în contabilitate (comandă, dispoziţie de
livrare, ordin de deplasare etc.);
b) documente justificative, care prin elementele conţinute fac dovada
executării operaţiunii consemnate, fiind denumite şi documente de execuţie (factură
fiscală, chitanţă, bon de consum etc.);
c) documente mixte, sunt acelea care iniţial sunt documente de dispoziţie, iar
după efectuarea operaţiei economice devin documente justificative (exemplu: bonul
de consum cuprinde date privind dispoziţia de eliberare a materialelor din magazie şi
totodată date care atestă înfăptuirea consumului materialelor).
5. După scara de utilizare:
a) documente de folosire generală, utilizate în toate sferele activităţii
economice;
b) documente specifice unor activităţi, ramuri sau sectoare de activitate.
Tipizarea documentelor reprezintă operaţia prin care se urmăreşte stabilirea
unor tipuri unitare de documente ca mărime, format, conţinut şi destinaţie, pentru
operaţii de acelaşi fel, cu caracter obligatoriu pentru toate întreprinderile dintr-una
sau mai multe ramuri de activitate.
În ţara noastră s-a întocmit "Nomenclatorul privind modelele registrelor şi
formularelor tipizate comune privind activitatea financiară şi contabilă", în care
pentru fiecare document se precizează forma, conţinutul, structura şi destinaţia.
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Test de autoevaluare nr. 2:

Timp estimat:
20 min

1. Clasificaţi documentele în funcţie de natura operaţiei pe care o consemnează.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…….
2. Importanţa documentelor constă în:
a) fac dovada înfăptuirii operaţiilor economice;
b) influenţează nemijlocit exactitatea datelor contabile;
c) sunt folosite pentru publicitate;
d) stabileşte răspunderea materială a persoanelor vinovate.
a)

b)

c)

d)

3. În funcţie de natura operaţiei economice pe care o consemnează se întâlnesc:
a) documente privind mijloacele fixe;
b) documente privind stocurile;
c) documente centralizatoare,
d) documente privind salariile.
a)

b)

c)

d)

4. După modul de întocmire în cadrul agentului economic avem:
a) documente primare;
b) documente centralizatoare;
c) documente privind stocurile;
d) documente interne.
a)

b)

c)

d)

3. Verificarea şi corectarea documentelor
Înainte de înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice are loc
verificarea de formă şi de fond (conţinut) a documentelor contabile pentru a fi
depistate eventualele erori ocazionate de întocmirea lor.
Verificarea de formă se referă la următoarele aspecte:
- folosirea modelului de document corespunzător naturii operaţiei
economice;
- completarea tuturor elementelor cerute de documente;
- existenţa aceluiaşi număr de ordine pe fiecare exemplar în cazul
documentelor întocmite în mai multe exemplare;
- preluarea exactă a contabilităţilor şi preţurilor precum şi verificarea
corectitudinii calculelor efectuate;
- existenţa semnăturilor persoanelor responsabile de întocmirea
documentelor şi aprobarea operaţiilor economice consemnate în ele.
Verificarea de fond se referă la necesitatea, oportunitatea, realitatea,
legalitatea şi economicitatea operaţiilor în documente.
Necesitatea se determină prin raportarea operaţiei economice la programul

%
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de activitate al întreprinderii, în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia.
Oportunitatea se referă la momentul ales pentru efectuarea operaţiei
economice astfel încât efortul de realizare al acesteia să fie minim.
Realitatea se determină prin controlul reciproc al mai multor documente,
astfel încât să se determine dacă operaţia economică s-a efectuat într-adevăr.
Legalitatea se apreciază prin raportarea operaţiilor economice în cadrul legal
(legi, hotărâri, instrucţiuni).
Verificarea documentelor se efectuează de alte persoane decât cele care le-au
întocmit. După verificare, în documentele corect întocmite se înscriu conturile în care
se înregistrează sumele corespunzătoare operaţiei economice consemnate (operaţia
de contare a documentelor). De asemenea, documentele sunt pregătite pentru a fi
predate în vederea preluării conţinutului lor pe suporturi tehnice accesibile
echipamentelor electronice de calcul, numai dacă întreprinderea foloseşte o astfel de
modalitate de prelucrare.
Dacă în urma verificării se constată că documentele nu corespund cerinţelor,
ele se înapoiază compartimentelor de la care provin pentru a fi completate sau
corectate.

4. Circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor documentelor
Îndeplinirea funcţiilor documentelor, sursă de date pentru înregistrarea în
contabilitate, exercitarea controlului economico-financiar şi informarea operativă a
conducerii se pot realiza în bune condiţii numai dacă, din momentul întocmirii sau
primirii şi până în momentul preluării lor la arhivă, documentele parcurg un drum cât
mai scurt. În cadrul întreprinderii documentele parcurg un traseu bine stabilit,
trecând pe la diverse verigi (compartimente) în care este necesară completarea,
semnarea, verificarea, corectarea şi înregistrarea lor.
Pentru raţionalizarea circulaţiei documentelor se recomandă întocmirea unor
grafice de circulaţie în care să se precizeze: documentele care se întocmesc în cadrul
fiecărui compartiment; persoanele care le întocmesc; termenul de execuţie;
compartimentul către care se trimit după întocmire.
Pentru întocmirea graficelor de circulaţie a documentelor se folosesc tehnici
de reprezentare grafică, schema bloc, schema orizontală, schema verticală.
Circuitul parcurs de documente variază de la o întreprindere la alta în funcţie
de dimensiunea, structura organizatorică, mijloacele tehnice utilizate pentru
întocmirea lor şi pentru prelucrarea datelor.
După îndeplinirea scopului pentru care au fost întocmite, documentele sunt
supuse clasării şi arhivării lor.
Clasarea reprezintă operaţia de aşezare a documentelor într-o anumită
ordine, în scopul păstrării şi găsirii lor cu uşurinţă atunci când este necesar. În
practică se folosesc mai multe criterii de clasare a documentelor, astfel:
- după natura operaţiilor economice, documentele se păstrează în dosare
separate pentru mijloace fixe, active circulante materiale, active circulante băneşti,
creanţe etc;
- după criteriul alfabetic, documentele sunt ordonate strict alfabelic, după
denumirea întreprinderilor sau compartimentelor la care se referă;
- după criteriul geografic, documentele se clasează după localitatea în care
se află întreprinderea corespondentă.
După ce au fost clasate documentele trebuie arhivate.
Arhivarea documentelor se realizează astfel:
- în cursul anului în arhiva curentă care se organizează în cadrul
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compartimentelor funcţionale ale întreprinderii.
Documentele de casă, de bancă, unele documente de sinteză (bilanţul
contabil trimestrial, balanţa de verificare) se păstrează în spaţii special amenajate.
- după expirarea anului de gestiune şi aprobarea bilanţului contabil anual,
documentele se predau de fiecare compartiment spre păstrare la arhiva generală a
întreprinderii. De aici documentele nu pot fi scoase decât cu aprobarea conducerii
întreprinderii, la cererea instanţelor judecătoreşti sau a organelor de control.
Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, registrele de
contabilitate, precum şi documentele justificative se păstrează în arhiva unităţii
patrimoniale timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului în cursul
căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii şi a bilanţurilor care se
păstreză timp de 50 ani.
În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile
trebuie luate măsuri de reconstituire a acestora în termen de 30 zile de la constatare,
iar documentele reconstituite vor purta menţiunea "reconstituit".
În actualele condiţii, când informaţiile sunt în volum foarte mare este
recomandat să se folosească mijloace de păstrare a informaţiilor care să ocupe spaţii
mici şi să permită uşor accesul la ele.

Test de autoevaluare nr. 3:

Timp estimat:
20 min

1. Ce trebuie să se precizeze în graficul de circulaţie al documentelor?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Ce reprezintă clasarea documentelor şi care sunt criteriile de clasare?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
3. Cum se realizează arhivarea documentelor?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Teme de referate :
1. Clasificarea, raţionalizarea şi tipizarea documentelor
2. Circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor documentelor
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TEMA 4
CONTUL ŞI DUBLA ÎNREGISTRARE
Conţinut:
1. Contul - noţiune, conţinut, definiţie
2. Forma contului
3. Elementele contului
4. Clasificarea conturilor
5. Reguli de funcţionare a conturilor
6. Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor
7. Analiza contabilă, formula contabilă şi articolul contabil
8. Planul de conturi general
Rezumat:
Limitele şi restricţiile prezentate de bilanţul contabil sunt eliminate prin
utilizarea unui procedeu specific de reflectare curentă a mişcării şi transformării
mijloacelor economice şi surselor acestora şi anume „contul şi sisteul de conturi”.
Prin calităţile sale, contul a devenit elementul definitoriu al contabilităţii, fiind
folosit neîntrerupt încă de la începuturile însemnărilor contabile.

Obiective:
Parcurgerea acestei teme va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni:
¾ Contul
¾ Forma contului: bilaterală, unilaterală, grafică
¾ Titlul contului
¾ Părţile contului (debitul şi creditul)
¾ Explicaţia operaţiunii înregistrate
¾ Rulajele şi totalurile conturilor
¾ Soldul conturilor
¾ Conturi de activ, de pasiv, bifuncţionale
¾ Conturi sintetice, analitice
¾ Dubla înregistrare
¾ Corespondenţa conturilor
¾ Analiza contabilă
¾ Articolul contabil
¾ Formula contabilă
¾ Plan de conturi general

1. Contul - noţiune, conţinut, definiţie
Activitatea oricărui agent economic generează operaţii economice
ocazionate de mişcarea şi transformarea succesivă a mijloacelor, de consumarea unor
valori şi obţinerea altora în cadrul diferitelor faze ale circuitului economic.
Operaţiile economice efectuate de agenţii economici produc modificări în
volumul şi structura elementelor patrimoniale, aceste modificări constând în esenţă,
în mişcări şi transformări ale mijloacelor economice şi ale surselor acestora.
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Operaţiile economico-financiare sunt foarte numeroase şi variate făcând imposibilă
întocmirea unui bilanţ distinct după fiecare operaţie economică în parte.
Bilanţul contabil prin conţinutul şi structura sa este destinat şi corespunde
funcţiilor de sintetizare şi generalizare a informaţiilor economice, prezentând
anumite limite şi restricţii care fac ca el să nu poată îndeplini şi funcţia de reflectare
curentă a mişcărilor şi transformărilor determinate de operaţiile economice. Bilanţul
contabil se întocmeşte periodic, de regulă la expirarea perioadei de gestiune,
necesitând un volum mare de muncă, iar prin structura sa redă numai grupe şi
subgrupe de mijloace economice şi surse, neputând oferi astfel informaţii despre
elementele individuale ale patrimoniului.
Toate aceste limite şi restricţii prezentate de bilanţul contabil sunt eliminate
prin utilizarea unui procedeu specific de reflectare curentă a mişcării şi transformării
mijloacelor şi surselor şi anume "contul şi sistemul de conturi".
În limba franceză "compte" şi în limba latină "conto" înseamnă socoteală şi
cu acest înţeles a fost adoptat şi în limba română.
Prin calităţile sale, contul a devenit elementul definitoriu al contabilităţii,
fiind folosit neîntrerupt încă de la începuturile însemnărilor contabile, existând
perioade din istoria evoluţiei contabilităţii în care anumiţi autori au confundat chiar
ştiinţa contabilităţii cu ştiinţa conturilor.
În timp, împreună cu societatea omenească, contul şi-a lărgit conţinutul şi şia perfecţionat forma, adaptându-se continuu.
Cu ajutorul contului, contabilitatea înregistrează, urmăreşte şi
controlează existenţa şi mişcarea fiecărui mijloc economic sau sursă economică,
precum şi fazele fiecărui proces economic.
În acest scop, pentru fiecare fel sau grupă de mijloace, surse, procese
economice sau rezultate financiare se deschide câte un cont distinct în contabilitatea
curentă cu ajutorul căruia se înregistrează, pe bază de document, existentul la
începutul perioadei de gestiune a elementului pentru care s-a deschis contul, precum
şi modificările acestuia.
Contul poate fi definit ca fiind un procedeu specific metodei contabilităţii
destinat reflectării curente, cronologice şi sistematice în expresie valorică şi uneori
cantitativă, după reguli determinate ale unui anumit mijloc economic, proces
economic sau ale unei surse cu scopul cunoaşterii în orice moment a existenţei şi
modificărilor fiecărui element reflectat.
Datorită multitudinii de mijloace, surse şi procese economice ce formează
obiectul contabilităţii şi a diversităţii informaţiilor despre acestea, contul este integrat
unui ansamblu multifuncţional numit sistemul conturilor.
Sistemul conturilor reprezintă totalitatea conturilor ce se folosesc în
contabilitate pentru înregistrarea operaţiunilor economico-financiare generate de
desfăşurarea activităţii unităţilor patrimoniale.
Un cont poate să reprezinte:
- un anumit mijloc economic sau o grupă de mijloace economice de acelaşi
gen, de exemplu: mijloace fixe, materii prime, materiale, disponibilităţi, conturi în
bani etc.;
- un proces economic sau o fază a acestuia, de exemplu: aprovizionare,
producţie etc.;
- o sursă sau o grupă de surse ce reflectă modul de provenienţă a mijloacelor
economice, de exemplu: credite bancare, împrumuturi, furnizori etc.;
- un rezultat final care se stabileşte la sfârşitul perioadei de gestiune şi poate fi
profit sau pierdere.
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Test de autoevaluare nr. 1:

Timp estimat:
20 min

1. Cum se defineşte contul?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Ce reprezintă sistemul conturilor ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Ce poate să reprezinte un cont ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Forma contului
Contul, ca instrument de lucru folosit pentru a reflecta varietatea elementelor
obiectului contabilităţii, are o formă proprie de reprezentare.
Formele conturilor sunt diferenţiate, în principal, după modul de dispunere a
debitului şi creditului în ansamblul elementelor structurale ale contului. În funcţie de
acest criteriu, se disting trei forme esenţiale ale contului şi anume:
- Forma bilaterală, denumită şi clasică, se prezintă asemănător unui tabel cu
două părţi: în una din părţi se înregistrează existentul iniţial şi creşterile elementului
pentru care s-a deschis contul respectiv, iar în cealaltă parte se înregistrează
micşorările aceluiaşi element.
Convenţional s-a stabilit ca pentru conturile de mijloace economice, existentul
iniţial şi creşterile să se înregistreze în partea stângă, iar micşorările în partea dreaptă.
În cazul conturilor de surse economice înregistrările se fac invers, adică în partea
dreaptă existentul iniţial şi creşterile, iar în partea stângă micşorările aceluiaşi
element.
Caracteristic acestei forme este faptul că debitul şi creditul sunt aşezate faţă în
faţă, de o parte şi de alta, fiecare din cele două părţi având coloane distincte pentru
date, explicaţii şi sume, ca în fig. 1:
Fişa contului ……………..
Debit
Nr. crt. Data
Explicaţii

Sume

Întocmit,
Fig. 1. Forma bilaterală a contului

Credit
Nr. crt.

Data

Explicaţii

Verificat,

Sume
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Deşi are avantajul că necesită calcule simple, această formă este dezavantajoasă
în privinţa determinării soldului, deoarece trebuie făcute calcule în afara contului, iar
liniatura contului nu permite înscrierea soldului stabilit.
- Forma unilaterală a contului se caracterizează prin unele elemente necesare
înregistrării: data, documentul şi explicaţiile se trec o singură dată în cadrul contului
într-o singură parte (în două coloane) şi sunt folosite pentru înscrierea sumelor
alăturate de debit, credit şi sold ale contului, care sunt aşezate în partea dreaptă a
contului, ca în fig. 2.:
Fişa contului …………………
Nr. crt.
Data
Explicaţii

Debit

Întocmit,
Fig. 2. Forma unilaterală a contului

Credit

Sold

Verificat,

Această formă a contului prezintă avantajul că după fiecare operaţie economică
se pot stabili soldul şi respectiv stocul.
- Forma grafică sau abreviată a apărut din necesităţi practice mai ales,
adoptându-se forma de balanţă cu două laturi egale, sau poate mai plastic, forma
literei T.
Această formă grafică de prezentare prezintă avantajul că oferă contului
posibilitatea separării celor două tipuri de modificări ce pot afecta un element
patrimonial, adică într-o parte existentul şi creşterile, în partea opusă scăderile.
Din cele prezentate reiese că în decursul timpului conturile au evoluat din punct
de vedere grafic, trecând de la forma liniară sau aritmetică la forma evoluată, sub
forma literei T şi aceasta pentru a realiza principiul separaţiei celor două categorii de
modificări posibile.

Test de autoevaluare nr. 2:

Timp estimat:
20 min

1. Care sunt formele esenţiale ale contului?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Prin ce se caracterizează formele conturilor (unilaterală, bilaterală şi grafică)?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Să se întocmească forma unilaterală şi forma bilaterală a contului „Conturi la bănci în lei”, cunoscând
că în luna august au loc următoarele operaţii de încasări şi plăţi:
1.08
5.08

existent în contul de la bancă
încasări din vânzarea produselor finite

100.000.000 lei
30.000.000 lei
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7.08
8.08
9.08
10.08
13.08
13.08
15.08
21.08
24.08
25.08
28.08

încasare de la debitori diverşi
obţinerea unui credit bancar
plata către furnizorii de materii prime
alimentarea numerarului din casierie
rambursarea ratei creditului
plata dobânzii
plata către furnizorii de materiale consumabile
încasări din vânzări de mărfuri
plata către furnizori de servicii
plata TVA datorată
încasări din vânzarea mărfurilor

40.000.000 lei
50.000.000 lei
15.000.000 lei
18.000.000 lei
2.000.000 lei
3.000.000 lei
14.000.000 lei
6.000.000 lei
17.000.000 lei
3.000.000 lei
5.000.000 lei

3. Elementele contului
Contul, ca instrument de lucru folosit pentru a reflecta varietatea elementelor
obiectului contabilităţii, are o structură proprie, care îi permite reflectarea corectă şi
completă a elementului patrimonial la care se referă.
Indiferent de forma în care se prezintă, contul are următoarele elemente
componente: titlul contului; părţile contului (debitul şi creditul); explicaţia
operaţiunii înregistrate; rulajele şi totalurile contului; soldul conturilor.
Titlul contului exprimă denumirea mijloacelor, proceselor sau surselor
economice a căror existenţă şi mişcare o reflectă în mod sistematizat. Titlul trebuie
să exprime într-un mod cât mai corect conţinutul economic al contului. Exemplu:
Capitalul social, Terenuri, Mijloace fixe, Materii consumabile etc.
În activitatea practică, alături de titlul contului se folosesc şi simbolurile
cifrice, care înlesnesc identificarea şi folosirea lor, mai ales în condiţiile actuale ale
utilizării unor echipamente electronice de mare performanţă.
Părţile contului sunt debitul şi creditul acestuia care reflectă distinct, în
baza unor reguli şi principii, cele două feluri de modificări (creşteri şi micşorări) pe
care le pot produce operaţiunile economice asupra elementului respectiv.
În mod convenţional a fost stabilit că debitul se află în partea stângă a
contului, iar creditul în partea dreaptă.
Debitul şi creditul contului au un conţinut economic similar, prin aceea că
ambele părţi reflectă modificări ale aceluiaşi element, dar funcţia lor este opusă, fiind
determinată de felul modificărilor pe care le reflectă, deoarece fiecare înregistrează
modificări de sens contrar, adică într-o parte a contului se înscriu creşterile, iar în
cealaltă parte scăderile.
Conturile reflectă fie elemente patrimoniale de activ, fie elemente de pasiv,
care fiind elemente de sens contrar, şi debitul şi creditul conturilor de activ (mijloace
economice) vor avea o funcţie contrară faţă de debitul şi creditul conturilor de pasiv
(surse ecnomice).
În concluzie, se poate arăta că dacă în debitul conturilor de activ se
înregistrează creşterile, iar în credit micşorările, în debitul conturilor de pasiv se
înregistrează micşorările, iar în credit creşterile.
A debita un cont înseamnă a înscrie în partea stângă a acestuia anumite
informaţii referitoare la existenţa sau modificările unui element patrimonial.
A credita un cont înseamnă a înscrie în partea dreaptă a acestuia informaţii
referitoare la existenţa sau modificarea unui element patrimonial.
Explicaţia operaţiunii înregistrate constituie o altă componentă a structurii
contului şi constă în înscrierea în debitul şi creditul contului a unor date care ajută la
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identificarea operaţiunii care a produs modificarea preluată din documente. După
forma explicaţiei, aceasta poate fi descriptivă şi contabilă.
Explicaţia descriptivă constă în prezentarea sumară a conţinutului operaţiei
prin indicarea datei, felului şi numărului documentului şi descrierea succintă a
operaţiei. Explicaţia contabilă presupune indicarea contului corespondent în funcţie
de natura operaţiei; dacă se înregistrează operaţia în debitul unui cont, se indică şi
contul sau conturile corespondente creditoare şi invers.
Rulajul şi totalul conturilor sunt formate din mişcările care au intervenit în
cont ca urmare a înregistrării operaţiilor economice de creştere sau reducere a
elementului respectiv într-o perioadă de timp.
Rulajul debitor este format din totalitatea sumelor înregistrate în debitul unui
cont. Rulajul creditor este format din totalitatea sumelor înregistrate în creditul unui
cont.
Total sume debitoare reprezintă suma dintre soldul iniţial debitor şi rulajul
debitor al contului într-o perioadă dată. Total sume creditoare reprezintă însumarea
soldurilor iniţiale creditoare şi rulajul creditor al contului într-o perioadă determinată.
Soldul contului reprezintă diferenţa dintre totalul sumelor înregistrate în
debitul unui cont şi cele înregistrate în creditul aceluiaşi cont.
Soldul debitor al contului se întâlneşte când totalul sumelor debitoare este
mai mare decât totalul sumelor creditoare ale aceluiaşi cont. Soldul debitor al
contului se întâlneşte când totalul sumelor creditoare este mai mare decât totalul
sumelor debitoare ale aceluiaşi cont.
Dacă totalul sumelor înregistrate în debit este egal cu totalul sumelor
înregistrate în credit, contul nu are sold, adică este "balansat", "lichidat" sau "soldat".
În funcţie de momentul când se determină situaţia contului, se întâlnesc două
feluri de solduri:
Soldul iniţial reprezintă existenţa mijlocului sau sursei economice la
începutul perioadei de gestiune şi apare în cont cu ocazia operaţiilor de deschidere a
contului (lună, trimestru, an) şi el nu este altceva decât soldul final preluat din
conturile ţinute în perioada de gestiune. La sfârşitul anului soldurile preluate din
bilanţ vor fi solduri iniţiale pentru conturile de deschidere ale noului an.
Soldul final se stabileşte cu ocazia închiderii contului şi arată situaţia la un
moment dat a elementului pentru care s-a deschis contul.

Test de autoevaluare nr. 3:

Timp estimat:
20 min

1. Care sunt elementele contului?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Ce reflectă conturile de activ? Dar conturile de pasiv?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Ce înseamă a debita un cont ? Dar a credita un cont ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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4. Clasificarea conturilor

&
Importanţă

&
Criterii de
clasificare

Constă în sistematizarea, potrivit caracteristicilor comune şi specifice ale
acestora, prin încadrarea lor în clase, grupe, subgrupe de conturi, după anumite
criterii, în scopul de a realiza o ordine în multitudinea şi varietatea de conturi folosite
de contabilitatea curentă.
Importanţa clasificării conturilor constă în:
- permite studierea sistematică şi generalizată a conturilor, asigurând
cunoaşterea legăturilor reciproce dintre ele;
- permite asimilarea referitoare la conţinutul economic şi funcţia contabilă a
conturilor;
- asigură înţelegerea structurii planului de conturi.
Clasificarea conturilor se poate face după mai multe criterii, fiecare dintre
ele caracterizând sistemul conturilor dintr-un anumit punct de vedere, astfel:
A. După conţinutul economic al conturilor:
Este un criteriu fundamental cu caracter ştiinţific care izvorăşte din
interdependenţa dintre elementele care alcătuiesc conţinutul economic al conturilor mijloacele economice, procesele şi sursele economice- şi conturile în care se reflectă
aceste elemente.
1. Clasa conturilor mijloacelor economice cu grupele: conturi de imobilizări,
conturi de stocuri, conturi financiare, conturi de decontare, conturi rectificative ale
mijloacelor economice.
2. Clasa conturilor proceselor economice cu grupele: conturi de cheltuieli,
conturi de venituri, conturi de rezultate.
3. Clasa conturilor surselor economice cu grupele: conturi de capital, conturi
de fonduri, conturi de rezerve, conturi de credite bancare şi împrumuturi, conturi de
furnizori şi conturi asimilate.
B. După funcţia contabilă ce o îndeplineşte:
Legătura cont-bilanţ constă în faptul că toate sumele care reprezintă
elemente de activ şi de pasiv la finele unei perioade de gestiune sunt trecute în
bilanţul contabil prin preluarea lor din conturile ţinute în contabilitate şi invers,
adică, la începutul perioadei de gestiune următoarele conturi se deschid pe baza
sumelor care figurează în bilanţul întocmit la sfârşitul perioadei respective.
În esenţă, conturile au legătură directă cu activul şi pasivului bilanţului, fapt
pentru care ele se împart în:
1. conturi de activ, care reflectă existenţa şi mişcarea mijloacelor economice
sub aspectul componenţei, al structurii lor materiale. Exemplu: contul 212
"Construcţii", 201 "Cheltuieli de constituire", 231 "Imobilizări corporale în curs în
curs", 300 "Stocuri" etc.
2. conturi de pasiv, care reflectă existenţa şi mişcarea mijloacelor economice
sub aspectul provenienţei lor, al sursei de formare, de exemplu: contul 401
"Furnizori", 421 "Personal remuneraţii datorate", 441 "Impozit pe profit" etc.
3. conturi bifuncţionale, care preiau atribuţii de funcţionare de la ambele
feluri de conturi fiind în special conturi de "calcul economic", de exemplu: 121
”Profit şi pierdere”, 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale", etc.
Gruparea conturilor după funcţia contabilă este cea mai generală clasificare
şi decurge din cele două părţi ale bilanţului, de activ şi de pasiv, în funcţie de
soldurile finale ce le prezintă şi partea de bilanţ unde se înscriu.
C. După sfera de cuprindere, de detaliere a operaţiilor pe care le reflectă
conturile, întâlnim:
- conturi sintetice
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- conturi analitice
Conturile sintetice servesc pentru evidenţa în expresie bănească a unei
anumite categorii de mijloace patrimoniale, a unor procese economice, a unor surse
patrimoniale, respectiv obligaţii ale agentului economic.
În astfel de conturi sunt sistematizate date privind mai multe elemente
concrete, de acelaşi fel, fapt pentru care se numesc conturi sintetice şi formează aşanumita "evidenţă sintetică". De exemplu, contul 101 "Capital social", 211 "Terenuri",
212 "Construcţii", 301 "Materiale consumabile" etc.
Conturile sintetice dau posibilitatea cunoaşterii situaţiei de ansamblu a unei
categorii de mijloace economice, procese, surse etc. De exemplu contul 401
"Furnizori" arată datoriile agentului economic la un moment dat faţă de furnizorii de
materii prime şi serviciile executate. Caracteristic conturilor sintetice este faptul că
ele reflectă categoriile de elemente patrimoniale numai în expresie valorică şi
evidenţa sintetică stă la baza întocmirii balanţelor de verificare sintetice şi a
bilanţului contabil.
În noul sistem de contabilitate se întâlnesc următoarele grupe de conturi
sintetice:
- conturi sintetice de gradul I, ce pot fi recunoscute prin faptul că sunt
simbolizate cu trei cifre care se pot desfăşura în două sau mai multe conturi sintetice
de gradul II;
- conturi sintetice de gradul II, recunoscute prin faptul că sunt simbolizate cu
patru cifre şi reprezintă de fapt o descompunere a conturilor sintetice de gradul I,
acestea la rândul lor desfăşurându-se pe conturi analitice.
Conturile analitice se utilizează ca desfăşurătoare ale conturilor sintetice, cu
ajutorul lor se ţine evidenţa unor părţi componente ale elementelor din conturile
sintetice, folosindu-se pentru înregistrarea datelor atât etalonul valoric cât şi etalonul
natural, acolo unde este cazul.
Întreg sistemul de detaliere a operaţiilor sintetice cu ajutorul conturilor
analitice este cunoscut sub denumirea de "evidenţă analitică".
Trebuie precizat că pentru evidenţa unor elemente de activ sau de pasiv se
folosesc atât conturile sintetice cât şi cele analitice, unele pe altele nu se exclud ci se
completează. O operaţie economică înregistrată într-un cont analitic trebuie să fie
înregistrată în contul sintetic din care derivă contul analitic respectiv.
Între datele din contul sintetic şi cele din conturile analitice trebuie să existe
în permanenţă o concordanţă deplină şi anume:
- Totalul sumelor debitoare ale
= Totalul sumei debitoare a
conturilor analitice
contului sintetic
- Totalul sumelor creditoare ale
conturilor analitice
- Totalul soldurilor conturilor
analitice

= Totalul sumei creditoare a
contului sintetic
= Soldul contului sintetic

Test de autoevaluare nr. 4:

Timp estimat:
20 min

1. Clasificaţi conturile după funcţia contabilă.
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….……………
…….…….………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………………………………………………………………
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2. Clasificaţi conturile după conţinutul economic.
…………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….……………………
….…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…….
3. Clasificaţi conturile după sfera de cuprindere, de detaliere a operaţiilor pe care le reflectă.
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….………………
….…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…………….
4. Având în vedere conţinutul economic al acestora, grupaţi în tabel următoarele conturi: Capital
subscris vărsat, Rezerve, Credite bancare pe termen lung, Cheltuieli cu materialele consumabile, Venituri
din producţia de imobilizări corporale, Profit şi pierdere, Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile,
Mijloace de transport, Amortizarea cheltuielilor de constituire, Piese de schimb, Produse finite, Mărfuri,
Furnizori, Clienţi.
5. Ţinând cont de funcţia contabilă pe care o îndeplinesc, grupaţi în tabel următoarele conturi:
Capital subscris nevărsat, Decontări cu asociaţii privind capitalul, Cheltuieli privind dobânzile, Dobânzi
aferente creditelor bancare pe termen lung, Materiale consumabile, Furnizori, Clienţi, Produse finite,
Cheltuieli de constituire, Echipamente tehnologice, Combustibili, TVA deductibilă, TVA colectată,
Conturi la bănci în lei, Profit şi pierdere, Viramente interne, Venituri din vânzarea mărfurilor.

5. Reguli de funcţionare a conturilor
Divizarea conturilor contabile în cele două categorii este foarte importantă
deoarece urmărirea mişcării mijloacelor agentului economic şi a surselor de formare
a acestora este diferită în conturile de activ faţă de conturile de pasiv, datorită
semnificaţiei deosebite a celor două părţi ale bilanţului.
Din această cauză înregistrarea operaţiilor economice în conturi se face după
anumite reguli.
Aceste reguli stabilesc precis partea contului -debit şi credit- în care se
înregistrează soldul iniţial (existentul) precum şi creşterile şi micşorările elementului
respectiv, pentru care s-a deschis contul, determinate de operaţiile economice.
Tehnica de operare are în vedere poziţionarea convenţională, dar fundamentală a
activului şi debitului în stânga, opus de cea a pasivului şi creditului în dreapta, între
care se află egalitate bilanţieră.
Deci, sumele din partea stângă (activ) a bilanţului se trec ca solduri iniţiale în
partea de debit (stânga) a acestor conturi care sunt de activ şi în mod corespunzător
sumele din partea dreaptă (pasiv) a bilanţului se trec ca solduri iniţiale în partea de
credit (dreapta) a conturilor de pasiv.
Respectând aceeaşi formulă bilanţieră pentru operarea în conturi, rezultă că toate
fenomenele economice care provoacă creşteri, plusuri, majorări le vom trece în
aceeaşi parte a contului, unde s-a trecut şi soldul iniţial (spre a se adăuga existentul),
iar operând invers ca sens economic (ieşirile, scăderile, minusurile) le vom trece în
partea opusă a contului.
Plecând de la aceste concepte fundamentale, se deosebesc patru reguli de
funcţionare a conturilor şi anume:
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Regula I de funcţionare a conturilor:
Elementele patrimoniale de activ şi cele de pasiv prezintă în orice moment
anumite mărimi valorice denumite de contabilitate "existente". Aceste existente sunt
determinate cu ajutorul conturilor, la anumite perioade, de regulă la sfârşitul anului şi
se înscriu în bilanţul contabil.
Exemplu:
Bilanţ contabil încheiat la 31.12.2002
ACTIV
Construcţii
Conturi la bănci în lei

10.000
18.000

Materiale consumabile
Clienţi

2.000
6.000

TOTAL ACTIV

36.000

PASIV
Capital social
Credite bancare
termen scurt
Furnizori
Furnizori
imobilizări
TOTAL PASIV

2.000
pe 25.000
de

5.000
4.000
36.000

Pe baza bilanţului încheiat la finele anului precedent, se redeschid la
începutul anului curent atât conturile de activ, cât şi cele de pasiv pentru înregistrarea
existentelor (soldurilor) preluate din bilanţ.
Redeschiderea conturilor se efectuează după anumite reguli, astfel:
- existentele de activ se reflectă în debitul conturilor de activ ca solduri iniţiale;
- existentele de pasiv se reflectă în creditul conturilor de pasiv ca solduri iniţiale;
Pornind de la exemplul de bilanţ prezentat, existentele de activ şi de pasiv se
reflectă în conturi astfel:
CONTURI DE ACTIV
D
212 “Construcţii”

CONTURI DE PASIV
D 101 “Capital social“ C

C

Sold iniţial
10.000

Sold iniţial
2.000

D 5121 “Conturi la bănci în lei” C

D 401 “Furnizori “

Sold iniţial
18.000

Sold iniţial
5.000

D 302 “Materiale consumabile” C
Sold iniţial
2.000
D

411 “Clienţi ”

Sold iniţial
6.000

C

C

D

5191 “Credite bancare C
pe termen scurt”
Sold iniţial
25.000

D 404 “Furnizori de imobilizări“ C
Sold iniţial
4.000
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În concluzie, conform regulii I de funcţionare, conturile de activ încep să
funcţioneze prin a se debita cu existentul din activul bilanţului, iar conturile depasiv
încep să funcţioneze prin a se credita cu existentul din pasivul bilanţului.
Regula a II-a de funcţionare a conturilor:
Majorările survenite în activul şi pasivul bilanţului, determinate de operaţiile
economice, impun reflectarea lor în aceeaşi parte a conturilor, adică majorările de
activ în debitul conturilor alături de existentul iniţial şi majorările de pasiv în creditul
conturilor alături de existentul iniţial.
Exemplu:
Se achiziţionează de la un furnizor de imobilizări o construcţie în valoare de
15.000 lei. Această operaţie produce următoarele modificări ale elementelor
patrimoniale: o creştere a valorii construcţiilor cu 15.000 lei, deci a unui element de
activ, care se adaugă existentului iniţial de 10.000 lei din debitul contului de activ
212 „Construcţii”; concomitent, are loc o creştere a datoriei unităţii către furnizorii
de imobilizări, deci a unui element de pasiv, tot cu 15.000 lei, din creditul contului
404 „Furnizori de imobilizări”, conform regulii a II-a.
Conform regulii a II-a, conturile de activ se debitează cu toate majorările,
creşterile, sporirile elementelor de activ, iar conturile de pasiv se creditează cu toate
majorările (creşterile, sporirile) elementelor de pasiv.
D

212 “Construcţii”

C

Sold iniţial
10.000
majorări de activ
15.000
total sume debitoare
25.000

D 404 “Furnizori de imobilizări“

C

Sold iniţial
4.000
majorări de pasiv
15.000
total sume creditoare
19.000

Regula a III-a de funcţionare a conturilor:
Operaţiile economice ce au loc în cadrul unui agent economic determină nu
numai majorări în cadrul activului şi pasivului bilanţului ci şi micşorarea acestora,
care se înregistrează în partea opusă a contului. În concluzie, se poate spune că
micşorările (scăderile, ieşirile) elementelor de activ sunt reflectate în creditul
conturilor de activ, iar micşorarea elementelor de pasiv este reflectată în debitul
conturilor de pasiv.
Exemplu:
Se achită furnizorul de materiale consumabile din disponibilul de la bancă, cu
suma de 2.000 lei. Această operaţie economică produce următoarele modificări în
structura elementelor patrimoniale: o micşorare (scădere) a disponibilului din bancă
cu suma de 2.000 lei, reflectată în partea opusă a existentului iniţial, adică în credit şi
o reducere a datoriei faţă de furnizori, deci o micşorare a unui element de pasiv, care
este reflectată în debitul contului de pasiv „Furnizori”.
Reflectarea acestor operaţiuni în cele două conturi se prezintă astfel:
D 5121 “Conturi la bănci în lei” C
Sold iniţial
micşorare de activ
18.000
2.000

D 401 “Furnizori “ C
micşorare de pasiv
Sold iniţial
2.000
5.000
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Conform regulii a III-a, conturile de activ se creditează cu micşorările
(scăderile, reducerile, ieşirile) elementelor de activ, iar conturile de pasiv se
debitează cu micşorările (scăderile, reducerile) elementelor de pasiv.
Regula a IV-a de funcţionare a conturilor:
Reflectarea în conturi a existenţei şi majorărilor pe de o parte şi a micşorărilor
pe de altă parte, oferă posibilitatea stabilirii soldului contului, care exprimă situaţia
nouă a elementului reflectat cu ajutorul contului respectiv. Stabilirea soldului
contului presupune totalizarea sumelor înscrise în debitul contului şi separat a celor
înscrise în creditul contului, după care se scade totalul cel mai mic din cel mai mare.
Soldul conturilor de activ se determină ca diferenţă între totalul sumelor
debitoare şi totalul sumelor creditoare, fiind sold debitor sau zero.
Exemplu: Contul 5121 „Conturi la bănci în lei”, fiind un cont de activ, după
operaţiile înregistrate prezintă sold debitor.
D

5121 “Conturi la bănci în lei”

Sold iniţial: 18.000

micşorare de activ: 2.000

total sume debitoare: 18.000

total sume creditoare: 2.000

C

sold debitor: 16.000
D

404 “Furnizori de imobilizări“

C

Sold iniţial: 4.000
majorări de pasiv: 15.000
total sume debitoare 0

total sume creditoare: 19.000
sold creditor: 19.000

Soldul conturilor de pasiv se determină ca diferenţă între totalul sumelor
creditoare şi totalul sumelor debitoare, fiind sold creditor sau zero.
Exemplu: Contul 404 „“Furnizori de imobilizări“, fiind un cont de pasiv, după
operaţiile înregistrate prezintă sold creditor.
Conform regulii a IV-a, conturile de activ prezintă sold final debitor, sau se
soldează, iar conturile de pasiv prezintă sold final creditor sau se soldează.
Pe baza acestor reguli de funcţionare a conturilor rezultă reguli sintetice
generale de funcţionare caracteristice conturilor de activ şi conturilor de pasiv.
Regula de funcţionare a conturilor de activ.
Conturile de activ încep să funcţioneze prin debitare. Se debitează cu
existentul sau soldul iniţial şi cu creşterile ulterioare ale mijloacelor economice şi se
creditează cu reducerile acestora Soldul lor poate fi numai debitor sau zero.
Regula de funcţionare a conturilor de pasiv.
Conturile de pasiv încep să funcţioneze prin creditare. Se creditează cu
existentul şi cu creşterile ulterioare de surse şi se debitează cu micşorarea surselor.
Ele pot avea numai sold creditor sau zero.
Regulile de funcţionare a conturilor se prezintă schematic astfel:
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DEBIT

Conturile de activ

1. Încep să funcţioneze prin
a se debita
2. Se debitează cu:
existentul de activ (+)
creşterile de activ (+)
4. Au sold debitor (+) sau 0
DEBIT

CREDIT

3. Se creditează cu
reducerile de
activ (-)

Conturile de pasiv

3. Se debitează cu scăderile de
surse (-)

CREDIT

1. Încep să funcţioneze
prin a se credita
2. Se creditează cu:
existentul de pasiv (+)
sporirile de pasiv (+)
4. Au sold creditor (+) sau 0

Test de autoevaluare nr. 5:
Timp estimat:
20 min

1. Regulile de funcţionare a conturilor de activ sunt:
a) conturile de activ încep să funcţioneze prin a se credita;
b) conturile de activ încep să funcţioneze prin a se debita;
c) conturile de activ se debitează cu toate creşterile elementelor de activ;
d) conturile de activ se creditează cu toate micşorările elementelor de activ.
a)
b)
c)
d)
2. Conturile de pasiv funcţionează astfel:
a) conturile de pasiv pot prezenta sold final creditor la sfârşitul perioadei;
b) conturile de pasiv încep să funcţioneze prin a se debita;
c) conturile de pasiv se creditează cu creşterile elementelor de pasiv;
d) conturile de pasiv se creditează cu micşorările elementelor de pasiv.
a)
b)
c)
d)
3. Se cunosc următoarele date:
Bilanţ încheiat la 31.12.2003

ACTIV
Terenuri (211)
Construcţii (212)
Materii prime (301)
Mărfuri (371)
Casa în lei (5311)
TOTAL

SUME
5.000
30.000
2.000
6.000
3.000
46.000

PASIV
Capital social (101)
Credite bancare pe termen lung (1621)
Furnizori (401)
Furnizori de imobilizări (404)

SUME
2.000
20.000
6.000
18.000

TOTAL

46.000

Pornind de la exemplul de bilanţ prezentat, să se redeschidă la începutul anului următor
(să se reflecte în conturi) existentele de activ şi de pasiv.
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6. Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor
Dubla înregistrare sau contabilitatea în partidă dublă reprezintă piatra de
temelie a modului de a gândi contabil. Trecerea de la simpla înregistrare la dubla
înregistrare a reprezentat un salt calitativ în conţinutul contabilităţii, în rolul pe care
acesta îl are în unităţile patrimoniale.
Dubla înregistrare înseamnă obligaţia ca orice operaţie economică să fie
înregistrată concomitent în cel puţin două conturi, însă în părţile opuse ale acestora,
în debitul unui cont şi în creditul altuia.
În raport cu conţinutul operaţiei economice înregistrare, cele două conturi
care iau parte la dubla înregistrare pot fi ambele conturi de activ, ambele conturi de
pasiv sau unul de activ şi altul de pasiv, avându-se în vedere conţinutul economic al
conturilor.
Pornind de la cele patru tipuri de modificări bilanţiere care pot fi generate de
operaţiile economice, se pot constitui patru tipuri fundamentale ale dublei
înregistrări, care se prezintă astfel:
Primul tip fundamental al dublei înregistrări
Se formează pornind de la modificarea de structuri de activ, reprezentat prin
ecuaţia: A + X - X = P. Prin descompunerea bilanţului, cele două posturi bilanţiere
sunt preluate de două conturi de activ, iar operaţia economică se înregistrează în
două conturi folosindu-se regulile de funcţionare a acestora, după cum urmează:
- contul de activ afectat în sensul creşterii se va debita;
- contul de activ afectat în sensul scăderii se va credita.
Reiese că primul tip fundamental al dublei înregistrări constă în înregistrarea
operaţiei economice concomitent în debitul unui cont de activ şi în creditul altui cont,
de asemenea de activ, însă în părţile opuse ale acestora.
Al doilea tip fundamental al dublei înregistrări
Se formează pornind de la cea de-a doua modificare bilanţieră de structură
de pasiv, reprezentată prin ecuaţia A = P + Y - Y.
Prin descompunerea bilanţuluii, cele două posturi bilanţiere sunt preluate de
două conturi de pasiv, iar operaţia economică se înregistrează astfel:
- contul de pasiv care creşte se va credita folosindu-se regula a II-a defuncţionare
a conturilor;
- contul de pasiv care scade se va debita aplicându-se regula a III-a de
funcţionare a conturilor.
Deci, al doilea tip fundamental al dublei înregistrări constă în înregistrarea
concomitentă a operaţiei economice în creditul unui cont de pasiv şi în debitul altui
cont, de asemenea, de pasiv.
Al treilea tip fundamental al dublei înregistrări
Porneşte de la al treilea tip de modificări bilanţiere, respectiv modificarea de
volum în sensul creşterii, reprezentat de ecuaţia A + Z = P + Z.
Prin descompunerea bilanţului, cele două posturi bilanţiere sunt preluate de
două conturi, unul de activ şi altul de pasiv, iar valoarea operaţiei economice se va
înregistra astfel:
- contul de activ care creşte se va debita pe baza regulii a II-a de funcţionare a
conturilor;
- contul de pasiv care creşte se va credita pe baza regulii a II-a de funcţionare a
conturilor.
Al treilea tip fundamental al dublei înregistrări constă în înregistrarea
concomitentă a operaţiei economice în debitul unui cont de activ şi în creditul unui
cont de pasiv.
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Al patrulea tip fundamental al dublei înregistrări
Porneşte de la al patrulea tip de modificări bilanţiere, respectiv modificarea
de volum în sensul scăderii, conform ecuaţiei A - V = P - V.
Prin descompunerea bilanţului, cele două posturi bilanţiere sunt preluate de
două conturi, unul de activ şi altul de pasiv, iar valoarea operaţiei economice se va
înregistra astfel:
- contul de activ care scade se va credita pe baza regulii a III-a de funcţionare a
conturilor;
- contul de pasiv care scade se va debita pe baza regulii a III-a de funcţionare a
conturilor.
Al patrulea tip fundamental al dublei înregistrări constă în înregistrarea
concomitentă a operaţiei economice în creditul unui cont de activ şi în debitul unui
cont de pasiv.
Dubla înregistrare a operaţiilor economice în conturi determină stabilirea
unor importante legături reciproce între conturi. Ea permite verificarea exactităţii
înregistrării operaţiilor economice şi face să crească valoarea informaţională a
contabilităţii.
Pe de altă parte, consideră că dubla înregistrare a operaţiilor economice în
conturi mai înseamnă şi un dublu calcul şi anume un calcul al situaţiei, al nivelului
elementului patrimonial în urma operaţiei economice ce a avut loc şi un calcul al
rezultatelor activităţii economice.
Corespondenţa conturilor
Cunoscând esenţa principiului dublei înregistrări a operaţiilor economice în
conturi, se ajunge la concluzia că în condiţiile respectării ei, conturile nu
funcţionează izolat, rupte unele de altele, ci între ele există legături organice ce se
stabilesc pentru înregistrarea operaţiilor economice.
Corespondenţa conturilor este legătura ce se stabileşte după anumite criterii,
între două sau mai multe conturi folosite concomitent la înregistrarea unei operaţii
economice. Conturile între care se stabilesc anumite legături se află într-un raport de
corelaţie şi sunt denumite conturi corespondente.
Corespondenţa conturilor se realizează pe baza raţionamentului specific
contabilităţii, pentru fiecare operaţie în parte. Pornind de la noţiunea de
corespondenţă a conturilor, se ajunge la concluzia că în contabilitate toate conturile
sunt conturi corespondente. Există însă ca excepţie un număr relativ redus de conturi
care funcţionează în partidă simplă, deci nu sunt conturi corespondente. Ele se
numesc conturi de ordine şi evidenţă sau conturi în afara bilanţului.
Stabilirea corectă a corespondenţei conturilor constituie o cerinţă primordială a
înregistrării corecte în contabilitate a operaţiilor economice.
Timp estimat:
20 min

Test de autoevaluare nr. 6:

1. Ce este dubla înregistrare?
………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………..……………………………………………………………………….
………………………………………………………… ………………………………………………..
2. Care sunt tipurile fundamentale ale dublei înregistrări?
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
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3. Dubla înregistrare presupune.
a) obligaţia ca orice operaţie economică să fie înregistrată concomitent în cel
puţin două conturi însă în părţile opuse ale acestora;
b) operaţiile economice se înregistrează cronologic;
c) operaţiile economice se înregistrează sistematic;
d) operaţiile economice se înregistrează după reguli bine stabilite.
a)

b)

c)

d)

4. Dubla înregistrare generează mai multe tipuri fundamentale de modificare a
bilanţului contabil:
a) A + x = P;
b) A + x– x = P;
c) A = P + y – y;
d) A = P + y.
a)

b)

c)

d)

7. Analiza contabilă, formula contabilă şi articolul contabil
În esenţă, analiza constă în descompunerea fenomenului în părţile sale
componente, în scopul cunoaşterii legăturilor sale interne, a legilor care guvernează
existenţa şi mişcarea sa.
Analiza contabilă este un procedeu metodic deosebit de important, folosit în
contabilitate în mod obligatoriu, înainte ca operaţiile economice să fie înregistrate; ea
se bazează pe trecerea de la general la particular, în cadrul căreia din înlănţuirea
logică a unor judecăţi rezultă în mod necesar o judecată sub formă de concluzie,
prezentată într-o formă caracteristică, numită formulă contabilă.
Analiza contabilă necesită parcurgerea a patru etape după ce fenomenele
sau operaţiunile economice au fost consemnate în documentele de evidenţă
caracteristice.
Prima etapă a analizei contabile constă în cunoaşterea operaţiei economice
care urmează a fi înregistrată în contabilitate, a drepturilor şi obligaţiilor pe care
acesta le generează deci, în general, modul cum operaţia economică afectează
patrimoniul unităţii. În concluzie, această etapă se poate simplifica astfel: stabilirea
naturii şi respectiv a conţinutului operaţiilor economice supuse analizei.
A doua etapă a analizei contabile impune cunoaşterea modului cum operaţia
economică modifică bilanţul unităţii patrimoniale, cu precizarea posturilor bilanţiere
afectate, având în vedere că orice operaţie economică, oricât de complexă, generează
unul din cele patru tipuri de modificări posibile, respectiv modificări de structură în
activ, modificări de structură în pasiv, modificări de volum în sensul creşterii sau
micşorării acesteia.
A treia etapă a analizei contabile constă în precizarea conturilor
corespondente, a sensului şi valorii cu care acestea sunt afectate. Pentru respectarea
principiului dublei înregistrări a operaţiilor economice este necesar să se precizeze
două sau mai multe conturi corespondente.
A patra etapă a analizei contabile constă în prezentarea soluţiei contabile
într-o formulă originală specifică contabilităţii, care se numeşte formula contabilă.
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Formula contabilă
Formula contabilă se scrie sub forma unei egalităţi, respectiv sub forma unei
ecuaţii, în stânga egalităţii se află contul sau conturile care se debitează, iar în
dreapta se află contul sau conturile care se creditează. La întocmirea formulei
contabile iau parte de cele mai multe ori doar două conturi, unul care se debitează şi
se află în partea stângă a egalităţii şi altul care se creditează şi se află în partea
dreaptă a egalităţii. Deci, formula contabilă este modalitatea de prezentare grafică a
fiecărei operaţii economice în conturi corespondente, pe baza dublei înregistrări, sub
formă de egalitate valorică.
Formula contabilă cuprinde următoarele părţi:
- contul corespondent debitor şi respectiv creditor;
- suma corespunzătoare operaţiei care face obiectul înregistrării;
- semnul "=" sau "%" care se pune între conturile corespondente.
În activitatea practică se folosesc mai multe feluri de formule contabile,
rezultate în urma clasificării acestora după următoarele criterii:
a) În raport cu numărul conturilor corespondente din care este formată,
deosebim :
- formula contabilă simplă este aceea în care corespondenţa conturilor se
stabileşte între un singur cont debitor şi un singur cont creditor. Ea este specifică
operaţiilor economice care afectează concomitent două elemente patrimoniale de
bilanţ, fie unul de activ şi altul de pasiv, fie ambele de activ, fie ambele de pasiv.
Exemplu: Plata unui furnizor din disponibilul de la bănci în lei:
401
„Furnizori”

=

5121
20.000
„Conturi la bănci în lei”

- formula contabilă compusă este aceea în care corespondenţa se stabileşte
între un singur cont debitor şi mai multe conturi creditoare sau invers. Ea este
specifică operaţiilor economice care afectează concomitent mai mult de două
elemente patrimoniale din bilanţ, fie numai de activ, fie numai de pasiv, fie atât de
activ cât şi de pasiv, ceea ce impune folosirea a mai mult de două conturi.
b) După scopul pentru care se întocmesc:
- formule contabile de înregistrare curentă
Se întocmesc pentru înregistrarea operaţiilor economice ce au loc frecvent în
practica contabilităţii. Înscrierea sumelor se face de regulă în negru, fapt pentru care
se numesc şi formule contabile de înregistrare în negru. Sumele folosite se adună
între ele atât în debitul contului cât şi în creditul lui. Aceste formule constituie baza
înregistrărilor în contabilitate.
- formule contabile de ştornare
Reprezintă o modalitate specifică contabilităţii şi se caracterizează prin aceea
că se întocmesc ocazional cu ocazia rectificării unor formule eronat întocmite, motiv
pentru care se mai numesc formule de rectificare sau în roşu.
Debitarea sau creditarea cu sume în roşu a conturilor este impusă de faptul că
în conturi nu se admit corectări de sume înregistrate greşit prin ştergerea sau tăierea
lor şi înscrierea apoi a sumei corectate.
Ştornarea în negru constă în anularea unei formule contabile efectuate
anterior greşit prin inversarea ei, înscriind suma tot în negru, după care se întocmeşte
formula contabilă corectă.
Exemplu: Se efectuează plata unui furnizor din disponibilul de la bănci în lei:
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a) înregistrarea iniţială greşită:
5311
=
5121
20.000
„Casa în lei”
„Conturi la bănci în lei”
b) ştornarea de corectare:
5121
=
5311
„Conturi la bănci în lei”
„Casa în lei”

20.000

c) înregistrarea corectă a operaţiei:
401
=
5121
20.000
„Furnizori”
„Conturi la bănci în lei”
Ştornarea în roşu constă în anularea unei formule contabile efectuată anterior
prin repetarea ei, dar cu suma înscrisă în roşu (sau în negru, dar în chenar), şi
întocmirea apoi a formulei contabile corecte în negru.
a) înregistrarea iniţială greşită:
5311
=
5121
20.000
„Casa în lei”
„Conturi la bănci în lei”
b) ştornarea de corectare în roşu sau negru în chenar:
5311
=
5121
„Casa în lei”
„Conturi la bănci în lei”

20.000

c) înregistrarea corectă a operaţiei:
401
=
5121
20.000
„Furnizori”
„Conturi la bănci în lei”
Din analiza comparativă a celor două modalităţi de efectuare a ştornării se
constată că în ambele cazuri se ajunge la acelaşi sold final în conturi, şi, deci, se
atinge scopul propus de corectare a înregistrărilor contabile eronate. Ştornarea în
negru are dezavantajul faţă de ştornarea în roşu că duce pe de o parte la denaturarea
rulajului conturilor folosite pe care îl măreşte artificial, cu sume care în realitate nu
corespund unor operaţii economice, ci unor operaţii de corectare care prezintă atât
rulaj debitor cât şi creditor, deşi în realitate rulajul lor este zeroşi pe de altă parte, la
stabilirea în anumite cazuri a unor corespondenţe ireale între conturi. De aceea se
recomandă folosirea ştornării în roşu.
Articolul contabil
În activitatea practică, soluţia contabilă apare sub forma „articolelor
contabile” care cuprind pe lângă formula contabilă: data când a avut loc operaţia
economică, o succintă explicaţie, documentul care a stat la baza înregistrării şi
semnătura persoanei care le-a întocmit şi care poate răspunde pentru corectitudinea
lui. Articolele contabile se întâlnesc în mod frecvent direct pe documentele de
evidenţă economică pe care se aplică o ştampilă care conţine egalitate caracteristică
şi un loc rezervat pentru dată şi semnătură. Operaţia se numeşte „contarea
documentelor”, iar explicaţia se găseşte în documentul contat. În alte situaţii, pentru
întocmirea articolelor contabile se utilizează un document caracteristic numit „Notă
contabilă”.

BAZELE CONTABILITĂŢII – Curs universitar ID

Test de autoevaluare nr. 7:

Timp estimat:
20 min

1. Ce este analiza contabilă?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Care sunt etapele analizei contabile?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Ce este şi cum se clasifica formula contabilă?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Analiza contabilă este un procedeu metodic deosebit de important folosit de
contabilitate şi presupune parcurgerea mai multor etape:
a) cunoaşterea modului cum operaţia economică modifică bilanţul contabil;
b) stabilirea naturii şi a conţinutului economic al operaţiilor economice;
c) precizarea conturilor corespondente, a sensului şi volumului modificărilor;
d) analiza comparativă a conturilor.
a)

b)

c)

d)

8. Planul de conturi general
Planul de conturi general, precum şi normele de utilizare ale acestuia sunt
destinate tuturor unităţilor patrimoniale care desfăşoară activităţi economice şi conţin
conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiilor patrimoniale, conţinutul
şi funcţia fiecărui cont, precum şi monografia contabilă a principalelor operaţiuni.
Planul de conturi general conţine nouă clase de conturi simbolizate cu o cifră,
grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate
cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre.
Conturile din clasele 1-7 sunt obligatorii, iar cele din clasele 8 şi 9, precum şi
dezvoltarea în analitice a conturilor sintetice vor fi adaptate de fiecare unitate
patrimonială în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii.
Unităţile patrimoniale mici şi mijlocii pot utiliza numai conturile sintetice de
gradul I (cu trei cifre). Pentru instituţii publice, Ministerul Finanţelor emite
un plan de conturi general distinct şi instrucţiuni de aplicare a acestuia.
Cunoaşterea şi folosirea raţională a conturilor se realizează şi prin clasificarea
acestora. În contabilitate, clasificarea ocupă un rol important din punct de vedere
metodic, fiind utilizată într-o mare măsură.
Contabilitatea foloseşte clasificarea în mai multe momente ale urmăririi
obiectului său, subordonate procesului cunoaşterii.
În sensul cel mai general, clasificarea conturilor constituie împărţirea acestora în
clase, grupe şi subgrupe, în raport cu caracteristicile lor comune.
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Temă de control:
1. Să se întocmească forma unilaterală şi forma bilaterală a contului „Conturi la bănci în lei”,
cunoscând că în luna august au loc următoarele operaţii de încasări şi plăţi:
1.08
5.08
7.08
8.08
9.08
10.08
13.08
13.08
15.08
21.08
24.08
25.08
28.08

existent în contul de la bancă
încasări din vânzarea produselor finite
încasare de la debitori diverşi
obţinerea unui credit bancar
plata către furnizorii de materii prime
alimentarea numerarului din casierie
rambursarea ratei creditului
plata dobânzii
plata către furnizorii de materiale consumabile
încasări din vânzări de mărfuri
plata către furnizori de servicii
plata TVA datorată
încasări din vânzarea mărfurilor

150.000 lei
80.000 lei
90.000 lei
100.000 lei
65.000 lei
68.000 lei
12.000 lei
3.000 lei
54.000 lei
56.000 lei
27.000 lei
13.000 lei
5.000 lei

2. Având în vedere funcţia contabilă pe care o îndeplinesc, grupaţi în tabel următoarele conturi:
Capital subscris vărsat, Rezerve, Credite bancare pe termen lung, Cheltuieli cu materialele
consumabile, Venituri din producţia de imobilizări corporale, Profit şi pierdere, Cheltuieli cu
întreţinerea şi reparaţiile, Mijloace de transport, Amortizarea cheltuielilor de constituire, Piese de
schimb, Produse finite, Mărfuri, Furnizori, Clienţi.
3. Ţinând cont de conţinutul economic al acestora, grupaţi în tabel următoarele conturi: Capital
subscris nevărsat, Decontări cu asociaţii privind capitalul, Cheltuieli privind dobânzile, Dobânzi
aferente creditelor bancare pe termen lung, Materiale consumabile, Furnizori, Clienţi, Produse finite,
Cheltuieli de constituire, Echipamente tehnologice, Combustibili, TVA deductibilă, TVA colectată,
Conturi la bănci în lei, Profit şi pierdere, Viramente interne, Venituri din vânzarea mărfurilor.
4. Se vând produse finite în valoare de 20.000.000 lei şi TVA aferent, iar încasarea se face
astfel: în numerar 10.000.000 lei şi prin bancă restul. Din numerarul încasat se achită o taxă pentru
schimbarea statutului societăţii de 3.000.000 lei şi se achită un furnizor de la care s-au achiziţionat
materiale consumabile de 5.000.000 lei, care se dau în consum imediat. Se primeşte un credit bancar
de 80.000.000 lei, rambursabil în 5 ani, cu o dobândă de 30 % pe an, achitându-se lunar atât dobânda
cât şi rata creditului. Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.
5. Se obţine un credit bancar în sumă de 50.000.000 lei cu o dobândă de 40 % pe an,
rambursabil în 5 ani. Din suma primită se alimentează numerarul din casă cu 20.000.000 lei din care
se achită un furnizor de la care s-au achiziţionat materii prime în valoare de 5.000.000 lei, care se dau
în consum, iar din diferenţa se achita salariile. Se ştie că dobânda se achită lunar, iar rata creditului
anual. La inventariere se constată în plus obiecte de inventar de 10.000.000 lei. Să se efectueze
analiza contabilă a operaţiilor economice.
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TEMA 5
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
Conţinut:
1. Inventarierea – noţiune, rol, funcţii
2. Clasificarea inventarierii
3. Organizarea şi etapele inventarierii
Rezumat:
Inventarierea patrimoniului este importantă pentru faptul că permite
cunoaşterea corectitudinii cu care sunt gestionate mijloacele materiale şi băneşti ale
unităţii patrimoniale, descoperindu-se risipa, degradările, lipsurile, sustragerile,
furturile, permiţând stabilirea răspunderilor celor vinovaţi şi luarea măsurilor
pentru recuperarea prejudiciilor.

Obiective:
Parcurgerea acestei teme va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni:
¾ Inventarierea patrimoniului
¾ Inventariere generală şi parţială
¾ Inventariere totală şi prin sondaj
¾ Inventariere ordinară şi extraordinară
¾ Inventariere periodică şi anuală
¾ Pregătirea inventarierii
¾ Efectuarea inventarierii
¾ Evaluarea elementelor patrimoniale constatate la inventariere
¾ Constatarea diferenţelor la inventariere şi soluţionarea lor
¾ Lista de inventar

1. Inventarierea – noţiune, rol, funcţii

&
Definiţie

&
Importanţă

În conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, agenţii economici au
obligaţia să efectueze inventarierea generală în următoarele momente: la începutul
activităţii; cel puţin o dată pe an; pe parcursul funcţionării sale; în momentul fuziunii
sau încetării activităţii; în alte situaţii prevăzute de lege.
Inventarierea reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată
existenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv, cantitativ şi valoric, după caz în
patrimoniul unităţii, la data la care acesta se efectuează. În aceste condiţii
inventarierea poate fi considerată ca un ansamblu de operaţiuni logice şi practice
strâns legate între ele, prin care se măsoară la un moment dat mărimea elementelor
patrimoniale, din punct de vedere cantitativ şi valoric, în scopul punerii de acord a
datelor contabilităţii cu realitatea.
Inventarierea patrimoniului unităţilor prezintă o importanţă deosebită pentru
activitatea practică din mai multe puncte de vedere:
- inventarierea patrimoniului este punctul de plecare la unităţile nou înfiinţate,
având ca obiect principal stabilirea şi evaluarea elementelor patrimoniale ce
constituie aportul în natură;
- inventarierea este importantă şi pentru motivul că permite cunoaşterea
corectitudinii cu care sunt gestionate mijloacele materiale şi băneşti ale unităţii
patrimoniale, descoperindu-se degradările, lipsurile, sustragerile, furturile, permiţând
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stabilirea răspunderilor celor vinovaţi şi luarea măsurilor pentru recuperarea
prejudiciilor;
- inventarierea contribuie la calculul corect al unor indici şi indicatori care la
rândul lor au o mare importanţă în fundamentarea deciziilor; se pune accent pe
dimensionarea producţiei şi a producţiei în curs, calculul corect al costului
producţiei, stabilirea rezultatelor financiare finale;
- inventarierea contribuie la mobilizarea resurselor interne prin aceea că
permite identificarea valorilor materiale fără mişcare şi în general neutilizabile,
avariate sau degradate, ca şi creanţele şi angajamentele cu termene expirate pe care
unitatea are obligaţia să le lichideze, astfel accelerând avântul economic şi în general
contribuind la respectarea disciplinei financiare.
Prin operaţia de inventariere se pune deci, faţă în faţă informaţia contabilă pe
de o parte şi situaţia patrimonială concretă pe de altă parte în vederea stabilirii
diferenţelor şi apoi restabilirea concordanţei dintre ele.
Inventarierea, în calitatea sa de procedeu al metodei contabilităţii,
îndeplineşte mai multe funcţii, dintre care mai semnificative sunt:
♦ funcţia de control al concordanţei între informaţiile furnizate de
contabilitate şi realitate. Oricât de riguros este organizată o activitate de recepţie,
depozitare gestionare şi eliberare din gestiune a bunurilor economice, oricât de bine
este organizată şi ţinută contabilitatea elementelor patrimoniale, în anumite situaţii
pot să apară diferenţe între soldurile scriptice şi realitate. De regulă, informaţiile
furnizate au un caracter relativ deoarece:
- bunurile economice suferă modificări cantitative şi calitative din cauza unor
factori obiectivi şi subiectivi (perisabilităţi, expiră termenul de garanţie, creşterea sau
scăderea în greutate);
- în anumite gestiuni sau la alte sortimente de bunuri au loc sustrageri, furturi,
risipă, proastă gospodărire;
- înregistrarea eronată în contabilitate (înregistrarea de mai multe ori, de la o
gestiune la alta se folosesc greşit unităţile de măsură, indicii de calitate, etc);
- personalul care gestionează, manipulează mişcarea acestor bunuri dă dovadă
de neglijenţă sau nepricepere;
- la unele stocuri s-au creat stocuri fără mişcare, greu vandabile sau de prisos;
- la unele elemente patrimoniale se înregistrează calamităţi naturale.
♦ funcţia de stabilire a situaţiei nete şi a rezultatului exerciţiului.
Inventarierea este punctul de pornire şi punctul de închidere a oricărui
exerciţiu. Pe baza inventarierii se deschid conturile şi se definitivează bilanţul
contabil.
♦ funcţia de calcul şi de evidenţă a stocurilor, consumurilor şi vânzărilor.
Unităţile patrimoniale pot folosi pentru evidenţa stocurilor metoda
inventarului permanent şi intermitent, în funcţie de mărimea acestora. Se recomandă
ca la unităţile mari să se folosească inventarul permanent, iar la unităţile mici,
metoda inventarului intermitent.

Test de autoevaluare nr. 1:

%
Funcţiile
inventarierii

Timp estimat:
20 min

1. În ce momente se efectuează inventarierea generală?
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
2. Care este importanţa inventarierii ca procedeu al contabilităţii?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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3. Care sunt funcţiile inventarierii?
…………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..

2. Clasificarea inventarierii

&
Calsificare

Inventarierea, ca procedeu al metodei contabilităţii se clasifică după
următoarele criterii:
a) Din punct de vedere al conţinutului economic al elementelor patrimoniale
supuse inventarierii există:
- inventarierea mijloacelor economice se referă la inventarierea materialelor,
a obiectelor de inventar, a mărfurilor, a ambalajelor, a mijloacelor băneşte, etc;
- inventarierea mijloacelor circulante în decontare cum sunt: clienţii, debitorii,
decontările cu acţionarii şi asociaţii, care se efectuează prin controlul documentelor
care au stat la baza constituirii acestor operaţii;
- inventarierea obligaţiilor faţă de bugetul administraţiei de stat, faţă de
furnizori, creditori, obligaţii faţă de bancă pentru creditele obţinute, care se
efectuează pe baza documentelor de decontare întocmite cu ocazia creării obligaţiei
respective.
b) Din punct de vedere al sferei de cuprindere poate fi: generală şi parţială.
Inventarierea generală cuprinde toate elementele patrimoniale aflate în
patrimoniul unei unităţi. Această inventariere este destul de amplă şi se execută o
dată pe an. Inventarierea parţială cuprinde numai unele elemente patrimoniale aflate
în patrimoniul unităţii sau numai unele gestiuni sau la anumite produse.
Inventarierile periodice sunt de regulă parţiale.
c) După modalitatea de efectuare, inventarierile sunt: totale şi prin sondaj.
Inventarierile totale se extind asupra tuturor sortimentelor care formează un
element patrimonial sau asupra tuturor bunurilor dintr-o gestiune indiferent de natura
lor. Inventarierea prin sondaj cuprinde numai unele sortimente sau numai unele
bunuri dintr-o gestiune. Dacă la inventarierile prin sondaj se constată nereguli
semnificative, acestea se transformă în inventarieri totale.
d) În funcţie de condiţiile în care se desfăşoară: inventarieri ordinare şi
inventarieri extraordinare.
Inventarierile ordinare au caracter programat normal, planificat. Se execută
pe baza unei programări făcute la începutul anului de către compartimentul financiarcontabil. Inventarierea extraordinară este executată în afara celor prevăzute în
programul întocmit de compartimentul contabilitate, având loc în următoarele
situaţii: când intervin operaţii de predare-primire; când se modifică preţurile la
mărfurile aflate în stoc; cu ocazia divizării sau concesionării gestiunii; în cazul în
care au loc calamităţi sau alte cazuri de forţă majoră, când sunt sesizări repetate şi
dovedite că în anumite gestiuni se petrec fapte ilicite, nerespectându-se normele
financiar-contabile; la cererea unor organe de control din cadrul unităţii patrimoniale
sau din afară (instanţele de judecată, procuratura).
e) După momentul în care se efectuează se deosebesc: inventarieri periodice
şi inventarieri anuale.
Inventarierile periodice se efectuează conform unor planificări proprii
întocmite de către fiecare unitate patrimonială. Frecvenţa acestor inventarieri se
stabileşte în funcţie de particularităţile fiecărei gestiuni şi de ritmul de mişcare al
elementelor patrimoniale. Astfel, gestiunile unor mijloace băneşti se inventariază
lunar, mărfurile din magazinele de desfacere cu amănuntul se inventariază de două
sau trei ori pe an, etc. Inventarierile anuale sunt obligatorii de efectuat înainte de

BAZELE CONTABILITĂŢII – Curs universitar ID
închiderea conturilor şi întocmirea situaţiilor anuale simplificate. Inventarierile
anuale sunt lucrări complexe care necesită un volum mare de muncă, ele neputânduse efectua concomitent asupra gestiunilor şi elementelor patrimoniale dintr-o unitate.

Test de autoevaluare nr. 2:

Timp estimat:
20 min

1. Clasificaţi inventarierea din punct de vedere al conţinutului economic al
elementelor patrimoniale supuse inventarierii.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Clasificaţi inventarierea din punct de vedere al sferei de cuprindere.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Clasificaţi inventarierea după modalitatea de efectuare.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3. Organizarea şi etapele inventarierii
În Legea contabilităţii se prevede, în mod expres, obligaţia unităţii
patrimoniale ca în funcţie de natura şi complexitatea activităţii ei, să asigure în
principal stabilire persoanelor pentru efectuarea inventarierii, organizarea şi numirea
persoanelor împuternicite să efectueze inventarierea, pregătirea condiţiilor necesare
ei, înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiilor aferente exerciţiului, efectuarea
faptică a inventarierii, determinarea rezultatelor inventarierii şi valorificarea acestora.
În vederea efectuării în bune condiţii a operaţiei de inventariere, trebuie
create anumite condiţii şi trebuie parcurse anumite etape astfel: pregătirea
inventarierii, efectuarea inventarierii, evaluarea elementelor patrimoniale,
soluţionarea diferenţelor constatate la inventariere.
Pregătirea inventarierii se referă la măsurile cu caracter organizatoric şi
contabil, menite să asigure desfăşurarea în bune condiţii a celorlalte etape care se
succed. Pregătirea inventarierii începe cu constituirea comisiilor de inventariere,
fiecare membru al comisiei este numit printr-o decizie scrisă, semnată de
conducătorul unităţii patrimoniale şi de şeful compartimentului financiar – contabil.
Comisia de inventariere este formată din cel puţin doi membrii. În deciziile transmise
se precizează componenţa comisiei şi responsabilul ei, bunurile ce vor fi supuse
inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiei de inventariere.
Potrivit actelor normative elaborate de Ministerul Finanţelor, din comisia de
inventariere nu pot face parte gestionarii respectivi, şeful compartimentului supus
inventarierii şi nici contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective. Membrii comisiei
de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în cazuri cu totul excepţionale şi numai cu
aprobarea conducerii administrative a unităţii. Tot în cadrul pregătirii inventarierii
intră şi obligaţia conducătorului compartimentului financiar – contabil de a organiza
un instructaj cu membrii comisiei de inventariere la care se fac precizări privind
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modul de organizare şi desfăşurare a inventarierii, tehnica de inventariere ce trebuie
utilizată şi modul de completare a documentelor specifice operaţiei.
Gestionarii trebuie să fie înştiinţaţi de data inventarierii (cu excepţia celor
inopinante) pentru a lua măsuri de organizare care constau în pregătirea
instrumentelor de măsură, aranjarea şi etichetarea valorilor materiale ce vor fi
inventariate, separarea bunurilor degradate precum şi a bunurilor ce aparţin altor
agenţi economici. Din punct de vedere financiar – contabil, în contextul pregătirii
inventarierii este necesar ca la magazii şi depozite să fie înregistrate în fişe de
magazie toate documentele ce privesc intrări sau ieşiri de bunuri.
Efectuarea inventarierii este cea mai importantă fază a inventarierii.
Operaţia de inventariere începe prin a se lua de la gestionar o declaraţie, sub formă
de răspunsuri la întrebări cu privire la gestiunea sa, de exemplu, dacă are plusuri sau
minusuri etc.
Concomitent, comisia de inventariere, dispune sistarea operaţiei de predare –
primire prin bararea documentelor în care se consemnează aceste operaţii.
Inventarierea se face în funcţie de condiţiile concrete prin numărare, cântărire,
măsurare. De la această regulă fac excepţie bunuri ce se găsesc în ambalajele
originale, intacte, acestea nu se desfac decât prin sondaj. Pentru alte bunuri cu volum
mare şi valoare redusă, cum sunt de exemplu: furajele fibroase, constatarea greutăţii
se face prin cubare. Pentru unele bunuri a căror cântărire sau măsurare ar necesita
cheltuieli suplimentare cum ar fi cimentul vrac, oţelul beton, produse agricole,
constatarea se face tot prin calcule tehnice. Bunurile cu grad mare de perisabilitate se
inventariază periodic. De asemenea, se inventariază mijloacele fixe date cu chirie,
materialele date spre prelucrare la terţi, materialele în curs de aprovizionare, În acest
caz, inventarierea se face prin verificarea documentelor cum ar fi facturi sau
dispoziţii de livrare.
Constatările comisiei de inventariere se fac numai în prezenţa tuturor
membrilor comisiei de inventariere şi în prezenţa gestionarului. Constatările se
înscriu într-un document tipizat numit „listă de inventar”, care se întocmeşte pe
locuri de depozitare, pe categorii de bunuri şi pe persoane responsabile, specificânduse existentul în etalon natural şi preţul unitar. Se întocmesc liste de inventar separat
pentru bunuri aparţinând altor unităţi (în custodie sau trimise spre prelucrare), pentru
bunurile proprii care sunt degradate, pentru produsele care sunt greu vandabile, fără
mişcare sau cu mişcare lentă. Pentru produsele degradate se întocmesc în plus
procese verbale în care se precizează gradul de degradare şi persoanele inovate.
Fiecare pagină din listele de inventar se semnează de către toţi membrii comisiei şi
de către gestionar.
Evaluarea elementelor patrimoniale constatate la inventariere.
Comisia de inventariere completează listele de inventariere, în care au trecut
cu ocazia inventarierii preţul unitar, stabilind astfel valoarea elementelor
patrimoniale constatate. Preţul unitar rămâne acelaşi pe tot parcursul înmagazinării
acestuia, dar sunt şi unele situaţii particulare pentru care sunt stabilite alte norme de
evaluare, astfel: bunurile depreciate constatate la inventariere se inventariază la
valoarea de utilizare; creanţele şi datoriile incerte şi în litigiu se evaluează la cursul
în vigoare din ultima zi a exerciţiului; creanţele, datoriile precum şi disponibilităţile
în devize se evaluează la cursul în vigoare din ultima zi a exerciţiului; titlurile
imobilizate se evaluează la valoarea de utilitate pe care o prezintă pentru unitatea
patrimonială, iar titlurile de plasament se evaluează la cursul mediu al ultimei luni a
exerciţiului, sau la valoarea probabilă de negociere, după caz.
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Constatarea diferenţelor la inventariere şi soluţionarea lor
În listele de inventar există rubrici anume în care se stabilesc diferenţele între
existentul scriptic şi cel faptic, mai întâi cantitativ şi apoi folosind preţul unitar şi
valoric. Comisia de inventariere analizează aceste diferenţe şi întocmeşte un proces
verbal al inventarierii în care se prezintă aceste diferenţe, cauzele lor şi se propun
măsuri de soluţionare.
La inventariere pot să apară diferenţe în plus sau în minus pentru care se dau
soluţii de către comisia de inventariere stabilind motivele obiective sau subiective
care au dus la apariţia lor. În cazul plusurilor de la inventar ele vor fi înregistrate ca o
intrare în gestiune, scăzând corespunzător cheltuielile. În ceea ce priveşte lipsurile
constatate la inventar, există o diversitate de situaţii şi de soluţii ce trebuie propuse,
astfel:
- în cele mai frecvente situaţii lipsurile constatate la inventar se încadrează în
normele de perisabilitate prevăzute de lege. În acest caz comisia de inventar va
propune înregistrarea lipsurilor pe baza cheltuielilor de exploatare, propunere ce va
fi aprobată de consiliul de administraţie al unităţii.
- există posibilitatea ca inventarierea să aibă loc după ce s-au produs
calamităţi, în acest caz, comisia de inventariere constată şi evaluează pagubele
produse şi propune soluţionarea lor ca o lipsă pe seama cheltuielilor excepţionale
privind operaţiile de gestiune (cont 671).
- lipsurile constatate la unele elemente patrimoniale, bunuri din gestiune pot
fi compensate cu plusurile constatate la alte bunuri cu caracteristici asemănătoare. În
acest caz, comisia de inventariere va propune compensarea în următoarele condiţii:
a) situaţia creată să se refere la produse confundabile, dar pentru aceasta să
existe o listă de produse confundabile întocmită din timp de specialişti şi depusă la
compartimentul financiar – contabil;
b) să nu fie motive de a suspecta gestionarul de intenţii neloiale;
c) compensarea poate fi propusă până la limita la care nu se produc pagube în
gestiune;
d) există şi situaţia când comisia de inventariere consideră că lipsurile se
datorează gestionarului, prin neglijenţă sau lipsă de pregătire profesională. În aceste
condiţii, comisia de inventariere va propune ca lipsurile să fie imputate acestuia.
Timp estimat:
15 min.

Test de autoevaluare nr. 3:
1. Care sunt etapele ce se disting în organizarea şi efectuarea inventarierii?
…………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..……
2. La ce se referă pregătirea inventarierii ?
…………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..……
3. Ce soluţii trebuie propuse dacă se constată lipsuri la inventar ?
…………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..……
4. În ce condiţii se propune compensarea de către comisia de inventariere ?
…………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
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TEMA 6
BALANŢA DE VERIFICARE
Conţinut :
2. Noţiunea, importanţa şi funcţiile balanţei de verificare
2. Clasificarea balanţelor de verificare
3. Întocmirea balanţelor de verificare
4. Identificarea erorilor de înregistrare contabilă cu ajutorul
balanţelor de verificare
Rezumat:
Verificarea informaţiilor contabile cu ajutorul balanţei de verificare se referă
în primul rând la respectarea principiului dublei reprezentări a patrimoniului
unităţii patrimoniale şi al dublei înregistrări a operaţiilor economice în conturi.
Respectarea acestor principii are un rol deosebit pentru însăşi realizarea reflectării
contabile în specificul şi esenţa ei.

Obiective:
Parcurgerea acestei teme va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni:
¾ Balanţa de verificare
¾ Balanţa de verificare a conturilor sintetice
¾ Balanţa de verificare a conturilor analitice
¾ Balanţă de verificare cu o singură egalitate
¾ Balanţă de verificare cu două egalităţi
¾ Balanţă de verificare cu trei egalităţi
¾ Balanţă de verificare cu patru egalităţi

1. Noţiunea, importanţa şi funcţiile balanţei de verificare
Balanţa de verificare se încadrează în categoria procedeelor specifice metodei
contabilităţii, prin intermediul ei realizându-se respectarea echilibrului permanent al
dublei înregistrări.
Balanţa de verificare se prezintă sub forma unei situaţii tabelare în care se
înscriu datele valorice preluate din conturi, şi anume: soldurile iniţiale, rulajele şi
soldurile finale ale conturilor utilizate pentru înregistrarea tuturor operaţiilor
economico-financiare în cursul perioadei de gestiune a unei unităţi patrimoniale.
Conform Legii contabilităţii, balanţa de verificare se întocmeşte lunar şi are
caracter obligatoriu, scopul acesteia constituindu-l "verificarea înregistrării corecte a
operaţiilor".
Verificarea înregistrării corecte a operaţiilor cu ajutorul balanţei de verificare
se referă atât la respectarea principiului dublei reprezentări a patrimoniului unităţii,
cât şi la respectarea principiului dublei înregistrări a operaţiilor în conturi.
Conform principiului dublei înregistrări fiecare operaţie economicofinanciară se înregistrează concomitent şi cu aceeaşi sumă în debitul unui cont şi în
creditul altui cont, rezultând astfel o egalitate permanentă între totalul sumelor
debitoare şi al celor creditoare. Denumirea de "balanţă" provine tocmai de la faptul
că prin intermediul acestui procedeu se constată egalitatea respectivă, concretizată în
existenţa egalităţilor valorice dintre coloanele perechi ale balanţei de verificare.
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Cu ajutorul balanţei de verificare se verifică şi alte calcule cifrice care se fac
cu ocazia lucrărilor contabile, respectiv verificări cifrice privind întocmirea
formulelor contabile, stabilirea rulajelor şi soldurilor conturilor etc.
Balanţa de verificare îndeplineşte rolul unui instrument de reglare a
înregistrării operaţiilor economico-financiare în conturi.Balanţa de verificare sau
balanţa conturilor asigură verificarea exactităţii înregistrării operaţiilor economice în
conturi, legătura dintre conturile sintetice şi bilanţ, legătura dintre conturile sintetice
şi analitice, precum şi centralizarea datelor contabile curente. Astfel, se poate aprecia
că balanţa de verificare îndeplineşte mai multe funcţii, şi anume:
a) funcţia de verificare a exactităţii înregistrării operaţiilor economice în
conturi constă în controlul şi identificarea erorilor de înregistrare în conturi, prin
intermediul diferitelor egalităţi valorice care trebuie să existe în cadrul balanţei de
verificare, precum şi prin intermediul unor corelaţii valorice stabilite cu ajutorul ei.
Înregistrarea greşită a unor operaţii economice ca urmare a nerespectării dublei
înregistrări, trecerea eronată a sumelor din registrul jurnal în registrul cartea mare şi
de aici în balanţă, efectuarea unor calcule greşite în formulele contabile complexe,
stabilirea eronată a rulajelor şi a soldurilor conturilor determină inegalităţi între
totalurile balanţei, care se semnalizează cu ajutorul ei, fapt care îi conferă caracterul
unui instrument de verificare, de control.
Lipsa unei egalităţi valorice sau a unor corelaţii constituie dovada existenţei
unor erori, care trebuie să fie identificate şi corectate.
b) balanţa de verificare face legătura între conturile sintetice şi bilanţ.
Această legătură se concretizează în faptul că datele din bilanţul anual reprezintă
soldurile finale ale conturilor preluate din balanţa de verificare şi grupate conform
necesităţilor de întocmire a bilanţului. Pe de altă parte, la începutul anului următor,
soldurile iniţiale ale conturilor sunt preluate din bilanţul întocmit pentru anul
precedent, potrivit principiului intangibilităţii bilanţului de deschidere.
c) De asemenea, balanţa de verificare face legătura între conturile
sintetice şi conturile analitice. Această funcţie constă în întocmirea unor balanţe de
verificare ale conturilor analitice pentru fiecare cont sintetic care se desfăşoară pe
conturi analitice. Cu ajutorul acestor balanţe analitice se controlează concordanţa
care trebuie să existe între contul sintetic şi conturile sale analitice ale acestuia, cu
privire la soldurile iniţiale, rulajele şi soldurile finale.
În concluzie, balanţa de verificare este puntea de legătură între conturile
analitice şi cele sintetice, şi dintre acestea de pe urmă şi bilanţ, deci, face legătura
între procedeele specifice ale metodei contabilităţii.
d) funcţia de centralizare a existenţelor, mişcărilor şi transformărilor
patrimoniale. Gruparea şi centralizarea datelor înregistrate în conturi cu ajutorul
balanţei de verificare oferă conducerii unităţii patrimoniale posibilitatea de a
cunoaşte totalul modificărilor intervenite în volumul şi structura patrimoniului,
rezultatele financiare obţinute în urma activităţii desfăşurate etc.
Cuprinzând, centralizate, toate datele privitoare la existenţa şi mişcările
elementelor patrimoniale înregistrate în conturile sintetice şi analitice, pe o anumită
perioadă de timp, balanţa de verificare asigură compararea datelor de la începutul
unei perioade de gestiune cu cele de la sfârşitul ei şi cu alte perioade de gestiune
expirate.
e) funcţia de analiză a activităţii economice se realizează prin compararea
pe fiecare cont în parte, pe grupe de conturi şi pe total, a datelor de la începutul unei
perioade de gestiune cu cele de la sfârşitul ei.
Balanţa de verificare are un rol deosebit de important în analiza situaţiei
economico-financiare pe perioade scurte de timp, în intervalul dintre două bilanţuri,

%
Rolul balanţei de
verificare

%

Funcţiile balanţei
de verificare
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fiind astfel singurul instrument care furnizează informaţiile necesare conducerii
operative a unităţii patrimoniale.
Această analiză are anumite limite comparativ cu analiza care se poate realiza
pe baza bilanţului contabil, deoarece cu ajutorul balanţelor de verificare se obţine un
grad mai redus de sintetizare a datelor contabile.
Timp estimat:
15 min.

Test de autoevaluare nr. 1:

1. Cum se prezintă balanţa de verificare?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Care este rolul balanţei de verificare ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Care sunt funcţiile balanţei de verificare?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Clasificarea balanţelor de verificare

&
Clasificare

Balanţele de verificare se clasifică după mai multe criterii, şi anume :
După natura conturilor pe care le conţin :
- balanţe de verificare ale conturilor sintetice (generale) ;
- balanţe de verificare ale conturilor analitice.
Balanţele de verificare ale conturilor sintetice se întocmesc pe baze datelor
preluate din conturile sintetice şi cuprind toate conturile sintetice folosite de o
anumită unitate patrimonială în contabilitatea curentă, pe o anumită perioadă de
gestiune.
Balanţele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc înaintea
elaborării balanţei de verificare a conturilor sintetice, pe baza datelor preluate din
conturile analitice, câte una pentru fiecare cont sintetic care s-a desfăşurat pe conturi
analitice.
Aceste balanţe se mai numesc şi balanţe de verificare auxiliare sau secundare.
Spre deosebire de balanţa de verificare a conturilor sintetice care este una singură pe
unitate patrimonială, numărul balanţelor de verificare ale conturilor analitice este dat
de numărul conturilor care au fost desfăşurate pe conturi analitice.
După numărul de egalităţi pe care le cuprind balanţele de verificare ale
conturilor sintetice, avem: balanţe de verificare cu o serie de egalităţi; balanţe de
verificare cu două serii de egalităţi; balanţe de verificare cu trei serii de egalităţi ;
balanţe de verificare cu patru serii de egalităţi.
Balanţa de verificare cu o singură serie de egalităţi se întocmeşte în două
variante, şi anume : fie ca balanţă de sume, cuprinzând două coloane de sume,
debitoare şi creditoare, totalul coloanelor trebuind să fie egal ; fie ca balanţă de
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solduri, cuprinzând două coloane de solduri, debitoare şi creditoare, al căror total
trebuie să fie, de asemenea, egal. Potrivit denumirii, aceasta cuprinde numai o
singură egalitate :
Totalul sumelor debitoare (∑d) = Totalul sumelor creditoare (∑c)
sau
Totalul soldurilor finale
= Totalul soldurilor finale
debitoare (∑Sfd)
creditoare (∑Sfc)
Totalul sumelor se compune din soldurile iniţiale de la începutul anului
cumulat cu rulajele conturilor de la începutul anului şi până la data întocmirii
balanţei de verificare.
Pe baza acestei balanţe se stabileşte şi a doua corelaţie, şi anume: totalurile
sumelor din debitul şi espective din creditul tuturor conturilor din cartea-mare,
adică totalurile balanţei de sume, trebuie să fie egale cu totalurile din coloanele de
sume debitoare şi creditoare ale registrului-jurnal cumulat cu soldurile iniţiale
preluate din bilanţ. Soldurile finale se stabilesc ca diferenţă între totalul sumelor
debitoare şi cel al sumelor creditoare, preluând semnul celui mai mare.
Balanţa de verificare a soldurilor stă la baza întocmirii bilanţului contabil şi
permite conducerii să cunoască rezultatele activităţii la perioade scurte de timp, în
intervalul dintre două bilanţuri.
Balanţa de verificare cu două serii de egalităţi, denumită şi balanţă de
verificare a sumelor şi soldurilor, rezultă din combinarea balanţei sumelor cu balanţa
soldurilor. Ea cuprinde patru coloane, două pentru totalul sumelor debitoare şi
creditoare şi două coloane pentru soldurile finale debitoare şi creditoare, permiţând
stabilirea a două serii de egalităţi între totalul coloanelor perechi:
Totalul sumelor debitoare (∑d) = Totalul sumelor creditoare (∑c)
Totalul soldurilor finale
= Totalul soldurilor finale
debitoare (∑Sfd)
creditoare (∑Sfc)
De asemenea, această balanţă cumulează corelaţiile şi funcţiile celor două
tipuri de balanţe de verificare din a căror combinare a rezultat.
Balanţa de verificare cu trei serii de egalităţi cuprinde pe coloane distincte
soldurile iniţiale, rulajele perioadei curente şi soldurile finale ale conturilor, motiv
pentru care se mai numeşte şi balanţă de rulaje cu solduri iniţiale şi finale. Cu
ajutorul rulajelor reflectă dinamica mijloacelor, surselor şi proceselor economice, iar
cu ajutorul soldurilor reflectă existenţele acestora la un moment dat, espective
iniţiale şi finale. Se înlătură astfel neajunsurile balanţei de verificare cu două serii de
egalităţi.
Se întocmeşte în două variante, şi anume :
¾ sub formă tabelară cu şase coloane, câte două pentru solduri iniţiale, rulaje şi
solduri finale, permiţând stabilirea a trei serii de egalităţi între totalurile
coloanelor perechi :
Totalul soldurilor iniţiale
= Totalul soldurilor iniţiale
debitoare (∑Sid)
creditoare (∑Sic)
Totalul rulajelor debitoare(∑Rd) = Totalul rulajelor creditoare(∑Rc)
Totalul soldurilor finale
= Totalul soldurilor finale
debitoare (∑Sfd)
creditoare (∑Sfc)
Balanţa de verificare cu trei egalităţi a fost concepută pentru sporirea
proprietăţilor informative ale balanţelor de verificare cu una sau două serii de
egalităţi.
Modelul balanţei de verificare cu trei serii de egalităţi în varianta tabelară este
prezentat în figura de mai jos :
În plus, cu ajutorul acestor balanţe de verificare se pot stabili şi următoarele

BAZELE CONTABILITĂŢII – Curs universitar ID
corelaţii: totalul rulajelor din balanţa de verificare trebuie să fie egal cu totalul
rulajelor din evidenţa cronologică (din registrul jurnal); identitatea soldurilor finale
din balanţa de verificare întocmită la sfârşitul perioadei precedente cu soldurile
iniţiale din balanţa perioadei curente; identitatea soldurilor finale din balanţa de
verificare întocmită la sfârşitul perioadei curente cu soldurile iniţiale din balanţa
perioadei viitoare.
Cu toate avantajele pe care le oferă balanţa de verificare cu trei egalităţi în
formă tabelară faţă de balanţa cu două egalităţi, ea prezintă totuşi următorul neajuns :
deşi redă volumul valoric al activităţii desfăşurate într-o perioadă de gestiune, nu
reflectă natura operaţiilor efectuate.
¾ sub formă matriceală, care conţine aceleaşi trei egalităţi, dar nu între totalurile
coloanelor perechi, ci la întretăierea rândurilor cu coloanele, şi în care rulajele
din perioada curentă se înscriu pe conturi corespondente, purtând denumirea de
balanţă şah.
Balanţa de verificare cu trei egalităţi în forma şah reflectă în plus, faţă de cea
sub formă tabelară, natura operaţiilor efectuate. Aceasta permite şi redarea
corespondenţei conturilor în care s-au înregistrat operaţiile economice, în funcţie de
conţinutul lor economic.
Balanţa de verificare şah se prezintă sub forma unei table de şah, întocmită
după principiul matriceal. Pornind de la faptul că orice operaţie economică supusă
înregistrării este reflectată de două ori, o dată în debitul unui cont şi a doua oară în
creditul altui cont, se poate concluziona că această dublă clasare (înregistrare) se
poate realiza cu ajutorul unei matrice, rândurile corespunzând primei clasări, iar
coloanele celei de-a doua clasări, deoarece datele se înscriu concomitent atât pe
rânduri cât şi pe coloane.
Balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi rezultă din combinarea
balanţei de sume şi solduri cu balanţa de rulaje lunare cu solduri iniţiale. De aceea ea
mai poartă denumirea de balanţă de rulaje lunare cu sume precedente şi a fost
impusă de necesitatea comparării rulajelor de la sfârşitul lunii curente cu sumele de
la sfârşitul lunii precedente, în vederea urmăririi în dinamică a activităţii unităţii
patrimoniale şi a stabilirii schimbărilor care s-au produs în starea şi structura
patrimoniului.
Cu ajutorul ei se obţin patru egalităţi, şi anume :
Totalul sumelor debitoare din = Totalul sumelor creditoare din
perioada precedentă (∑Sd0)
perioada precedentă (∑Sc0)
Totalul rulajelor debitoare
=
Totalul rulajelor creditoare
ale lunii curente (∑Rd1)
ale lunii curente (∑Rc1)
Totalul sumelor
=
Totalul sumelor
debitoare (∑Sd)
creditoare (∑Sc)
Totalul soldurilor finale
=
Totalul soldurilor finale
debitoare (∑Sfd)
creditoare (∑Sfc)
Balanţa de verificare cu patru egalităţi se întocmeşte astfel :
în cazul lunii ianuarie, balanţa de verificare cu patru egalităţi cuprinde
soldurile iniţiale debitoare şi creditoare, iar egalitatea se stabileşte între aceste
totaluri ale soldurilor iniţiale debitoare şi creditoare;
la sfârşitul celorlalte luni ale anului, primele două coloane conţin date
privind totalul sumelor precedente debitoare şi creditoare.
Cu toate avantajele pe care le prezintă, faţă de celelalte balanţe de verificare,
balanţa de verificare cu patru egalităţi are următorul dezavantaj: nu reflectă rulajele
conturilor din lunile precedente, deoarece acestea sunt cumulate cu soldurile iniţiale
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la începutul anului. Înlăturarea acestui neajuns s-ar putea realiza prin întocmirea unei
balanţe cu cinci egalităţi.

Test de autoevaluare nr. 2:

Timp estimat:
15. min.

1. Clasificaţi balanţele de verificare după natura conturilor pe care le conţin.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Clasificaţi balanţele de verificare după numărul de egalităţi pe care le cuprind.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Ce egalităţi se obţin cu ajutorul balanţei de verificare cu patru serii de egalităţi?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. Întocmirea balanţelor de verificare
Balanţele de verificare se întocmesc lunar şi ori de câte ori este necesar, în
scopul verificării exactităţii înregistrării operaţiilor economice în conturi şi pentru
întocmirea bilanţului contabil.
În vederea întocmirii balanţei de verificare se efectuează următoarele lucrări:
1. se trec toate operaţiile din evidenţa cronologică (registru-jurnal) şi evidenţa
sistematică (registru cartea mare) până la data când urmează a se întocmi balanţa
de verificare;
2. se totalizează sumele din debitul şi creditul conturilor deschise şi se determină
soldul lor;
3. se transpun datele din conturi în formularul de balanţă de verificare;
4. se adună coloanele balanţei conturilor şi se verifică egalităţile dintre coloanele
perechi.
Pentru confruntarea periodică a mişcării şi soldului pentru fiecare cont
sintetic cu înregistrările din toate conturile sale analitice se folosesc balanţe de
verificare ale conturilor analitice.
Aceste balanţe îndeplinesc funcţia de verificare a exactităţii înregistrării
operaţiilor economice în conturile analitice precum şi legătura între conturile
sintetice şi analitice.
Spre deosebire de balanţa de verificare a conturilor sintetice care se bazează
pe egalităţi valorice între totalurile coloanelor perechi, balanţele de verificare ale
conturilor analitice asigură controlul exactităţii înregistrărilor prin următoarele
corelaţii valorice:
• totalul soldurilor iniţiale (debitoare sau creditoare) ale conturilor analitice
trebuie să fie egal cu soldul iniţial (debitor sau creditor, după caz) al contului
sintetic respectiv;
• totalul rulajelor debitoare trebuie să fie egal cu rulajul debitor al contului
sintetic;
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•

totalul rulajelor creditoare trebuie să fie egal cu rulajul creditor al contului
sintetic;
• total solduri finale (debitoare sau creditoare) ale conturilor analitice trebuie să
fie egal cu soldul final (debitor sau creditor) al contului sintetic respectiv.
În cazul conturilor sintetice bifuncţionale pot exista situaţii în care conturile
analitice desfăşurătoare au unele solduri debitoare, iar altele solduri creditoare. Ca
urmare a acestei situaţii, totalul soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor
analitice poate fi egal şi de acelaşi sens cu soldul contului sintetic, respectiv numai
prin însumarea lor algebrică.
Timp estimat:
10 min.

Test de autoevaluare nr. 3:

1. Care sunt lucrările ce se efectuează în vederea întocmirii balanţei de verificare?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Care este deosebirea dintre balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţa de verificare
a conturilor analitice?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Identificarea erorilor de înregistrare contabilă
cu ajutorul balanţelor de verificare

&
Clasificare

Balanţele de verificare servesc şi la identificarea erorilor de înregistrare
contabilă care afectează egalităţile ce trebuie să existe între coloanele perechi şi
corelaţiile dintre ele.
Erorile de înregistrare contabilă, după posibilităţile de identificare, se împart
în două categorii:
¾ erori de înregistrare contabilă care pot fi identificate prin lipsa unor
egalităţi valorice din cadrul balanţelor de verificare tabelară ale conturilor sintetice;
¾ erori de înregistrare contabilă care pot fi identificate prin lipsa unor
corelaţii valorice din cadrul balanţei de verificare şah a conturilor sintetice şi a
balanţei de verificare a conturilor analitice.
Din prima grupă de erori fac parte: erori de întocmire a balanţei de verificare;
erori de stabilire a elementelor valorice ale conturilor; erori de înregistrare în carteamare; erori de stabilire a sumelor în formulele compuse.
Identificarea şi înlăturarea acestor erori de înregistrare contabilă se realizează
în ordinea inversă celei în care s-au desfăşurat lucrările de întocmire a balanţei de
verificare.
De remarcat că toate aceste erori pot să apară în situaţia în care înregistrarea
operaţiilor economice se efectuează manual. Dimpotrivă, utilizarea calculatoarelor
electronice în munca de contabilitate conduce la eliminarea erorilor de înregistrare
contabilă ce pot fi identificate cu ajutorul balanţei de verificare.
1) Erorile de întocmire a balanţei de verificare se grupează astfel:
a) erori ce se produc cu ocazia adunării coloanelor balanţei de verificare şi
care se identifică prin repetarea calculelor;
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b) erori ce apar cu ocazia transcrierii sumelor, rulajelor şi soldurilor
conturilor din registrul cartea-mare în formularul de balanţă, ca de exemplu
inversarea cifrelor, omiterea unor cifre sau adăugarea unor cifre etc. Aceste erori se
identifică prin punctare, adică prin confruntarea tuturor elementelor valorice
transcrise în balanţa de verificare cu cele din evidenţa sistematică.
2) Erorile de stabilire a elementelor valorice ale conturilor se datorează
unor calcule greşite, efectuate cu ocazia stabilirii rulajelor, totalului sumelor şi
soldurilor conturilor. Identificarea şi corectarea acestor erori se face prin repetarea
calculelor din cadrul fiecărui cont în parte.
3) Erorile de înregistrare în cartea-mare (evidenţa sistematică) se
datorează transcrierii unor sume greşite a unor sume din registrul jurnal în registrul
cartea-mare sau reportării greşite a sumelor de la o pagină la alta a registrului carteamare. De exemplu: omiterea reportării în cartea mare a sumei unui cont din articolele
contabile întocmite în registrul-jurnal; reportarea de două ori a aceleiaşi sume din
registrul-jurnal în cartea-mare; reportarea sumei care trebuie trecută în debitul unui
cont din cartea-mare în credit, şi invers; reportarea greşită a totalului de pe o filă din
cartea-mare pe altă filă etc. Identificarea acestor erori se realizează prin punctarea
între cele două registre.
4) Erorile de stabilire a sumelor din formulele contabile compuse se
datorează adunării greşite a sumelor în cadrul acestor formule contabile. Aceste erori
se identifică prin refacerea calculelor la formulele contabile compuse şi prin
punctarea acestor înregistrări cu documentele care au stat la baza lor.
Din cea de-a doua grupă de erori de înregistrare contabilă (care se pot
identifica prin lipsa unor corelaţii valorice) fac parte: omisiunile de înregistrare
contabilă; erorile de compensaţie; erorile de imputaţie; erorile de înregistrare în
registrul-jurnal (evidenţa cronologică).
1) Omisiunile de înregistrare contabilă constau în faptul că anumite
operaţii economice au rămas neînregistrate în contabilitatea curentă. Astfel de erori
se identifică prin punctarea documentelor care au stat la baza înregistrărilor, ca
urmare a descoperirii unor documente ce nu poartă menţiunea "contabilizat", sau ca
urmare a sesizărilor primite de la corespondenţi în legătură cu operaţiile respective.
2) Erorile de compensaţie se datorează transcrierii greşite a unor sume din
documentele justificative în registrul-jurnal sau din acesta în cartea-mare, în sensul
că s-a trecut o sumă în plus într-o parte a unui cont sau a mai multor conturi şi altă
sumă în minus egală cu cea trecută în plus, în aceeaşi parte a unui cont sau mai
multor conturi, astfel încât pe total, cele două categorii de erori se compensează
reciproc.
Datorită acestor erori, în conturi apar anumite anomalii, de exemplu: solduri
debitoare la conturi de pasiv, drepturi de creanţe neîncasate sau drepturi băneşti
neachitate la termenele stabilite.
Identificarea acestor erori este posibilă datorită soldurilor ce apar la unele
conturi analitice precum şi în urma sesizării primite de la terţi.
3) Erorile de imputaţie se datorează transcrierii unor sume exacte ca mărime
din registrul-jurnal (evidenţa cronologică) şi cartea-mare (evidenţa sistematică), atât
în debit cât şi în credit, însă în alte conturi care nu corespund conţinutului economic
al operaţiei respective. Aceste erori se identifică ca în cazul precedent.
4) Erorile de înregistrare în registrul-jurnal (evidenţa cronologică) se
produc datorită stabilirii greşite a conturilor corespondente, înregistrării unei operaţii
de două ori, atât în debit cât şi în credit, inversării formulei contabile sau întocmirii
unei formule contabile corecte, dar cu altă sumă mai mare sau mai mică, atât în debit
cât şi în credit. Identificarea acestor erori se face ca în cazul erorilor de compensaţie.
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Singura balanţă de verificare cu ajutorul căreia se pot descoperi aceste erori
care nu influenţează egalităţile este balanţa-şah deoarece redă atât cele trei serii de
egalităţi cât şi corespondenţa conturilor, oferind astfel posibilitatea identificării
corespondenţelor eronate din conturi, a erorilor de compensaţie şi a celor de
imputaţie.
Timp estimat
15 min.

Test de autoevaluare nr. 4:

1. Clasificaţi erorile de înregistrare contabilă după posibilităţile de identificare.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Când se produc erorile de întocmire a balanţelor de verificare?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. În ce constau omisiunile de înregistrare contabilă?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Teme de referate:
1. Clasificarea balanţelor de verificare
2. Identificarea erorilor de înregistrare contabilă cu ajutorul balanţelor de verificare
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TEMA 7
ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI
FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE CAPITAL
Conţinut:
1. Noţiune, structură şi clasificare
2. Contabilitatea capitalului social
3. Contabilitatea rezervelor din reevaluare
4. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii
5. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate
Rezumat:
În acest capitol sunt prezentate, în general, conturile de capital. Înfiinţarea
unei unităţi patrimoniale, indiferent de tipul şi forma ei juridică este condiţionată de
existenţa unui capital cu ajutorul căruia aceasta îşi începe activitatea, îşi creează şi
asumă obligaţii şi relaţii cu terţii.

Obiective:
În acest capitol, studentul va trebui să-şi însuşească noţiuni referitoare la:
¾ capital şi rezerve;
¾ capital social;
¾ capital subscris vărsat;
¾ capital subscris nevărsat;
¾ rezerve din reevaluare;
¾ subvenţii pentru investiţii;
¾ rezultatul exerciţiului;
¾ provizioane pentru riscuri şi cheltuieli;
¾ împrumuturi şi datorii asimilate ;
¾ datorii pe termen lung.

1. Noţiune, structură şi clasificare
Sursa de provenienţă a mijloacelor economice, ce dau expresie activului
bilanţului, o constituie capitalul. Din punct de vedere financiar contabil, capitalurile
deţinute de agenţii economici, fie ei întreprinzători individuali sau societăţi
comerciale, reprezintă componente ale pasivului patrimonial destinate a finanţa (a
acoperi) într-o manieră durabilă activul patrimonial.
În funcţie de provenienţa şi apartenenţa sa, capitalul poate fi structurat în:
capital propriu, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, datorii pe termen lung.
Capitalurile proprii reprezintă sursele proprii de finanţare permanentă,
concretizate în principal prin: capital propriu-zis; prime legate de capital; rezerve din
reevaluare; rezerve; beneficiul nerepartizat sau pierdere neacoperită, reportată din
anii precedenţi; rezultatul exerciţiului; subvenţiile legate de capital.
Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli reprezintă „rezerve” constituite pe
seama cheltuielilor, destinate acoperirii riscurilor posibile, generate de obligaţii a
căror plată rămâne incertă, aleatoare.

%
Structura
capitalului
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Datoriile pe termen lung exprimă resursele străine ce aparţin întreprinderii pe
o perioadă mai mare de un an şi anume: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni;
credite bancare pe termen lung; datorii ce privesc imobilizările financiare; alte
împrumuturi şi datorii asimilate, care se referă la bunurile preluate în patrimoniu cu
acest titlu de către unitatea primitoare, potrivit contractelor încheiate; dobânzi
aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.
Timp estimat:
10 min

Test de autoevaluare nr. 1:

1. Ce reprezintă capitalul?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Cum poate fi structurat capitalul?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Ce sunt capitalurile proprii şi cum se concretizează în principal?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Ce sunt provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Contabilitatea capitalului social

&
Capital social

&
Capital subscris

Capitalul social se constituie la înfiinţarea societăţii, fiind o condiţie a
existenţei şi funcţionării acesteia, iar pe parcurs poate suferi modificări, fie în sensul
majorării, fie în sensul reducerii.
Pentru contabilitate prezintă interes aspectele referitoare la subscrierea
capitalului şi depunerea aporturilor subscrise. Prin Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, se apreciază că este necesară subscrierea integrală a aportului
social, iar subscriitorii au obligaţia de a vărsa în numerar şi/sau în natură valoarea
capitalului subscris.
Ca structură, capitalul social al unei societăţi poate cuprinde două forme:
- capitalul subscris, reprezentând un angajament de aport pe care proprietarii lau luat în momentul înfiinţării societăţii; el coincide cu capitalul social prevăzut în
contractul de societate şi statut.
- capitalul subscris vărsat, ce cuprinde parte din capitalul subscris care a fost
pus la dispoziţia întreprinderii.
Derivată din aceste două forme, rezultă a treia şi anume cea de capital
subscris nevărsat, determinat ca diferenţă între capitalul subscris şi cel efectiv vărsat.
Evidenţa capitalului social se realizează cu ajutorul contului 101 „Capital
social”, cont cu funcţia contabilă de pasiv, din punct de vedere al conţinutului
economic este un cont de surse proprii, cu dezvoltare în analitice pentru fiecare
acţionar sau asociat. Contul 101 „Capital social” se dezvoltă în conturi sintetice de
gradul II.
Contul 1011 „Capital subscris nevărsat” funcţionează astfel:
- Se creditează în corespondenţă cu contul 456 „Decontări cu asociaţii
privind capitalul”, cu capitalul social subscris de acţionari sau asociaţi în
natură şi/sau în numerar.
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Se debitează în corespondenţă cu contul 1012 „Capital subscris vărsat”,
pentru a înregistra formarea acestui capital ca urmare a depunerii
aportului către asociaţi.
Contul 1012 „Capital subscris vărsat” se creditează în corespondenţă cu:
- contul 1011 „Capital subscris nevărsat”, pentru a înregistra formarea
acestui capital ca urmare a depunerii aportului către asociaţi;
- contul 104 „Prime legate de capital”, pentru a înregistra primele de capital
încorporate în acesta;
- contul 106 „Rezerve”, ca urmare a măririi capitalului social cu rezervele
formate şi nefolosite.
Contul 1012 „Capital subscris vărsat”, se debitează în corespondenţă cu:
- contul 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul”, pentru a înregistra
scăderea capitalului social, ca urmare a retragerii asociaţilor la expirarea
contractului;
- contul 117 ”Rezultatul reportat”, pentru a înregistra micşorarea
capitalului social, ca urmare a pierderilor înregistrate în anul expirat;
- contul 502 ”Acţiuni proprii”, pentru a înregistra reducerea capitalului ca
urmare a anulării acţiunilor proprii răscumpărate.
La sfârşitul perioadei de activitate, contul 1012 „Capital subscris vărsat”
prezintă sold creditor, care reprezintă capitalul social vărsat de care dispune
unitatea.

Test de autoevaluare nr. 2:

Timp estimat:
10 min

1. Când se constituie capitalul social?
……………………………………………………………………………………………………
2. Care sunt formele capitalului social?
……………………………………………………………………………………………………
3. Cu ajutorul cărui cont se ţine evidenţa capitalului social?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Contul 1012 „Capital subscris vărsat” se creditează în corespondenţă cu:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Contul 1012 „Capital subscris vărsat” se debitează în corespondenţă cu:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Se înfiinţează o societate comercială pe acţiuni cu un capital social de 80.000.000 lei,
divizat în 8.000 acţiuni cu valoarea nominală de 1.000 lei/acţiune. Prin contractul şi statutul
societăţii s-a prevăzut ca valoarea aporturilor subscrise să se depună imediat. Aporturile
subscrise sunt următoarele:
- numerar în monedă naţionale: 18.000 lei;
- 2000 $ la cursul oficial de 31 lei/$: 62.000 lei.
Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.
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3. Contabilitatea rezervelor din reevaluare

&
Definiţia
reevaluării

Timp estimat:
10 min

Prin reevaluare se înţelege substituirea valorii contabile de înregistrare cu
valoarea de utilitate (actuală) stabilită la o anumită dată. La reevaluare poate rezulta
o plus valoare care echivalează cu o majorare a capitalurilor proprii sau o valoare în
minus care le diminuează. Fac obiectul reevaluării elementele de activ de natura
imobilizărilor corporale şi financiare; iar activele circulante şi imobilizările
necorporale, în principiu, nu pot fi evaluate. Ca regulă de bază, reevaluarea se
realizează pe baza unor acte normative care permit executarea acesteia iar decizia
finală este luată de agentul economic.
Evidenţa contabilă a diferenţelor rezultate din reevaluare se asigură cu
ajutorul contului 105 „Rezerve din reevaluare”, care este un cont de surse proprii,
având funcţia contabilă de pasiv.
În creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare” se înregistrează:
diferenţele în plus obţinute din reevaluarea imobilizărilor
În debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare” se înregistrează: rezerva
din reevaluare trecută la rezerve; descreşterile faţă de valoarea contabilă netă,
rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.
Soldul creditor al contului 105 ”Diferenţe din reevaluare” reflectă
diferenţele din reevaluare, constatate şi neutilizate.

Test de autoevaluare nr. 3:

1. Ce se înţelege prin reevaluare?
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
2. Care elemente fac obiectul reevaluării?
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
3. În urma reevaluării unei construcţii, valoarea acesteia creşte cu suma de 60.000 lei. Această
creştere corespunde creşterii valorii construcţiei de la 540.000 lei la 600.000 lei. Construcţia se
amortizează liniar în 30 de ani, iar reevaluarea se efectuează după 10 luni de funcţionare. Să se
efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.

&
Definiţia
subvenţiilor
pentru investiţii

4. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii
Subvenţiile pentru investiţii reprezintă sume alocate de la bugetul de stat sau
obţinute de la alte unităţi interesate, de care beneficiază unii agenţi economici, în
vederea procurării sau producerii de echipamente ori alte bunuri de natura
imobilizărilor, pentru finanţarea activităţii pe termen lung sau altor cheltuieli de
natura investiţiilor, ce vor conduce la obţinerea de rezultate superioare într-o
perioadă următoare.
În categoria subvenţiilor pentru investiţii se include, de asemenea, şi
valoarea bunurilor de natura imobilizărilor primite cu titlu gratuit ori constatate plus
la inventariere.
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Subvenţiile pentru investiţii figurează în bilanţul întreprinderii o perioadă mai
îndelungată, iar efectele utilizării lor se eşalonează pe mai multe exerciţii. Pe măsura
amortizării bunurilor, subvenţiile se înregistrează la venituri.
Evidenţa sumelor alocate de la buget, provenite din alte surse, sau a valorii
mobilizărilor constatate plus la inventar, se realizează cu ajutorul contului 131
„Subvenţii pentru investiţii”, cont sintetic operaţional de gradul I, cu funcţia
contabilă de pasiv.
În creditul contului 131 ”Subvenţii pentru investiţii” se înregistrează:
valoarea subvenţiilor pentru investiţii de primit sau primite; valoarea brevetelor, altor
drepturi şi valori similare primite cu titlu gratuit; valoarea terenurilor şi mijloacelor
fixe primite cu titlu gratuit;
În debitul contului 131 „Subvenţii pentru investiţii”, se înregistrează: cota
parte a subvenţiilor pentru investiţii treută la venituri corespunzător amortizării
calculate; partea din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit.
Soldul contului este creditor şi reprezintă subvenţiilor pentru investiţii
nevirate la rezultatul exerciţiului financiar.

Test de autoevaluare nr. 4:

Timp estimat:
10 min

1. Ce reprezintă subvenţiile pentru investiţii?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. În ce cont sunt reflectate subvenţiile pentru investiţii şi care este funcţia
contabilă a acestuia?
…………………………………………………………………………………………
……..….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate
Sub denumirea de „împrumuturi şi datorii asimilate” sunt cuprinse toate
resursele eterogene din punct de vedere al conţinutului şi sunt folosite pentru
susţinerea activităţii unei firme pe termen lung (sunt considerate pe termen lung,
dacă durata de finanţare este de peste un an), fiind asimilate capitalului.
Aceste capitaluri suplimentare sunt atrase de agenţii economici când
disponibilităţile de la bănci scad, creanţele s-au epuizat, iar reluarea circuitului
economic necesită imense fonduri băneşti.
Din această categorie, a capitalului străin fac parte: împrumuturi din
emisiunea de obligaţiuni; credite bancare pe termen lung; datorii ce privesc
imobilizările financiare; alte împrumuturi şi datorii asimilate, care se referă la
bunurile preluate în patrimoniu cu acest titlu de către unitatea primitoare, potrivit
contractelor încheiate; dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.
Conturile create se dezvoltă pe feluri de datorii în raport cu natura lor.
Datoriile fiind elemente de pasiv, conturile asociate au funcţie contabilă de pasiv.
Evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de la alte societăţi
comerciale şi instituţii bancare se ţine cu ajutorul contului 162 „Credite bancare pe
termen lung”, cont sintetic de gradul I, cu funcţia contabilă de pasiv.
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În creditul contului 162 „Credite bancare pe termen lung şi mediu”, se
înregistrează: suma creditelor pe termen lung şi mediu primite; diferenţele
nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului
financiar a creditelor în valută.
În debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung şi mediu”, se
înregistrează: suma creditelor pe termen lung şi mediu rambursate; diferenţele
favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar a
creditelor în valută, precum şi rambursarea acestora.
Soldul contului este creditor şi reprezintă creditele pe termen lung
nerambursate.

Timp estimat:
30 min

Test de autoevaluare nr. 5:

1. Ce cuprind împrumuturile şi datoriile asimilate?
…………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………
2. În ce cont sunt reflectate creditele bancare pe termen lung şi care este funcţia contabilă a
acestuia?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Care este formula contabilă prin care se înregistrează primirea creditului bancar pe termen
lung?

Temă de control

1. Se înfiinţează o societate comercială cu răspundere limitată, la care se subscriu
următoarele aporturi: numerar în monedă naţionale : 5000 lei; 1.300 $ la cursul de 3,1 lei/$; un
mijloc de transport în valoare de 6.000 lei. Aporturile se aduc înainte de scadenţă. Se obţine un
credit bancar în valoare de 10.000 lei, cu dobândă de 30 % pe an, rambursabil în 10 ani. La sfârşitul
lunii se achită dobânda lunară aferentă şi rata creditului. Să se efectueze analiza contabilă a
operaţiilor economice.
2. O societate comercială efectuează potrivit legii, reevaluarea unei construcţii. În urma
reevaluării, valoarea acesteia creşte cu suma de 7.000 lei. Această creştere corespunde creşterii
valorii construcţiei de la 40.000 lei la 47.000 lei. Construcţia se amortizează liniar în 30 de ani, iar
reevaluarea se efectuează după 10 luni de utilizare. Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor
economice.
3. Se aduc ca aport următoarele: disponibil la bancă : 10.000 lei; o construcţie în valoare de
30.000 lei. Construcţia se amortizează în 40 de ani. După 8 luni de folosinţă se reevaluează la
valoarea actuală de 38.000 lei. La inventariere se constată în plus un aparat de măsură şi control în
valoare de 1.000 lei, care se amortizează linear în 6 ani. Să se efectueze analiza contabilă a
operaţiilor economice.
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TEMA 8
ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI
FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI
Conţinut:
1. Delimitări şi structuri privind activele imobilizate
2. Evaluarea curentă a activelor imobilizate
3. Contabilitatea activelor imobilizate necorporale
4. Contabilitatea activelor imobilizate corporale
5. Contabilitatea amortizării imobilizărilor
Rezumat :
În activitatea oricărui agent economic, un loc important îl ocupă operaţiile
economice efectuate cu activele imobilizate. În acest capitol sunt prezentate, în
general conturile de active imobilizate necorporale şi corporale precum şi modul
de evaluare al activelor imobilizate.

Obiective:
În acest capitol, studentul va trebui să-şi însuşească noţiuni referitoare la:
¾ active imobilizate;
¾ active imobilizate necorporale;
¾ active imobilizate corporale;
¾ active imobilizate în curs;
¾ active imobilizate financiare;
¾ evaluarea activelor imobilizate;
¾ amortizarea imobilizărilor.

1. Delimitări şi structuri privind activele imobilizate
Activele patrimoniale sunt structurate în funcţie de durata de imobilizare
sau viteza de rotaţie în: active imobilizate; active mobilizate.
Activele imobilizate se caracterizează prin faptul că nu se consumă de la
prima utilizare, participă la mai multe cicluri de exploatare şi îşi transmit valoarea
în mod treptat asupra bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la a căror obţinere au
contribuit. Cea mai importantă clasificare a activelor imobilizate este după
structura tehnică şi comportamentul lor economic astfel:
a) Active imobilizate necorporale – cunoscute în literatura de specialitate
sub forma acelor valori ce se utilizează pe o perioadă mai mare de un an şi
contribuie direct sau indirect la stabilirea rezultatelor financiare ale întreprinderii,
deşi ele nu îmbracă o formă concret materială.
b) Active imobilizate corporale – sunt reprezentate de acele bunuri
materiale deţinute de agenţii economici pentru a fi utilizate pe o perioadă
îndelungată în activitatea unităţii. În structura patrimoniului ele ocupă o pondere
însemnată, de ele depinzând nivelul tehnic al producţiei.
c) Active imobilizate financiare – formează o grupă eterogenă ce
cuprinde acele valori financiare investite de o unitate patrimonială în capitalul altor
firme şi care aduc acesteia profituri sub formă de dividende sau dobândă.
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d) Active imobilizate în curs – se întâlnesc cel mai des la întreprinderile noi şi
îmbracă forma lucrărilor de investiţii care după finalizare devin imobilizări
corporale, şi mai rar, imobilizări necorporale.

2. Evaluarea curentă a activelor imobilizate
Imobilizările de care dispune o unitate pot fi evaluate la momente diferite,
şi anume: la intrarea în patrimoniu; la inventariere; la sfârşitul exerciţiului; la
ieşirea din patrimoniu.
a) Evaluarea activelor imobilizate la intrarea în patrimoniu
Preţul de înregistrare în conturi al activelor imobilizate este cel
corespunzător valorii contabile de intrare cu următoarele semnificaţii: costul de
achiziţie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros (prin cumpărare); preţul de
achiziţie pentru titlurile de valoare sau financiare componente ale imobilizărilor
financiare; costul de producţie pentru mijloacele fixe produse de unitatea
patrimonială; valoarea de utilitate estimată pentru activele imobilizate obţinute cu
titlu gratuit şi cele dobândite ca aport în natură ale asociaţilor.
b) Evaluarea activelor imobilizate la inventariere
La inventariere, acestea se evaluează la valoarea de inventar (actuală),
determinată de utilitatea bunului pentru unitate şi preţul pieţei, cu precizarea că la
imobilizările amortizabile trebuie să se aibă în vedere şi amortizarea calculată (care
se deduce din valoarea contabilă) potrivit planului de amortizare. Dacă valoarea
actuală este considerată ca fiind mai mică decât valoarea contabilă netă (valoarea
contabilă diminuată cu amortizarea calculată) atunci se stabileşte ca valoare de
inventar cea actuală.
c) Evaluarea activelor imobilizate la sfârşitul exerciţiului
La sfârşitul exerciţiului, evaluarea activelor imobilizate se realizează la
valoarea de bilanţ. Astfel, valoarea de intrare a imobilizărilor se compară cu
valoarea de utilitate a acestora şi pot fi întâlnite următoarele situaţii: valoarea de
inventar este superioară celei de intrare, iar diferenţa nu se înregistrează în
contabilitate (potrivit principiului prudenţei); valoarea de inventar este inferioară
celei de intrare, iar diferenţa se înregistrează în contabilitate sub forma amortizării
dacă deprecierea este ireversibilă sau sub forma unui provizion pentru deprecieri
reversibile.
d) Evaluarea activelor imobilizate la ieşirea din patrimoniu
De regulă, evaluarea se face la valoarea de intrare sau cea rezultată din
reevaluare. Particularităţile apar la imobilizările financiare care pot fi evaluate după
metodele de evaluare a ieşirilor de stocuri FIFO (prima intrare-prima ieşire), LIFO
(ultima intrare-prima ieşire) CMP (costul mediu ponderat).
Timp estimat:
20 min

Test de autoevaluare nr. 1

1. Prin ce se caracterizează activele imobilizate?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
2. Clasificaţi activele imobilizate după structura lor tehnică şi comportamentul economic.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
3. Cum se evaluează activele imobilizate la intrarea în patrimoniu?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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3. Contabilitatea activelor imobilizate necorporale
Imobilizările necorporale deţin o pondere redusă în totalul activelor
imobilizate la nivelul agenţilor economici, dar se caracterizează printr-un conţinut
eterogen ce include: cheltuieli de constituire; cheltuieli de cercetare şi dezvoltare;
concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare; fond comercial; alte
imobilizări necorporale.
Cheltuieli de constituire
Sunt reprezentate de cheltuielile efectuate la înfiinţare şi cu ocazia
dezvoltării unităţii patrimoniale. În această grupă se cuprind: taxe şi alte cheltuieli
de înscriere şi înmatriculare; cheltuieli privind emiterea şi vânzarea de acţiuni şi
obligaţiuni; cheltuieli de publicitate şi prospectare a pieţei; alte cheltuieli similare
aferente înfiinţării sau modificării societăţii. Cheltuielile din această grupă se
amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani, prin afectarea cheltuielilor de
exploatare. Pentru evidenţa în contabilitate a cheltuielilor de constituire se foloseşte
contul 201 „Cheltuieli de constituire”, cu funcţia contabilă de activ.
În debitul contului 201 „Cheltuieli de constituire”, se înregistrează:
cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea societăţii comerciale;
În creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”, se înregistrează:
cheltuielile de constituire amortizate integral.
Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea cheltuielilor de
constituire neamortizate.
Contabilitatea altor imobilizări necorporale
În categoria altor imobilizări necorporale se includ programele informatice
create de unitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi alte imobilizări necorporale.
În conformitate cu prevederile actelor normative, programele informatice se
amortizează liniar pe durata a 5 ani. Evidenţa acestora se realizează cu ajutorul
contului 208 „Alte imobilizări necorporale”, cont cu funcţia contabilă de activ.
În debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”, se înregistrează:
valoarea altor imobilizări necorporale achiziţionate, realizate pe cont propriu,
reprezentând aportul întreprinzătorului individual şi al asociaţilor la capitalul
societăţii;
În creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”, se înregistrează:
valoarea altor imobilizări necorporale cedate sau scoase din activ; valoarea altor
imobilizări necorporale aportate şi retrase; valoarea altor imobilizări necorporale
depuse ca aport la capitalul altei persoane juridice.
Soldul contului 208 „Alte imobilizări necorporale” reprezintă valoarea altor
imobilizări corporale existente.

Test de autoevaluare nr. 2:
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Timp estimat:
20 min

1. Ce cont se foloseşte pentru evidenţa cheltuielilor de constituire şi care este funcţia contabilă
a acestuia?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. O societate comercială pe acţiuni înregistrează cheltuieli de constituire, efectuate cu plata în
numerar, în sumă de 1.200 lei; achiziţionează un program informatic în valoare de 1.500 lei, şi obţine
un program informatic cu efort propriu la un cost de producţie de 500 lei. Programele se amortizează
liniar în 5 ani. Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.
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4. Contabilitatea activelor imobilizate corporale

&
Gruparea
imobilizărilor
corporale

Timp estimt:
40 min

Planul contabil general grupează imobilizările corporale astfel: terenuri şi
amenajări de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale
şi plantaţii; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane
şi materiale şi alte active corporale. Imobilizările corporale deţin ponderea cea mai
însemnată din totalul imobilizărilor unui agent economic şi sunt reprezentate de
bunuri fizice cu o utilizare îndelungată.
Contabilitatea construcţiilor
Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte care se
utilizează în totalitate îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are o valoare
mai mare decât limita minimă stabilită de lege:1.800 lei în prezent; are o durată
normată de utilizare mai mare de un an.
Acestea au următoarele caracteristici: participă la ai multe cicluri de
exploatare; nu-şi schimbă forma fizică iniţială pe timpul utilizării; îşi transmite
treptat valoarea asupra produselor, serviciilor şi lucrărilor realizate prin intermediul
amortizării; au o valoare mare şi durată de folosinţă îndelungată.
Contul 212 „Construcţii” este un cont de active imobilizate din punct de
vedere al conţinutului economic, iar din punct de vedere al funcţiei contabile este
un cont de activ.
În debitul contului 212 „Construcţii” se înregistrează: valoarea
construcţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit,
ca aport al asociaţilor la capitalul social, primite în regim de leasing financiar;
valoarea creşterii rezultate din reevaluarea construcţiilor; valoarea amortizării
investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie şi restituite
proprietarului.
În creditul contului 212 „Construcţii” se înregistrează: valoarea
construcţiilor cedate sau scoase din activ; valoarea mijloacelor fixe retrase de
asociaţi; valoarea construcţiilor distruse de calamităţi; valoarea descreşterii
rezultate din reevaluarea construcţiilor.
Soldul contului reprezintă valoarea mijloacelor fixe existente.
Asemănător cu acest cont funcţionează şi conturile: 213 „Instalaţii tehnice,
mijloace de transport, animale şi plantaţii” şi 214 „Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”.

Test de autoevaluare nr. 3:

1. Cum se grupează imobilizările corporale?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Ce funcţie contabilă au conturile de imobilizări corporale?
……………………………………………………………………………………………………………
3. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un obiect pentru a fi considerat
mijloc fix?

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Se achiziţionează o construcţie în valoarea de 50.000 lei, iar achitarea furnizorului de
imobilizări se face din contul de la bancă. Construcţia se amortizează în 30 de ani. Se primeşte cu titlu
gratuit un utilaj în valoare de 1.200 lei care se amortizează în 5 ani. Să se efectueze analiza contabilă a
operaţiilor economice.
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5. Contabilitatea amortizării imobilizărilor
Pentru asigurarea continuităţii procesului de producţie al fiecărui agent
economic este necesară recuperarea părţii pierdute din valoarea imobilizărilor,
aceasta realizându-se pe calea amortizărilor. Prin amortizare se înţelege
recuperarea valorii prin includerea uzurii calculate a imobilizărilor în costurile
produselor, lucrărilor şi serviciilor la a căror realizare au participat.
Deprecierea imobilizărilor în funcţie de caracterul ei poate fi reversibilă, caz
în care contabilitatea constituie provizioane, sau ireversibilă, ce îmbracă forma
amortizării. Dintre imobilizările de care dispun agenţii economici, se amortizează
imobilizările necorporale şi cele corporale.
Amortizarea imobilizărilor necorporale
În ceea ce priveşte amortizarea imobilizărilor necorporale, aceasta are loc la
unităţile patrimoniale care au astfel de imobilizări: cheltuielile de constituire,
cheltuielile de cercetare-dezvoltare, fondul comercial şi alte imobilizări necorporale
(programe informatice) se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani;
concesiunile, brevetele şi alte drepturi şi valori similare se amortizează pe perioada
prevăzută pentru utilizarea lor.
Amortizarea imobilizărilor necorporale are ca scop recuperarea cheltuielilor
efectuate în acest scop şi crearea condiţiilor pentru a efectua alte cheltuieli în
acelaşi scop în perioadele viitoare.
Pentru reflectarea amortizării imobilizărilor necorporale se utilizează
contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”. Acesta este un cont de
surse proprii, cu funcţie contabilă de pasiv, care se dezvoltă în conturi sintetice de
gradul II, corespunzător categoriilor de imobilizări necorporale.
În creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”
se înregistrează: valoarea amortizării imobilizărilor necorporale;
În debitul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”
se înregistrează: amortizarea aferentă imobilizărilor vândute sau scoase din activ.
Soldul creditor reprezintă amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale
existente.
Amortizarea imobilizărilor corporale
Activele imobilizate corporale reprezintă acele bunuri fizice cu o utilizare
îndelungată şi deţin ponderea cea mai mare în totalul imobilizărilor unei
întreprinderi productive.
În cadrul imobilizărilor corporale se cuprind terenurile şi mijloacele fixe.
Terenurile, de regulă, nu se amortizează ci numai investiţiile efectuate pentru
amenajarea lacurilor, iazurilor, bălţilor şi altor lucrări similare. Amortizarea
mijloacelor fixe este o activitate economică ce o regăsim în majoritatea unităţilor
patrimoniale. Compartimentul contabilitate întocmeşte un program de amortizare
în care se determină pe ani şi pe luni, valoarea amortizării ce trebuie calculată şi
înregistrată în contabilitate.
Unităţile patrimoniale care desfăşoară activităţi cu caracter economic,
amortizează mijloacele fixe pe toată durata funcţionării lor, utilizând unul din
următoarele regimuri de amortizare:
a) Amortizarea lineară care constă în repartizarea uniformă a valorii de
intrare a mijloacelor fixe pe toată durata de funcţionare a acestora, în cheltuielile de
exploatare;
b) Amortizarea degresivă, care constă în multiplicarea cotelor de
amortizare lineară, cu unul dintre coeficienţii prevăzuţi de lege: 1,5 - dacă durata
normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 2 şi 5 ani; 2,0 - dacă
durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 5 şi 10 ani; 2,5 75
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dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10
ani.
c) Amortizarea accelerată, constă în calcularea, în exerciţiul în care
mijloacele fixe intră în activul unităţii patrimoniale, a unei amortizări, de până la
50% din valoarea de intrare a acestora. În exerciţiile următoare, amortizarea se
calculează după regimul amortizării lineare, la valoarea rămasă de amortizat prin
raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi.
Pentru evidenţierea amortizării acestor imobilizări se utilizează contul
sintetic de gradul I, 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”, care este un
cont cu funcţia contabilă de pasiv şi un cont de surse proprii, sub aspectul
conţinutului economic. Acest cont se dezvoltă în conturi sintetice de gradul II pe
categorii de imobilizări corporale.
În creditul contului 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” se
înregistrează: cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor corporale; valoarea
amortizării imobilizărilor utilizate în operaţii de participaţie, transferată conform
contractelor; valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările
corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.
În debitul contului 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” se
înregistrează: valoarea amortizării imobilizărilor corporale vândute sau scoase din
activ.
Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale incluse în
cheltuielile de exploatare.
Timp estimat:
20 min

Test de autoevaluare nr. 4:

1. Ce se înţelege prin amortizare?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Dintre imobilizările de care dispun agenţii economici, se amortizează:
…………………………………………………………………………………………………………
3. Care sunt regimurile de amortizare utilizate?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Temă de control:
1. Se primeşte o subvenţie pentru investiţii în sumă de 20.000 lei din care se
achiziţionează un mijloc de transport în valoare de 15.000 lei şi TVA aferent, care se amortizează
liniar în 10 ani. Se obţine cu eforturi proprii un program informatic în valoare de 2.000 lei care se
amortizează liniar în 5 ani. Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.
2. Se aduce ca aport un utilaj în valoare de 10.000 lei, care se amortizează liniar în 10
ani. După 6 luni de folosinţă se reevaluează la valoarea actuală de 12.000 lei. Se obţine cu eforturi
proprii o construcţie în valoare de 40.000 lei care se amortizează în 40 de ani şi un program
informatic în valoare de 1.500 lei, care se amortizează în 5 ani. La inventariere se constată în plus
un instrument de măsură şi control în valoare de 1.000 lei.
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TEMA 9
ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI
FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE STOCURI
ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
Conţinut :
1. Stocuri – noţiune, rol, structură
2. Evaluarea curentă a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie
3. Contabilitatea analitică a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie
4. Contabilitatea sintetică stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie
Rezumat :
Alături de activele imobilizate, un loc important în gestiunea unităţilor
patrimoniale îl ocupă activele mobilizate, respectiv mijloacele circulante
materiale. În acest capitol, stocurile şi producţia în curs de execuţie, ca termeni
generici ce grupează o mare varietate de elemente ale activului circulant, vor fi
analizate pe grupe, relativ mai omogene, pentru a răspunde cerinţelor gestiunii
stocurilor.

Obiective:
În acest capitol, studentul va trebui să-şi însuşească noţiuni referitoare la:
¾ stocuri: materii prime; materiale consumabile; materiale de natura
obiectelor de inventar; produse finite; mărfuri;
¾ metode de evaluare: metoda „costului mediu ponderat”; metoda
primei intrări – primei ieşiri (F.I.F.O); metoda ultimei intrări – primei ieşiri,
(L.I.F.O);
¾ preţuri „standard” (prestabilite);
¾ metoda inventarului permanent şi metoda inventarului intermitent.

1. Stocuri – noţiune, rol, structură
Stocurile şi producţia în curs (neterminată) se concretizează în ansamblul
bunurilor şi serviciilor din cadrul unităţii, ce sunt destinate fie vânzării în aceeaşi
stare sau după parcurgerea anumitor stadii ale procesului de fabricaţie, fie
consumării da la prima lor utilizare.
Structura stocurilor este următoarea:
a) materii prime – participă direct la procesul de fabricaţie şi se regăsesc
total sau parţial în produsul obţinut, în formă iniţială sau transformată;
b) materiale consumabile – se referă la materialele auxiliare, consumabile,
materiale pentru ambalat, piese de schimb şi material de plantat, furaje şi alte
materiale consumabile care participă indirect la procesul de fabricaţie, fără a se
regăsi, în general, în produsul obţinut.
c) materiale de natura obiectele de inventar - sunt acele mijloace de muncă
ce au o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate
mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu (inclusiv cele cu durata mai mare
de un an) sau cu durata mai maică de un an, indiferent de valoarea lor. În grupa
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obiectelor de inventar sunt incluse şi bunurile asimilate acestora, cum ar fi:
echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, îmbrăcămintea specială,
aparatele de măsură şi control, matriţe folosite la executarea anumitor produse şi
alte obiecte similare.
d) producţia în curs de execuţie, ce include toate cheltuielile ocazionate de
producţia care nu a parcurs toate stadiile prevăzute în procesul tehnologic,
produsele care nu au fost supuse probelor de funcţionare, operaţiile tehnice parţial
complete şi lucrările, serviciile în curs de realizare;
e) producţia, concretizată în semifabricate, produse finite şi produse
reziduale;
f) animale tinere şi la îngrăşat, animalele şi păsările pentru producţie şi
reproducţie;
g) mărfurile, reprezentate prin acele elemente de natura stocurilor cumpărate
de agentul economic în scopul revânzării lor;
h) ambalajele (cu excepţia celor de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de
inventar) destinate protejării materialelor, produselor finite, mărfurilor, în procesul
circulaţiei lor.
În categoria stocurilor şi producţiei în curs de execuţie se include şi bunurile
de natura stocurilor, care nu se află momentan în patrimoniul unităţii din punct de
vedere fizic, dar care sunt proprietatea sa. Ele se află temporar la terţi din diferite
cauze sau în diferite scopuri (custodie, prelucrare, consignaţie) şi se reflectă distinct
în contabilitate cu ajutorul unor conturi specifice.

Timp estimat:
10 min

Test de autoevaluare nr. 1:

1. Definiţi stocurile şi producţia în curs.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Prezentaţi pe scurt structura stocurilor.
……………………………………………………………………………………….…………………

2. Evaluarea curentă a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie
Contabilităţii îi revine sarcina deosebit de dificilă, aceea a evaluării
stocurilor, având în vedere sursele de provenienţă, efectele liberalizării şi negocierii
preţurilor care pot conduce la variaţii ale valorii lor de la o perioadă de gestiune la
alta, cu influenţe asupra costurilor de producţie şi de circulaţie.
În ce priveşte aprovizionarea cu stocuri, cea mai mare parte dintre aceste
sunt cumpărate de la furnizori, dar există şi alte posibilităţi de intrare a lor cum ar
fi: prin cumpărare din avansuri spre decontare, plusuri de inventar sau producţie
proprie. La intrarea în patrimoniu, stocurile şi producţia în curs de execuţie sunt
evaluate la cost de achiziţie, pentru bunurile procurate din afară, şi la cost de
producţie pentru stocurile obţinute din producţia proprie.
Dificultăţi din punct de vedere practic ridică evaluarea ieşirilor de stocuri,
acestea concretizându-se în darea lor spre consum în secţiile de producţie în marea
majoritate a cazurilor, stocuri trimise spre prelucrare la terţi, lipsuri de inventar
datorate gestionarilor, perisabilităţii, pierderi din calamităţi, etc.
Având în vedere complexitatea operaţiei de evaluare a ieşirii bunurilor
materiale, în practica economică s-au cristalizat anumite metode, şi anume:

M
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- posibilitatea evaluării stocurilor folosind metoda „costului mediu ponderat”,
care se calculează fie după fiecare intrare, fie lunar, ca raport între valoarea totală a
stocului iniţial, plus valoarea intrărilor şi cantitatea totală a stocului iniţial, plus
cantităţile intrate.
- posibilitatea evaluării stocurilor potrivit metodei primei intrări – primei ieşiri
(F.I.F.O), conform căreia, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de
achiziţie (sau de producţie) al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului,
bunurile ieşite din gestiune, se evaluează la costul de achiziţie (sau de producţie) al
lotului următor, în ordine cronologică.
- posibilitatea evaluării stocurilor potrivit metodei ultimei intrări – primei ieşiri,
(L.I.F.O). Potrivit acestei metode, stocurile ieşite din gestiune se evaluează la
costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării
lotului, stocurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de
producţie al lotului anterior în ordine cronologică.
- posibilitatea evaluării şi deci a înregistrării stocurilor la preţuri „standard”
(prestabilite), care la rândul lor se determină ca medie a preţurilor bunurilor
respective, în acest caz trebuie însă evidenţiate separat diferenţele dintre preţul
standard şi costul de achiziţie (de producţie). De astfel preţul standard se
actualizează cel puţin anual, în funcţie de evoluţia preţurilor şi de alţi factori.

Test de autoevaluare nr. 2:

Timp estimat:
15 min

1. Enumeraţi metodele de evaluare ce s-au cristalizat în practica economică?
……………………………………………………………………………………………………………
2. Cum se evaluează stocurile folosind metoda „costului mediu ponderat”?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Cum se evaluează stocurile potrivit metodei primei intrări – primei ieşiri (F.I.F.O)?
……………………………………………………………………………………………………………
4. În ce constă evaluarea la preţuri standard?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Contabilitatea analitică a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie
Pentru a conduce şi organiza contabilitatea stocurilor, agenţii economici pot
opta pentru una din următoarele metode: metoda inventarului permanent; metoda
inventarului intermitent.
a) În cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitică a
stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie se poate organiza în funcţie de
specificul activităţii şi de necesităţile proprii de informare, astfel:
- metoda operativ-contabilă (pe solduri), care constă în evidenţierea
cantitativă a bunurilor materiale (pe fişe de magazie) pe feluri, la locurile de
depozitare, iar în contabilitate a evidenţei valorice organizată pe gestiuni, şi în
cadrul gestiunilor, pe grupe şi subgrupe de bunuri, după caz;
- metoda global-valorică (pe fişe de cont analitic), are la bază evidenţierea
cantitativă a bunurilor deţinute pe feluri, la locul de depozitare, iar în contabilitate
evidenţa se realizează cantitativ valoric. În cazul acestei metode, contabilitatea
stocurilor se desfăşoară pe gestiuni, iar în cadrul acestora pe feluri de bunuri.
Asigurarea controlului între exactitatea şi concordanţa înregistrărilor din evidenţa
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Timp estimat:
10 min

organizată la locul de depozitare şi contabilitate se asigură periodic, prin punctajele
dintre cantităţile înregistrate în fişe şi cele din fişele de cont analitic, ţinute în
contabilitate.
- metoda global-valorică, care asigură evidenţa valorică atât în locurile de
depozitare, cât şi în contabilitate. Controlul şi concordanţa înregistrărilor din
evidenţa depozitelor cu cea din contabilitate se realizează periodic. Această metodă
se aplică în general pentru evidenţa mărfurilor şi ambalajelor gestionate în unităţile
de desfacere cu amănuntul.
b) Metoda inventarului intermitent constă în inventarierea la sfârşitul
perioadei de gestiune a diferitelor stocuri, iar existenţele cantitative constatate
faptic sunt evaluate printr-un calcul extracontabil. Stocurile apar evidenţiate în
contabilitate doar la sfârşitul fiecărei perioade de gestiune, când se stabilesc pe
baza inventarierii şi a datelor oferite de contabilitatea internă de gestiune.
Sistemul inventarului intermitent este în general, preferat de unităţile mici şi
mijlocii care utilizează un nomenclator variat de active circulante materiale,
datorită dezavantajului major pe care îl prezintă şi anume: este suficientă o eroare
sau o omisiune în inventarul fizic pentru a ajunge la informaţii false în conturile
anuale.

Test de autoevaluare nr. 3:

1. Cum se organizează contabilitatea analitică a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie
în cazul folosirii inventarului permanent?
………………………………………………………………………………………………………….
2. În ce constă metoda inventarului intermitent?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. Contabilitatea sintetică stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie
Contabilitatea sintetică a activelor circulante se ţine pe fiecare categorie,
ţinând cont de particularităţile lor, modul de folosinţă, modul de finanţare, surse de
provenienţă, etc.
A. Materiile prime reprezintă substanţa de bază în obţinerea produselor
finite, semifabricatelor şi serviciilor din obiectul de activitate al întreprinderii şi în
care se găsesc total sau parţial în forma iniţială sau transformată.
Contabilitatea materiilor prime se ţine cu ajutorul contului 301 “Materii
prime”, cont de mijloace economice, cu funcţia contabilă de activ.
În debitul contului 301 “Materii prime”, se înregistrează: valoarea la preţ
de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori sau din avansuri de
trezorerie; valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aduse de la terţi;
valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime reprezentând aport în natură,
precum şi a celor primite cu titlu gratuit; valoarea materiilor prime constatate plus
la inventar.
În creditul contului 301 “Materii prime”, se înregistrează: valoarea la preţ
de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar,
precum şi pierderile din deprecieri; valoarea la preţ de înregistrare a materiilor
prime vândute ca atare; valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime ieşite prin
donaţie, precum şi pierderile din calamităţi; valoarea la preţ de înregistrare a
materiilor prime trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi.
Soldul contului reprezintă valoarea materiilor prime existente în stoc.
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B. În categoria materialelor consumabile sunt cuprinse următoarele grupe:
materiale auxiliare, combustibilii, materiale pentru ambalat, piese de schimb,
seminţe şi materiale de plantat, furajele, alte materiale consumabile.
Contabilitatea materialelor consumabile se ţine cu ajutorul contului 302
„Materiale consumabile”. Întrucât acest cont trebuie să asigure evidenţa separată a
fiecărei categorii de materiale consumabile, se dezvoltă pe următoarele conturi
sintetice de gradul II.
C. Evidenţa în contabilitate a obiectelor de inventar şi a bunurilor asimilate
se ţine cu ajutorul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”. Este
un cont de mijloace economice după conţinutul economic şi de activ după funcţia
contabilă.
Conturile 302 „Materiale consumabile” şi 303 „Materiale de natura
obiectelor de inventar” funcţionează asemănător cu contul 301 „Materii prime”.
D. Pentru materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura
obiectelor de inventar, existenţa diferenţelor în plus sau în minus care apar între
preţul de înregistrare prestabilit şi costul efectiv se realizează cu ajutorul contului
308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale”, cont rectificativ al valorii de
înregistrare al materiilor prime şi al materialelor.
E. Produsele finite sunt acele bunuri materiale care au parcurs în întregime
fazele procesului de fabricaţie şi nu mai acceptă prelucrări ulterioare în cadrul
unităţii patrimoniale, fiind considerate corespunzătoare din punct de vedere
calitativ. Acestea pot fi depozitate în vederea livrării ulterioare sau pot fi expediate
direct clienţilor. Reflectarea în contabilitate a produselor finite se realizează cu
ajutorul contului 345 „Produse finite”, care asigură evidenţa existenţei şi mişcării
stocurilor de produse finite. Contul 345 „Produse finite” este un cont de mijloace
economice după conţinutul economic şi de activ după funcţia contabilă.
F. Mărfurile sunt reprezentate de bunuri achiziţionate din afara unităţii
pentru a fi vândute în aceeaşi stare, fără nici o prelucrare suplimentară.
Sunt asimilate mărfurilor şi alte categorii de mijloace circulante materiale
ale unităţilor cum sunt: stocuri achiziţionate pentru utilizare proprie (materii prime,
materiale consumabile, obiecte de inventar, etc.) care îşi schimbă destinaţia şi se
oferă spre vânzare la terţi; stocuri provenite din producţia proprie ce se vând prin
unităţi de desfacere proprii (semifabricate, produse finite, produse rezultate din
sacrificarea animalelor, etc.). Contabilitatea mărfurilor se realizează cu ajutorul
contului 371 „Mărfuri”, cont de active circulante materiale, funcţionând după
regulile conturilor de activ.

Temă de control:
1. Se obţin produse finite în valoare de 30.000 lei, care se vând prin magazinele
proprii la aceeaşi valoare şi TVA aferent. Din valoarea încasată se achită un furnizor de la care
s-au achiziţionat materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 15.000 lei şi TVA
aferent, care se dau în consum. La inventariere se constată în minus materii prime de 5.000 lei,
din cauza unor calamităţi naturale şi în plus materiale consumabile de 10.000 lei care se
consumă în producţie. Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.
2. Se încasează 2.000 lei de la un client în numerar, din care se achită un furnizor de la
care s-au achiziţionat materii prime în valoare de 1.000 lei şi TVA aferent, care se dau în
consum. Se vând mărfuri în valoare de 2.500 lei şi TVA aferent, iar încasarea se face prin
bancă. Din suma primită se achită o taxă pentru schimbarea statutului societăţii de 500 lei. Să
se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.
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TEMA 10
ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI
FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE TERŢI
Conţinut:
1. Delimitări şi structuri privind creanţele şi angajamentele
2. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii
3. Contabilitatea decontărilor cu clienţii
4. Contabilitatea decontărilor cu personalul
5. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului şi cu alte
organisme publice
Rezumat :
În realitatea obiectului activităţii unităţii patrimoniale sunt angajate
multitudine de relaţii juridice de natură patrimonială cu persoane juridice
persoane fizice care intervin în derularea diferitelor operaţii economice
financiare. În acest capitol vom analiza conturile ce înregistrează creanţele
datoriile unităţii patrimoniale.

o
şi
şi
şi

Obiective:
În acest capitol, studentul va trebui să-şi însuşească noţiuni referitoare la:
¾ creanţe;
¾ datorii;
¾ furnizori;
¾ furnizori de imobilizări;
¾ clienţi;
¾ decontări cu personalul ;
¾ decontări cu bugetul statului şi alte conturi asimilate.

1. Delimitări şi structuri privind creanţele şi angajamentele

&
Definiţia creanţei

&
Definiţia datoriei

Conturile din această grupă înregistrează creanţele şi datoriile pe termen
scurt. În mod corespunzător, ele se împart în conturi de creanţe şi conturi de datorii.
Creanţa reprezintă dreptul unei persoane numită creditor de a pretinde de
la altă persoană, numită debitor, sume de bani pentru livrarea unui bun, prestarea
unui serviciu sau executarea unei lucrări. În desfăşurarea activităţii sale, o unitate
patrimonială înregistrează creanţe în relaţiile cu clienţii, cu debitorii, cu personalul,
cu bugetul statului, cu bugetul asigurărilor sociale, precum şi în cadrul grupului, cu
asociaţii sau acţionarii, cu subunităţile sau chiar cu furnizorii (furnizori - debitori).
Datoria reprezintă obligaţia contractată faţă de un terţ care presupune plata
unei sume de bani pentru livrarea unui bun, prestarea de servicii sau executarea de
lucrări în folosul acestuia. În mod generic, cel care are o datorie poate fi numit
debitor. Datoriile apar în relaţiile unităţii cu furnizorii, cu personalul, cu bugetul
statului, cu bugetul asigurărilor sociale, precum şi în cadrul grupului, cu asociaţii
sau acţionarii, cu creditorii diverşi, precum şi cu clienţii (clienţi - creditori).
Apariţia şi deci evidenţierea efectivă a creanţelor şi datoriilor se
înregistrează în baza documentelor justificative.
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Dacă operaţiunea are loc înainte ca documentul justificativ să fi sosit sau
înainte de întocmirea acestuia, atunci înregistrarea se va face în conturi distincte
până la apariţia documentelor, când va avea loc transferul în conturile de creanţe
sau datorii.
Atunci când unitatea are relaţii ce se concretizează în creanţe şi datorii
exprimate în devize, înregistrarea acestora în contabilitate se face în lei, la cursul de
schimb în vigoare la data efectuării operaţiilor. Fluctuaţia cursului de schimb
determină apariţia unor diferenţe favorabile sau nefavorabile de curs valutar. La
încasarea creanţelor sau la plata datoriilor, aceste diferenţe se regăsesc în venituri
sau cheltuieli financiare.
Dacă la întocmirea documentelor de sinteză (bilanţ, cont de rezultate,
anexe, etc.) există creanţe sau datorii în devize şi care dau naştere la diferenţele de
curs valutar, acestea vor apărea în bilanţ în activ cele nefavorabile şi în pasiv cele
favorabile dând conţinut posturilor de diferenţe de conversie.
Trebuie precizat faptul că nu este permisă compensarea creanţelor cu
datoriile. Ele trebuie să apară distinct în conturile întreprinderii pentru ca acestea să
respecte cerinţa de fidelitate a imaginii patrimoniului.

Test de autoevaluare nr. 1:

Timp estimat:
10 min

1. Ce reprezintă creanţa?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Ce reprezintă datoria?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Este permisă compensarea creanţelor cu datoriile?
…………………………………………………………………………………………………………..

2. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii
În relaţiile cu producătorii de bunuri materiale iau naştere obligaţii ale
întreprinderii faţă de terţe persoane (furnizori) care sunt reflectate în conturi din
grupa 40 „Furnizori şi conturi asimilate”. Principalul document pe baza căruia se
înregistrează în contabilitate obligaţia faţă de furnizori este factura. Valoarea de
înregistrare va fi tocmai cea înscrisă în factură, diminuată cu eventualele reduceri
acordate de furnizori (reduceri comerciale).
Evidenţa decontărilor cu furnizorii se ţine cu ajutorul contului 401
„Furnizori” pentru aprovizionarea de bunuri, lucrări executate sau servicii prestate
şi 404 „Furnizori de imobilizări”, pentru cumpărarea de imobilizări corporale sau
necorporale.
Contul 401 „Furnizori” este un cont de surse atrase din punct de vedere al
conţinutului economic, şi de pasiv după funcţia contabilă.
În creditul contului 401 „Furnizori” se înregistrează: valoarea la preţ de
cumpărare sau prestabilit a materiilor prime şi materialelor consumabile,
materialelor de natura obiectelor de inventar, precum şi diferenţele de preţ
nafavorabile aferente, în cazul în care evidenţa acestora se ţine la preţuri
prestabilite; valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe
cheltuieli, consumul de energie şi apă; valoarea lucrărilor executate sau a
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serviciilor prestate de terţi; valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au
fost evidenţiate anterior ca facturi nesosite; valoarea timbrelor fiscale şi poştale,
biletelor de tratament şi călătorie şi a altor valori achiziţionate; diferenţele
nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului
în valută; taxa pe valoare adăugată înscrisă de furnizor pe factura sa, şi care trebuie
plătită acestuia, odată cu celelalte elemente facturate .
În debitul contului 401 „Furnizori” se înregistrează: plăţile efectuate către
furnizori; diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii
externi; valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor
cu aceştia; valoarea sconturilor obţinute de la furnizori; sumele nete achitate
colaboratorilor şi impozitul reţinut .
La sfârşitul lunii, de regulă, contul 401 „Furnizori”, are sold creditor,
reprezentând datoria faţă de aceştia neachitată.
Timp estimat:
10 min

Test de autoevaluare nr. 2:

1. Care este principalul document pe baza căruia se înregistrează în contabilitate obligaţia
faţă de furnizori ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
2. Se achiziţionează materii prime de la un furnizor în valoare de 5.000 lei şi un program
informatic evaluat la 10.000 lei, achitate din numerar. Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor
economice.

3. Contabilitatea decontărilor cu clienţii
Activitatea productivă a unui agent economic se finalizează prin vânzarea
bunurilor, prestărilor de servicii sau a lucrărilor executate, ce se reflectă cel mai
adesea în contabilitate prin intermediul conturilor de clienţi şi asimilate. Grupa 41
„Clienţi şi conturi asimilate” cuprinde conturile necesare contabilităţii pentru
reflectarea relaţiilor de decontare cu clienţii, respectiv a creanţelor din operaţii
curente legate de vânzări de bunuri şi servicii, asimilate ciclului de exploatare a
întreprinderii.
Înregistrarea în contabilitate a acestor operaţii se face pe baza facturii, ca
document justificativ, şi este justificată de faptul că plata efectivă a contravalorii
bunurilor, lucrărilor sau serviciilor livrate sau primite are loc, de multe ori, ulterior
întocmirii facturii.
Înregistrarea creanţelor se face la valoarea nominală, în momentul apariţiei
lor. Dacă la un moment dat, apare situaţia în care clientul nu mai poate sau nu mai
vrea să-şi achite datoria integral, creanţa respectivă va fi separată într-un cont de
„Clienţi incerţi” şi va face obiectul constituirii de provizioane pentru deprecieri.
Livrarea produselor, prestarea serviciilor, executarea de lucrări în condiţiile
în care factura se întocmeşte cu întârziere se reprezintă prin contul „Clienţi –
facturi de întocmit”.
Dacă vânzarea de bunuri, servicii sau lucrări unui beneficiar se face pe
baza unei simple facturi în care se precizează termenul de plată, creanţa se reflectă
cu ajutorul contului 411 „Clienţi”. Contul 411 „Clienţi” face parte din clasa
conturilor de mijloace economice, subgrupa conturilor active în decontare din
punct de vedere al conţinutului economic şi de activ după funcţia contabilă.
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În debitul contului 411 „Clienţi” se înregistrează: valoarea la preţ de
vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrărilor efectuate şi
serviciilor prestate precum şi taxa pe valoare adăugată colectată aferentă; valoarea
bunurilor livrate sau serviciilor prestate evidenţiate anterior în contul „Clienţi –
facturi de întocmit”; valoarea avansurilor facturate clienţilor; diferenţele favorabile
de curs valutar aferente creanţelor în devize, la închiderea exerciţiului financiar.
În creditul contului 411 „Clienţi” se înregistrează: sumele încasate de la
clienţi în conturile de disponibilităţi bancare sau în numerar; diferenţele
nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în devize; valoarea cecurilor şi
efectelor comerciale acceptate; valoarea sconturilor acordate clienţilor; decontarea
avansurilor încasate de la clienţi.
Soldul contului reprezintă sumele datorate de client pentru produsele
livrate, serviciile şi lucrările executate.

Test de autoevaluare nr. 3:

Timp estimat:
10 min

1. Ce se înregistrează în debitul contului 411 „Clienţi”?
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
2. Ce se înregistrează în creditul contului 411 „Clienţi”?
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
3. Se vând produse finite în valoare de 10.000 lei şi TVA aferent. În vederea livrării
acestora, s-a primit de la clienţi un avans de 5.000 lei. Încasarea clienţilor se face în numerar. Să se
efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.

4. Contabilitatea decontărilor cu personalul
Pentru munca depusă, personalul întreprinderii primeşte remuneraţii sub
forma salariului, a adaosului la salarii şi prime. În teoria şi practica economică,
salariul ocupă un loc deosebit de important pentru că reprezintă remunerarea celui
mai activ factor de producţie – forţa de muncă.
Salariul a cunoscut numeroase schimbări în ceea ce priveşte mărimea,
însemnătatea şi formele de salarizare. Cu respectarea principiilor care
caracterizează legea salarizării, liberalizare, negociere, protecţie socială, fiecare
societate comercială îşi stabileşte prin contractul colectiv de muncă – propriul
sistem de salarizare (sistemul tarifar, sistemul de sporuri, formele de salarizare,
formele de premiere şi altele) în conformitate cu prevederile legale şi numai în
limita posibilităţilor financiare proprii.
Principiul fundamental al stabilirii salariului este acela al negocierilor între
reprezentanţii unităţii şi salariaţilor Fiecare persoană are dreptul la un salariu în
bani care nu este limitat, în natură sau mixt. Alte principii care caracterizează legea
salarizării se referă la liberalizarea salariilor şi la protecţia socială. Fac excepţie de
la principiul negocierii, salariile personalului unităţilor bugetare şi al regiilor
autonome care se stabilesc de către Guvern cu consultarea sindicatelor.
Remuneraţia pentru munca depusă se calculează lunar prin determinare
salariului brut individual, care se înscrie în statul de plată a salariilor. Înainte de a
85

BAZELE CONTABILITĂŢII I – Curs universitar ID
se face plata salariului în numerar sau prin transferul într-un cont personal la bancă,
din salariul brut se fac reţineri pentru impozitele pe salarii, CAS şi la fondul de
şomaj, pentru diverse datorii faţă de terţi (chirii, rate, împrumuturi etc.), precum şi
pentru sumele corespunzătoare avansurilor acordate personalului din salariu.
Ştatul de plată a salariilor este principalul document care consemnează şi
justifică efectuarea decontărilor derivate din muncă între întreprindere şi salariat.
Salariile în patrimoniul întreprinderii au un dublu caracter:
- exprimă obligaţia întreprinderii faţă de personal pentru plata muncii;
- reprezintă o cheltuială a activităţii de exploatare sau din alte activităţi.
Contabilitatea salariilor şi a decontării lor se realizează cu ajutorul contului
421 „Personal –remuneraţii datorate”. După conţinutul economic este un cont de
surse economice iar după funcţia contabilă este un cont de pasiv.
În creditul contului 421 „Personal –remuneraţii datorate” se înregistrează:
salariile şi alte drepturi cuvenite personalului;
În debitul contului 421 „Personal –remuneraţii datorate” se înregistrează:
reţinerile pentru avansul acordat din salariu; reţinerile privind impozitul pe salariu;
reţinerile pentru asigurări sociale, pentru fondul pentru ajutorul de şomaj (1%); alte
reţineri consimţite de salariaţi a fi plătite terţilor pentru cumpărări în rate, chirii,
rambursarea unor rate la împrumuturi; restul de plată din salariile cuvenite
personalului achitat în numerar; restul de plată cuvenit, achitat prin virarea în
conturi personale la bănci ale salariaţilor.
Soldul creditor reprezintă sumele datorate de întreprindere personalului
pentru salarii şi alte drepturi asimilate acestora (adaosuri, premii).
Salariile datorate sunt ţinute la dispoziţia salariaţilor, de regulă, trei zile.
Dacă în acest interval, din anumite motive, unii salariaţi nu se prezintă să-şi
încaseze salariul, suma salariilor neridicate este trecută, pentru a se deconta ştatul
de salarii şi a se realiza o mai uşoară urmărire, într-un cont distinct. În acest scop se
debitează contul 421 „Personal – remuneraţii datorate personalului” prin creditul
contului 426 „Drepturi de personal neridicate”. Acest procedeu se impune, deci,
pentru motivul că ştatele de plată în care majoritatea salariaţilor au semnat pentru
primirea salariilor trebuie decontate şi anexate la documentele contabile de
înregistrare a operaţiunilor, ele neputând să rămână în continuare asupra casierilor
plătitori. Ca atare, se extrag din ştatele de salarii poziţiile cu salariile neplătite,
înscriindu-se într-o listă a salariilor neridicate, document ce stă la baza înregistrării
acestor sume în contul 426 „Drepturi de personal neridicate”.
Contul 425 „Avansuri acordate personalului” reflectă salariile, ajutoarele
materiale şi alte drepturi acordate personalului sub formă de avans în cursul lunii.
Din punct de vedere al conţinutului economic este un cont de active circulante în
decontare (creanţe), iar din punct de vedere al funcţiei contabile este un cont de
activ.
În debitul contului 425 „Avansuri acordate personalului” se înregistrează:
avansurile plătite personalului conform contractelor de muncă; avansurile
neridicate.
În creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului” se înregistrează:
sumele reţinute pe ştatele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentând avansuri
acordate.
La sfârşitul lunii prezintă sold debitor, care reprezintă avansurile acordate
salariaţilor, dar care urmează să se balanseze la chenzina a II-a, deci în prima parte
a lunii următoare.
Contul 444 „Impozitul pe salarii” reflectă obligaţia unităţii patrimoniale
faţă de bugetul statului privind: impozitul calculat asupra salariilor, asupra
ajutoarelor materiale, stimulentelor, reţinute de la salariaţi; impozitul suplimentar
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suportat de unitate pe cheltuieli în situaţia depăşirii fondului de salarii admisibil.
Face parte din clasa conturilor de resurse şi anume de resurse atrase, cu funcţia
contabilă de pasiv.
În creditul contului 444 „Impozitul pe salarii” se înregistrează: sumele
datorate bugetului reprezentând impozit pe salarii reţinut din drepturile băneşti
cuvenite salariaţilor, potrivit legii; sumele reprezentând impozitul datorat de către
colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia.
În debitul contului 444 „Impozitul pe salarii” se înregistrează: sumele
virate la buget reprezentând impozit pe salarii şi alte drepturi similare; datorii
anulate.
La finele lunii, contul are sold creditor ce reprezintă sumele datorate
bugetului de stat.

Test de autoevaluare nr. 4:

Timp estimat:
10 min

1. Ce este ştatul de plată a salariilor?
…………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…………
2. Ce reflectă contul 425 „Avansuri acordate personalului” ?
…………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………….
3. Ce reflectă contul 444 „Impozitul pe salarii”?
………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….

5. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului
şi cu alte organisme publice
Intervenţia statului în domeniul economic are o deosebită importanţă.
Asigurarea veniturilor ce alimentează bugetul statului este o obligaţie a tuturor
agenţilor economici din ţară sau străinătate care îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul ţării noastre. Stabilirea obligaţiilor agenţilor economici la bugetul statului
se realizează prin acte normative ţinând cont de conjunctura economică, inflaţie,
productivitatea muncii, produsul intern brut etc. În cadrul decontărilor cu bugetul
statului şi fondurile speciale se cuprind: taxa pe valoare adăugată, impozitul pe
profit, impozitul pe salarii, subvenţiile de primit şi alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate.
Taxa pe valoarea adăugată
În structura conturilor de datorii şi creanţe pe termen scurt, un loc aparte îl
ocupă contul 442 „Taxa pe valoarea adăugată”, cu cele cinci conturi sintetice de
gradul II: 4423 „T.V.A de plată”; 4424 „T.V.A. de recuperat”; 4426 „T.V.A.
deductibilă”; 4427 „T.V.A. colectată” ; 4428 „T.V.A neexigibilă ”.
Prin conţinutul şi funcţia lor, aceste conturi asigură atât creanţele privind
T.V.A. asupra bugetului de stat, cât şi datoriile din T.V.A. Taxa pe valoare
adăugată este un impozit indirect general, unic, ce va fi plătit în mod fracţionat în
toate fazele circuitului economic, pentru a fi suportat de consumatorul final.
La nivelul fiecărui stadiu, agentul economic se află, de regulă, în situaţia de
a plăti T.V.A. la cumpărări (intrări) şi a datora T.V.A. la vânzări (ieşiri). De aceea,
diferenţa de decontat cu bugetul de stat se stabileşte ca diferenţă între T.V.A.
datorată şi T.V.A. de recuperat.
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&
Operaţii privind
T.V.A. deductibilă

În plan contabil, în concordanţă cu principiile de mai sus, se disting trei
categorii de operaţii pentru calcularea şi evidenţierea taxei pe valoarea adăugată.
Operaţii privind T.V.A. deductibilă
Este aferentă cumpărărilor de bunuri materiale, lucrări şi servicii. T.V.A.
aferentă, înscrisă în factura fiscală sau chitanţa fiscală se evidenţiază ca o creanţă
asupra bugetului de stat în debitul contului 4426 „T.V.A. deductibilă”.
Formula contabilă întocmită la intrarea (primirea) bunurilor, lucrărilor şi
serviciilor este:
%
Conturi de imobilizări
Stocuri şi cheltuieli
4426
„T.V.A. deductibilă”

&
Operaţii privind
T.V.A. colectată

&

401 „Furnizori”
sau, după caz,
404 ”Furnizori de imobilizări”
512 „Conturi curente la bănci”
531 „Casa”

Operaţii privind T.V.A. colectată
Aferentă vânzărilor de bunuri materiale, lucrări şi servicii. T.V.A. aferentă,
înscrisă în factura fiscală sau chitanţa fiscală se oglindeşte ca o datorie faţă de
bugetul de stat în creditul contului 4427 „T.V.A. colectată”.
Tipul de înregistrare este de forma:
411 ”Clienţi”
sau, după caz,
512 „Conturi curente
la bănci”

Operaţii privind
regularizarea T.V.A

=

=

%
Conturile de venituri din
vânzări de produse, mărfuri,
lucrări sau servicii
4427
„T.V.A. colectată”
Operaţii privind stabilirea şi regularizarea T.V.A. de plată sau de recuperat
de la bugetul de stat
În acest scop, periodic, de regulă lunar, se compară T.V.A. deductibilă, cu
T.V.A. colectată pentru a stabili diferenţa de plătit sau de recuperat de la bugetul
de stat.
Relaţiile de calcul sunt:
- pentru T.V.A. de plată:
T.V.A. de plată = T.V.A. colectată – T.V.A. deductibilă
- pentru T.V.A. de recuperat:
T.V.A. de recuperat = T.V.A. deductibilă – T.V.A. colectată
În plan contabil, se compară soldul creditor al contului 4427 „T.V.A.
colectată” cu soldul debitor al contului 4426 „T.V.A. deductibilă”.
Înregistrarea generală cu această ocazie este de forma:
- Când T.V.A. deductibilă este mai mică decât T.V.A. colectată:
4427 „T.V.A. deductibilă” =
%
4426 „T.V.A. deductibilă”
4423 „T.V.A. de plată”
şi la plată:
4423 „T.V.A. de plată”
=
5121 „Conturi la bănci în lei”
- Când T.V.A. deductibilă este mai mare decât T.V.A. colectată:
%
=
4426 „T.V.A. deductibilă”
4427 „T.V.A. colectată”
4424 „T.V.A. de recuperat”
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şi la încasare:
5121 „Conturi la bănci în lei” =

4424 „T.V.A. de recuperat”

sau la compensare cu T.V.A. de plată în perioada următoare:
4423 „T.V.A. de plată”

=

4424 „T.V.A de recuperat”

Test de autoevaluare nr. 5:

Timp estimat:
10 min

1. Care sunt operaţiile ce privesc TVA deductibilă?
……………………………………………………………………………………………………………
2. Care sunt operaţiile ce privesc TVA colectată?
……………………………………………………………………………………………………………
3. Care sunt operaţiile ce privesc stabilirea şi regularizarea T.V.A. de plată sau de recuperat de
la bugetul de stat ?
……………………………………………………………………………………………………………

Temă de control:
1. Se înregistrează avansurile acordate personalului pe luna în curs, în sumă de 1.500 lei. La
sfârşitul lunii, pe baza centralizatorului ştatelor de salarii, se contabilizează salariile brute datorate
personalului în sumă de 6.000 lei. Reţinerile din salarii sunt: contribuţia individuală pentru asigurări
sociale (CAS – 9,5%); contribuţia pentru constituirea fondului pentru ajutor de şomaj (1%); impozitul
pe salariu; avansuri acordate: 1.500 lei; sume datorate terţilor: 200 lei; contribuţia personalului pentru
asigurările de sănătate (6,5%). Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.
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TEMA 11
ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI
FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE TREZORERIE
Conţinut :
1. Delimitări şi structuri privind valorile de trezorerie
2. Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin
conturi la bănci
3. Contabilitatea operaţiilor băneşti efectuate prin casierie
Rezumat :
În acest capitol vom analiza, în general, mijloacele şi operaţiile de
trezorerie. Trezoreria cuprinde, în sens restrâns, disponibilităţile băneşti la bănci
şi în numerar, iar, în sens larg, se extinde la valorile mobiliare de plasament (de
exemplu acţiuni) care pot fi transformate prin vânzare în disponibilităţi băneşti. De
asemenea, în categoria mijloacelor de trezorerie sunt asimilate şi creditele pe
termen scurt contractate cu băncile pentru plăţi.

Obiective:
În acest capitol, studentul va trebui să-şi însuşească noţiuni referitoare la:
¾ conturi de trezorerie;
¾ operaţii de trezorerie;
¾ conturi curente la bănci;
¾ casa;
¾ viramente interne.

1. Delimitări şi structuri privind valorile de trezorerie

&
Definiţia operaţiilor de
trezorerie

&
Structura operaţiilor de
trezorerie

Operaţiile de trezorerie circumscriu ansamblul operaţiilor financiare şi
monetare pe care o unitate patrimonială le face pentru procurarea mijloacelor
băneşti necesare.
În structura trezoreriei şi a operaţiilor de trezorerie se cuprind următoarele:
titluri de plasament, cum sunt acţiunile şi obligaţiunile, alte titluri achiziţionate în
vederea revânzării pentru obţinerea de mijloace băneşti şi a unor venituri; efecte
comerciale primite şi repuse spre încasare sau scontare prin contul deschis la
bancă; disponibilităţi băneşti în lei şi devize; numerar în casieria unităţii în lei şi
devize; credite bancare pe termen scurt, credite externe şi alte categorii de credite
pe termen scurt.
Mijloacele băneşti sunt constituite din bani lichizi păstraţi în casieria
unităţii, bani în cont păstraţi la bănci sau din alte mijloace băneşti (carnete de
cecuri, efecte comerciale, alte valori, etc.). În funcţie de moneda în care se
formează disponibilităţile băneşti, se pot deţine bani în moneda naţională (lei) şi
bani în devize (valută), care se urmăresc distinct în contabilitate.
Mijloacele băneşti se obţin, în principal, în urma operaţiunilor de încasări a
unor drepturi de creanţă provenite din vânzarea mărfurilor, din prestări de servicii
şi executări de lucrări, din vânzarea unor titluri de valoare (acţiuni, obligaţiuni),
precum şi din alte operaţiuni.
Mijloacele de trezorerie obţinute pe această cale sunt utilizate pentru
efectuarea plăţilor pentru achiziţionarea de materiale, mărfuri, altor bunuri necesare
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întreprinderii, pentru plata salariilor, a impozitelor şi taxelor faţă de buget, pentru
rambursarea creditelor primite de la bănci, pentru cumpărarea de acţiuni sau
obligaţiuni şi altele.

Test de autoevaluare nr. 1:
1. Cum se definesc operaţiile de trezorerie?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
2. Care este structura operaţiilor de trezorerie?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi
efectuate prin conturi la bănci
Pentru o mai bună circulaţie a banilor, unităţile patrimoniale sunt interesate
să păstreze disponibilităţile lor băneşti la diferite bănci şi să efectueze operaţiile de
încasări şi plăţi în sistemul decontărilor fără numerar sau prin virament. Toate
operaţiile efectuate prin conturile de la bănci sunt consemnate de bancă în extrasul
de cont al acesteia, unde se înscriu încasările, plăţile şi soldul final.
Contul 5121 ”Conturi la bănci în lei” este un cont bifuncţional, cu
ajutorul lui se reflectă existenţa şi mişcarea disponibilităţilor în lei păstrate în
conturi la bănci, dar şi creditele acordate de bancă până la limita acoperirii plăţilor
angajate (limită de creditare).
Contul 5121 „Conturi la bănci în lei” îndeplineşte alternativ cele două
funcţii de activ sau de pasiv, astfel:
- dacă disponibilităţile existente în cont acoperă integral volumul plăţilor,
atunci contul funcţionează ca un cont de activ şi prezintă sold debitor,
fiind un cont de disponibilităţi băneşti;
- dacă disponibilităţile existente în cont nu acoperă nivelul plăţilor de
efectuat în acel moment, în baza contractului de credit bancar, banca
acordă un credit până la o limită stabilită. În aceasta situaţie contul 5121
„Conturi la bănci în lei”, funcţionează ca un cont de pasiv şi prezintă
sold creditor.
În debitul contului 512 „Conturi curente la bănci” se înregistrează: sumele
depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din carnetele cec cu
limită de sumă, din alte conturi bancare, din acreditive; valoarea subvenţiilor pentru
investiţii şi a subvenţiilor primite; suma creditelor bancare pe termen scurt şi lung
primite; sumele încasate de la clienţi; taxa pe valoare adăugată de recuperat,
încasată de la bugetul statului; sumele depuse ca aport în bani la capitalul social;
sumele încasate de la diverşi debitori; sumele încasate reprezentând redevenţe,
locaţii de gestiune şi chirii; venituri din diferenţele favorabile de curs valutar,
aferente disponibilităţilor la bancă în devize, la închiderea exerciţiului; sumele
încasate din donaţii.
În creditul contului 512 „Conturi curente la bănci” se înregistrează: sumele
ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie; suma creditelor pe
termen scurt şi lung, rambursate; suma dobânzilor plătite; cheltuieli ocazionate de
înfiinţarea societăţii; plăţile efectuate către furnizori; sumele achitate reprezentând
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contribuţia unităţii şi a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de
şomaj; sumele plătite la buget reprezentând impozitul pe profit; plata către buget a
taxei pe valoare adăugată datorată ; plata la bugetului de stat a impozitului pe
salarii, inclusiv a impozitului suplimentar datorat de unitate pentru depăşirea
fondului de salarii admisibil; plăţile pentru lichidarea obligaţiilor faţă de creditori
diverşi; valoarea serviciilor bancare plătite; diferenţele de curs valutar nefavorabile,
aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în devize la închiderea
exerciţiului;
Soldul debitor reprezintă disponibilul în lei şi valută existent în depozitul
de la bancă, iar soldul creditor exprimă valoarea creditului primit şi utilizat pentru
plăţi, nerambursat până la acea dată.
Timp estimat:
20 min

Test de autoevaluare nr. 2:

1. Ce se înregistrează în debitul contului 512 „Conturi curente la bănci” ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Se obţine de la bancă un credit bancar de 10.000 lei, rambursabil în 5 ani, cu o rată a
dobânzii de 20 % pe an. La scadenţă se achită prima rată a creditului şi dobânda aferentă. Să se
efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.

3. Contabilitatea operaţiilor băneşti efectuate prin casierie

&
Operaţiile de plăţi
şi încasări în
numerar

Operaţiile de plăţi şi încasări în numerar se caracterizează prin diversitate
şi frecvenţă, deşi nu au pondere însemnată în totalul mişcărilor de trezorerie.
Unităţile patrimoniale efectuează prin casieriile proprii, următoarele
operaţii principale: încasarea facturilor pentru livrări de produse, mărfuri,
materiale şi prestări de servicii, cu valoarea sub un anumit plafon, creanţe de la
debitori, garanţii, numerar ridicat din conturi de la bancă, etc.; plata facturilor
pentru mărfuri, materiale achiziţionate, respectiv lucrări şi servicii primite de la
terţi, salarii, premii, ajutoare materiale, dividende, avansuri spre decontare, etc.
Deşi principale operaţiuni se fac prin conturi curente la bănci, sunt
operaţiuni importante care presupun existenţa şi utilizarea banilor în numerar.
Pentru aceasta se organizează gestiunea casieriei întreprinderii. Casierul este
încredinţat să gestioneze şi să opereze cu mijloace băneşti, în lei sau valută – şi alte
valori, cum sunt mărcile poştale, timbre fiscale, abonamente de călătorie etc.
Operaţiile de trezorerie în numerar se fac pe baza următoarelor documente
justificative:
- cecul în numerar pentru preluarea banilor din contul de la bancă şi
depunerea în gestiunea casieriei;
- chitanţa de încasare pentru numerarul preluat de casier de la plătitor în
contul unor drepturi de creanţă, de exemplu din vânzarea unor mărfuri, prestări de
servicii, precum şi din restituirea de numerar din avansuri acordate şi neutilizate;
- foaia de vărsământ – chitanţă pentru depunerea numerarului din soldul
casieriei în contul curent de la bancă;
- ştatul de salarii, lista de plată , pentru salariile şi alte drepturi de personal
plătite în numerar salariaţilor.
Evidenţa operativă a casieriei este realizată cu ajutorul Registrului de casă în
care se înscriu zilnic operaţiunile de încasări şi plăţi.
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Contabilitatea numerarului şi a altor valori gestionate prin casierie se ţine cu
ajutorul a două conturi: 531 „Casa” şi 532 „Alte valori”. Contul 531 „Casa” are
rolul de a înregistra şi controla existenţa şi mişcarea numerarului în lei sau devize
gestionate prin casierie. După conţinutul economic face parte din clasa mijloacelor
de trezorerie, iar după funcţia contabilă este cont de activ.
Acest cont sintetic de gradul I conţine două conturi sintetice de gradul II:
5311 „Casa în lei” şi 5314 „Casa în valută”.
În debitul contului 531 „Casa” se înregistrează: ridicările de numerar de la
bancă; sumele încasate în numerar de la clienţi; sumele depuse în numerar ca aport
la capitalul social; sumele încasate în numerar de la diverşi debitori; sumele
restituite în numerar din avansuri de trezorerie, neutilizate; încasările în numerar
reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; valoarea mărfurilor vândute în
numerar; încasări din despăgubiri şi alte venituri din exploatare; diferenţele de curs
valutar favorabile, aferente disponibilităţilor în devize sau operaţiunilor efectuate în
numerar.
În creditul contului 531 „Casa” se înregistrează: depunerile de numerar la
bănci; plăţile efectuate pentru constituirea societăţii; plăţile efectuate către
furnizori; valoarea avansurilor acordate pentru livrări de bunuri, prestări de servicii
sau executări de lucrări; remuneraţiile achitate personalului; plăţile în numerar
către personal, reprezentând ajutoarele materiale şi protecţia socială; sumele
achitate personalului reprezentând participare la profit; avansurile acordate
personalului; sumele achitate, evidenţiate anterior ca drepturi de personal
neridicate; sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii;
sumele restituite în numerar către asociaţi; avansurile de trezorerie acordate în
numerar; plăţile privind redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii datorate; diferenţele
nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilităţilor sau operaţiilor efectuate în
numerar; valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor plătite în numerar, a
donaţiilor şi subvenţiilor acordate;
Soldul debitor al contului reprezintă numerarul existent în casierie.
Contabilitatea operaţiilor privind alte valori
În categoria altor valori sunt incluse: timbrele fiscale şi poştale, biletele de
tratament şi odihnă, tichetele şi biletele de călătorie, precum şi alte valori. Evidenţa
acestor valori se ţine cu ajutorul contului 532 „Alte valori”, cont cu funcţia
contabilă de activ.
Contul 532 „Alte valori” se detaliază pe conturi sintetice operaţionale de
gradul al doilea astfel: 5321 „Timbre fiscale şi poştale”, 5322 „Bilete de tratament
şi odihnă”, 5323 „Tichete şi bilete de călătorie” şi 5328 „Alte valori”.

Timp estimat:
20 min

Test de autoevaluare nr. 3:
1. Care sunt operaţiile principale de încasări şi plăţi în numerar?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Pe baza căror documente se fac operaţiile de trezorerie în numerar?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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3. Ce elemente sunt incluse în categoria „alte valori”?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Se încasează 1.500 lei de la un client din care se achită o taxă pentru schimbarea
statutului societăţii de 800 lei şi se acordă un avans de trezorerie de 500 lei pentru achitarea unui
furnizor. Se vând mărfuri prin magazinele proprii de 1.000 lei şi TVA aferent, iar din numerar se
achită salariaţilor 800 lei, reprezentând chenzinei a II-a. Să se efectueze analiza contabilă a
operaţiilor economice.

Tema de control
1. Se încasează în contul de la bancă 4.000 lei de la un client din care se achită o taxă
pentru schimbarea statutului societăţii de 1.000 lei şi se acordă un avans de trezorerie de 400 lei
pentru achitarea unui furnizor de la care s-au achiziţionat materiale consumabile în valoare de 200
lei şi TVA aferent. Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.
2. O societate comercială achiziţionează următoarele valori: timbre poştale în valoare de 50
lei; bilete de tratament şi odihnă în valoare de 160 lei; tichete de călătorie în valoare de 400 lei.
Furnizorul se achită din numerar. Se vând mărfuri prin magazinele proprii de 1.500 lei şi TVA
aferent. Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.
3. Se obţine de la bancă un credit bancar de 5.000 lei, rambursabil în 6 luni, cu o rată a
dobânzii de 30 % pe an. La sfârşitul lunii se achită rata creditului şi dobânda aferentă. Să se
efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice.
4. Se încasează un client căruia i s-au vândut mărfuri în valoare de 4.000 lei şi TVA aferent
din care se alimentează numerarul din casă cu 500 lei. Din acesta se achită dobânda aferentă unui
credit bancar pe termen lung de 100 lei şi rata creditului de 300 lei. Se achiziţionează materii
prime de la un furnizor în valoare de 600 lei şi TVA aferent, care se consumă în producţie şi se
obţin produse finite în valoare de 1.000 lei. Se înregistrează cheltuieli cu salariile de 2.000 lei,
care se achită salariaţilor. Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice
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TEMA 12
ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI
FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE CHELTUIELI
Conţinut:
1. Delimitări şi structuri privind cheltuielile
2. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare
3. Contabilitatea cheltuielilor financiare
4. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare
5. Contabilitatea decontării cheltuielilor
Rezumat:
În acest capitol sunt prezentate conturile de cheltuieli. Cheltuielile unităţii
patrimoniale reprezintă sumele plătite sau de plătit pentru consumul de materii
prime şi materiale, pentru lucrările executate şi serviciile prestate de terţi, plata
personalului şi a altor obligaţii legale sau contractuale, amortizarea
imobilizărilor, valoarea contabilă a activelor cedate, distruse sau dispărute,
precum şi provizioanele constituite pentru acoperirea deprecierilor reversibile
care afectează activele întreprinderii.

Obiective:
În acest capitol, studentul va trebui să-şi însuşească noţiuni referitoare la:
¾ cheltuieli: de exploatare; financiare; extraordinare;
¾ cheltuieli cu amortizările şi provizioanele;
¾ cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite.

1. Delimitări şi structuri privind cheltuielile
Cheltuielile sunt structurate pe feluri de cheltuieli, respectiv după conţinutul
lor economic, care constituie criteriul general de clasificare a acestora. Cheltuielile
delimitate pe feluri se grupează pe activităţile care le ocazionează. În organizarea
contabilităţii şi constituirea conturilor de cheltuieli se are în vedere următoarea
grupare a cheltuielilor pe activităţi:
♦ Cheltuieli din activitatea de exploatare (cheltuieli de exploatare). Sunt
cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţilor înscrise în obiectul de activitate al
întreprinderii legate de producţie, prestări de servicii şi operaţiuni comerciale în
cadrul acestora se cuprind: cheltuieli privind consumul de materii prime, materiale
consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, energie electrică, apă;
costul de achiziţie al animalelor şi păsărilor; costul mărfurilor vândute; cheltuieli cu
lucrările şi serviciile executate de terţi, cheltuieli poştale; cheltuieli cu impozitele,
taxele şi vărsămintele asimilate (impozit pe clădiri, taxa pentru folosirea
terenurilor, impozitul suplimentar pe salarii etc); cheltuieli cu personalul (salarii şi
alte drepturi de personal, asigurări şi protecţie socială, contribuţia unităţii la
ajutorul de şomaj, cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea profesională); alte
cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi alte cheltuieli).
♦ Cheltuieli din activitatea financiară (cheltuieli financiare), cuprind
următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli din creanţe legate de participaţii;
cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; cheltuieli din diferenţe de curs
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valutar; cheltuieli privind dobânzile; cheltuieli privind sconturile acordate; alte
cheltuieli financiare.
♦ Cheltuieli extraordinare reprezintă acele cheltuieli privind calamităţile
şi alte evenimente extraordinare care nu sunt legate de activitatea normală (curentă)
a unităţii patrimoniale.
♦ Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele, cuprind: amortizarea
imobilizărilor necorporale; amortizarea imobilizărilor corporale; provizioane
pentru riscuri şi cheltuieli; provizioane pentru deprecierea imobilizărilor;
provizioane pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie;
provizioane pentru deprecierea creanţelor; alte provizioane
♦ Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite
Conturile de cheltuieli se creditează la sfârşitul lunii, prin debitul contului
121 „Profit şi pierdere”.
În cursul lunii au sold debitor, iar la sfârşit de lună se balansează.
Timp estimat:
20 min

Test de autoevaluare nr. 1:

1. Grupaţi cheltuielile pe activităţi .
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Care sunt cheltuielile din activitatea de exploatare?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Care sunt cheltuielile din activitatea financiară ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare
Activitatea de exploatare cuprinde activităţile desfăşurate de agenţii
economici în vederea realizării obiectului său de activitate. Mărimea cheltuielilor
de exploatare diferă de la un agent la altul prin structura producţiei, gradul de
înzestrare cu mijloace de producţie, nivelul de pregătire al forţei de muncă.
Cheltuielile de exploatare deţin ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor ce
se înregistrează în contabilitatea operaţiilor economice.
Reflectarea în contabilitate a acestor cheltuieli diferă în funcţie de sistemul
de inventar, utilizat pentru organizarea contabilităţii stocurilor. Cheltuielile de
exploatare se înregistrează în contabilitate în conturile din clasa 6, grupele: 60
„Cheltuieli cu materii prime, materiale şi mărfuri”; 61 „Cheltuieli cu lucrările şi
serviciile executate de terţi”; 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi”; 63
„Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate”; 64 „Cheltuieli cu
personalul”; 65 „Alte cheltuieli de exploatare”.
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Contabilitatea cheltuielilor cu materiile prime
Se consideră materii prime acele bunuri destinate consumului producţiei,
care constituie substanţa produselor finite.
Cheltuielile cu materiile prime sunt formate din: preţul de înregistrare a
materiilor prime date în consum; preţul de înregistrare a materiilor prime constatate
lipsă la inventar; diferenţa de preţ aferentă materiilor prime date în consum sau
constatate lipsă la inventariere.
Contul de cheltuieli care ţine evidenţa materiilor prime date în consum ori
constatate lipsă la inventariere este contul 601 „Cheltuieli cu materiile prime”.
Contul 601 „Cheltuieli cu materiile prime”, este un cont de procese
economice, cu funcţia contabilă de activ, nu se dezvoltă în analitic decât facultativ.
Contabilitatea cheltuielilor cu materialele
Se consideră materiale consumabile acele materiale care se folosesc în
procesul de producţie alături de materiile prime şi care, de regulă, nu se regăsesc în
substanţa produsului finit. Evidenţa scoaterii acestora în consum se ţine cu ajutorul
contului 602 „Cheltuieli cu materiale consumabile”. Agenţii economici mari
detaliază acest cont în mai multe conturi sintetice de gradul II.
Contabilitatea cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de
inventar Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt
determinate de darea lor în folosinţă. Evidenţa obiectelor de inventar date în
folosinţă se înregistrează în contul 603 „Cheltuieli privind obiectele de inventar”,
cont de procese economice, cu funcţia contabilă de activ.
Contabilitatea cheltuielilor privind mărfurile
Mărfurile sunt reprezentate, în general, prin acele bunuri materiale
achiziţionate în scopul revânzării lor, fără a suferi transformări ulterioare.
Asemenea cheltuieli apar numai în unităţile care vând mărfuri cu ridicata sau cu
amănuntul. Contul 607 „Cheltuieli privind mărfurile” este un cont de activ, de
procese economice care nu prezintă sold final la sfârşitul perioadei de gestiune.
Contabilitatea cheltuielilor cu deplasările, detaşările şi transferările
Cele mai importante cheltuieli dina ceastă categorie se înregistrează cu:
deplasări în interes de serviciu; diurnă, cazare, transport; detaşări pe perioade
limitate de timp în interes de serviciu, pentru care se plătesc diurne, cazare,
transport; dreptul de transfer al persoanelor şi familiei în cazul celor mutaţi sau
transferaţi cu unitatea în altă localitate. Toate aceste drepturi ale personalului care
dau naştere la cheltuieli sunt reglementate prin acte normative atât în ceea ce
priveşte cuantumul lor, cât şi perioada de aplicare. Evidenţa acestui gen de
cheltuieli se ţine cu ajutorul contului 625 „Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi
transferări” .
Contabilitatea cheltuielilor cu remuneraţiile personalului
Cheltuielile cu remuneraţiile personalului sunt formate din salarii şi alte
drepturi cuvenite personalului pentru munca prestată. Ele se înregistrează în
contabilitate lunar, pe baza ştatelor de plată, la nivelul drepturilor salariale brute, cu
ajutorul contului 641 „Cheltuieli cu remuneraţiile personalului” care este un cont
de procese economice, din punct de vedere al conţinutului economic, cu funcţia
contabilă de activ.
Contabilitatea cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială
Cheltuielile privind asigurările şi protecţia socială fac parte din cheltuielile
patronale, pe care unităţile economice le calculează şi le datorează statului sau altor
organisme sociale. Ele fac obiectul contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi
protecţia socială”, cont de procese economice, din punct de vedere al conţinutului
economic, cu funcţia contabilă de activ, care se defalcă pe conturi de gradul II.
Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare
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Aceste cheltuieli au pondere mică în totalul cheltuielilor de exploatare şi se
referă la pierderi din creanţe suportate de unitate, pierderile din lichidarea
dobânzilor şi creanţelor şi alte cheltuieli de exploatare.

Timp estimat:
20 min

Test de autoevaluare nr. 2

1. Se înregistrează consumuri de materii prime de 1.000 lei şi materiale consumabile
de 2.000 lei. La inventariere se constată o lipsă la piese de schimb în valoare de 1.500 lei, care se
impută gestionarului la aceeaşi valoare şi TVA aferent. Să se efectueze analiza contabilă a
operaţiilor economice.

3. Contabilitatea cheltuielilor financiare
În categoria cheltuielilor financiare intră acele cheltuieli care sunt strict
legate de activitatea financiară a unităţii economice şi ea cuprinde: pierderi din
creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate;
cheltuieli din diferenţe de curs valutar; cheltuieli privind dobânzile; cheltuieli
privind sconturile acordate şi alte cheltuieli financiare.
Contabilitatea cheltuielilor financiare se realizează cu ajutorul unor conturi
sintetice de gradul I, ce fac parte gin grupa 66 „Cheltuieli financiare”.
Contabilitatea cheltuielilor din diferenţe de curs valutar
Consolidarea economiei de piaţă nu se poate realiza decât printr-o mare
frecvenţă a tranzacţiilor comerciale de import- export, la care participă agenţii
economici dintr-o ţară. Având în vedere instabilitatea pe plan mondial, cursurile
valutare ale valutei străine faşă de moneda ţării noastre fluctuează de regulă zilnic,
pot să apară diferenţe între cursul valutar la care s-a înregistrat import-exportul şi
cursul valutar la care se face decontarea acestuia.
În cazul în care cursul valutar de la data decontării unei creanţe în valută
este mai mic decât cursul valutar de la data efectuării înregistrării operaţiei de
export, diferenţa va reprezenta o pierdere de schimb valutar şi se va înregistra în
contul 665 ”Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”.
Contabilitatea cheltuielilor privind dobânzile
În scopul susţinerii activităţii productive pentru reînnoirea producţiei sau
dezvoltarea capacităţilor de producţie, agenţii economici apelează la surse
împrumutate şi datorii asimilate, care deţin o pondere relativ mare din categoria
capitalului străin. Din această categorie fac parte: împrumuturile din emisiuni de
obligaţiuni; credite bancare pe termen lung; datorii legate de participaţie; alte
împrumuturi şi datorii asimilate.
În această situaţie agentul economic beneficiar al împrumuturilor şi
veniturilor asimilate se va afla în postura de plătitor de dobânzi care, pentru el, vor
reprezenta cheltuială financiară reflectată cu ajutorul contului 666 „Cheltuieli
privind dobânzile”, cont de procese economice, din punct de vedere al conţinutului
economic, cu funcţia contabilă de activ.
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4. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare
Din grupa 67 “Cheltuieli extraordinare” face parte contul 671 “Cheltuieli
privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare”. Cu ajutorul acestui cont se
ţine evidenţa cheltuielilor extraordinare.
În debitul contului 671 “Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente
extraordinare” se înregistrează valoarea pierderilor din calamităţi, exproprieri de
active.

5. Contabilitatea decontării cheltuielilor
La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, conturile de venituri şi cheltuieli se
închid provizoriu prin rezultatul exerciţiului.
Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca
diferenţă între veniturile şi cheltuieli exerciţiului, indiferent de data încasării sau
plăţilor. Închiderea lunară a conturilor de cheltuieli are în vedere soldul acestora.
De obicei, conturile de cheltuieli se debitează cu sumele respective, dar apar
operaţii economice care presupun diminuarea, respectiv rectificarea cheltuielilor
colectate anterior. După diminuarea cheltuielilor cu acele cheltuieli care nu aparţin
perioadei curente se procedează la închiderea la sfârşit de perioadă a conturilor de
cheltuieli. Aceasta se face în două etape şi anume:
♦ În prima etapă se închid conturile de cheltuieli care concură la
determinarea rezultatului financiar brut, ce trebuie avută în vedere la calcului
impozitului pe profit:
121
„Profit şi pierdere”

=

%
60 „Cheltuieli cu materii prime, materiale şi mărfuri”
(conturile 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608)
61„Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi”
(conturile 611, 612, 613, 614)
62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi ”
(conturile 621 - 628)
63 „Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate”
(conturile 631, 635)
64 „Cheltuieli cu personalul” (conturile 641 - 645)
65 „Alte cheltuieli de exploatare”(conturile 654, 658)
66 „Cheltuieli financiare” (conturile 663 - 668)
67 „Cheltuieli extraordinare” (conturile 671)
68 „Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele”
(conturile 681, 686)

♦ În a doua etapă, după determinarea impozitului pe profit şi înregistrarea
acesteia ca o cheltuială, se închide contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”,
prin formula contabilă:
121
„Profit şi pierdere”

=

691
„Cheltuieli cu impozitul pe profit”

La finele perioadei, adică la finele lunii, după închiderea conturilor de
cheltuieli, acestea rămân fără sold.
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Temă de control
.
1. Se aduc ca aport 2.000 lei din care se acordă un avans de trezorerie din care se achită un
furnizor de la care s-au achiziţionat materiale consumabile de 4000 lei şi TVA aferent, care se dau în
consum, iar diferenţa de numerar se depune la casierie. Din numerarul rămas se achită o taxă pentru
schimbarea statutului societăţii de 200 lei şi se achiziţionează un program informatic de 800 lei.
Cu eforturi proprii se obţine un mijloc de transport în valoare de 15.000 lei care se amortizează
liniar în 10 ani, iar după 10 luni de folosinţă se vinde la un preţ de 14.5000 lei.
La inventariere se constată în plus materii prime de 500 lei; materiale consumabile de 1.000 lei
în minus care se impută gestionarului la valoarea de 1.200 lei, iar încasarea se face pe ştatele de plată
şi obiecte de inventar de 400 lei în minus, distruse din cauza unor calamităţi naturale. Se primeşte prin
donaţie un mijloc de transport în valoare de 5.000 lei, care se amortizează liniar în 10 ani.
Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice, să se regularizeze TVA-ul, să se
închidă conturile de venituri şi cheltuieli şi să se stabilească rezultatul financiar al exerciţiului.
2. Se înfiinţează o societate cu răspundere limitată la care se subscriu următoarele aporturi:
- o construcţie în valoare de 20.000 lei, care se amortizează liniar în 40 de ani, iar după 10 luni
de folosinţă se vinde la un preţ negociat de 18.000 lei şi TVA aferent, iar încasarea se face prin bancă.
Din numerar se achită o taxă pentru schimbarea statutului societăţii de 200 lei şi un impozit pe clădiri
de 500 lei.
- un mijloc de transport în valoare de 15.000 lei care se amortizează liniar în 10 ani, iar după
10 luni de folosinţă se dezmembrează, obţinându-se subansamble în valoare de 5.000 lei, care se vând
prin magazinele proprii.
- un program informatic în valoare de 2.000 lei, care se închiriază, obţinându-se o chirie lunară
în sumă de 200 lei.
- 2000 $ la cursul de 3,2 lei/$.
Aporturile se aduc astfel: construcţia, mijlocul de transport şi programul informatic la
scadenţă, iar aportul în valută cu întârziere, cursul fiind de 3,1 lei/$, iar, pentru întârziere se percepe o
penalizare de 50 lei.
Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice, să se regularizeze TVA-ul, să se
închidă conturile de venituri şi cheltuieli şi să se stabilească rezultatul financiar al exerciţiului.
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TEMA 13
ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI
FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE VENITURI
Conţinut:
1. Delimitări şi structuri privind veniturile
2. Contabilitatea veniturilor din activitatea de exploatare
3. Contabilitatea veniturilor financiare
4. Contabilitatea veniturilor extraordinare
5. Contabilitatea decontării veniturilor
Rezumat:
Veniturile unităţii patrimoniale reprezintă sume încasate sau valori de
încasat din livrări de bunuri, executări de lucrări, prestări de servicii, precum şi
din executarea unor obligaţii legale sau contractuale. De asemenea, ele cuprind
valorile aferente producţiei stocate, producţiei de imobilizări, cele provenite din
diminuarea sau anularea provizioanelor, precum şi din vânzarea activelor cedate.
Structurarea şi clasificarea veniturilor se face după aceleaşi criterii ce sunt
utilizate la clasificarea cheltuielilor, pentru a permite compararea şi determinarea
rezultatelor financiare pe activităţi.

Obiective:
În acest capitol, studentul va trebui să-şi însuşească noţiuni referitoare la:
¾ venituri: din exploatare; financiare; extraordinare.
¾ contul de profit şi pierdere ;
¾ decontarea veniturilor.

1. Delimitări şi structuri privind veniturile
Organizarea contabilităţii veniturilor are în vedere gruparea acestora pe
categorii de venituri, astfel: venituri din activitatea de exploatare; veniturile din
activitatea financiară; venituri extraordinare; venituri din diminuarea sau anularea
provizioanelor.
♦ Veniturile din activitatea de exploatare (venituri din exploatare),
cuprind următoarele feluri de venituri: venituri din vânzarea produselor; venituri
din executarea de lucrări şi servicii prestate; venituri din vânzarea mărfurilor;
venituri din producţia stocată; venituri din producţia de imobilizări; venituri din
subvenţii de exploatare, care reprezintă subvenţii primite pentru acoperirea
diferenţelor de preţ; alte venituri din exploatarea curentă cuprinzând venituri din
creanţe recuperate; alte venituri din exploatare.
♦ Veniturile din activitatea financiară (venituri financiare), încadrează
următoarele feluri de venituri: venituri din participaţii (încasarea dividendelor
pentru titluri de participare la capitalul altor societăţi); venituri din alte imobilizări
financiare (care cuprind dividendele sau dobânzile încasate din activităţi de
portofoliu); venituri din creanţe imobilizate (dobânzi la împrumut acordate pe
termen lung altor societăţi sau persoane ); venituri din titluri de plasament (rezultă
din operaţiuni de cumpărare şi revânzare de acţiuni şi obligaţiuni); venituri din
sconturi obţinute; venituri din diferenţe de curs valutar; alte venituri financiare.
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♦ Veniturile extraordinare sunt acele venituri nelegate de activitatea
normală (curentă) a unităţii patrimoniale
♦ Venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor
Aceste venituri se înregistrează la grupa de venituri din exploatare, venituri
financiare sau excepţionale în cazul în care nu se mai justifică menţinerea
provizioanelor constituite.
Contabilitatea veniturilor se realizează cu ajutorul unor conturi sintetice de
gradul I şi II ce fac parte din următoarele grupe ale clasei 7 „Conturi de venituri”,
care au funcţia contabilă de pasiv, cu excepţia contului 711 „Variaţia stocurilor”
care este un cont bifuncţional.
Conturile de venituri nu se încadrează în categoria conturilor bilanţiere
deoarece nu prezintă sold la sfârşitul exerciţiului. Ele funcţionează după regulile
conturilor de pasiv, cu excepţia 711 „Variaţia stocurilor ” şi anume:
- se creditează în cursul lunii pe măsura înregistrării veniturilor obţinute;
- se debitează la sfârşitul lunii, la închiderea conturilor de venituri prin
creditul contului 121 „Profit şi pierdere”.
Timp estimat:
20 min

Test de autoevaluare nr. 1:

1. Grupaţi veniturile pe categorii de venituri .
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Care sunt veniturile din activitatea de exploatare?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Contabilitatea veniturilor din activitatea de exploatare
Cea mai importantă parte a veniturilor unei unităţi patrimoniale provin din
activitatea de exploatare, adică din acel domeniu de activitate care constituie
obiectul principal al funcţionării sale , precum şi din alte activităţi legate indirect de
profilul principal de activitate.
Evidenţa veniturilor din activitatea de exploatare se realizează cu ajutorul
conturilor din următoarele grupe de conturi: 70 „Cifra de afaceri”; 71 „Variaţia
stocurilor”; 72 „Venituri din producţia de imobilizări”; 74 „Venituri din subvenţii
de exploatare”; 75 „Alte venituri din exploatare”.
Din cadrul acestor venituri mai fac parte şi conturile sintetice operaţionale
de gardul II ale contului 781 „Venituri din provizioane privind activitatea de
exploatare”. Veniturile din vânzări de produse, mărfuri, servicii prestate şi lucrări
executate, din studii şi cercetări, din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii şi din
alte activităţi se consideră venituri generate de activitatea de bază, ele fiind legate
direct sau indirect de profilul principal de activitate al agenţilor economici.
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Aceste venituri se înregistrează în contabilitate atunci când apare
documentul justificativ ce atestă transferul de proprietate a bunurilor respective
asupra clienţilor.
Contabilitatea veniturilor din vânzarea produselor finite
Produsele finite sunt acele bunuri materiale care au parcurs în întregime
toate fazele procesului de fabricaţie şi nu mai necesită prelucrări ulterioare.
Veniturile din vânzările de produse finite se compun din preţul de vânzare
negociabil al acestora fără TVA. Vânzarea de produse se face pe bază de factură a
cărei decontare are loc ulterior prin conturile bancare ori prin încasarea în numerar.
Contabilitatea veniturilor din vânzarea produselor finite se realizează cu
ajutorul contului 701 „Venituri din vânzarea produselor finite”, principalul cont
de venituri, deoarece cele mai multe unităţi patrimoniale obţin cele mai multe
venituri din vânzarea produselor finite. Este un cont de procese economice cu
funcţia contabilă de pasiv.
Contabilitatea veniturilor din vânzarea mărfurilor
Mărfurile sunt reprezentate în general prin acele bunuri materiale
achiziţionate de o unitate patrimonială în scopul revânzării lor, fără a suferi
transformări.
Vânzările de mărfuri se întâlnesc la unităţile cu profil comercial, dar şi la
alte unităţi cu alt profil decât cel comercial, care dispun de depozite pentru mărfuri
cu ridicata sau de unităţi de desfacere cu amănuntul a mărfurilor.
În funcţie de natura vânzărilor de mărfuri, acestea pot fi: vânzări de mărfuri
cu ridicata, care se referă la livrările de mărfuri către clienţi în partizi mari; vânzări
de mărfuri cu amănuntul, care se referă la desfacerea de mărfuri către populaţie.
Indiferent de natura vânzărilor, acestea fac obiectul contului 707 „Venituri
din vânzarea mărfurilor”.
Contabilitatea variaţiei stocurilor
Sistemul de contabilitate aplicat de agenţii economici consideră producţia
stocată ca fiind formată din variaţia stocurilor de produse fabricate şi comenzi în
curs de execuţie la finele perioadei faţă de cale de la începutul perioadei.
În contabilitate, pentru urmărirea stocurilor de produse fabricate şi
comenzile în curs de execuţie, se foloseşte contul 711 „Variaţia stocurilor”. Acest
cont este folosit numai de agenţii economici care obţin producţie depozitabilă sau
producţie nedepozitabilă în curs de execuţie.
Funcţionează diferit de celelalte conturi de venituri, el influenţând rezultatul
exerciţiului prin soldul său debitor sau creditor, pe când în cazul celorlalte conturi
asupra rezultatelor exerciţiului se trec rulajele creditoare ale acestora. Contul 711
„Variaţia stocurilor” din punct de vedere al funcţiei contabile este un cont
bifuncţional.
Contabilitatea veniturilor din producţia de imobilizări necorporale
Veniturile din producţia de imobilizări necorporale sunt formate din costul
de producţie al imobilizărilor necorporale realizate în regie proprie şi din
cheltuielile efectuate de unitate cu punerea în funcţiune a unor imobilizări
necorporale procurate de la terţi.
În categoria imobilizărilor necorporale sunt cuprinse: lucrări pentru
constituirea de unităţi de cercetare şi dezvoltare, concesiuni, brevete şi alte drepturi
şi valori similare, programe informatice, etc. Contabilitatea acestor venituri se
realizează cu ajutorul contului 721 „Venituri din producţia de imobilizări
necorporale”, cont de procese economice cu funcţia contabilă de pasiv.
Contabilitatea veniturilor din producţia de imobilizări corporale
În categoria veniturilor din producţia de imobilizări corporale se cuprind:
mijloacele fixe obţinute din producţia proprie; lucrările de punere în funcţiune a
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mijloacelor fixe procurate de la terţi; amenajările de terenuri realizate în regie
proprie. Contabilitatea acestor venituri se realizează cu ajutorul contului 722
„Venituri din producţia de imobilizări corporale”, cont de procese economice cu
funcţia contabilă de pasiv.
Contabilitatea altor venituri din exploatare
Pentru reflectarea acestor venituri din exploatare se foloseşte contul 758
„Alte venituri din exploatare”. În această categorie sunt incluse: venituri provenite
din despăgubiri, amenzi şi penalităţi; venituri din donaţii şi subvenţii primite ;
venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital; venituri din subvenţii
pentru investiţii; alte venituri din exploatare.

Test de autoevaluare nr. 2:
Timp estimat:
20 min

1. Se înregistrează venituri din vânzarea produselor finite de 1.400 lei şi TVA aferent. Cu
eforturi proprii se obţine un program informatic la un cost de producţie de 800 lei şi o construcţie la
un cost de producţie de 40.000 lei. După 6 luni de utilizare se vinde programul informatic la un preţ
de 500 lei, (amortizarea calculată pe perioada de folosire este de 125 lei). Să se efectueze analiza
contabilă a operaţiilor economice.

3. Contabilitatea veniturilor financiare
În categoria veniturilor financiare se include venituri care sunt strict
legate de activitatea financiară a unităţii. Veniturile financiare sunt corelate cu
cheltuielile financiare în sensul că elementelor de venituri financiare le corespund
elemente de cheltuieli financiare, ambele fiind generate, de regulă, de aceleaşi
aparate economice.
La nivelul unui agent economic se vehiculează, în general, următoarele
venituri financiare: venituri din imobilizări financiare; venituri din investiţii
financiare pe termen scurt; venituri din creanţe imobilizate; venituri din diferenţe
de curs valutar; venituri din investiţii financiare cedate; venituri din dobânzi;
venituri din sconturi obţinute; alte venituri financiare.
Pentru evidenţierea acestor venituri, în contabilitate se folosesc conturile
din grupa 76 „Venituri financiare”.
Venituri din imobilizări financiare
Cu ajutorul contului 761 “Venituri din imobilizări financiare” se ţine
evidenţa veniturilor din imobilizări financiare (titluri de participare, interese de
participare şi alte titluri imobilizate).
Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
Pentru reflectarea veniturilor din investiţii financiare pe termen scurt se
foloseşte contul 762 “Venituri din investiţii financiare pe termen scurt“
Venituri din diferenţe de curs valutar
Pe parcursul derulării unei activităţi de import –export, cursul monedei
naţionale poate fi fluctuant. Pentru decontarea unor operaţii economice de import –
export înregistrate în contabilitate în valută sau lichidarea unor creanţe în valută,
cât şi în cazul disponibilităţilor în valută apar cazuri de diferenţe favorabile de curs
valutar. Este cazul decontării unor datorii contractate în valută al căror curs valutar
de la data plăţii este mai mic decât cursul valutar de la data apariţiei şi înregistrării
în contabilitate a operaţiei de plată. Asemenea diferenţe favorabile de curs valutar

104

BAZELE CONTABILITĂŢII I – Curs universitar ID
reprezintă venituri financiare şi se înregistrează în contul 765 „Venituri din
diferenţe de curs valutar”.
Contabilitatea veniturilor din dobânzi
Dacă agenţii economici acordă împrumuturi altor persoane fizice sau
juridice beneficiază de dobânzi ce se consideră venituri financiare. De asemenea,
agenţii economici obţin venituri financiare din dobânzile cuvenite pentru
disponibilităţile din conturile bancare (inclusiv pentru cele de investiţii). Pentru
contabilizarea acestor dobânzi de această natură se folosesc conturile 765
„Venituri din dobânzi”, cont de procese economice cu funcţia contabilă de pasiv.
Contabilitatea veniturilor din sconturi obţinute
În activitatea de decontare între agenţii economici privind bunurile livrate,
lucrările executate şi serviciile prestate, aceştia pot intra în posesia mijloacelor
băneşti mai repede decât scadenţa stabilită sau pot plăti mai repede unele datorii.
Atunci când un agent economic încasează o creanţă mai repede decât termenul
stabilit, el va acorda un scont clienţilor, care se va considera a cheltuială financiară.
Agentul economic care va plăti suma respectivă înainte de termenul stabilit va
beneficia de un scont care se va considera venit financiar.
Contabilitatea veniturilor din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi
creditori se realizează cu ajutorul contului 767 „Venituri din sconturi obţinute”.
Contabilitatea altor venituri financiare
Se consideră alte venituri financiare acele venituri financiare care nu se pot
înregistra la conturile corespunzătoare din grupa 76 „Venituri financiare”. Ele se
înregistrează în contul 768 „Alte venituri financiare”.

4. Contabilitatea veniturilor extraordinare
Veniturile extraordinare nu sunt legate de activitatea de exploatare sau cea
financiară, cuprinzând acele venituri rezultate din compensaţiile primite pentru
cheltuieli sau pierderi din calamităţi sau alte evenimente extraordinare.
Contabilitatea acestor venituri se realizează cu ajutorul contului 771 „Venituri din
subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare”.

5. Contabilitatea decontării veniturilor
Pentru determinarea rezultatului exerciţiului lunar, conturile de venituri ca
şi cele de cheltuieli se închid provizoriu. Principiul necompensării impune ca
veniturile perioadei să nu poată fi compensate cu cheltuielile perioadei, prin
înregistrări contabile de debitare a conturilor de venituri şi creditare a conturilor de
cheltuieli.
În consecinţă, închiderea conturilor de venituri se face numai prin folosirea
contului 121 „Profit şi pierdere” la sfârşitul fiecărei luni. Distingem două categorii
de decontare a veniturilor şi anume: decontarea veniturilor din producţia stocată;
decontarea celorlalte venituri.
La sfârşitul lunii contul 711 „Variaţia stocurilor” poate avea sold creditor
sau debitor.
Soldul creditor al acestui cont reprezintă veniturile obţinute din creşterea
stocurilor de produse fabricate şi comenzi în curs de execuţie la sfârşitul perioadei
faţă de începutul perioadei şi se închide prin înregistrarea contabilă:
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711
„ Variaţia stocurilor”

=

121
„Profit şi pierdere”

Soldul debitor al contului 711 „ Variaţia stocurilor” reprezintă o diminuare a
veniturilor curente datorate descreşterii stocurilor de produse fabricate şi comenzi
în curs de execuţie la sfârşitul perioadei faţă de începutul perioadei şi se închide
prin înregistrarea contabilă în roşu:
711
„ Variaţia stocurilor ”

=

121
„Profit şi pierdere”

Sau se mai poate înregistra în negru:
121
„Profit şi pierdere”

=

711
„ Variaţia stocurilor ”

dar, prin aceasta se denaturează rulajul contului 121 „Profit şi pierdere”.
În ce priveşte decontarea celorlalte venituri ale perioadei curente, la sfârşitul
fiecărei luni soldul creditor al conturilor de venituri se închide prin înregistrarea
contabilă:
%
=
121
„Venituri din vânzări
„Profit şi pierdere”
de produse „(mărfuri, servicii
prestate şi din alte activităţi,
cont 701-708)
„Venituri din producţia de
imobilizări” (cont 721-722)
„Venituri din subvenţii de
exploatare” (cont 741)
„Alte venituri din exploatare”
(cont 754- 758)
„Venituri financiare”
(cont 761- 768)
„Venituri din provizioane”
(cont 781, 786)
De remarcat este faptul că după această înregistrare contabilă la finele lunii,
conturile de venituri rămân fără sold.
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Temă de control:
1. Se înfiinţează o societate cu răspundere limitate la care se subscriu următoarele aporturi:
1.000 lei în numerar, o construcţie în valoare de 26.0000 lei, 1000 $ la cursul de 3 lei/$.
Aporturile se aduc astfel : la scadenţă aportul în numerar şi construcţia care se amortizează
liniar în 40 de ani, iar cu întârziere aportul în valută, cursul fiind de 3,1 lei /$. Pentru întârziere se
penalizează asociatul cu 40 lei, acest debit depunându-se la casierie. Cu eforturi proprii se obţine un
program informatic în valoare de 1.000 lei, care, după 8 luni de folosinţă se vinde la valoarea de 900
lei. Se obţin produse finite de 2.000 lei, care se vând la clienţi. Din suma încasată se achită un furnizor
de la care s-au achiziţionat obiecte de inventar în valoare de 1.000 lei şi TVA aferent, care se dau în
consum. Se constată la inventariere în pus un utilaj în valoare de 2.000 lei, care se amortizează liniar în
20 de ani şi în minus materii prime din cauza unor calamităţi naturale în valoare de 500 lei. Se
primeşte un credit bancar în valoare de 15.000 lei, rambursabil în 10 ani, cu dobândă de 20 % pe an.
La sfârşitul lunii se achită rata creditului şi dobânda lunară aferentă.
Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice, să se regularizeze TVA-ul, să se
închidă conturile de venituri şi cheltuieli şi să se stabilească rezultatul financiar al exerciţiului.
2. Se înfiinţează o societate cu răspundere limitată, la care se subscriu următoarele aporturi:
2.000 lei în numerar, un utilaj în valoare de 6.000 lei, 3.500 lei, care se depun la bancă. Aporturile se
aduc la scadenţă, iar din numerar se achită o taxă pentru schimbarea statutului societăţii de 200 lei, iar
500 lei se acordă ca avans spre decontare pentru a se achita un furnizor de la care s-au achiziţionat
materii prime care se dau în consum, iar diferenţa se depune la bancă. Utilajul se amortizează liniar în
10 ani, iar după 9 luni de folosinţă se vinde la un preţ negociat de 7.000 lei şi TVA aferent, încasarea
se face prin bancă. Se obţine o subvenţie pentru investiţii de 20.000 lei din care se achiziţionează o
construcţie în valoare de 15.000 lei şi TVA aferent, care se amortizează liniar în 30 de ani. La
inventariere se constată în minus obiecte de inventar în valoare de 1.000 lei care se impută
gestionarului la valoarea de 1.100 lei, iar încasarea se face pe ştatele de plată. Se primeşte cu titlu
gratuit un mijloc de transport în valoare de 100.000.000 lei, care se amortizează liniar în 10 ani.
Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice, să se regularizeze TVA-ul, să se
închidă conturile de venituri şi cheltuieli şi să se stabilească rezultatul financiar al exerciţiului.
3. Se obţine cu eforturi proprii o construcţie în valoare de 40.000 lei, care se amortizează liniar
în 40 de ani, iar după 6 luni de folosinţă se reevaluează la valoarea actuală de 41.000 lei, care se vinde
după 10 luni la un preţ negociat de 48.000 lei, iar încasarea se face prin bancă. Din suma încasată se
alimentează numerarul din casierie cu 2.000 lei, din care se acordă un avans spre decontare de 1.000
lei, din care se achită un furnizor de la care s-au achiziţionat materiale consumabile de 500 lei şi TVA
aferent, iar suma nejustificată se depune în casierie. Se primeşte un credit bancar în sumă de 10.000
lei, cu o dobândă de 20% pe an, rambursabil în 5 ani, achitându-se lunar dobânda, iar rata creditului, în
prima lună, se trece la restanţă.
Se aduc ca aport 2.000 lei în numerar din care se achită o taxă pentru schimbarea statutului
societăţii de 3.00 lei şi se achiziţionează un program informatic în valoare de 1.000 lei care se scoate
din gestiune după 10 luni de folosinţă. La inventariere se constată în plus un instrument de măsură şi
control în valoare de 1.000 lei şi în minus materiale consumabile în valoare de 2.000 lei, care se
impută gestionarului la valoarea de 2.200 lei, iar reţinerea debitului se face pe ştatele de salarii.
Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor economice, să se regularizeze TVA-ul, să se
închidă conturile de venituri şi cheltuieli şi să se stabilească rezultatul financiar al exerciţiului.
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