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Din activitatea CECCAR

Federaţia	Internaţională	a	Contabililor	(IFAC)	a	organizat	la	Toronto,	în	perioada	11-14	martie	2014,	
şe	dinţa	Consiliului	pentru	Standarde	Internaţionale	de	Contabilitate	pentru	Sectorul	Public	(IPSASB)	al	IFAC,	
la	care	CECCAR	a	participat	prin	intermediul	reprezentantului	său	în	acest	consiliu.

Prima	zi	a	şedinţei	a	fost	dedicată,	în	cea	mai	mare	parte,	aspectelor	legate	de	guvernare	şi	de	strategia	
şi	planul	de	activitate	actuale	ale	IPSASB,	precum	şi	progreselor	înregistrate	în	cadrul	proiectelor	curente	
ale	IPSASB	şi	evoluţiilor	altor	probleme	de	interes	major,	cum	ar	fi	Standardele	Europene	de	Conta	bilitate	
pentru	Sectorul	Public	(EPSAS).

Pe	parcursul	următoarelor	două	zile,	discuţiile	au	fost	centrate	în	special	pe	cadrul	general	conceptual	
şi	pe	finalizarea	acestui	proiect	deosebit	de	important,	în	timp	ce	ultima	zi	a	dezbaterilor	a	fost	destinată	
proiectelor	IPSASB	referitoare	la	entităţile	economice	de	stat,	instrumentele	financiare	din	sectorul	public	
şi	beneficiile	sociale.

Şedinţa Consiliului pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate pentru Sectorul Public al IFAC

11-14 martie 2014, Toronto, Canada

Reprezentantul	CECCAR	în	cadrul	Comitetului	pentru	Practici	Mici	şi	Mijlocii	(PMM)	al	IFAC	a	
par	ti	cipat,	în	perioada	13-14	martie	2014,	la	prima	şedinţă	din	anul	2014	a	acestui	comitet,	organizată	de	
Federaţia	Internaţională	a	Contabililor	la	New	York.

Principalele	subiecte	de	discuţie	au	vizat	strategia	şi	planul	de	activitate	ale	Comitetului	PMM	pentru	
anul	2014,	lansarea	noii	reţele	de	informare	de	pe	site-ul	IFAC	şi	elaborarea	unor	posibile	articole	de-
dicate	PMM-urilor	care	să	fie	incluse	în	această	reţea,	contribuţiile	Comitetului	PMM	la	activitatea	altor	
structuri	ale	IFAC	(în	special	Consiliul	pentru	Standarde	Internaţionale	de	Audit	şi	Certificare	(IAASB)	
şi	Consiliul	pentru	Standarde	 Internaţionale	de	Etică	pentru	Contabili	 (IESBA))	 şi	 stadiul	proiectelor	
actuale	axate	pe	elaborarea	de	îndrumări	de	implementare,	asistenţă	de	afaceri	şi	politică	publică	şi	re-
glementări.

Şedinţa Comitetului pentru Practici 
Mici şi Mijlocii al IFAC

13-14 martie 2014, New York, SUA
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Percepţia studenţilor asupra imaginii 
profesiei contabile în România
Nadia ALBU,	prof.	univ.	dr.
ASE	Bucureşti
Ionelia Alexandra FELDIOREANU,	drd.
Raluca-Elena DRUG,	ec.
Oana Alexandra FLOREA,	ec.
Raluca Gabriela GHERGHE,	ec.
Dana GHIŢESCU,	ec.

The Way in Which the Romanian Accounting Profession is Perceived by Students

The image of the accounting profession in the social context is highly important, as it 
impacts on the social place and role of professionals, as well as on the professional 
attractiveness. The aim of this paper is to investigate the way in which students who 
have a Master in Accounting perceive our profession and its attractiveness as well their 
perspectives on the employment market. The conclusions of this survey may interest the 
members of the profession who can grasp the way in which the Romanian accounting 
profession is perceived, as well as students and the academic environment.

Key terms: accounting profession, stereotype, skills, the profession’s image, students’ 
perception on our profession

ABSTRACT

Ü	 Introducere
Imaginea	profesiei	contabile	în	societate	este	

foarte	importantă,	afectând	poziţia	socială	şi	rolul	
profesioniştilor,	dar	şi	atractivitatea	profesiei.	În	
acest	context	există	un	interes	ridicat	pentru	înţele-
gerea	imaginii	pe	care	o	au	despre	profesie	cei	care	
intenţionează	să	devină	membri,	în	special	studenţii	
care	s-au	specializat	în	contabilitate	în	timpul	studii-
lor.	Lucrările	existente	la	nivel	internaţional	(Cory,	
1992;	Andon	et	al.,	2010)	arată	că	imaginea	despre	
o	anumită	profesie	influenţează	atitudinea	tinerilor	
faţă	de	aceasta.	Mai	mult	decât	atât,	se	subliniază	că	
o	imagine	cu	multe	conotaţii	negative	poate	să	con-
ducă	la	scăderea	numărului	şi	deteriorarea	calităţii	
celor	care	doresc	să	intre	în	profesie.

Imaginea	profesiei	contabile	este	deseori	carac-
te	rizată	prin	intermediul	stereotipului	ţiitor de conturi	
(engl.,	bookkeeper)	sau	al	celui	de	socotitor	(engl.,	
bean counter)	(Carnegie	&	Napier,	2010),	stereotip	
care	cu	anumite	nuanţe	este	dominant	şi	în	România	

(Albu,	2012).	Unii	autori	(Marriott	&	Marriott,	2003;	
McDowall	&	Jackling,	2010)	au	investigat	măsura	
în	care	expunerea	studenţilor	la	cursuri	de	contabili-
tate	îmbunătăţeşte	imaginea	acestora	asupra	profe-
siei.	În	timp	ce	aceste	studii	realizate	în	contextul	
ţărilor	dezvoltate	arată	că	studenţii	nu	îşi	îmbunătă-
ţesc	în	timp	imaginea	asupra	profesiei,	din	cercetările	
în	ţările	emergente	reiese	că	profesia	contabilă	este	
percepută	ca	oferind	oportunităţi	şi	beneficii	mem-
brilor	săi	(Albu	et	al.,	2011).

Scopul	acestui	articol	este	să	investigheze	per-
cepţia	studenţilor	care	au	urmat	un	program	de	mas-
ter	în	contabilitate	asupra	imaginii	profesiei	şi	asupra	
atractivităţii	acesteia	şi	a	perspectivelor	pe	piaţa	for-
ţei	de	muncă.	Rezultatele	studiului	sunt	de	interes	
atât	pentru	membrii	profesiei,	pentru	a	înţelege	mo-
dul	în	care	aceasta	este	percepută	în	România,	cât	şi	
pentru	studenţi	şi	mediul	academic.

Prima	parte	cuprinde	recenzia	literaturii	de	spe-
cialitate,	aducând	în	discuţie	rolul	profesiei	contabile	
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şi	evoluţia	în	timp	a	percepţiei	asupra	acesteia.	A	doua	
parte	descrie	metodologia	cercetării,	urmată	de	pre-
zentarea	rezultatelor	studiului	empiric.	În	final,	vom	
reda	o	serie	de	concluzii	formulate	pe	baza	rezul	ta-
telor	obţinute.

Ü	Trecerea în revistă a literaturii
 de specialitate
La	nivel	internaţional	există	numeroase	studii	

care	investighează	imaginea	profesiei	contabile	şi	
implicaţiile	pentru	mediul	academic	şi	pentru	or-
ganismele	profesionale.	Autorii	acestor	studii	sunt	
preocupaţi	de	modul	în	care	se	formează	identitatea	
profesională	a	contabililor	şi	cum	evoluează	aceas-
ta	în	timp.	De	asemenea,	studiile	investighează	nu-
anţele	ataşate	imaginii	profesionistului	contabil	şi	
discută	aspectele	pozitive	şi	negative	care	rezultă	
dintr-o	anumită	percepţie	socială.

De	exemplu,	Carnegie	&	Napier	(2010)	identi-
fică	două	stereotipuri	asociate	imaginii	contabilului,	
unul	tradiţional	(de	socotitor)	şi	unul	modern	(de	
partener	de	afaceri).	Fiecare	dintre	aceste	stereoti-
puri	are	atribute	pozitive	şi	negative,	care	pot	afecta	
atractivitatea	profesiei	pentru	studenţi.	Stereotipul	
tradiţional	are	ca	aspecte	pozitive	onestitatea,	etica,	
munca,	însă	caracteristicile	negative	ţin	de	latura	de	
repetitivitate	a	muncii,	de	lucrul	cu	regulile	stricte	
şi	cu	cifrele,	ceea	ce	face	ca	profesionistul	contabil	
să	fie	perceput	ca	fiind	plictisitor,	rigid	şi	fără	viaţă	
socială.	Stereotipul	modern	presupune	creativitate	
în	activităţile	contabilului,	interacţiune	socială	(ca	
atribute	pozitive),	însă	scade	importanţa	onestităţii	
şi	a	eticii	(ca	aspecte	negative).

Pornind	de	la	aceste	considerente	generale,	Albu	
(2012)	investighează	stereotipurile	folosite	în	Ro-
mânia	de	studenţi,	manageri	şi	profesionişti	contabili.	
Imaginea	generală	asociată	profesiei	este	însă	aceea	
de	ţiitor	de	conturi,	cu	anumite	nuanţe,	rezultatele	
stu	diului	arătând	că	stereotipul	general	ataşat	conta-
bilului	în	România	este	cel	al	unui	om	muncitor,	care	
activează	într-un	domeniu	caracterizat	de	uniformi-
tate,	lucrul	cu	cifrele,	rigiditate.	Nuanţele	identificate	
în	acest	studiu	sunt:	pentru	studenţi,	profesia	este	
mai	prestigioasă	şi	mai	etică,	pentru	profesionişti,	
aceas		ta	presupune	flexibilitate/creativitate,	orientare	
spre	profit	şi	spre	susţinerea	luării	deciziilor.	Pentru	
ma	na	gerii	din	IMM-uri,	contabilul	este	un	biro	crat,	
însă	în	entităţile	mari	el	este	un	analist	şi	un	con-
sultant.

Aceste	rezultate	arată	că	profesia	contabilă	este	
influenţată	în	mod	semnificativ	de	mediul	socio-eco-
no	mic,	în	România	fiind	foarte	importante	următoa-

rele	aspecte:	sarcinile	şi	rolul	atribuite	profesiei	în	
perioada	comunistă,	legătura	strânsă	dintre	conta-
bilitate	şi	fiscalitate,	globalizarea	economiei	şi	pre-
zenţa	multinaţionalelor.	Din	cauza	acestor	influenţe	
uneori	contrastante	există	diferenţe	în	modul	în	care	
este	percepută	profesia	contabilă	(ca	imagine	şi	rol	
în	organizaţii)	de	către	diferite	categorii	sociale	şi	
tipuri	de	organizaţii	(IMM-uri	sau	multinaţionale).

Studenţii	reprezintă	unul	dintre	grupurile	so-
ciale	cele	mai	studiate	în	ceea	ce	priveşte	percepţia	
asupra	profesiei.	Imada	et	al.	(1980)	arată	că	studen-
ţii	au	o	imagine	mai	tradiţionalistă	asupra	profesiei,	
diferită	de	imaginea	pe	care	o	au	tinerii	angajaţi	în	
domeniu.	Şi	alte	studii	arată	că	imaginea	pe	care	
şi-au	format-o	studenţii	despre	profesie	denotă	un	
grad	redus	de	cunoaştere	a	acesteia.	De	exemplu,	
Pekdemir	et	al.	(2013)	au	ajuns	la	concluzia	că	în	
Turcia	percepţia	negativă	a	studenţilor	asupra	profe-
siei	contabile	este	din	ce	în	ce	mai	puternică.	Acest	
lucru	arată	cât	este	de	importantă	cunoaşterea	pro-
fesiei	de	către	studenţi.	Studiile	anterioare	efectuate	
în	România	(Albu	&	Albu,	2009;	Albu	et	al.,	2011;	
Albu,	2012)	arată	că	nu	este	o	diferenţă	semnificati-
vă	între	percepţia	studenţilor	şi	cea	a	profesioniştilor,	
principalul	motiv	fiind	conectarea	cursurilor	la	prac-
tică	şi	expunerea	studenţilor	(prin	stagii,	angajare	
etc.)	la	practică	încă	din	timpul	facultăţii.

Cory	(1992)	a	studiat	diferenţele	dintre	imaginea	
contabililor	şi	cea	a	avocaţilor,	a	celor	care	lucrea	ză	
în	finanţe	şi	în	marketing.	Contabilul	este	perceput	
de	studenţi	ca	fiind	mai	de	încredere	decât	avocatul	
şi	cei	din	finanţe	şi	mai	inteligent	decât	avocatul.	De	
asemenea,	contabilul	este	perceput	ca	fiind	mai	ti-
mid,	mai	conservator	şi	mai	pesimist	decât	celelalte	
grupuri	sociale.

Aspectele	care	ţin	de	personalitate	sunt	deseori	
studiate	în	legătură	cu	profesiile,	mai	ales	că	de	cele	
mai	multe	ori	consilierea	profesională	se	realizează	
încercându-se	compatibilitatea	între	personalitate	şi	
carieră.	De	exemplu,	Andon	et	al.	(2010)	au	observat	
că	studenţii	care	au	studiat	predominant	contabilitatea	
şi	cei	care	au	studiat	ştiinţele	economice	şi	vor	să	
intre	în	profesia	contabilă	au	caracteristici	de	per	so-
nalitate	similare.	Pornind	de	la	aceste	rezultate,	au-
to	rii	discu	tă	practicile	actuale	de	a	angaja	pe	pos	turi	
contabile	absolvenţi	care	nu	au	studiat	con	tabilitatea,	
precum	şi	necesitatea	dezvoltării	în	universităţi	a	
competen	ţelor	„soft”	pentru	cei	care	o	studiază.

Acest	articol	va	urmări	modul	în	care	un	grup	
de	studenţi	români	percepe	profesia	şi	factorii	care	
o	influenţează,	contribuind	astfel	la	o	mai	bună	în-
ţelegere	a	optării	pentru	domeniul	de	specializare	
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în	timpul	studiilor	şi	a	motivaţiilor	pentru	alegerea	
pro	fesiei	contabile.

Ü	Metodologia cercetării

Culegerea	datelor	s-a	efectuat	prin	intermediul	
unui	chestionar	cuprinzând	o	serie	de	întrebări	cu	
sco	pul	de	a	evalua	percepţia	studenţilor	asupra	imagi-
nii	şi	rolului	profesiei	contabile	în	România	şi	asupra	
competenţelor	pe	care	trebuie	să	le	deţină	profesio-
niştii	contabili.	Grupul	de	studenţi	a	fost	format	din	
mas	teranzi,	studenţi	care	au	urmat	un	număr	mare	

de	cursuri	de	contabilitate	şi	care	sunt	specializaţi	
în	acest	domeniu.	Câmpul	de	investigaţie	în	vederea	
elaborării	prezentului	studiu	a	cuprins	un	eşantion	
de	50	de	studenţi	în	anul	II	de	master	de	la	Facultatea	
de	Contabilitate	şi	Informatică	de	Ges	tiune	din	ca-
drul	Academiei	de	Studii	Economice	din	Bucureşti.	
Selecţia	s-a	realizat	în	mod	aleatoriu	(nu	mărul	total	
de	studenţi	în	anul	II	la	programe	de	mas	ter	de	con-
tabilitate	a	fost	de	534,	ceea	ce	înseam	nă	o	rată	de	
9,4%).

Informaţiile	demografice	despre	respondenţi	
sunt	următoarele:

Se	observă	că	68%	dintre	respondenţi	sunt	de	
sex	feminin,	procent	în	linie	cu	caracteristicile	pro-
fesiei	contabile	din	România,	care	este	dominată	de	
femei.	Istrate	(2009)	oferă	câteva	explicaţii	pentru	
această	situaţie,	explicaţii	derivate	în	general	de	atri-
bute	ale	profesiei	care	par	a	fi	potrivite	mai	degrabă	
pentru	femei	decât	pentru	bărbaţi.

Din	întregul	eşantion	chestionat,	74%	dintre	
respondenţi	au	acumulat	experienţă	în	domeniul	
contabil,	în	timp	ce	ceilalţi	26%	nu	au	experienţă,	
însă	trebuie	să	fie	atent	identificate	şi	analizate	per-
cepţiile	acestora	despre	contabili	şi	contabilitate,	
de	oarece	actualii	studenţi	sunt	viitorii	membri	ai	
pro	fesiei	contabile.	Totuşi,	cea	mai	mare	parte	a	res-
pondenţilor,	cu	o	pondere	de	36%,	se	încadrează	în	
categoria	persoanelor	care	au	o	experienţă	cuprinsă	
între	doi	şi	cinci	ani,	cunoscând	diversele	aspecte	
ale	practicii	contabilităţii.

Cei	mai	mulţi	dintre	respondenţi	au	acumulat	
experienţă	în	întreprinderile	mici	(42%)	şi	mijlocii	
(48%),	în	defavoarea	întreprinderilor	mari	şi	a	liber-
pro	fesioniştilor.

Ü	Analiza rezultatelor
 Rolul şi competenţele
 profesionistului contabil
Modul	în	care	studenţii	percep	rolul	contabilu-

lui	în	organizaţii	şi	competenţele-cheie	ale	acestuia	
este	foarte	important	pentru	înţelegerea	stereotipului.	
Pentru	a	investiga	opinia	respondenţilor	cu	privire	la	
rolul	contabilului	am	enumerat	o	serie	de	activităţi,	
iar	percepţia	asupra	importanţei	acestora	s-a	măsurat	
pe	o	scară	Likert	în	cinci	puncte	(unde	1	înseamnă	
un	rol	cu	o	importanţă	redusă,	iar	5,	un	rol	cu	o	im-
portanţă	foarte	mare).	Rezultatele	sunt	următoarele:

	 	 Roluri Medie Abatere

Suport	strategic	 2,84	 1,30

Managementul	riscului	 3,26	 1,21

Analiza	informaţiei	 3,56	 1,13

Control	şi	audit	 4,14	 0,78

Comunicarea	cu	acţionarii	 3,34	 0,98

Nu au experienţă Între doi şi cinci ani experienţă

Mai puţin de doi ani experienţă Mai mult de cinci ani experienţă

16%
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Se	observă	că	cele	mai	importante	roluri	sunt	
de	raportare	financiară,	gestiune	fiscală	şi	gestiune	
financiară.	Suportul	strategic,	asociat	în	special	con-
tabilului	perceput	ca	analist	sau	drept	consultant	
pentru	manageri,	este	văzut	ca	având	o	importanţă	
mai	redusă.	Rezultatele	sunt	în	general	în	linie	cu	
cele	obţinute	de	Albu	&	Albu	(2009),	în	sensul	că	
cel	mai	important	rol	este	legat	de	gestiunea	fiscală.	
Totuşi,	alte	roluri	(raportare	financiară,	gestiune	fi-
nanciară)	sunt	percepute	ca	fiind	aproape	la	fel	de	
importante	ca	gestiunea	fiscală,	ceea	ce	arată	o	dez-
voltare	a	activităţii	contabilului.

Pentru	a	dezvolta	analiza	privind	rolul	contabi-
lului,	am	împărţit	activităţile	de	mai	sus	în	trei	roluri	
majore:

l	 rolul	tradiţional	–	legat	de	gestiunea	fiscală	
şi	raportarea	financiară;

l	 rolul	de	suport	organizaţional	–	legat	de	ac-
tivitatea	de	analiză	în	diverse	domenii	(gestiunea	
trezoreriei,	gestiunea	financiară,	analiza	informaţiei,	
controlul	şi	auditul,	managementul	proiectelor,	ma-
nagementul	riscului);

l	 rolul	de	comunicare	şi	suport	strategic.
Rezultatele	obţinute	pentru	aceste	roluri	în	ge-

neral	şi	pe	tranşe	de	vechime	sunt	următoarele:

	 	 Roluri Medie Abatere

Gestiunea	trezoreriei	 4,14	 0,90

Managementul	proiectelor	 2,96	 1,16

Gestiune	financiară	 4,52	 0,86

Raportare	financiară	 4,62	 0,75

Gestiune	fiscală	 4,64	 0,80

	 	 Rol tradiţional Rol de suport Rol de comunicare
   organizaţional şi suport strategic

Fără	vechime		 4,5	 3,64	 3,0

Vechime	sub	doi	ani	 4,273	 3,409	 2,5

Vechime	între	doi	şi	cinci	ani	 4,853	 3,882	 3,294

Vechime	peste	cinci	ani	 4,813	 4,146	 3,438

Total  4,63 3,76 3,09

Aceste	rezultate	confirmă	importanţa	rolului	
tradiţional	al	contabilului,	în	zona	raportării	fiscale	
şi	financiare.	Cu	toate	acestea,	rolul	de	suport	orga-
nizaţional	şi	cel	de	comunicare	şi	suport	strategic	
sunt	percepute	ca	fiind	importante	(cu	medii	de	peste	
3	pe	o	scară	Likert	de	la	1	(neimportant)	la	5	(foarte	
im	portant)).	De	asemenea,	este	semnificativă	evolu-
ţia	percepţiei	odată	cu	dobândirea	experienţei	prac-
tice.	Rezultatele	sugerează	faptul	că	după	angajare	
are	loc	o	reducere	a	importanţei	percepute	în	toate	
cele	trei	roluri,	urmând	ca	aceasta	să	crească	din	nou	
odată	cu	creşterea	experienţei.	Rezultatele	sunt	intere-
sante	deoarece	arată,	pe	de	o	parte,	că	percepţia	de-
	pin		de	de	experienţă,	iar	pe	de	altă	parte,	că	nu	există	
inversări	în	ceea	ce	priveşte	ierarhia	rolurilor	conta-
bilului.	Prin	urmare,	rezultatele	arată	că	rolul	conta-
bilului	mai	degrabă	se	îmbunătăţeşte	prin	creşterea	
în	importanţă	a	altor	dimensiuni	decât	se	schimbă.

Pe	lângă	efectul	experienţei,	pe	baza	literaturii	
anterioare	am	identificat	următorii	factori	ca	fiind	

foarte	importanţi	în	influenţarea	rolului	pe	care	îl	
au	contabilii	în	organizaţii:	tipul	de	capital	al	firmei,	
mărimea	firmei,	tipul	de	activitate	şi	competenţele	
managerilor.	Respondenţii	consideră	că	cel	mai	im-
portant	factor	de	influenţă	este	competenţa	manage-
rilor,	urmată	de	mărimea	firmei.	Factorul	legat	de	
competenţa	managerilor	este	specific	în	mare	mă-
sură	economiilor	emergente,	în	care	nu	toţi	mana-
gerii	sunt	pregătiţi	să	utilizeze	informaţia	contabilă,	
după	cum	arată	şi	Almăşan	&	Grosu	(2008).	Acest	
studiu	scoate	în	evidenţă	faptul	că	puţini	manageri	
utilizează	informaţia	contabilă	în	luarea	deciziilor,	
unii	arătând	că	nu	înţeleg	această	informaţie,	iar	alţii	
refuzând	să	îşi	bazeze	deciziile	pe	rapoartele	con-
tabililor.

Rolurile	pe	care	le	îndeplinesc	contabilii	sunt	
le	gate	de	competenţele	care	se	aşteaptă	de	la	aceş-
tia.	Investigând	pe	o	scară	Likert	în	cinci	puncte	
(1	–	foarte	puţin	important,	5	–	foarte	important)	
per	cepţia	respondenţilor	asupra	importanţei	unor	
competenţe,	obţinem	următoarele	rezultate:
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Respondenţii	consideră	că	cele	mai	însemnate	
competenţe	sunt	legate	de	lucrul	cu	cifrele,	însă	com-
petenţele	de	luare	a	deciziilor,	de	comunicare,	abili-
tatea	de	învăţare	şi	rapiditatea	în	reacţii	sunt	perce-
pute	a	fi	foarte	importante.

Pentru	toate	tipurile	de	competenţe,	abaterea	
standard	a	înregistrat	valori	mai	mici	de	1,	ceea	ce	
denotă	un	consens	mai	mare,	toţi	respondenţii	fiind	
de	acord	cu	faptul	că	un	contabil	trebuie	să	dis	pu	nă	
de	aceste	calităţi	în	profesia	sa.	Rezul	ta	tele	ara	tă	că	
studenţii	sunt	conştienţi	de	importanţa	aces	tor	com-
petenţe	pentru	profesie,	care	sunt	deseori	asociate	

stereotipului	modern	(de	contabil	ca	partener	de	afa-
ceri).

Contabilitatea ca profesie
Pe	lângă	percepţiile	legate	de	rol	şi	competenţe,	

imaginea	asupra	profesiei	implică	şi	poziţia	în	so-
cietate,	poziţionarea	faţă	de	alte	profesii	(ca	benefi-
cii,	pregătire,	educaţie	continuă)	şi	perspectivele	în	
carieră.	Respondenţii	au	apreciat	pe	o	scară	de	la	1	
(dezacord)	la	5	(acord	total)	câteva	afirmaţii	legate	
de	poziţia	profesiei	contabile	în	societate,	pe	piaţa	
forţei	de	muncă	şi	în	comparaţie	cu	alte	profesii,	
după	cum	urmează:

Respondenţii	consideră	că	cel	mai	important	
factor	în	alegerea	profesiei	contabile	este	poziţia	im-
portantă	în	societate	(medie	3,8	pe	o	scară	Likert	în	
cinci	puncte),	urmată	de	oferirea	de	satisfacţii	inte-
lectuale	(medie	3,48)	şi	satisfacţii	financiare	(medie	
3,34).	Stabilitatea	unui	loc	de	muncă	şi	uşurinţa	gă-
sirii	unui	loc	de	muncă	sunt	însemnate	(medie	3,16,	
respectiv	3,22),	însă	au	importanţa	cea	mai	mică	în	
rândul	factorilor	investigaţi.	Aceste	rezultate	sunt	
favorabile	pentru	profesie	şi	prestigiul	acesteia,	de-
oarece	infirmă	rezultate	anterioare	care	arată	că	stu-
denţii	se	orientează	spre	profesia	contabilă	datorită	
uşurinţei	de	a	găsi	un	loc	de	muncă.

Pentru	găsirea	unui	loc	de	muncă,	studenţii	au	
percepţia	că	angajatorii	consideră	foarte	importantă	
experienţa	anterioară,	urmată	de	studii,	vârstă	şi	can-
titatea	şi	calitatea	workshopurilor	şi	cursurilor	de	
for	mare	urmate.	Respondenţii	cred	că	cel	mai	potrivit	

tip	de	entităţi	pentru	dezvoltarea	carierei	sunt	societă-
ţile	mari	(multinaţionale)	(în	proporţie	de	peste	60%).

Ü	Concluzii
Profesia	contabilă	are	un	rol	esenţial	în	socie-

tate,	iar	înţelegerea	imaginii	asupra	profesiei	este	
foarte	importantă.	Studenţii	care	au	urmat	cursuri	de	
contabilitate	sunt	viitorii	profesionişti,	iar	cunoaşte-
rea	imaginii	pe	care	o	au	asupra	profesiei	contabile,	
precum	şi	motivele	pentru	care	au	ales-o	oferă	re-
zultate	interesante	atât	pentru	profesie,	cât	şi	pentru	
mediul	academic.

Deşi	rezultatele	studiului	sunt	limitate	prin	mă-
rimea	eşantionului,	unele	dintre	acestea	sunt	în	linie	
cu	literatura	anterioară	şi	prin	urmare	considerăm	că	
oferă	o	perspectivă	validă	asupra	modului	în	care	
studenţii	percep	profesia	contabilă.

	  Competenţe Medie Abatere

Abilitate	generală	de	învăţare	 4,28	 0,73

Aptitudine	verbală	 3,86	 0,78

Aptitudine	numerică	 4,62	 0,49

Rapiditate	în	reacţii	 4,18	 0,80

Capacitate	decizională	 4,26	 0,69

Percepţia actuală a respondenţilor
asupra profesiei contabile

Profesia 
contabilă 

oferă puţine 
posibilităţi 

de dezvoltare 
profesională

Profesia 
contabilă 

oferă 
stabilitatea 

unui loc
de muncă

Profesia 
contabilă 

oferă 
satisfacţie 
financiară

Profesia 
contabilă 

are o poziţie 
importantă 

în cadrul 
societăţii

Profesia 
contabilă

este 
considerată
o activitate

de rutină

Profesia 
contabilă oferă 

şanse mari
de integrare 

pe piaţa forţei 
de muncă

2,42 2,28

3,26 3,24 3,36
3,74

Profesia 
contabilă 

oferă 
satisfacţii 

intelectuale

Profesia 
contabilă 

oferă 
stabilitatea 

unui loc
de muncă

Profesia 
contabilă oferă 

şanse mari
de integrare 

pe piaţa forţei 
de muncă

Profesia 
contabilă 

oferă 
satisfacţie 
financiară

Profesia 
contabilă 

are o poziţie 
importantă 

în cadrul 
societăţii

Factori determinanţi
în alegerea profesiei

3,16 3,22 3,34
3,80 3,48
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Rezultatele	studiului	arată	că	studenţii	cunosc	
foarte	bine	profesia	contabilă,	iar	imaginea	pe	care	
ei	o	au	despre	aceasta	nu	diferă	de	cea	a	profesioniş-
tilor	contabili	(în	linie	cu	Albu	&	Albu,	2009;	Albu,	
2012).	Pe	lângă	rolul	de	gestiune	fiscală,	studenţii	
îi	atribuie	contabilului	roluri	legate	de	raportarea	
financiară	şi	gestiunea	financiară.	Aceste	roluri	ţin	
mai	degrabă	de	stereotipul	modern	asociat	contabi-
lului.	De	asemenea,	studenţii	îşi	schimbă	percepţia	
asupra	rolului	contabilului	în	organizaţii	odată	cu	
dobândirea	experienţei	practice,	însă	în	sensul	îmbo-
găţirii	acestuia	prin	creşterea	în	importanţă	a	rolului	
tradiţional,	a	celui	de	suport	organizaţional	şi	a	celui	
de	comunicare	şi	suport	strategic.

Studenţii	consideră	că	importanţa	acestor	ro-
luri	în	organizaţii	depinde	în	primul	rând	de	com-

petenţele	managerilor	(şi	percepţia	acestora	asupra	
contabilităţii)	şi	de	mărimea	firmei.	De	asemenea,	
studenţii	cunosc	importanţa	dobândirii	de	compe-
tenţe	„soft”,	un	aspect	însemnat	atât	pentru	imple-
mentarea	stereotipului	modern,	cât	şi	pentru	mediul	
universitar.	Aceste	rezultate	sunt	în	linie	cu	studii	
anterioare	care	arată	că	angajatorii	preferă	studenţi	
cu	alte	studii	decât	cele	de	contabilitate	în	măsura	
în	care	absolvenţii	de	contabilitate	nu	posedă	com-
petenţele	(de	comunicare,	de	lucru	în	echipă)	adec-
vate.	De	asemenea,	rezultatele	confirmă	prestigiul	
profesiei	ca	factor	în	alegerea	acesteia,	cu	importanţă	
mai	mare	decât	uşurinţa	de	a	găsi	un	loc	de	muncă.	
Alte	studii	asupra	profesiei	sunt	necesare	pentru	a	
înţelege	profesia	contabilă	ca	identitate	socială	şi	ca	
fenomen	social.

1.	 Albu,	C.N.,	Albu,	N.	(2009),	Consideraţii generale privind imaginea contabilului în societate,	Conta-
bilitatea,	expertiza	şi	auditul	afacerilor,	nr.	4,	pp.	7-11.

2.	 Albu,	N.	(2012),	Imaginea şi rolul contabilului în România – rezultate empirice şi implicaţii pentru 
profesie,	Contabilitatea,	expertiza	şi	auditul	afacerilor,	nr.	1,	pp.	6-11.

3.	 Albu,	N.,	Albu,	C.N.,	Gîrbină,	M.M.	(2011),	Can the Stereotype of the Accountant Be Changed 
Through Accounting Education? Some Conjectures on Educating Accounting Students in Romania,	
International	Journal	of	Business	Research,	vol.	11,	nr.	1,	pp.	156-163.

4.	 Almăşan,	A.C.,	Grosu,	C.	(2008), The Managers’ Awareness of the Accounting Information Usefulness,	
Accounting	and	Management	Information	Systems,	nr.	24,	pp.	57-71.

5.	 Andon,	P.,	Chong,	K.M.,	Roebuck,	P.	(2010),	Personality Preferences of Accounting and Non-Accounting 
Graduates Seeking to Enter the Accounting Profession,	Critical	Perspectives	on	Accounting,	vol.	21,	
pp.	253-265.

6.	 Carnegie,	G.D.,	Napier,	C.J.	(2010),	Traditional Accountants and Business Professionals: Portraying 
the Accounting Profession After Enron,	Accounting,	Organizations	and	Society,	vol.	35,	pp.	360-376.

7.	 Cory,	S.N.	(1992),	Quality and Quantity of Accounting Students and the Stereotypical Accountant: Is 
There a Relationship?,	Journal	of	Accounting	Education,	vol.	10,	nr.	1,	pp.	1-24.

8.	 Imada,	A.S.,	Fletcher,	C.,	Dalessio,	A.	(1980),	Individual Correlates of an Occupational Stereotype: 
A Reexamination of the Stereotype of Accountants,	Journal	of	Applied	Psychology,	vol.	65,	nr.	4,	
pp.	436-439.

9.	 Istrate,	C.	(2009),	Despre cum este văzută contabilitatea dinăuntrul şi dinafara profesiei,	în	Informarea 
financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil în România,	
Editura	Universităţii	„Alexandru	Ioan	Cuza”,	Iaşi,	pp.	124-137.

10.	Marriott,	P.,	Marriott,	N.	(2003),	Are We Turning Them On? A Longitudinal Study of Undergraduate 
Accounting Students’ Attitudes Towards Accounting as a Profession,	Accounting	Education:	An	Inter-
national	Journal,	vol.	12,	nr.	2,	pp.	113-133.

11.	McDowall,	T.,	 Jackling,	B.	 (2010),	Attitudes Towards the Accounting Profession: An Australian 
Perspective,	Asian	Review	of	Accounting,	vol.	18,	nr.	1,	pp.	30-49.

12.	Pekdemir,	 I.,	Pekdemir,	R.,	Sen,	Y.	 (2013),	A Comparative Study on the Business School Students’ 
Perceptions on the Professional Accountancy of Turkey,	Accounting	and	Management	Information	
Systems,	vol.	12,	nr.	1,	pp.	39-60.

BIBLIOGRAFIE



Practică contabilă

11	 martie	2014	 Contabilitatea,	expertiza	ºi	auditul	afacerilor

Contabilitatea stocurilor.
Studii de caz
– partea a II-a –

Ioan MOROŞAN,	expert	contabil
Suceava

Accounting for Inventories. Case Studies

This paper presents the way of accounting for economical operations related to raw 
matters and materials, to products and work in progress, merchandise, packing, as well 
as to the import and export of goods.

Key terms: accounting for inventories, perpetual inventory method, intermittent inventory 
method

ABSTRACT

Studiul de caz 2

Notă:
Costurile	prestabilite,	denumite	şi	costuri	standard,	sunt	costuri	antecalculate	ale	stocurilor.	În	aceste	

con	diţii	se	ridică	problema	tratamentului contabil al diferenţelor între costurile prestabilite şi costurile 
efective.

Tratarea	diferenţelor	ca	elemente	componente	ale	costului	stocului	are	la	bază	relaţia:

Preţul prestabilit	±	Diferenţele = Costul stocului

Un	asemenea	tratament	impune	folosirea	unor	conturi	paralele	de	diferenţe	în	raport	cu	costurile	prin-
cipa	le.

Conturile	principale	301	„Materii	prime”	şi	302	„Materiale	consumabile”	au	drept	cont	secundar	con-
tul	308	„Diferenţe	de	preţ	la	materii	prime	şi	materiale”.

În	conturile	de	diferenţe	se	înregistrează	diferenţele	între	preţul	prestabilit	şi	costul	de	achiziţie.	De	
ase	menea,	în	aceleaşi	conturi	se	înregistrează	şi	cheltuielile	de	transport-aprovizionare	şi	alte	cheltuieli	
acce	sorii	în	cazul	în	care	ele	figurează	în	documente	distincte	de	factură.

Înregistrările	se	fac	în	negru	sau	în	roşu,	în	funcţie	de	felul	sau	sensul	diferenţei	nefavorabile	sau	favo-
rabile.	Se	poate	folosi	şi	varianta	înregistrării	pe	debitul	conturilor	a	diferenţelor	nefavorabile	şi	pe	creditul	
conturilor	a	diferenţelor	favorabile.

1.	Situaţia	iniţială	a	stocurilor	de	materii	prime:
l	 Sortimentul	A:	1.000	kg	x	4	lei/kg		............................................................................ 			4.000	lei
l	 Sortimentul	B:	600	kg	x	10	lei/kg		............................................................................. 			6.000	lei
Valoarea totală la preţ prestabilit		.................................................................................	10.000	lei
l	 Diferenţe	de	preţ	favorabile		..................................................................................... 			1.000	lei
Valoarea totală la cost de achiziţie		.............................................................................. 			9.000	lei
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2.	Operaţii	în	cursul	exerciţiului:

a)	Intrări	de	materii	prime:
l	 Sortimentul	A:	5.000	kg	x	3,50	lei/kg		.......................................................................	17.500	lei
l	 Sortimentul	B:	3.000	kg	x	9	lei/kg		............................................................................	27.000	lei
Valoarea la preţ de cumpărare	.....................................................................................	44.500	lei
l	 Cheltuieli	cu	transportul	înscrise	în	factură		.............................................................. 			1.500	lei
Valoarea la cost de achiziţie		........................................................................................	46.000	lei

b)	Ieşiri	de	materii	prime:
l	 Sortimentul	A:	4.800	kg
l	 Sortimentul	B:	3.200	kg

a)	 Înregistrarea	intrărilor	de	materii	prime:

	 %	 =	 401	 46.000	lei
	 301	 	 „Furnizori”	 50.000	lei
	 „Materii	prime”	 	 	 (5.000	kg	x	4	lei/kg	+
	 	 	 	 	3.000	kg	x	10	lei/kg)

	 308	 	 	 4.000	lei
	 „Diferenţe	de	preţ
	 la	materii	prime
	 şi	materiale”

b)	Înregistrarea	ieşirilor	de	materii	prime:

	 601	 =	 %	 46.935	lei
	 „Cheltuieli	cu	 	 301	 51.200	lei
	 materiile	prime”	 	 „Materii	prime”
	 	 	 308	 4.265	lei
	 	 	 „Diferenţe	de	preţ
	 	 	 la	materii	prime
	 	 	 şi	materiale”

Valoarea	la	preţ	prestabilit	=	4.800	kg	x	4	lei/kg	+	3.200	kg	x	10	lei/kg	=	51.200	lei

Cota308	=	0,0833	x	51.200	=	4.265	lei

Dacă	diferenţele	s-ar	fi	înregistrat	numai	în	negru,	situaţia	contabilă	s-ar	fi	prezentat	astfel:

a)	 Înregistrarea	intrărilor	de	materii	prime:

	 301	 =	 %	 50.000	lei
	 „Materii	prime”	 	 401	 46.000	lei
	 	 	 „Furnizori”
	 	 	 308	 4.000	lei
	 	 	 „Diferenţe	de	preţ
	 	 	 la	materii	prime
	 	 	 şi	materiale”

D  301 C
Sid	 10.000	 b)	 51.200
a)	 50.000
	 60.000	 	 51.200
	 	 Sfd	 8.800

D  308 C
Sid	 1.000	 b)	 4.265
a)	 4.000
	 5.000	 	 4.265
	 	 Sfd	 735

K308	= = =	0,0833
1.000	+	4.000

10.000	+	50.000
5.000

60.000
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2. Contabilitatea operaţiilor privind produsele şi producţia în curs de execuţie

Studiul de caz 1

1.	Reflectarea	în	contabilitate	a	operaţiilor	economice	privind	produsele:

a)	 Intrarea	în	gestiune	a	semifabricatelor	(6.000	lei),	a	produselor	finite	(11.000	lei)	şi	a	produselor	rezi-
duale	(1.200	lei)	din	producţie	proprie:

	 %	 =	 711	 18.200	lei
	 341	 	 „Venituri	aferente	 6.000	lei
	 „Semifabricate”	 	 costurilor	stocurilor
	 345	 	 de	produse”	 11.000	lei
	 „Produse	finite”
	 346	 	 	 1.200	lei
	 „Produse	reziduale”

b)	Dacă	evidenţa	produselor	se	ţine	la	preţ	prestabilit	(standard),	atunci	se	vor	reflecta	în	contabilitate	
şi	diferenţele	de	preţ	între	costul	de	producţie	al	produselor	stabilit	la	finele	perioadei	de	gestiune	şi	preţul	
prestabilit	la	care	au	fost	înregistrate	intrările	de	produse	în	cursul	perioadei	în	baza	bonului	de	predare,	
trans	fer,	restituire,	astfel:

–	 Diferenţe	nefavorabile	(costul	de	producţie	>	preţul	prestabilit)	sau	diferenţe	în	plus:

	 348	 =	 711	 700	lei
	 „Diferenţe	de	preţ	 	 „Venituri	aferente
	 la	produse”	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

b)	Înregistrarea	ieşirilor	de	materii	prime:
	 %	 =	 301	 51.200	lei
	 601	 	 „Materii	prime”	 46.935	lei
	 „Cheltuieli	cu
	 materiile	prime”
	 308	 	 	 4.265	lei
	 „Diferenţe	de	preţ
	 la	materii	prime
	 şi	materiale”

Mărimea	diferenţei	de	preţ	aferente	ieşirilor	s-a	calculat	astfel:

a)	Situaţia	în	conturi	înainte	de	operaţia	de	ieşire:

b)	Calculul	de	repartizare:

	

Cota308	=	0,0833	x	51.200	=	4.265	lei

c)	Situaţia	în	conturi	după	operaţia	de	ieşire:	

D  301 C
Sid	 10.000
a)	 50.000

D  308 C
  Sid	 1.000
  a)	 4.000

K308	= = =	0,0833
Sd	308	înainte	de	repartizare

Sid	308	+	Rd	301
5.000

10.000	+	50.000

D  301 C
Sid	 10.000	 b)	 51.200
a)	 50.000
	 60.000	 	 51.200
	 	 Sfd	 8.800

D  308 C
b)	 4.265	 Sid	 1.000
  a)	 4.000
	 4.265	 	 5.000
Sfc	 735
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–	 Diferenţe	favorabile	(costul	de	producţie	<	preţul	prestabilit)	sau	diferenţe	în	minus:

	 711	 =	 348	 500	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Diferenţe	de	preţ
	 costurilor	stocurilor	 	 la	produse”
	 de	produse”

2.	Plusurile	de	semifabricate	(270	lei)	şi	produse	finite	(380	lei)	constatate	la	inventariere:

	 %	 =	 711	 650	lei
	 341	 	 „Venituri	aferente	 270	lei
	 „Semifabricate”	 	 costurilor	stocurilor
	 345	 	 de	produse”	 380	lei
	 „Produse	finite”

3.	Valoarea	semifabricatelor	şi	a	produselor	reziduale	aduse	de	la	terţi:

a)	Primirea	de	la	terţi	la	preţul	de	înregistrare:	semifabricate	1.500	lei,	produse	reziduale	200	lei:

	 %	 =	 354	 1.700	lei
	 341	 	 „Produse	aflate	la	terţi”	 1.500	lei
	 „Semifabricate”
	 346	 	 	 200	lei
	 „Produse	reziduale”

b)	Factura	privind	manopera	şi	alte	cheltuieli	legate	de	produsele	aflate	la	terţi:	semifabricate	500	lei,	
produse	reziduale	200	lei,	TVA	24%:

	 %	 =	 401	 868	lei
	 341	 	 „Furnizori”	 500	lei
	 „Semifabricate”
	 346	 	 	 200	lei
	 „Produse	reziduale”
	 4426	 	 	 168	lei
	 „TVA	deductibilă”

4.	Vânzarea	produselor	finite	prin	magazinele	proprii	de	prezentare	şi	desfacere.	Evidenţa	mărfurilor	
se	ţine	la	preţul	de	vânzare	cu	amănuntul:

a)	Obţinerea	produselor	finite	la	costul	de	producţie	(12.000	lei):

	 345	 =	 711	 12.000	lei
	 „Produse	finite”	 	 „Venituri	aferente
	 	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

b)	Transferarea	produselor	finite	la	magazinele	proprii	de	desfacere:

	 371	 =	 345	 12.000	lei
	 „Mărfuri”	 	 „Produse	finite”

c)	Calcularea	adaosului	comercial	şi	a	taxei	pe	valoarea	adăugată	neexigibile	pentru	organizarea	eviden	-
ţei	mărfurilor	la	preţul	de	vânzare	cu	amănuntul.	Adaosul	comercial	este	de	25%	(12.000	x	25%	=	3.000	lei),	
iar	TVA	este	inclusă	în	preţul	mărfii	((12.000	+	3.000)	x	24%	=	3.600	lei):

	 371	 =	 %	 6.600	lei
	 „Mărfuri”	 	 378	 3.000	lei
	 	 	 „Diferenţe	de	preţ
	 	 	 la	mărfuri”
	 	 	 4428	 3.600	lei
	 	 	 „TVA	neexigibilă”
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d)	Vânzarea	în	numerar	a	mărfurilor:

	 5311	 =	 %	 18.600	lei
	 „Casa	în	lei”	 	 707	 15.000	lei
	 	 	 „Venituri	din
	 	 	 vânzarea	mărfurilor”
	 	 	 4427	 3.600	lei
	 	 	 „TVA	colectată”	 (18.600	x	24/124	=	3.600	lei)

e)	Concomitent	se	descarcă	gestiunea	de	mărfurile	vândute	la	preţul	de	vânzare	cu	amănuntul:

	 %	 =	 371	 18.600	lei
	 607	 	 „Mărfuri”	 12.000	lei
	 „Cheltuieli	privind
	 mărfurile”
	 378	 	 	 3.000	lei
	 „Diferenţe	de	preţ
	 la	mărfuri”
	 4428	 	 	 3.600	lei
	 „TVA	neexigibilă”

5.	Înregistrarea	în	contabilitate	a	produselor	finite	obţinute	din	producţie	proprie:

A.	Costul de producţie	>	preţul prestabilit (standard):

a)	 În	baza	bonului	de	predare,	transfer,	restituire	se	înregistrează	predarea	produselor	finite	la	magazie,	
preţ	prestabilit	6.500	lei:

	 345	 =	 711	 6.500	lei
	 „Produse	finite”	 	 „Venituri	aferente
	 	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

b)	La	sfârşitul	lunii	se	determină	costul	de	producţie	de	7.200	lei	şi	se	evidenţiază	distinct	diferenţele	
de	preţ	în	plus:

	 348	 =	 711	 700	lei
	 „Diferenţe	de	preţ	 	 „Venituri	aferente
	 la	produse”	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

c)	Se	întocmeşte	factura	fiscală	şi	se	livrează	produsele	finite	către	beneficiari	la	preţul	de	vânzare	de	
8.100	lei,	TVA	24%	(8.100	x	24%	=	1.944	lei):

–	 Facturarea	livrării	produselor	finite:

	 4111	 =	 %	 10.044	lei
	 „Clienţi”	 	 701	 8.100	lei
	 	 	 „Venituri	din	vânzarea
	 	 	 produselor	finite”
	 	 	 4427	 1.944	lei
	 	 	 „TVA	colectată”

–	 Descărcarea	gestiunii	de	produsele	finite	livrate	la	costul	de	producţie:

	 711	 =	 %	 7.200	lei
	 „Venituri	aferente	 	 345	 6.500	lei
	 costurilor	stocurilor	 	 „Produse	finite”
	 de	produse”	 	 348	 700	lei
	 	 	 „Diferenţe	de	preţ
	 	 	 la	produse”
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–	 Încasarea	prin	bancă	a	contravalorii	produselor	finite	livrate:

	 5121	 =	 4111	 10.044	lei
	 „Conturi	la	bănci	în	lei”	 	 „Clienţi”

B.	Costul de producţie	<	preţul prestabilit (standard):

a)	 În	cursul	lunii	se	înregistrează	obţinerea	de	produse	finite	din	producţie	proprie	la	preţul	prestabilit	
de	5.000	lei:

	 345	 =	 711	 5.000	lei
	 „Produse	finite”	 	 „Venituri	aferente
	 	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

b)	La	finele	lunii	se	determină	costul	de	producţie	de	4.800	lei	şi	se	înregistrează	distinct	diferenţele	de	
preţ	de	200	lei:

	 711	 =	 348	 200	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Diferenţe	de	preţ
	 costurilor	stocurilor	 	 la	produse”
	 de	produse”

c)	Se	livrează	produse	finite	către	terţi	conform	facturii	fiscale	în	care	se	precizează	preţul	de	vânzare	
de	6.000	lei,	TVA	24%	(6.000	x	24%	=	1.440	lei):

	 4111	 =	 %	 7.440	lei
	 „Clienţi”	 	 701	 6.000	lei
	 	 	 „Venituri	din	vânzarea
	 	 	 produselor	finite”
	 	 	 4427	 1.440	lei
	 	 	 „TVA	colectată”

d)	Se	descarcă	gestiunea	de	produsele	finite	vândute	la	costul	de	producţie	de	5.000	lei:

	 711	 =	 345	 5.000	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Produse	finite”
	 costurilor	stocurilor
	 de	produse”
	 	 şi
	 348	 =	 711	 200	lei
	 „Diferenţe	de	preţ	 	 „Venituri	aferente
	 la	produse”	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

6.	Contabilitatea	produselor	în	curs	de	execuţie:

Datorită	caracteristicilor	proprii	 ale	produselor	 în	curs	de	execuţie,	pentru	 înregistrarea	acestora	 în	
con		tabilitate	se	foloseşte	numai	metoda inventarului intermitent	în	două	momente	distincte,	şi	anume:

a)	La	finele	lunii	februarie,	societatea	comercială	Mara	SA	inventariază	şi	evaluează	producţia	în	curs	
de	execuţie	la	costul	de	producţie	de	5.000	lei:

	 331	 =	 711	 5.000	lei
	 „Produse	în	curs	 	 „Venituri	aferente
	 de	execuţie”	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

b)	La	începutul	lunii	martie,	societatea	comercială	reia	procesul	de	fabricaţie	şi	înregistrează	scăderea	
din	gestiune	a	producţiei	neterminate	constatate	la	închiderea	lunii	februarie:
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	 711	 =	 331	 5.000	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Produse	în	curs
	 costurilor	stocurilor	 	 de	execuţie”
	 de	produse”

c)	 În	cursul	lunii	martie,	societatea	comercială	recepţionează	produse	finite	la	costul	de	producţie	de	
5.400	lei,	iar	la	sfârşitul	lunii	constată	prin	inventariere	şi	evaluare	o	producţie	neterminată	de	3.400	lei:

–	 Obţinerea	de	produse	finite	la	costul	de	producţie	conform	bonului	de	predare,	transfer,	restituire:

	 345	 =	 711	 5.400	lei
	 „Produse	finite”	 	 „Venituri	aferente
	 	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

–	 Constatarea	producţiei	neterminate	la	finele	lunii	martie:

	 331	 =	 711	 3.400	lei
	 „Produse	în	curs	 	 „Venituri	aferente
	 de	execuţie”	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

7.	Înregistrarea	în	contabilitate	a	produselor	finite	în	cazul	utilizării	preţurilor	prestabilite	(standard):
La	începutul	lunii,	societatea	comercială	Mara	SA	deţine	un	stoc	de	produse	finite	de	20	buc.,	evaluate	

la	costul	standard	de	100	lei/buc.,	pentru	care	s-au	înregistrat	abateri	favorabile	de	400	lei.
În	cursul	lunii	s-au	obţinut	100	buc.	produse	finite	evaluate	la	costul	standard	de	100	lei/buc.,	diferen-

ţele	favorabile	fiind	de	20	lei/buc.	(costul	standard	este	superior	costului	efectiv	de	producţie),	din	care	s-au	
vân	dut	60	buc.	la	un	preţ	de	vânzare	unitar	de	110	lei/buc.,	TVA	24%.

a)	Contabilizarea	produselor	obţinute	în	cursul	exerciţiului,	la	cost	standard:

	 345	 =	 711	 10.000	lei
	 „Produse	finite”	 	 „Venituri	aferente
	 	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

b)	Înregistrarea	abaterilor	favorabile	de	la	costul	standard	pentru	produsele	intrate	în	stoc:

	 711	 =	 348	 2.000	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Diferenţe	de	preţ
	 costurilor	stocurilor	 	 la	produse”
	 de	produse”

c)	Vânzarea	produselor	finite,	în	cursul	exerciţiului,	la	preţ	de	vânzare:

	 4111	 =	 %	 8.184	lei
	 „Clienţi”	 	 701	 6.600	lei
	 	 	 „Venituri	din	vânzarea
	 	 	 produselor	finite”
	 	 	 4427	 1.584	lei
	 	 	 „TVA	colectată”

d)	Scăderea	din	gestiune	a	produselor	vândute,	la	cost	standard:

	 711	 =	 345	 6.000	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Produse	finite”
	 costurilor	stocurilor
	 de	produse”
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K	= = =	0,2
(Si	+	Rc)	ct.	348
(Si	+	Rd)	ct.	345

400	+	2.000
2.000	+	10.000

e)	Calculul	şi	înregistrarea	abaterilor	favorabile	de	la	costul	standard	aferente	produselor	ieşite	din	ges-
tiune:

	

Abateri	favorabile	aferente	produselor	ieşite	din	stoc	=	Rc345	x	K	=	6.000	x	0,2	=	1.200	lei

	 348	 =	 711	 1.200	lei
	 „Diferenţe	de	preţ	 	 „Venituri	aferente
	 la	produse”	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

8.	Înregistrarea	în	contabilitate	a	produselor	finite	în	cazul	utilizării	preţurilor	prestabilite	(standard):
La	începutul	lunii,	soldul	contului	345	„Produse	finite”	este	de	800	lei,	iar	soldul	contului	348	„Diferenţe	

de	preţ	la	produse”	este	de	100	lei,	diferenţă	favorabilă	(deci	în	minus).

a)	 În	cursul	lunii	se	obţin	1.000	buc.	produse	finite,	preţ	prestabilit	(standard)	8	lei/buc.:

	 345	 =	 711	 8.000	lei
	 „Produse	finite”	 	 „Venituri	aferente
	 	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

b)	Se	vând	în	cursul	lunii	600	buc.,	preţ	de	vânzare	9	lei/buc.,	TVA	24%:

	 4111	 =	 %	 6.696	lei
	 „Clienţi”	 	 701	 5.400	lei
	 	 	 „Venituri	din	vânzarea
	 	 	 produselor	finite”
	 	 	 4427	 1.296	lei
	 	 	 „TVA	colectată”

c)	Concomitent	se	înregistrează	şi	scăderea	din	gestiune	a	produselor	vândute,	preţ	prestabilit	8	lei/buc.:

	 711	 =	 345	 4.800	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Produse	finite”
	 costurilor	stocurilor
	 de	produse”

d)	La	finele	lunii	se	calculează	costul	de	producţie	efectiv	al	produselor	finite	obţinute	în	cursul	lunii,	
care	este	de	7,20	lei/buc.,	şi	se	înregistrează	diferenţele	astfel:

	 348	 =	 711	 800	lei
	 „Diferenţe	de	preţ	 	 „Venituri	aferente
	 la	produse”	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

Notă:
Calculul diferenţelor de preţ aferente produselor vândute:

	

Abateri	favorabile	aferente	produselor	ieşite	din	stoc	=	Rc345	x	K	=	0,102	x	4.800	=	490	lei

e)	 Înregistrarea	diferenţelor	aferente	produselor	vândute	se	va	face	astfel:

Coeficient	de	repartizare	(K)	= = =	0,102
100	+	800

800	+	8.000
900

8.800
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	 711	 =	 348	 490	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Diferenţe	de	preţ
	 costurilor	stocurilor	 	 la	produse”
	 de	produse”

f)	 Plusurile	de	produse	finite	constatate	la	inventariere:	preţ	prestabilit	(standard)	1.000	lei,	diferenţă	
fa	vorabilă	100	lei:
	 %	 =	 711	 			900	lei
	 345	 	 „Venituri	aferente	 1.000	lei
	 „Produse	finite”	 	 costurilor	stocurilor
	 348	 	 de	produse”	 100	lei
	 „Diferenţe	de	preţ
	 la	produse”

g)	Lipsurile	de	produse	finite	constatate	la	inventariere:	preţ	prestabilit	(standard)	500	lei,	diferenţă	fa-
vo	rabilă	50	lei:
	 711	 =	 %	 450	lei
	 „Venituri	aferente	 	 345	 500	lei
	 costurilor	stocurilor	 	 „Produse	finite”
	 de	produse”	 	 348	 50	lei
	 	 	 „Diferenţe	de	preţ
	 	 	 la	produse”

h)	Produsele	finite	distruse	de	calamităţi:	preţ	prestabilit	(standard)	400	lei,	diferenţă	favorabilă	40	lei:
	 671	 =	 345	 400	lei
	 „Cheltuieli	privind	 	 „Produse	finite”
	 calamităţile	şi	alte
	 evenimente	extraordinare”

	 711	 =	 348	 40	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Diferenţe	de	preţ
	 costurilor	stocurilor	 	 la	produse”
	 de	produse”

9.	Înregistrarea	în	contabilitate	a	produselor	finite	în	cazul	utilizării	costurilor	de	producţie	efective:

a)	Se	obţin	produse	finite	din	producţie,	costul	de	producţie	efectiv	1.400	lei:
	 345	 =	 711	 1.400	lei
	 „Produse	finite”	 	 „Venituri	aferente
	 	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

b)	Se	vând	produse	finite	în	cursul	lunii,	preţ	de	vânzare	1.200	lei,	TVA	24%,	costul	de	producţie	efec-
tiv	al	produselor	vândute	1.000	lei:
	 4111	 =	 %	 1.488	lei
	 „Clienţi”	 	 701	 1.200	lei
	 	 	 „Venituri	din	vânzarea
	 	 	 produselor	finite”
	 	 	 4427	 288	lei
	 	 	 „TVA	colectată”

c)	Concomitent	se	va	face	descărcarea	gestiunii	pentru	produsele	vândute:
	 711	 =	 345	 1.000	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Produse	finite”
	 costurilor	stocurilor
	 de	produse”
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d)	Plusurile	de	produse	finite	constatate	la	inventariere	(600	lei):
	 345	 =	 711	 600	lei
	 „Produse	finite”	 	 „Venituri	aferente
	 	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

e)	Minusurile	de	produse	finite	constatate	la	inventariere	(200	lei):
	 711	 =	 345	 200	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Produse	finite”
	 costurilor	stocurilor	 	
	 de	produse”	 	

10.	Înregistrarea	în	contabilitate	a	produselor	finite	în	cazul	utilizării	inventarului	intermitent:
Dacă	se	utilizează	inventarul	intermitent,	se	schimbă	funcţia	conturilor	de	stocuri,	acestea	funcţionând	

doar	la	începutul	şi	la	sfârşitul	lunii.	În	situaţia	în	care	conturile	de	produse	prezintă	sold	la	începutul	exer-
ciţiului	financiar,	se	consideră	că	aceste	produse	existente	în	stoc	sunt	destinate	vânzării	în	această	lună.

În	timpul	lunii,	obţinerea	de	produse	nu	se	înregistrează	în	conturile	de	produse,	considerându-se	că	
acestea	sunt	destinate	vânzării	în	această	perioadă	de	gestiune	(lună),	nu	stocării.	La	sfârşitul	lunii	se	stabi-
leşte	prin	inventariere	stocul	de	produse	finite	existente	în	depozit.

Evaluarea	şi	înregistrarea	stocului	de	produse	la	finele	lunii	se	vor	face	la	costurile	de	producţie	efective.

a)	Stocul	la	începutul	lunii	evaluat	la	costul	efectiv	de	7.000	lei:
	 711	 =	 345	 7.000	lei
	 „Venituri	aferente	 	 „Produse	finite”
	 costurilor	stocurilor
	 de	produse”

b)	În	timpul	lunii	nu	se	înregistrează	obţinerea	de	produse,	ci	numai	vânzarea	lor:
	 4111	 =	 %	 6.696	lei
	 „Clienţi”	 	 701	 5.400	lei
	 	 	 „Venituri	din	vânzarea
	 	 	 produselor	finite”
	 	 	 4427	 1.296	lei
	 	 	 „TVA	colectată”

c)	La	sfârşitul	lunii	se	va	face	inventarierea	stabilindu-se	stocul	final	de	500	buc.	care	se	va	înregistra	
în	contul	de	produse,	evaluat	la	costul	de	producţie:
	 345	 =	 711	 3.600	lei
	 „Produse	finite”	 	 „Venituri	aferente
	 	 	 costurilor	stocurilor
	 	 	 de	produse”

Va urma...
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Preocupări la nivel internaţional 
privind revizuirea conceptelor fundamentale 
ale contabilităţii şi raportării financiare
Partea I – Obiectivul Cadrului general conceptual
şi conceptul de activ

Ştefan BUNEA,	conf.	univ.	dr.
ASE	Bucureşti

Global Concerns Regarding the Review of Fundamental Accounting and Financial 
Reporting Concepts. The Purpose of the Conceptual Framework and the Asset Concept

Recently, the discussions concerning the revision project on the Conceptual	Framework 
for	Financial	Reporting issued by IASB, both at the FEE level (Federation of European 
Accountants) and at the level of EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), 
have been launched. We have analysed issues related to the expected scope of such a 
framework, as well as to the fundamental concepts that define the financial position and 
performance of a reporting entity. This article shall present a comparative analysis of the 
current elements comprising the Conceptual	Framework	in relation to the ones proposed 
within the related discussion paper, while tackling to focus on the sensitive and, sometimes, 
controversial issues related to this project. Two of these issues are the topics detailed in 
this first part. The first one refers to the objective of the conceptual framework, while the 
second one refers to the asset concept.

Key terms: conceptual framework, asset, economic resources, control

ABSTRACT

1. Obiectivul Cadrului general 
 conceptual 
Anumite	standarde	existente,	precum	şi	anu-

mite	proiecte	de	revizuire	reflectă	principii	care	nu	
sunt	conforme	cu	actualul	Cadru general conceptu-
al.	Până	în	prezent,	IASB	nu	s-a	pronunţat	cu	privire	

la	modul	în	care	vor	fi	rezolvate	aceste	incoerenţe.	
Se	aşteaptă	ca,	în	viitor,	noul	cadru	conceptual	să	
creeze	noi	situaţii	de	incompatibilitate	cu	actualele	
standarde.	Foarte	probabil,	standardele	actuale	vor	
fi	revizuite	pentru	a	fi	aduse	la	conformitate,	pe	cât	
posibil,	cu	prevederile	viitorului	cadru	conceptual.	

De curând, au fost reluate discuţiile privind proiectul de revizuire a Cadrului	general	conceptual	de	
raportare	financiară al IASB, atât la nivelul FEE (Federaţia Experţilor Contabili Europeni), cât şi la nivelul 
EFRAG (Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiară). Sunt analizate atât aspecte privind 
obiectivul pe care ar trebui să îl aibă un asemenea cadru conceptual, cât şi conceptele fundamentale care 
descriu poziţia financiară şi performanţa unei entităţi raportoare. În acest articol vom realiza o analiză 
comparativă a elementelor existente în forma actuală a Cadrului	general	conceptual cu cele propuse în 
proiectul de discuţii şi vom încerca, în acelaşi timp, să surprindem punctele sensibile şi uneori controversate 
ale acestui proiect. Două sunt subiectele pe care le vom dezvolta în această primă parte. Cel dintâi vizează 
obiec tivul cadrului conceptual, iar cel de-al doilea, conceptul de activ.
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Unele	proiecte	de	revizuire	forţează	limitele	actua-
lului	Cadru general conceptual	(a	se	vedea	IAS	17	
Contracte de leasing).	Dacă	asemenea	proiecte	se	
finalizează	înainte	de	emiterea	unui	nou	cadru	con-
ceptual	şi	dacă	acestea	nu	se	vor	dovedi	consecvente	
cu	el,	va	fi	necesară	revizuirea	lor.

În	prezent,	o	serie	de	concepte	importante	nu	
sunt	definite	sau	sunt	insuficient	definite.	De	exem-
plu,	noţiunile	de	cost,	unitate	de	cont,	control,	drept	
de	utilizare,	evenimente	trecute	etc.	De	cele	mai	mul-
te	ori,	conceptele	sunt	definite	din	perspectiva	elabo-
rării	situaţiilor	financiare	individuale.	Totuşi,	cadrul	
conceptual	trebuie	să	asigure	coerenţa	şi	consistenţa	
interpretării	şi	aplicării	IFRS.	Însă	cadrul	conceptu-
al	va	fi	elaborat	la	nivel	principial,	acesta	neputând	
acoperi	toate	detaliile	tehnice	prevăzute	de	standar-
dele	şi	interpretările	IFRS.	De	exemplu,	este	dificil	
de	identificat	în	care	situaţii	conceptul	de	control	
este	identic	sau	diferă	atunci	când	este	aplicat	pentru	
un	activ	sau	pentru	o	entitate.	Aceste	clarificări	vor	
cădea	în	sarcina	standardelor	specifice.

Scopul	principal	al	cadrului	conceptual	este	
acela	de	a	asista	IASB	în	identificarea	noţiunilor	
fundamentale	care	vor	asigura	consistenţă	în	ela-
borarea	standardelor.	Va	trebui	ca	fiecare	standard	
să	explice	cum	interacţionează	cu	cadrul	conceptual	
şi	când	devine	necesar	să	existe	abateri.	Anumite	
concepte	care	vor	fi	dezvoltate	în	cadrul	conceptual	
sunt	pentru	uzul	IASB	în	procesul	de	elaborare	a	
vii	toarelor	standarde.	

Punctele	11	şi	12	din	IAS	8	Politici contabi-
le, modificări ale estimărilor contabile şi erori	fac	

referire	la	ierarhia	selectării	referinţelor	pentru	de-
finirea	politicilor	contabile	atunci	când	standardele	
existente	nu	prescriu	astfel	de	politici.	Una	dintre	
referinţe	este	Cadrul general conceptual.	Iată	de	ce	
este	foarte	important	ca	viitorul	cadru	conceptual	să	
fie	clar	şi	inteligibil	chiar	dacă	nu	va	fi	atât	de	deta-
liat.	Această	referinţă	din	IAS	8	se	va	dovedi	cu	atât	
mai	utilă	cu	cât	cadrul	conceptual	va	fi	mai	de	taliat,	
deşi,	evident,	cele	mai	multe	aspecte	vor	fi	de	finite	
la	nivel	de	principiu.	Cu	excepţia	definiţiilor,	este	
destul	de	neclar	cum	alte	aspecte	vor	fi	suficiente	
pentru	a	ajuta	entităţile	şi	auditorii	atunci	când	nu	
există	un	standard	aplicabil.

Federaţia	Experţilor	Contabili	Europeni	apreci-
ază	că	va	exista	un	număr	destul	de	limitat	de	cazuri	
în	care	dezvoltarea	unor	noi	aspecte	în	standarde	de	
către	IASB	va	intra	în	conflict	cu	Cadrul general con-
ceptual.	În	ceea	ce	priveşte	definiţiile,	se	aşteaptă	
ca	elementele	de	neconcordanţă	cu	acestea	să	fie	
extrem	de	rare	şi	cu	efect	nesemnificativ.	Dacă	va	fi	
necesar,	standardele	existente	vor	fi	revizuite	pentru	
a	se	asigura	conformitatea	cu	definiţiile.

FEE	sprijină	poziţia	Grupului	Consultativ	Eu-
ropean	pentru	Raportarea	Financiară	potrivit	căreia	
conflictele	dintre	cadrul	conceptual	şi	standarde	nu	
rezultă	doar	din	procesul	de	revizuire	sau	de	dezvol-
tare	a	unora	noi,	ci	şi	din	prevederile	unora	dintre	
standardele	existente.	EFRAG	consideră	că	trebu-
ie	să	fie	o	prioritate	identificarea	acestor	conflicte	
şi	sta	bilirea	dacă	ele	pot	fi	eliminate	sau	dacă	este	
justificată	menţinerea	lor	ţinând	cont	de	atingerea	
obiectivelor	generale	ale	raportării	financiare.

2. Definiţia activului

	 Cadrul general conceptual existent:
	 Un	activ	este	o	resursă	controlată	de	entitate	ca	rezultat	al	unor	evenimente	trecute	şi	de	la	care	

Activ
	 se	preconizează	că	vor	decurge	beneficii	economice	viitoare	pentru	entitate.

	 Proiectul de revizuire:
	 Un	activ	este	o	resursă	economică	prezentă	controlată	de	entitate	ca	rezultat	al	unor	evenimente	
	 trecute.

	 Cadrul general conceptual existent:

Resursă
	 Nu	este	definită.

economică	 Proiectul de revizuire:
	 O	resursă	economică	este	un	drept	sau	o	altă	sursă	de	valoare	care	este	capabil(ă)	să	producă	
	 beneficii	economice.
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Ca	urmare	a	faptului	că	definiţia	actuală	a	acti-
vului	face	referire	la	fluxurile	aşteptate	de	beneficii	
economice,	anumiţi	utilizatori	confundă	uneori	re-
sursa	(activul)	sau	obligaţia	(datoria)	cu	viitoarele	
intrări	sau	ieşiri	de	beneficii	economice.	Două	cauze	
pot	determina	această	confuzie:

(a)	unii	utilizatori	interpretează	termenul	de la 
care se preconizează	ca	reprezentând	probabilitatea	
ca	acest	lucru	să	se	întâmple;

(b)	referinţa	explicită	la	fluxurile	de	beneficii	eco	-
nomice	îngreunează	distincţia	între	resursă	sau	obli-
gaţie	şi	viitoarele	fluxuri	de	beneficii	economice.	

Definiţia	propusă	înlătură	această	sursă	de	con-
fuzie	prin	transferarea	referinţei	la	beneficiile	econo-
mice	în	definiţia	resursei	economice.	Va	fi	mai	clară	
şi	paralela	între	definiţia	activului	şi	cea	a	datoriei.

Exemplele	ilustrative	clarifică	faptul	că	un	activ	
este	o	resursă,	şi	nu	o	intrare	viitoare	de	beneficii.	
Iată	câteva	dintre	acestea:

l	 în	cazul	unui	bilet	la	loterie,	resursa	este	drep-
tul	de	a	participa	la	loterie,	şi	nu	premiul	în	bani	
câştigat;

l	 pentru	opţiunile	call,	resursa	este	un	drept	
contractual	de	a	cumpăra	activul-suport,	şi	nu	acti-
vul-suport	însuşi	etc.	

EFRAG	consideră	că	multe	elemente	vor	co-
respunde	definiţiei	activului,	chiar	şi	unele	care	în	
prezent	nu	se	recunosc	ca	active.	Noua	definiţie	este	
mai	uşor	de	înţeles	şi	va	putea	face	obiectul	unor	
interpretări	mai	consistente	decât	cele	referitoare	la	
definiţia	actuală.

O	reducere	a	ieşirilor	viitoare	de	fluxuri	de	nu-
merar	corespunde	definiţiei	activului	aşa	cum	este	ea	
propusă	în	proiectul	de	revizuire.	Acest	lucru	este	
mai	puţin	evident	în	contextul	aplicării	definiţiei	
existente,	care	se	bazează	pe	intrările	viitoare	de	
nu	merar.

Există	opinii	potrivit	cărora	IASB	trebuie	să	
clarifice	contextul	de	aplicare	a	definiţiei	în	diferi-
te	situaţii	particulare	pentru	a	identifica	eventualele	
ambiguităţi.	De	exemplu,	trebuie	verificat	ce	efect	
va	avea	în	practică	înlocuirea	sintagmei	de la care se 
preconizează că vor decurge beneficii economice vii-
toare	cu	capabil(ă) să producă beneficii economice.

O	resursă	economică	poate	lua	variate	forme:
(a)	drepturi	executorii	stabilite	de	un	contract,	

de	lege	sau	alte	elemente	similare	(cum	ar	fi	dreptu-
rile	care	rezultă	din	instrumente	financiare,	dreptu	rile	

asupra	unor	active	fizice,	drepturile	de	utilizare	a	
unor	active	fizice,	drepturile	asupra	valorilor	rezidu-
ale	ale	activelor	date	în	leasing,	dreptul	de	a	primi	o	
resursă	dacă	deţinătorul	dreptului	îşi	exercită	opţi-
unea	sau	i	se	cere	să	exercite	dreptul,	drepturile	de	
proprietate	intelectuală	etc.);

(b)	drepturi	executorii	care	rezultă	din	obligaţii	
implicite	ale	altor	părţi;

(c)	alte	surse	de	valoare,	dacă	sunt	capabile	să	
genereze	beneficii	economice	viitoare	(de	exemplu,	
know-how-ul,	listele	de	clienţi,	relaţiile	cu	clienţii	
şi	furnizorii,	forţa	de	muncă,	fondul	comercial).

Viitorul	cadru	conceptual	va	include	îndrumări	
prin	care	se	vor	clarifica	şi	exemplifica	noţiunile	fun-
damentale	incluse	în	acesta.

Legat	de	conceptul	de	resursă	economică,	se	
vor	avea	în	vedere	clarificări	cu	privire	la	modurile	
în	care	un	activ	generează	direct	sau	indirect	fluxuri	
de	numerar:

(a)	utilizarea	activului	în	producţia	de	bunuri	
sau	prestarea	de	servicii;

(b)	utilizarea	activului	pentru	creşterea	valorii	
altor	active;

(c)	utilizarea	activului	pentru	decontarea	unei	
datorii;

(d)	utilizarea	activului	pentru	reducerea	unor	
cheltuieli;

(e)	închirierea	activului	unei	alte	părţi;
(f)	 vânzarea	sau	schimbul	activului;
(g)	primirea	de	servicii	din	activ;
(h)	gajarea	activului	pentru	a	garanta	un	împru-

mut;
(i)	 deţinerea	activului.
În	multe	cazuri,	resursa	economică	înglobea-

ză	mai	multe	drepturi.	De	exemplu,	dacă	entitatea	
deţine	proprietatea	legală	asupra	unui	obiect	fizic,	
resursa	economică	va	conţine	drepturi	precum:

(a)	dreptul	de	a	utiliza	obiectul;
(b)	dreptul	de	a	vinde	obiectul;
(c)	dreptul	de	a	gaja	obiectul	etc.
Adesea,	toate	aceste	drepturi	îi	revin	unei	sin-

gure	părţi.	Şi	totuşi,	într-un	contract	de	leasing,	părţi	
diferite	deţin	fiecare	unele	dintre	aceste	drepturi.	În	
asemenea	cazuri,	va	fi	necesar	ca	IASB	să	decidă	cum	
va	trebui	fiecare	parte	să	reprezinte	aceste	drepturi.

De	cele	mai	multe	ori,	o	entitate	tratează	toate	
drepturile	pe	care	le	deţine	ca	pe	un	activ	unic.	Există	
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însă	şi	situaţii	în	care	unele	drepturi	sunt	recunoscute	
ca	active	separate	dacă	o	asemenea	separare	produce	
informaţii	relevante	pentru	utilizatorii	situaţiilor	fi-
nanciare	şi	asigură	o	reprezentare	fidelă	a	resurselor	
entităţii	la	un	cost	care	nu	excede	beneficiile.	Cadrul	
conceptual	viitor	va	oferi	îndrumări	privind	situaţiile	
în	care	drepturile	trebuie	recunoscute	separat	sau	
combinate	într-un	activ	unic.

Uneori,	o	singură	resursă	conţine	atât	drepturi,	
cât	şi	obligaţii.	De	exemplu,	contractele	creează	o	
serie	de	drepturi	şi	obligaţii	pentru	fiecare	parte.	Uni-
tatea	de	recunoaştere	va	clarifica	în	ce	situaţii	entita-
tea	recunoaşte	pentru	întregul	pachet	un	singur	activ	
sau	o	singură	datorie	şi	în	ce	situaţii	va	recunoaşte	
unul	sau	mai	multe	active	şi,	respectiv,	una	sau	mai	
multe	datorii.	În	general,	când	pachetul	de	drepturi	
şi	obligaţii	provine	de	la	aceeaşi	sursă,	entitatea	va	
re	cunoaşte	pentru	el	la	cel	mai	înalt	nivel	de	agre-
gare	activele	şi	obligaţiile,	precum	şi	modificările	în	
aceste	drepturi	şi	obligaţii	în	cel	mai	relevant,	fidel	
şi	inteligibil	mod.

Unitatea	de	recunoaştere	va	clarifica	în	care	si-
tuaţii	un	contract	este	văzut	ca	generând	un	activ	net	
sau	o	obligaţie	netă	şi	în	care	situaţii	acesta	va	fi	
apreciat	ca	generând	unul	sau	mai	multe	drepturi	şi,	
respectiv,	una	sau	mai	multe	obligaţii.	Una	este	să	
compensezi	şi	să	recunoşti	doar	un	activ	sau	o	sin-
gură	datorie	şi	alta	este	să	recunoşti	separat	unul	sau	
mai	multe	active	şi,	respectiv,	una	sau	mai	multe	
da	torii.	De	exemplu,	să	presupunem	că	o	entitate	
deţine	opţiunea	de	a	cumpăra	un	activ	pentru	suma	
de	100	lei	şi	că	valoarea	justă	a	activului	la	data	exer-
citării	opţiunii	va	fi	de	140	lei.	Entitatea	nu	are	un	
activ	de	140	lei	şi	o	datorie	de	100	lei,	ci	un	activ	de	
40	lei.	Entitatea	va	recunoaşte	şi	va	măsura	separat	
activul	şi	datoria,	dar	le	va	prezenta	ca	pe	un	singur	
element	la	valoarea	netă.

Definiţia	activului	din	propunerea	de	cadru	
conceptual	include	şi	o	referinţă	la	noţiunea	de	con-
trol.	Actualul	Cadru general conceptual	nu	defineşte	
acest	termen,	deşi	el	are	anumite	semnificaţii	în	
unele	standarde	individuale	(de	exemplu,	IAS	18	
Venituri,	IFRS	10	Situaţii financiare consolidate	
etc.).	IASB	îşi	propune	să	clarifice	acest	concept	în	
viito	rul	cadru	conceptual.	Formula	propusă	în	pro-
iectul	de	cadru	conceptual	pentru	definirea	noţiunii	
de	control	este:	„O	entitate	controlează	o	resursă	eco-
nomică	dacă	are	în	prezent	capacitatea	de	a	influenţa	

utilizarea	resursei	economice	astfel	încât	să	obţină	
beneficii	le	econo	mice	care	decurg	din	aceasta”.	
Această	definiţie	diferă	de	cea	utilizată	în	proiectul	
de	revizuire	a	IAS	18.	Acesta	din	urmă	menţionează	
că	un	client	controlează	un	activ	atunci	când	clientul	
are	capacitatea	de	a	influenţa	utilizarea	sa	şi	de	a	
ob	ţine	cea	mai	mare	parte	a	beneficiilor	rămase	din	
acel	activ.	Referinţa	la	cea mai mare parte	poate	
pro	duce	confuzie	şi	este	inutilă.

De	exemplu,	să	presupunem	că	entitatea	Alfa	
are	dreptul	de	a	obţine	20%	din	beneficiile	economi-
ce	aferente	unei	clădiri.	Alfa	nu	deţine	toate	benefici-
ile	economice	şi	nici	cea	mai	mare	parte	din	acestea.	
Activul	entităţii	Alfa	nu	este	clădirea,	ci	dreptul	de	a	
obţine	20%	din	beneficiile	economice	aferente	clădi-
rii.	Ea	are	capacitatea	de	a	influenţa	utilizarea	acestui	
drept	şi	de	a	obţine	toate	beneficiile	economice	care	
decurg	din	acest	drept.

Apelul	la	cea mai mare parte	este	necesar	doar	
dacă	un	anumit	standard	îi	impune	entităţii:

(a)	să	recunoască	un	grup	de	drepturi	ca	pe	un	
activ	unic;	şi

(b)	să	derecunoască,	prin	transferul	unei	părţi	
suficiente	de	drepturi,	tot	activul	iniţial	şi	să	recu-
noas	că	un	nou	activ	pentru	drepturile	reţinute.

Pentru	ca	o	entitate	să	controleze	o	resursă	eco-
nomică,	beneficiile	economice	care	decurg	din	re-
sursă	trebuie	să	fie	mai	degrabă	pentru	entitate	decât	
pentru	alte	părţi.	Aceasta	nu	înseamnă	că	este	o	cer-
titudine	faptul	că	resursa	va	genera	beneficii	econo-
mice	pentru	entitate	în	toate	circumstanţele.	Sensul	
corect	este	acela	că,	dacă	resursa	generează	beneficii	
economice,	entitatea	este	partea	care	le	primeşte.

Entitatea	are	capacitatea	de	a	influenţa	utilizarea	
resursei	economice	dacă	are	dreptul	să	o	dezvolte	în	
activităţile	ei	sau	să	le	permită	altor	părţi	să	o	dezvol-
te	în	activităţile	lor.	Uneori,	entitatea	îşi	dovedeşte	
capacitatea	de	a	influenţa	utilizarea	resursei	econo-
mice	prin	faptul	că	accesul	la	aceasta	nu	este	permis	
altor	părţi	(de	exemplu,	în	cazul	know-how-ului	sau	
al	listelor	de	clienţi).

O	entitate	nu	controlează	o	resursă	economică	
dacă	nu	are	în	prezent	capacitatea	de	a	influenţa	uti-
lizarea	acesteia.	Prin	urmare,	cele	de	mai	jos	nu	vor	
fi	active:

(a)	drepturile	de	acces	la	bunurile	publice	pre-
cum	drumurile	publice,	dacă	asemenea	drepturi	sunt	
disponibile	tuturor	şi	fără	un	cost;
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(b)	dreptul	de	a	pescui	în	locuri	unde	pescui-
tul	nu	este	interzis.	Deşi	este	o	potenţială	sursă	de	
beneficii	economice,	un	asemenea	drept	nu	este	o	
resursă	economică	deoarece	beneficiile	sunt	pentru	
toţi.	Însă,	dacă	entitatea	are	un	drept	exclusiv	de	a	
pescui,	acesta	este	un	activ.	Dacă	se	introduc	cote	
de	pescuit,	cota	aferentă	fiecărei	părţi	va	fi	un	activ	
al	acelei	părţi,	deşi	drepturile	asociate	cu	proprieta-
tea	asupra	peştelui	nu	vor	deveni	resursă	economică	
decât	atunci	când	peştele	este	prins;

(c)	cunoştinţele	care	sunt	la	dispoziţia	marelui	
public	şi	fără	un	cost	sau	un	efort	semnificativ.	Ni-
meni	nu	controlează	asemenea	cunoştinţe.

Atunci	când	se	stabileşte	dacă	o	entitate	contro-
lează	o	resursă	economică,	este	important	să	se	iden-
tifice	resursa	economică	într-o	manieră	corectă.	De	
exemplu,	entităţile	Alfa,	Beta	şi	Gama	deţin	împre-
ună	un	ansamblu	rezidenţial	care	le	asigură	25%,	
40%	şi,	respectiv,	35%	din	beneficiile	economice	
generate	de	acel	ansamblu.	În	absenţa	oricărui	alt	
aranjament	care	să	modifice	controlul,	fiecare	parte	
controlează	proporţional	interesul	în	resursa	econo-
mică	suport.	Niciuna	dintre	cele	trei	nu	controlează	
resursa	în	totalitate.

FEE	consideră	că	definiţiile	activului	şi	datoriei	
din	proiectul	de	revizuire	reprezintă	o	îmbunătăţi-
re	comparativ	cu	forma	actuală	a	Cadrului general 
conceptual	şi	că	acestea	sunt	relativ	uşor	de	înţeles.	
Totuşi,	termenul	controlată de entitate	este	prea	abs-
tract.	La	ce	nivel	trebuie	dobândit	controlul?	Capa-
citatea	de	a	influenţa	beneficiile	economice	viitoare	
nu	este	prea	clară.	Când	influenţa	devine	control?	
FEE	consideră	(ca	şi	EFRAG,	de	altfel)	că	definiţia	
activului	(şi	a	datoriei)	trebuie	să	includă	legătura	
cu	entitatea.	Mai	mult,	ar	fi	utilă	clarificarea	relaţiei	
(dacă	există	vreuna)	dintre	controlul	unui	activ	şi	
controlul	unei	entităţi.	

Nu	este	coerentă	definiţia	conceptului	de	imo-
bilizare	necorporală.	Evaluarea	poate	juca	un	rol.	
Oricum,	definiţia,	recunoaşterea	şi	evaluarea	sunt	
aspecte	diferite.	Cum	credibilitatea	este	inclusă	în	
criteriile	de	recunoaştere,	unele	active	necorporale	
nu	se	recunosc,	deoarece	nu	pot	fi	evaluate	credibil.

EFRAG	consideră	că	definirea	activului	ca	re-
sursă	economică	trebuie	revizuită	pentru	a	include	
şi	drepturile	de	utilizare,	precum	şi	alte	surse	de	
va	loare	capabile	să	producă	beneficii	economice	
pentru	entitate.

1.	 EFRAG,	Conceptual Framework – Bulletin: The role of a Conceptual Framework,	disponibil	la	http://
www.efrag.org/Front/p291-2-272/Bulletin--The-role-of-a-Conceptual-Framework.aspx

2.	 IASB	(2013),	Discussion Paper DP/2013/1 – A Review of the Conceptual Framework for Financial 
Reporting,	dispo	ni	bil	la	http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/
Discussion-Paper-July-2013/Documents/Discussion-Paper-Conceptual-Framework-July-2013.pdf
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Statement of Changes in Financial Position, a Vital Instrument for the Analysis
of the Entity’s Financial Resources

The paper presents the importance of the statement of changes in the financial position 
for the entity’s general purpose balance sheet from a dynamic financial point of view. 
The shareholders’ interest is to have a stable company without major gaps in the in-out 
flow. The aim is to avoid the lack of cash flow and to have a smooth trend in the general 
financial situation of the company. The statement of changes in the financial position of 
the entity is a very important instrument for identifying the origin of resources and the 
allocation of expenses. The cash-flow statement follows the flow of money in order to 
avoid negative effects generated by the lack of cash.

Key terms: balance, funding, instrument, company, cash flow

ABSTRACT

Ü	 Introducere
Echilibrul	financiar	este	foarte	impor				tant	în	

ve	derea	asigurării	unei	activităţi	con	stan	te	a	com-
paniei	şi	pentru	realizarea	cadrului	de	dezvol	tare	
durabilă	a	acesteia	în	mediul	economic.	Pentru	pre-
zentarea	dinamică	a	evoluţiei	situaţiei	fi		nanciare	a	
entităţilor,	teoria	şi	practica	contabilă	uti	lizează	ta
bloul de fi nanţare.	Tabloul	de	finanţare	se	regă	seş-
te	sub	mai	multe	forme,	două	dintre	acestea	fiind	
mai	importante:

l	 tabloul	de	utilizări	şi	resurse;
l	 tabloul	cash	flow-urilor.
Tabloul de utilizări şi resurse	prezintă	situaţia	

patrimonială	între	bilanţul	de	deschidere	şi	bilan-
ţul	de	închidere	a	exerciţiului	financiar	sub	aspectul	
păs			trării	echilibrului	funcţional.	Întocmirea	tablo	u-
lui	de	utilizări	şi	resurse	presupune	efectuarea	unei	

dis				tincţii	 între	fluxurile	patrimoniale,	financiare	şi	
mo	netare.	Pentru	realizarea	unui	tablou	de	uti	li				zări	
şi	resurse	trebuie	să	se	determine	variaţiile	pos		tu-
rilor	bilanţiere	între	două	bilanţuri	succesive,	care	
formează	o	balanţă	diferenţiată	sau	balanţa	mu		ta-
ţiilor.

Tabloul	de	utilizări	şi	resurse	cuprinde	două 
părţi:

þ	 Prima parte	stabileşte	modul	de	realizare	a	
echilibrului	 structural	 între	 utilizările	 şi	 resurse	le	
bi	lanţului	funcţional,	adică	variaţia	fondului	de	rul-
		ment.	Această	parte	a	tabloului	evi	denţiază	modul	
de	finanţare	şi	politica	de	investiţii	promovată	de	
în	treprindere.

þ	 Partea a doua	evidenţiază	variaţia	nece	sa-
rului	de	fond	de	rul	ment	ca	urmare	a	modificării	
ele		mentelor	care	intră	în	componenţa	activelor	cir-
cu	lan	te	şi	a	datorii	lor	pe	termen	scurt,	ce	are	profunde	
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con	se	cinţe	asupra	realizării	echilibrului	financiar.	
A	ceastă	parte	arată	modul	în	care	necesarul	de	fond	
de	rul	ment	a	fost	uti		lizat	pentru	acoperirea	necesi-
tăţilor	de	fi	nan		ţare,	asigurând,	pe	de	o	parte,	echi	li-

brul	func	ţio	nal	între	utilizări	şi	resurse	şi,	pe	de	
altă	parte,	echi	librul	mo	netar	între	încasări	şi	plăţi,	
evi	denţiat	prin	trezoreria netă.	Elementele	tablou-
lui	de	utili	zări	şi	resurse	pot	fi	sintetizate	astfel:

Utilizări suplimentare Resurse suplimentare

Dividende

Achiziţii	de	imobilizări

Reduceri	de	capitaluri	proprii

Rambursări	de	datorii	financiare

Capacitatea	de	autofinanţare

Cesiuni	de	imobilizări

Creşteri	de	capitaluri	proprii

Creşteri	de	datorii	financiare

Total	utilizări	suplimentare	pe	termen	lung Total	resurse	suplimentare	pe	termen	lung

DFR	=	DRESURSE	–	DUTILIZĂRI

Stocuri

Creanţe	–	clienţi

Furnizori

Datorii	salariale

Stocuri

Creanţe	–	clienţi

Furnizori

Datorii	salariale

Total	utilizări	suplimentare	pe	termen	scurt Total	resurse	suplimentare	pe	termen	scurt

DNFR	=	DUTILIZĂRI	–	DRESURSE

Tabloul cash flowurilor	permite	aprecierea	
gra				dului	de	independenţă	a	întreprinderii	în	ges	tio-
na	rea	lichidităţilor	sale,	care	are	un	impact	hotărâtor	
asu	pra	„sănătăţii” sale financiare.

Avantajul	acestui	tablou,	în	comparaţie	cu	ta-
blo		ul	de	utilizări	şi	resurse,	este	acela	că	permite	evi-
		denţierea	influenţelor	pe	care	le	au	fenomenele	de	
stocaj	şi	a	consecinţelor	generate	de	decalajele	exis-
tente	între	încasări	şi	plăţi.

Situaţia	fluxurilor	de	numerar	este	adesea	con-
siderată	a	fi	documentul	de	sinteză	cel	mai	precis	
din	structura	situaţiilor	fi	nanciare1.

Tabloul	cash	flow-urilor	arată	modul	în	care	
este	utili	za	tă	trezoreria	de	care	dispune	între	prin	de-
rea,	ca	ur	ma	re	a	activităţii	desfăşurate,	după	de	du-
ce	rea	pre			le	vă	rilor	obligatorii,	în	special	pentru	fi-
nan			ţarea	in		ves	tiţiilor2.

Componentele	acestui	tablou	pot	fi	prezentate	
astfel:

1	O.O.	Megan,	A.E.	Schmidt,	B.P.	Cotleţ	(2010),	Utilitatea situaţiei fluxurilor de numerar pentru utilizatorii situaţiilor fi nan-
ciare din România în perioada crizei financiare,	The	5th	WSEAS	International	Conference	on	Economy	and	Management	
Transformation,	vol.	II,	Universitatea	de	Vest,	Timişoara,	pp.	508-513.

2	Conţinutul gestiunii financiare a întreprinderii	(2007),	www.bursierul.ro.

Activitatea de exploatare Activitatea de investiţii Activitatea de finanţare

CF	exploatare	= CF	investiţii	= CF	finanţare	=

+	 încasări	în	numerar	din	vânzări
de	bunuri	şi	prestări	de	servicii

–	 plăţi	în	numerar	pentru	achiziţia	
de	terenuri	şi	mijloace	fixe

+	venituri	în	numerar	din	emisiunea	
de	acţiuni

–	 plăţi	în	numerar	către	furnizorii
de	bunuri	şi	servicii

–	 plăţi	în	numerar	pentru	achiziţia	
de	instrumente	de	capitaluri	
proprii

–	 plăţi	în	numerar	către	acţionari	
pentru	achiziţia	sau	răscumpărarea	
de	acţiuni
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Activitatea de exploatare Activitatea de investiţii Activitatea de finanţare

–	 plăţi	în	numerar	către	angajaţi
şi	în	numele	angajaţilor

+	 încasări	în	numerar	din	vânzarea	
de	instrumente	de	capitaluri	
proprii

+	venituri	în	numerar	din	emisiunea	
de	obligaţiuni

–	 plăţi	în	numerar	sau	restituiri
de	impozit	pe	profit

–	 avansuri	în	numerar	şi	împrumuturi	
efectuate	către	alte	părţi

–	 rambursări	în	numerar	ale	unor	
sume	împrumutate

+	 încasări	în	numerar
din	rambursarea	avansurilor	
şi	a	împrumuturilor	efectuate	
către	alte	părţi

Activitatea de exploatare	include	efectele	mo-
	ne	tare	(încasări	şi	plăţi)	ale	operaţiilor	curente	ale	
în		treprinderii	care	contribuie	la	formarea	re	zul	ta			tu-
lui	din	exploatare.	În	termenii	IAS	7	Situaţia fluxu-
rilor de trezorerie,	acestea	sunt	flu	xurile	rezultate	
din	principalele	activităţi	ge			ne	ra	toare	de	venituri.	
In		for	maţiile	legate	de	flu			xurile	de	trezorerie	gene-
rate	de	activitatea	de	ex	plo	atare	reprezintă	un	indi-
ca	tor-cheie	pentru	apre	cie	rea	capacităţii	unei	firme	
de	a	genera	suficiente	lichi	dităţi	pentru	a	putea	ram-
bursa	împrumuturile,	a-şi	men	ţine	capa	ci	ta	tea	pro-
duc	tivă,	a	plăti	dividende	şi	a	efectua	in	ves		tiţii	fără	
a	apela	la	surse	externe	de	finanţare3.

Un	flux	net	negativ	din	activitatea	de	exploatare	
indică	un	dezechilibru	al	trezoreriei	firmei,	în			tru	cât	
încasările	obţinute	din	vânzările	aferente	ac			ti	vităţii	
principale	a	entităţii	sunt	insuficiente	pentru	aco	pe-
ri	rea	plăţilor	curente.	Într-o	asemenea	si	tua	ţie,	finan-
	ţarea	activităţii	curente	se	va	asigura	prin	re	cursul	
la	surse	externe	(care	necesită	costuri	su	pli	mentare)	
sau	prin	operaţiuni	de	dezinvestire	(care	pot	dimi-
nua	capacitatea	productivă	a	între	prin				derii).

Activitatea de investiţii	cuprinde	efectele	mo-
netare	ale	achiziţiilor	şi	vânzărilor	de	active	 imo-
bilizate	şi	ale	plasamentelor	pe	termen	scurt	(altele	
decât	echivalentele	de	 lichidităţi).	 Informaţiile	 le-
gate	de	fluxurile	de	trezorerie	din	activitatea	de	in-
vestiţii	sunt	importante,	întrucât	arată	dacă	au	fost	
efectuate	 investiţii	 care	 urmează	 să	 genereze	 be-
ne			ficii	economice	în	viitor.	Un	flux	net	pozitiv	din	
ac	tivitatea	de	investiţii	exprimă	un	proces	de	dezin-
vestire	la	nivelul	firmei,	care	semnalează	fie	lipsa	
de	lichidităţi	necesare	pentru	activitatea	cu	rentă,	fie	
o	restructurare	a	capacităţii	productive.

Fluxurile de trezorerie globale provenite din 
achi ziţiile şi cedările de filiale şi alte unităţi de afa-
 ceri trebuie să fie prezentate separat şi clasi fi cate 
ca activităţi de investiţii4.	Pentru	astfel	de	achi			zi-
ţii	şi	înstrăinări,	companiile	trebuie	să	pre	zin	te	cu-
mu	la	tiv	în	cursul	perioadei	următoarele	infor	ma	ţii:	
con	traprestaţia	totală	aferentă	achiziţiei	sau	cedării;	
ponderea	din	contraprestaţia	aferentă	achi				ziţiei	sau	
cedării	primită	sub	formă	de	lichi	di	tăţi	şi	echivalente	
de	lichidităţi;	valoarea	lichi	di		tăţilor	şi	a	echivalente-
lor	de	lichidităţi	din	filiala	sau	unitatea	achiziţionată	
sau	cedată,	după	caz;	suma	acti	velor	şi	datoriilor,	
altele	decât	lichidităţile	şi	echi		valen	tele	de	lichi	di-
tăţi	din	filiala	sau	unitatea	achi		zi	ţionată	sau	cedată,	
sintetizată	pe	fiecare	cate	go	rie	principală.

Suma	totală	a	lichidităţilor	plătite	sau	încasate	
drept	contraprestaţie	aferentă	achiziţiilor	sau	vânză-
			rilor	de	filiale	sau	alte	unităţi	de	afaceri	este	ra			por-
tată	în	situaţia	fluxurilor	de	trezorerie	la	o	va	loare	
netă,	după	deducerea	 lichidităţilor	 şi	 a	 echi	valen-
telor	de	lichidităţi	achiziţionate	sau	vân	dute.	Efec-
tele	fluxurilor	de	 trezorerie	ale	vânzărilor	nu	sunt	
deduse	din	cele	ale	achiziţiilor.	Prin	urmare,	o	enti-
tate	trebuie	să	prezinte	informaţii	distincte	afe	rente	
achiziţiilor,	pe	de	o	parte,	şi	vânzărilor	de	fi	liale	şi	
alte	unităţi	de	afaceri,	pe	de	altă	parte.

Activitatea de finanţare	reflectă	consecinţele	
mo			netare	ale	operaţiilor	care	provoacă	modificări	în	
mărimea	şi	structura	capitalurilor	proprii	şi	ale	da	-
to				ri	i	lor	întreprinderii,	cum	sunt	încasările	din	emi		-
si	u		nea	de	acţiuni,	obligaţiuni	şi	alte	ti	tluri	financia-
re	şi	plă	ţile	pentru	răscumpărarea	ac			ţiunilor	pro	prii	
şi	a	ti	tlu		rilor	de	împrumut	etc.	Informaţiile	le	gate	
de	flu			xu	rile	de	trezorerie	de	gajate	de	activitatea	de	

3		http://www.focusfinanciar.ro/index.php/Standarde-Internationale-de-Raportare-Financiara/IAS-7-Situatia-fluxurilor-de-
trezorerie.html

4		Standardul	Internaţional	de	Contabilitate	(IAS)	7	Situaţia fluxurilor de trezorerie,	pct.	39-42,	http://www.focusfinanciar.ro/
index.php/Standarde-Internationale-de-Raportare-Financiara/IAS-7-Situatia-fluxurilor-de-trezorerie.html
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fi		nan				ţare	sunt	utile,	întru	cât	permit	estimarea	su	me-
lor	care	urmează	a	fi	plă	tite	furnizorilor	de	fon		duri	
(in	vestito	rilor	sau	finanţatorilor	externi).	Un	flux	net	
po		zi	tiv	generat	de	activitatea	de	fi	nan	ţare	arată	că	în	

cursul	exerciţiului	financiar	fir	ma	a	recurs	la	procu-
ra	rea	de	fonduri	(din	surse	in	ter	ne	sau	externe)	nece-
sare	fie	pentru	a-şi	acoperi	de	ficitul	de	trezo	re	rie	din	
ex	plo	atare,	fie	pentru	a	sus	ţine	un	proces	de	investire.

Studiu de caz

Firma	A	activează	în	domeniul	energiei	verzi,	având	în	funcţiune	un	parc	fotovoltaic	de	2	MW	finanţat	
30%	din	surse	proprii	şi	70%	din	surse	atrase	de	la	o	bancă	comercială	printr-un	credit	de	investiţii,	urmând	
ca,	în	conformitate	cu	legislaţia	în	vigoare,	la	momentul	t0	să	genereze	atât	profit,	cât	şi	flux	de	numerar	
pozitiv	din	exploatare	(cazul 1).	Schimbarea	legilor	în	vigoare	cu	efect	defavorabil	pentru	companie,	în	mo-
men	tul	t1,	prin	reducerea	subvenţiei,	respectiv	a	numărului	de	certificate	verzi	acordate,	poate	să	ducă	la	un	
profit	redus	şi	la	un	flux	de	numerar	negativ	(cazul 2).

Ambele	proiecţii	sunt	utile,	în	sensul	că	prima	dintre	ele	demonstrează	faptul	că	investiţia	are	asigurat	
un	plus	de	numerar	suficient,	nefiind	necesară	urmărirea	foarte	îndeaproape	a	activităţii	operaţionale	din	
punctul	de	vedere	al	excedentului	sau	al	deficitului	de	numerar.	Însă	în	cazul	al	doilea	se	poate	observa	
cum	o	 situaţie	pozitivă	 iniţial	 se	 transformă	 într-o	problemă,	prin	 schimbarea	 stării	 generale	economice	
în	domeniul	energiei	verzi	din	punctul	de	vedere	al	subvenţiilor.	Încă	o	dată,	situaţia	fluxului	de	numerar	
devine	extrem	de	utilă	pentru	a	preconiza	minusurile	de	numerar	din	viitor	şi	pentru	a	asigura	o	sursă	de	
numerar	 care	 să	 acopere	deficitul	 temporar,	 energia	 verde	 fiind	un	domeniu	 „sezonier”	din	punctul	 de	
vedere	al	producţiei.

Cazul 1

La	momentul	t0,	firma	A	generează	atât	profit,	cât	şi	un	flux	de	numerar	pozitiv,	după	cum	se	poate	
observa	în	situaţia	fluxului	de	numerar	de	mai	jos,	în	ciuda	faptului	că	70%	din	investiţia	în	parcul	foto-
voltaic	este	asi	gurată	prin	credit,	iar	costurile	cu	dobânzile	bancare	afectează	lichidităţile,	şi	a	faptului	că	
amortizarea	investiţiei	afectează	profitul	companiei.

Situaţia	fluxului	de	numerar	şi	contul	de	profit	şi	pierdere	pentru	primul	caz	sunt	prezentate	mai	jos:

-	u.m.	-

Situaţia fluxului 
de numerar / 96 de luni Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8

Intrări

Vânzări	de	energie,	
inclusiv	certificate	verzi

684.968 678.118 671.269 664.419 657.569 650.720 643.870 637.020

Ieşiri

Dobânzi	la	credit 133.077 115.388 97.698 80.009 62.320 44.630 26.941 9.252

Plata	ratei	(principalul) 252.705 252.705 252.705 252.705 247.871 252.705 252.705 252.705

Plată	mentenanţă 17.124 16.953 16.782 16.610 16.439 16.268 16.097 15.926

Pază 13.699 13.562 13.425 13.288 13.151 13.014 12.877 12.740

Salarii	şi	contribuţii	la	
asigurările	sociale

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Total ieşiri 420.206 402.208 384.211 366.213 343.381 330.218 312.220 294.223

Total intrări 684.968 678.118 671.269 664.419 657.569 650.720 643.870 637.020

Flux de numerar anual 264.762 275.910 287.058 298.206 314.188 320.502 331.650 342.797

Flux	de	numerar	anual	
cumulat

264.762 540.672 827.730 1.125.936 1.440.124 1.760.626 2.092.276 2.435.073



30 Contabilitatea,	expertiza	ºi	auditul	afacerilor	 martie	2014

-	u.m.	-

Contul de profit şi 
pierdere / 96 de luni Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8

Venituri	din	vânzări	de	
energie	şi	certificate	verzi

684.968 678.118 671.269 664.419 657.569 650.720 643.870 637.020

Costuri	cu	dobânda	
bancară

133.077 115.388 97.698 80.009 62.320 44.630 26.941 9.252

Amortizarea	investiţiei 240.672 240.672 240.672 240.672 240.672 240.672 240.672 240.672

Costuri	cu	mentenanţa 17.124 16.953 16.782 16.610 16.439 16.268 16.097 15.926

Costuri	cu	paza 13.699 13.562 13.425 13.288 13.151 13.014 12.877 12.740

Costuri	cu	salariile	şi	
contribuţiile	la	asigurările	
sociale

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Profit 276.796 287.943 299.092 310.240 321.387 332.536 343.683 354.830

Cazul 2

În	acest	caz	luăm	în	calcul	faptul	că	prin	reducerea	subvenţiei	s-a	ajuns	la	o	situaţie	opusă	celei	pre-
zen	tate	mai	sus.	Astfel,	pentru	a	supravieţui	pe	termen	lung,	neştiind	cu	cât	va	creşte	preţul	la	energie	şi	la	
certificatele	verzi	pe	termen	lung,	firma	va	trebui	să	ia	în	calcul	un	caz	pesimist	având	la	bază	preţul	actual	
al	energiei	şi	al	certificatelor	verzi,	urmând	să	contracteze	un	credit	de	capital	de	lucru	pentru	a-şi	asigura	
existenţa.	 Importanţa	 situaţiei	 fluxului	de	numerar	 rezidă	 în	 faptul	că	este	un	 instrument	palpabil,	bazat	
pe	realităţi	contabile	şi	economice,	care	poate	să	arate	pe	termen	scurt	şi	mediu	momentele	sensibile	din	
punct	de	ve	dere	financiar,	momente	care,	dacă	nu	sunt	depăşite	prin	asigurarea	unei	finanţări	minimale,	pot	
genera	decredibilizarea	firmei,	a	acţionarilor	etc.

Situaţia	fluxului	de	numerar	şi	contul	de	profit	şi	pierdere	pentru	cazul	al	doilea	sunt	prezentate	mai	jos:

-	u.m.	-

Situaţia fluxului 
de numerar / 96 de luni Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8

Intrări

Vânzări	de	energie,	
inclusiv	certificate	verzi

383.883 380.044 376.205 372.367 368.528 364.689 360.850 357.011

Ieşiri

Dobânzi	la	credit 133.077 115.388 97.698 80.009 62.320 44.630 26.941 9.252

Plata	ratei	(principalul) 252.705 252.705 252.705 252.705 247.871 252.705 252.705 252.705

Plată	mentenanţă 9.597 9.501 9.405 9.309 9.213 9.117 9.021 8.925

Pază 7.678 7.601 7.524 7.447 7.371 7.294 7.217 7.140

Salarii	şi	contribuţii	la	
asigurările	sociale

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Total ieşiri 406.657 388.795 370.933 353.071 330.374 317.347 299.484 281.622

Total intrări 383.883 380.044 376.205 372.367 368.528 364.689 360.850 357.011

Flux de numerar anual -22.774 -8.751 5.273 19.296 38.154 47.342 61.366 75.389

Flux	de	numerar	anual	
cumulat

-22.774 -31.525 -26.252 -6.956 31.198 78.540 139.906 215.295

Necesar de finanţare 22.774 8.751 0 0 0 0 0 0
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-	u.m.	-

Contul de profit şi 
pierdere / 96 de luni Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8

Venituri	din	vânzări	de	
energie	şi	certificate	verzi

383.883 380.044 376.205 372.367 368.528 364.689 360.850 357.011

Costuri	cu	dobânda	
bancară

133.077 115.388 97.698 80.009 62.320 44.630 26.941 9.252

Amortizarea	investiţiei 240.672 240.672 240.672 240.672 240.672 240.672 240.672 240.672

Costuri	cu	mentenanţa 9.597 9.501 9.405 9.309 9.213 9.117 9.021 8.925

Costuri	cu	paza 7.678 7.601 7.524 7.447 7.371 7.294 7.217 7.140

Costuri	cu	salariile	şi	
contribuţiile	la	asigurările	
sociale

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Profit -10.741 3.282 17.306 31.330 45.352 59.376 73.399 87.422

şi	permiţând	asigurarea	cadrului	pentru	im	ple	men-
ta	rea	unei	politici	cu	privire	la	modul	de	în	cheiere	a	
con	tractelor	de	achiziţie	de	bunuri	şi	servicii.

þ	 Accentuează	formal	trecerea	de	la	un	ma-
na	gement	financiar	empiric	la	unul	ştiinţific.

þ	 Îi	 conferă	managementului	firmei	o	 şan	să	
în	plus	în	evitarea	blocajelor	financiare	ale	com	pa-
niei,	care,	dacă	s-ar	petrece,	ar	duce	la	decre	di	bili-
za	re.	Totodată,	aceste	blocaje	finan	ciare	date	de	flu-
xuri	de	numerar	negative	pot	să	influenţeze	ne			gativ	
şi	alte	companii	din	amontele	firmei.

Ü	Concluzii

Tabloul	de	finanţare	al	firmei	este	un	instrument	
extrem	de	important	din	mai	multe	motive:

þ	 Anticipează	şi	transpune	exact	evenimente-
le-cheie	din	viaţa	firmei,	le	cuantifică	în	bani,	con-
frun	tând	intrările	de	numerar	cu	ieşirile	de	numerar,	
ast	fel	 încât	 riscul	 de	 lipsă	de	finanţare	pe	 termen	
scurt	să	fie	eliminat	sau	redus	semnificativ.

þ	 Este	un	instrument	de	management	ope	ra-
tiv,	dând	conducerii	companiei	ocazia	să	ţină	sub	
con	trol	modul	de	încasare	a	veniturilor	pe	ve	chimi	
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Problemele economice actuale 
şi situaţiile financiare individuale 
ale societăţilor de investiţii financiare
Ştefan DOBA,	dr.	ec.
Arad

Current Economic Challenges and the Separate Financial Statements of Financial 
Investment Entities

The financial crisis shall impact on the capital market’s ability to properly assess the value 
of financial assets. Another problem is the constrained nature of accounting regulations; 
consequently, in this context, the purpose of financial statements related to the disclosure 
of relevant and useful information that help users in the investment decision-making 
process remains almost unreachable. To improve the disclosure capacity of an entity’s 
separate financial statements, this study recommends extending the related information 
about the company and its portfolio in the notes to the financial statements.

Key terms: globalisation, financial crisis, financial statements, financial disclosures, users, 
measurement, portfolio, notes

ABSTRACT

1. Situaţia economică actuală 
 şi influenţele ei asupra pieţei
 de capital

Elementele	caracteristice	ale	noii	economii	
mondiale	sunt	globalizarea,	criza	financiară,	cu	efec-
te	la	nivel	mondial,	concurenţa	acerbă	şi	sacrifici-
ile	sociale	şi	cele	ecologice,	impuse	de	menţinerea	
dezvoltării	durabile.	Considerăm	că	din	perspectiva	
economiei	actuale	şi	implicit	a	dezvoltării	pieţei	de	
capital	cele	mai	profunde	efecte	le-au	avut	globali-
zarea	şi	criza	financiară	actuală.

Din	punct	de	vedere	economic,	globalizarea	
poate	fi	definită	ca	o	integrare	a	pieţelor,	proces	care	
implică	accesul	capitalului	străin	pe	pieţele	naţio-
nale,	în	cadrul	căreia	piaţa	globală	de	capital	este	o	
reţea	de	pieţe	strâns	interconectate,	greu	de	delimitat	
în	prezent1.	La	originea	globalizării	pieţei	de	capital	

se	află	dezintermedierea	(apelul	direct	la	pieţele	
financiare)2,	defragmentarea	pieţelor	(deschide-
rea	pieţelor	naţionale	şi	dispariţia	compartimentelor	
piaţă	monetară,	piaţă	de	capital,	pieţe	la	termen	etc.)	
şi	dereglementarea	(abolirea	reglementărilor	în	sco-
pul	facilitării	circulaţiei	internaţionale	a	capitalului).

Ca	efect	al	globalizării,	piaţa	de	capital	de	as-
tăzi	are	caracteristici	noi,	date	de:

l	 legătura strânsă cu piaţa valutară interna
ţională,	realizându-se	un	volum	uriaş	de	tranzacţii;

l	 deconectarea ei de la economia reală şi apa
riţia instrumentelor financiare noi,	prin	care	eco-
nomia	simbolică	poate	evolua	în	mod	ireal,	crizele	
sale	producând	crize	şi	în	economia	reală;

l	 dominarea pieţei de către marii investitori 
instituţionali,	care	caută	în	mod	agresiv	randamente	
financiare	ridicate;

1	S.	Dumitrescu,	A.	Bal	(2002),	Economie mondială,	ediţia	a	II-a,	Editura	Economică,	Bucureşti,	p.	414.
2	D.	Plihon	(2001),	Mizele globalizării financiare,	în	S.	Cordellier	(coordonator),	Mondializarea dincolo de mituri,	Editura	Trei,	
Bucureşti,	p.	64.
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l	 trecerea de la o economie a îndatorării la o 
economie speculativă,	dominată	de	operaţiuni	spe-
culative	care	reprezintă	circa	90%	din	volumul	total	
al	operaţiunilor	financiare;

l	 manifestarea unui risc agregat	ridicat,	re-
zul		tat	din	toate	caracteristicile	enumerate	mai	sus,	
şi	a	riscului sistemic,	adică	riscul	de	prăbuşire	a	siste-
	mu	lui	ca	urmare	a	antrenării	sale	într-o	criză	globală.

Dintre	factorii	globalizării	financiare	amintim	
inovaţiile financiare,	cu	un	rol	major	în	desfăşurarea	
procesului	de	globalizare	a	pieţelor	de	capital,	care	
au	apărut	pentru	a	satisface	nevoile	emitenţilor	şi	ale	
investitorilor	şi	care	trebuie	privite	parţial	ca	fiind	o	
cauză	a	schimbărilor	structurale	evidenţiate	încă	de	
la	începutul	anilor	’80	în	multe	sisteme	financiare3.	
Dintre	inovaţii	putem	menţiona	produsele derivate,	
care	au	avut	un	rol	major	deoarece	au	oferit	posi-
bilitatea	acoperirii	împotriva	riscurilor	de	dobândă,	
de	rată	de	schimb	valutar	şi	efectuării	de	tranzacţii	
speculative	şi	de	arbitraj,	şi	valorile mobiliare,	uti-
lizate	pe	piaţa	internaţională	de	capital	(euroobli-
gaţiunile,	euroacţiunile).	Ca	efect	al	globalizării	se	
ma	nifestă	tendinţa de concentrare a pieţelor bur
siere,	în	vederea	formării	unor	burse	mai	puternice,	
mai	competitive.

Avantajele	globalizării	pieţei	de	capital	constau	
în	câştigul	oferit	de	schimbul	liber,	lărgirea	pieţei	
şi	transferul	liber	de	capital	pentru	investiţii.	Deza
vantajele	acesteia	sunt	date	de	repartizarea	inegală	
a	avantajelor/dezavantajelor,	volatilitatea	ridicată	a	
pieţelor	de	capital	naţionale	şi	propagarea	rapidă	a	
efectelor	negative,	rezultând	creşterea	riscului	de	
ţară,	reducerea	accesibilităţii	pieţelor	şi	scăderea	
ritmului	de	creştere	economică	a	ţării	respective.

Criza	actuală	a	pieţelor	de	capital,	situaţie	ca-
racterizată	de	instabilitate	pronunţată,	volatilitate	şi	
o	incertitudine	în	creştere,	a	început	în	2007	pe	piaţa	
de	capital	pentru	împrumuturi	ipotecare	şi	a	conti-
nuat	pe	piaţa	de	împrumuturi	corporative	legată	de	
piaţa	produselor	financiare	structurate.	O	caracte-
ristică	a	crizei	actuale	este	că	asistăm	la	două	crize	
separate:	criza	pieţelor	de	capital	şi	cea	a	economiei,	
deoarece	cursul	ascendent	al	pieţelor	de	capital	şi	
situaţia	economiei	aflate	încă	în	plină	recesiune	sunt	
aspecte	care	subliniază	caracterul	dual	al	acesteia.	

În	acelaşi	timp,	la	nivel	mondial	au	fost	luate	mă-
suri	de	îmbunătăţire	a	reglementărilor	referitoare	
la	piaţa	financiară	în	ceea	ce	priveşte	criteriile	de	
finanţare,	metodologiile	de	risc	şi	de	rating	utiliza-
te	în	decizia	de	finanţare	şi	intervenţia	statului	pe	
pieţele	financiare.

Efectele	crizei	financiare	internaţionale	s-au	re-
simţit	şi	pe	piaţa	financiară	românească,	prin	creş-
terea	semnificativă	a	volumului	creditelor	neperfor-
mante,	îngreunarea	accesului	la	finanţare,	orientarea	
băncilor	mai	degrabă	spre	finanţarea	autorităţilor	
decât	spre	finanţarea	economiei	reale	sau	a	consu-
mului,	deprecierea	monedei	naţionale,	scăderea	pre-
ţurilor	activelor	imobiliare	şi	ale	celor	financiare,	
precum	şi	evoluţia	negativă	a	indicatorilor	macro-
economici	(inflaţie,	deficit	bugetar,	deficit	de	cont	
curent,	scăderea	investiţiilor	străine	directe	etc.).

După	debutul	crizei	financiare,	la	Bursa	de	Va-
lori	Bucureşti,	valoarea	schimburilor	s-a	redus	sim-
ţitor,	cu	efecte	negative	asupra	participanţilor	pe	piaţă	
şi	asupra	lichidităţii	acţiunilor,	care	s-a	înjumătăţit	
în	2008	faţă	de	anul	20074.	Indicii	bursieri	au	închis	
cu	pierderi:	BET-FI,	indicele	societăţilor	de	investiţii	
financiare,	a	scăzut	cu	84%	faţă	de	2007,	iar	indicele	
compozit	al	pieţei,	BET-C,	a	scăzut	cu	peste	70%	faţă	
de	aceeaşi	perioadă.	Scăderea	cotaţiilor	titlurilor	lis-
ta	te	s-a	reflectat	şi	în	capitalizarea	bursieră,	valoarea	
de	piaţă	a	companii	lor	coborând	la	jumătate	faţă	de	
anul	2007.

Prin	natura	obiectului	de	activitate,	societăţile	
de	investiţii	financiare	(SIF)	sunt	expuse	unor	riscuri	
variate,	care	includ	riscul	de	piaţă,	riscul	de	credit,	
riscul	de	lichiditate,	riscul	fluxului	de	numerar,	ris-
cul	operaţional,	riscul	aferent	impozitării	şi	riscul	
aferent	mediului	economic.	Procesul	de	ajustare	a	
valorilor	în	funcţie	de	risc	care	a	avut	loc	pe	pieţele	
de	capital	în	ultimii	ani	a	afectat	performanţa	acestor	
entităţi,	rezultând	o	incertitudine	crescută	cu	privire	
la	evo	luţia	economică	în	viitor.	Deoarece	societăţile	
de	in	vestiţii	financiare	nu	pot	previziona	toate	efec-
tele	crizei	cu	impact	asupra	sectorului	financiar	din	
Ro	mânia,	acestea	au	adoptat	măsuri	necesare	pentru	
sustenabilitatea	şi	dezvoltarea	societăţii	în	condi-
ţiile	existente	pe	piaţa	financiară,	prin	monitoriza-
rea	flu	xu	rilor	de	numerar	şi	adecvarea	politicilor	

3	R.	Heteş-Gavra	(2009),	Globalizarea financiară în economia contemporană,	Editura	Bastion,	Timişoara,	p.	101.
4	http://www.kmarket.ro/documentare/analiza/piata_2008.pdf
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investiţionale.	Evitarea	riscurilor	şi	diminuarea	efec-
telor	acestora	sunt	asigurate	printr-o	politică	de	in-
vestiţii	care	respectă	regulile	prudenţiale	impuse	de	
prevederile	legale	şi	reglementările	în	vigoare	apli-
cabile.	Aceste	societăţi	au	adoptat	politici	de	ma-
nagement	al	riscurilor	prin	care	aplică	proceduri	
spe	cifice	de	identificare,	evaluare,	măsurare	şi	con-
trol	al	riscurilor,	urmărind	un	echilibru	între	risc	şi	
pro	fitul	aşteptat.

În	procesul	de	management	al	riscurilor	se	ur	-
măresc	identificarea	şi	evaluarea	riscurilor	semni-
ficative	şi	cu	impact	major,	adaptarea	politicilor	la	
evoluţiile	financiare	ale	pieţei	de	capital,	monito-
rizarea	performanţelor	şi	revizuirea	deciziilor	de	
investiţii	în	corelaţie	cu	evoluţia	pieţei	de	capital.

2. Capacitatea de informare a situaţiilor 
 financiare individuale şi propuneri 
 de îmbunătăţire a acesteia

Obligaţiile	de	informare	şi	raportare	ale	socie-
tăţilor	de	investiţii	financiare,	ca	organisme	pe	piaţa	
de	capital,	sunt	reglementate	prin	acte	normative5	
şi	se	concretizează	în	emiterea	şi	transmiterea	către	
piaţă	a	rapoartelor,	notificărilor	şi	rapoartelor	finan-
ciare.	Ca	urmare	a	schimbărilor	economice	din	ul-
timii	ani,	comunicarea	pe	piaţa	de	capital	este	una	
vitală	atât	pentru	emitenţi,	cât	şi	pentru	investitori,	
deoarece	asigură	transparenţa	emitentului	şi	contri-
buie	la	creşterea	încrederii	investitorului,	cu	efecte	
în	realizarea	atragerii	de	capital	bănesc.

Normele	contabile	internaţionale6,	şi	anume	
IAS	1	Prezentarea situaţiilor financiare,	stipulează	
scopul	definitoriu	al	situaţiilor	financiare,	respectiv	o	
imagine	fidelă	a	rezultatelor	şi	poziţiei	financiare	a	
societăţii	la	data	întocmirii	acestora,	oferind	informa-
ţii	credibile	şi	relevante	unei	palete	largi	de	utili	za-
tori.	Importanţa	reglementărilor	contabile	aplicabile	

societăţilor	de	investiţii	financiare	rezultă	din	dimen-
siunea	portofoliilor	administrate,	a	investiţiilor	fi-
nan		ciare	realizate	de	aceste	entităţi	şi	din	prezenţa	
lor	activă	pe	piaţa	autohtonă	de	capital	în	calitatea	
lor	de	investitori	instituţionali,	aspecte	care	necesită	
exis	tenţa	unor	norme	contabile	relevante	şi	perfec-
ţionarea	continuă	a	calităţii	informaţiilor	care	provin	
din	contabilitatea	acestor	societăţi7.

În	condiţiile	economice	actuale,	un	aspect	ma	jor	
îl	constituie	evaluarea	activelor	financiare	şi	modul	
de	recunoaştere	în	contabilitate	a	rezultatului	eva-
luării,	deoarece	situaţiile	financiare	sunt	un	element	
informaţional	de	prim	ordin,	în	baza	lor	apreciindu-se	
situaţia	economico-financiară	şi	eficienţa	activităţii	
economice	a	societăţii.	Realizarea	unei	evaluări	co-
recte	este	un	proces	complex	din	mai	multe	consi-
derente,	dintre	care	amintim:

l	 evaluarea	comportă	un	grad	de	relativism	şi,	
în	consecinţă,	situaţiile	financiare	doar	vor	aproxima	
realitatea;

l	 tendinţele	inflaţioniste	şi	deprecierea	mone-
tară	fac	ca	evaluarea	în	situaţiile	financiare	să	fie	o	
problemă	dificilă;

l	 ca	urmare	a	evoluţiei	imprevizibile	a	pieţelor	
de	capital,	evaluarea	instrumentelor	financiare	este	
anevoioasă,	purtând	amprenta	unei	tendinţe	pesimis-
te	atât	în	evaluarea	valorii	acestora,	cât	şi	în	elabo-
rarea	unei	predicţii	cu	privire	la	evoluţiile	viitoare;

l	 în	unele	situaţii,	din	cauza	lipsei	de	informaţii	
relevante	cu	privire	la	emitenţii	necotaţi,	evaluarea	
titlurilor	emise	de	aceştia	este	incertă,	cu	implicaţii	
în	situaţiile	financiare	ale	investitorilor	şi	în	procesul	
decizional	al	acestora.

Având	în	vedere	structura	instrumentelor	finan-
ciare	deţinute	de	societăţile	de	investiţii	financiare	
şi	ponderea	acestora	în	totalul	activelor	financiare,	
mai	ales	a	activelor	financiare	disponibile	pentru	

5	Legea	nr.	297/2004	privind	piaţa	de	capital,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	Legea	societăţilor	nr.	31/1990,	republicată,	
cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	Legea	contabilităţii	nr.	82/1991,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulte-
rioare;	Codul	Bursei	de	Valori	Bucureşti;	Regulamentul	CNVM	nr.	15/2004	privind	autorizarea	şi	funcţionarea	societăţilor	de	
administrare	a	investiţiilor,	a	organismelor	de	plasament	colectiv	şi	a	depozitarilor,	cu	modificările	ulterioare;	Regulamentul	
CNVM	nr.	4/2011	privind	Reglementările	contabile	conforme	cu	Directiva	a	IV-a	a	Comunităţilor	Economice	Europene	apli		ca-
bile	entităţilor	autorizate,	reglementate	şi	supravegheate	de	Comisia	Naţională	a	Valorilor	Mobiliare,	cu	modificările	ulterioare;	
Regulamentul	CNVM	nr.	1/2006	privind	emitenţii	şi	operaţiunile	cu	valori	mobiliare,	cu	modificările	ulterioare.

6	IASB	(2011),	Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011,	traducere,	
Editura	CECCAR,	Bucureşti.

7	Şt.	Doba,	P.	Belean	 (2002),	Propuneri privind normalizarea contabilităţii societăţilor de investiţii financiare,	 în	Pieţe de 
capital,	Editura	Mirton,	Timişoara,	p.	190.
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vân	zare,	în	continuare	ne	vom	referi	cu	precădere	la	
acestea	din	urmă.

Valorile	la	care	sunt	recunoscute	activele	şi	pasi-
vele	în	situaţiile	financiare	ale	unei	societăţi	se	stabi-
	lesc	în	funcţie	de	sistemul	contabil	utilizat:	sis temul 
contabil naţional,	conform	cu	regulile	Uniu	nii	Eu-
ropene	adoptate,	bazat	pe	convenţia	costului	is	toric,	
şi	sistemul contabil internaţional,	funda	men	tat	pe	
Standardele	Internaţionale	de	Raportare	Financiară	
(IFRS),	adoptate	de	Uniunea	Europeană,	care	acor-
dă	întâietate	convenţiei	valorii	juste.	Socie	tăţile	de	
in	vestiţii	aplică	cele	două	sisteme	contabile	având	
în	vedere	obligativitatea	de	a	întocmi	situaţii financia
 re individuale,	conform	cerinţelor	Directi	vei	a	IV-a	
a	CEE	adoptate	prin	Regulamentul	CNVM	nr.	4/2011	
privind	Reglementările	contabile	confor	me	cu	Di-
rectiva	a	IV-a	a	Comunităţilor	Economice	Eu	rope	ne	
aplicabile	entităţilor	autorizate,	regle	men	tate	şi	su-
pra	vegheate	de	Comisia	Naţională	a	Valo	rilor	Mo-
bilia	re,	şi	situaţii financiare separate,	în	scop	infor-
ma	tiv,	în	acord	cu	cerinţele	IFRS	adoptate	de	Uniu	nea	
Europeană.

În	aceste	condiţii,	organismul	de	reglementare	
trebuie	să	elaboreze	norme	contabile	adecvate,	care	
converg	spre	reglementările	internaţionale,	capabi-
le	să	reflecte	în	situaţiile	financiare	ale	acestor	en-
tităţi	aspectele	cu	privire	la	metodele	de	evaluare	
utilizabile	şi	tratamentele	contabile	corespunzătoa-
re	privind	rezultatele	evaluărilor.	Aici	ne	referim	în	
principal	la:

l	 necesitatea	recunoaşterii	creşterilor	de	valori	
ale	activelor	financiare	rezultate	în	urma	reevaluării	
acestora;

l	 tratamentul	contabil	aplicat	diferenţelor	de	
curs	valutar	rezultate	în	urma	evaluării	activelor	fi-
nanciare	exprimate	în	monede	străine,	diferenţe	re-
cunoscute	în	contul	de	rezultate,	cu	toate	că	acestea	
sunt	diferenţe	temporare	până	la	data	derecunoaşterii	
activului.

Trebuie	subliniat	faptul	că	în	condiţiile	actuale	
ale	pieţei	de	capital,	caracterizată	de	instabilitate,	
stabilirea	unei	valori	reprezentative	a	activelor	fi-
nanciare	este	o	sarcină	dificilă	pentru	managementul	
contabil	al	societăţilor	de	investiţii.	În	consecinţă,	
recunoaştem	că	în	aceste	circumstanţe	contabilitatea	
face	eforturi	doar	de	aproximare	cât	mai	precisă	a	
valorii	activelor	financiare,	pentru	raportarea	aces-
tora	în	cadrul	bilanţului,	care	nu	este	însă	suficient	

din	punctul	de	vedere	al	necesarului	informaţional	
al	utilizatorilor	situaţiilor	financiare.

2.1. Evaluarea şi recunoaşterea diferenţelor 
 din evaluare în situaţiile financiare 
 individuale

În	funcţie	de	scopul	achiziţiei,	conducerea	so-
cietăţii	de	investiţii	financiare	clasifică	activele	fi-
nanciare,	în	momentul	în	care	le	dobândeşte,	în	două	
categorii:	imobilizări	financiare	şi	investiţii	finan-
ciare	pe	termen	scurt.	Imobilizările financiare	cu-
prind	titlurile	şi	alte	instrumente	financiare	deţinute	
ca	imobilizări	(acţiunile	deţinute	ca	active	financiare	
disponibile	pentru	vânzare,	titlurile	deţinute	la	fon-
duri	închise	de	investiţii,	obligaţiunile	emise	de	mu-
nicipalităţi,	de	societăţi	financiar-bancare	şi	de	stat)	
şi	alte	creanţe	imobilizate.	Investiţiile financiare pe 
termen scurt	sunt	cele	cu	termen	de	realizare	sub	un	
an:	acţiunile	achiziţionate	pentru	a	genera	profit	în	
urma	fluctuaţiilor	pe	termen	scurt	ale	preţului	pieţei,	
respectiv	alte	titluri	şi	alte	instrumente	financiare,	
plasamente	cu	scadenţă	fixă	pe	care	societatea	are	
intenţia	şi	capacitatea	de	a	le	păstra	până	la	scadenţă	
(titlurile	de	stat,	depozitele	bancare	şi	alte	investiţii	
financiare	pe	termen	scurt).	Clasificarea	activelor	
financiare	în	active	pe	termen	lung	şi	pe	termen	scurt	
îşi	pune	amprenta	pe	modul	de	evaluare	şi	de	recu-
noaştere	iniţială	a	acestora,	iar	ulterior,	pe	modul	de	
recunoaştere	a	ajustărilor	pentru	pierdere	de	valoare	
rezultate	din	evaluările	ulterioare.

Evaluarea	acţiunilor	deţinute	pe	termen	mediu	
şi	lung	disponibile	pentru	vânzare	şi	a	titlurilor	de	
par	ticipare	se	face	prin	compararea	valorii	de	intrare	
cu	valoarea	stabilită	pe	baza	inventarierii,	denumită	
valoare	de	inventar.	Valoarea	de	inventar	se	stabileşte	
în	baza	prevederilor	Dispunerii	de	măsuri	nr.	23/2012	
privind	evaluarea	activelor	organismelor	de	pla	sa-
ment	colectiv	autorizate/avizate	de	CNVM,	care	in-
stituie	un	cadru	armonizat	în	ceea	ce	priveşte	evalua-
rea	activelor	acestor	entităţi,	modificând	substan	ţial	
modalităţile	de	evaluare	prevăzute	în	Regulamentul	
CNVM	nr.	15/2004	privind	autorizarea	şi	funcţiona-
rea	societăţilor	de	administrare	a	investiţiilor,	a	orga-
nismelor	de	plasament	colectiv	şi	a	depozitarilor,	în	
sensul	îmbunătăţirii	acestuia	în	principal	prin:

l	 eliminarea	decotărilor	utilizate	în	evalua-
rea	valorii	acţiunilor	deţinute	în	societăţile	neco-
tate	(excepţie	făcând	societăţile	financiar-bancare,	
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unde	valoarea	participaţiei	a	fost	stabilită	în	funcţie	
de	capitalul	propriu	al	emitentului	şi	de	procentul	
de	deţinere	al	SIF);

l	 înlocuirea	preţului	mediu	ponderat	al	cotaţiei	
bursiere	calculat	pe	ultimele	trei	luni	calendaristice	
în	cazul	titlurilor	cotate	cu	preţul	de	închidere	al	
sec	ţiunii	de	piaţă	sau	preţul	de	referinţă	furnizat	de	
alte	sisteme	de	tranzacţionare.

Diferenţele	constatate	în	plus	nu	se	înregistrea-
ză	în	contabilitate,	iar	pentru	diferenţele	în	minus	
se	aplică	tratamente	contabile	diferite.	Pentru	dife-
renţele	temporare	în	minus	se	înregistrează	ajustări	
pentru	pierdere	de	valoare	care	sunt	recunoscute	în	
capitalurile	proprii,	ca	urmare	a	aplicării	tratamentu-
lui	contabil	alternativ	permis,	iar	pentru	cele	aferente	
societăţilor	aflate	în	lichidare,	reorganizare	sau	insol-
venţă,	ajustările	sunt	recunoscute	în	contul	de	pro-
fit	şi	pierdere,	fiind	considerate	pierderi	cu	caracter	
permanent	şi	nefiind	aşteptată	o	revenire	a	poziţiei	
financiare	a	acestor	societăţi.	Aplicarea	tratamentului	
alternativ	de	recunoaştere	a	deprecierilor	în	capita-
lurile	proprii	este	efectul	crizei	financiare	actuale.

Aşa	cum	am	prezentat	mai	sus,	cel	mai	afectat	
sector	a	fost	cel	al	societăţilor	de	investiţii	financiare,	
ca	urmare	a	evoluţiei	preţului	titlurilor	deţinute	în	
por	tofolii,	precum	şi	a	vânzărilor	masive	de	titluri	
SIF	care	au	avut	ca	rezultat	diferenţe	de	valoare,	ajus-
tări	pen	tru	pierdere	de	valoare	aferente	acţiunilor	
deţinu	te	pe	termen	mediu	şi	lung.	Aceste	ajustări,	
conform	regle	mentărilor	contabile,	trebuiau	să	fie	
recunoscute	în	contul	de	rezultate,	cu	toate	că	ele	au	
fost	pierderi	potenţiale	nerealizate,	rezultatul	unei	
evoluţii	con	jun	cturale	a	pieţei	pe	care	emitenţii	evi-
dent	nu	o	pu	teau	influenţa.

În	susţinerea	acestei	afirmaţii	invocăm	şi	preve-
derile	Regulamentului	(CE)	nr.	1.004/2008	al	Comisi-
ei	de	modificare	a	Regulamentului	(CE)	nr.	1.725/2003	
de	adoptare	a	anumitor	standarde	internaţionale	de	
contabilitate	în	conformitate	cu	Regulamentul	(CE)	
nr.	1.606/2002	al	Parlamentului	European	şi	al	Con-
siliului	în	ceea	ce	priveşte	Standardul	Internaţional	
de	Contabilitate	(IAS)	39	şi	Standardul	Internaţional	
de	Raportare	Financiară	(IFRS)	7.	Regulamentul,	
apă	rut	în	plină	criză	a	pieţei	de	capital,	dispune	în	
sensul	reclasificării	anumitor	instrumente	financiare,	
ţinând	cont	de	faptul	că	unele	pieţe	sunt	inactive	sau	
au	dificultăţi	şi	anumite	instrumente	financiare	nu	
mai	sunt	tranzacţionate.

În	aceste	condiţii	permisive,	reacţia	reglemen-
tatorului	contabil	autohton	a	constat	în	preluarea	şi	

„activarea”	prevederilor	art.	36	din	Directiva	a	IV-a	
a	CEE,	existent	încă	din	prima	formă	a	directivei,	
respectiv	din	1978.	Articolul	invocat	prevede	trata-
mentul	alternativ	de	recunoaştere	a	ajustărilor	pentru	
pierderile	temporare	ale	valorii	acţiunilor	deţinute	
pe	termen	mediu	şi	lung	în	conturile	de	capitaluri,	
respectiv	într-un	cont	de	rezervă.

În	consecinţă,	în	Planul	de	conturi	general	apli-
cabil	entităţilor	de	pe	piaţa	de	capital	a	fost	introdus	
contul	1062	„Rezerve	constituite	din	ajustările	pen-
tru	pierderi	de	valoare	a	imobilizărilor	financiare”,	
care	poate	avea	sold	final	debitor,	modificând	astfel	
structura	bilanţului,	a	situaţiei	modificărilor	capi-
talurilor	proprii	şi	a	notelor	la	situaţiile	financiare.

La	data	bilanţului,	ajustările	pentru	pierderile	
de	valoare	constatate	se	înregistrează	astfel:

l	 în	debitul	contului	1062	„Rezerve	constituite	
din	ajustările	pentru	pierderi	de	valoare	a	imobiliză-
rilor	financiare”;

l	 în	creditul	contului	2964	„Ajustări	pentru	
pierderea	de	valoare	a	imobilizărilor	financiare	re-
cunoscute	în	capitaluri	proprii”,	analitic	distinct.

La	ieşirea	titlurilor	de	participare	din	portofo-
liu	sau	la	închiderea	exerciţiului	financiar,	dacă	se	
constată	aprecierea	titlurilor	de	participare,	aceasta	
se	înregistrează	astfel:

l	 în	debitul	contului	2964	„Ajustări	pentru	pier-
derea	de	valoare	a	imobilizărilor	financiare	recunos-
cute	în	capitaluri	proprii”,	analitic	distinct;

l	 în	creditul	contului	1062	„Rezerve	constitui-
te	din	ajustările	pentru	pierderi	de	valoare	a	imobili-
zărilor	financiare”.

Evoluţia	ajustărilor	pentru	pierderi	de	valoare	
incluse	direct	în	capitalurile	proprii	este	prezentată	
separat	în	notele	la	situaţiile	financiare	furnizând	
informaţii	privind	soldul	la	începutul	exerciţiului	
financiar,	mişcările	(constituiri,	reluări)	şi	soldul	
existent	la	finele	acestuia.

În	final,	nu	putem	omite	efectul	asupra	poziţiei	
financiare	şi	performanţei	societăţilor	de	investiţii	al	
tratamentelor	contabile	aplicate	cu	privire	la:

l	 neînregistrarea	în	contabilitate	a	câştiguri-
lor	potenţiale	aferente	activelor	financiare,	tratament	
contabil	care	distorsionează	valoarea	bilanţieră	a	ac-
tivelor	financiare,	viciind	totodată	şi	imaginea	fidelă	
a	poziţiei	financiare	a	societăţii;

l	 înregistrarea	ajustărilor	pentru	pierderi	de	
valoare	aferente	titlurilor	imobilizate	direct	în	contul	
„Rezerve	constituite	din	ajustările	pentru	pierderi	de	
valoare	a	titlurilor	imobilizate”,	tratament	contabil	
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specific	acestor	entităţi,	de	unde	rezultă	că	perfor-
manţa	unei	societăţi	de	investiţii	financiare	poate	fi	
analizată	doar	prin	cumularea	rezultatului	financiar	
obţinut	cu	variaţia	soldului	acestui	cont.

2.2. Propuneri de îmbunătăţire
 a capacităţii informaţionale 
 a situaţiilor financiare individuale

Calitatea	informaţională	a	situaţiilor	financiare	
individuale	se	poate	îmbunătăţi	prin	creşterea	im-
portanţei	acordate	informaţiilor	conexe	oferite	utili-
zatorilor	în	notele	la	situaţiile	financiare	individuale	
şi	care	pot	întregi	orizontul	decizional	al	acestora.	
Toate	acestea	în	condiţiile	în	care	valoarea	raporta-
tă	în	bilanţ	este	mai	puţin	folositoare	utilizatorilor	
decât	informaţiile	suplimentare,	din	cauza	caracte-
rului	static	al	acesteia	şi	a	decalajului	temporal	între	
data	la	care	este	„valabilă”	respectiva	informaţie	şi	
data	la	care	aceasta	ajunge	efectiv	la	dispoziţia	uti-
lizatorilor	situaţiilor	financiare.

În	continuare	vom	detalia	consideraţiile	prac-
tice	care	sunt	utile,	în	opinia	noastră,	la	sporirea	
relevanţei	situaţiilor	financiare	ale	unei	societăţi	de	
investiţii	financiare	pentru	utilizatorii	acestora	în	ve-
derea	formării	unei	opinii	investiţionale	avizate	cu	
privire	la	acţiunile	emise	de	o	SIF.	Astfel,	propunem	
ca	în	notele	la	situaţiile	financiare	individuale	ale	
societăţilor	de	investiţii	financiare	să	fie	incluse	in-
formaţii	relevante	pentru	utilizatori	din	perspectiva	
cadrului macroeconomic general	pentru	piaţa	sau	
pieţele	de	capital	pe	care	există	expunere	pentru	SIF,	
a sectorului în cadrul căruia evoluează emitenţii 
(SIF	şi	societăţile	din	portofoliul	în	care	SIF	deţine	
participaţii	semnificative)	şi	din	perspectiva indi
viduală	a	emitenţilor.

þ	 În	ceea	ce	priveşte	cadrul macroeconomic 
general	se	prezintă	principalele	informaţii	macro,	
istorice	şi	previzionale	(produsul	intern	brut,	şoma-
jul,	inflaţia),	date	prezentate	distinct	în	preambulul	
notei	privind	emitenţii.

þ	 Din	perspectiva sectorială	se	prezintă	in-
formaţii	caracteristice	sectorului	de	activitate	al	emi-
tentului,	se	descrie	evoluţia	istorică	a	acestuia,	atât	în	
relaţie	cu	piaţa	din	care	face	parte,	cât	şi	cu	sectorul	
corespondent	la	nivel	european,	şi	se	vor	include:

l	 factorii	critici	care	influenţează	dinamica	
per	formanţei	sectorului	şi	senzitivitatea	relativă	a	
acestuia	la	aceşti	factori;

l	 informaţii	de	piaţă	privind	sectorul:	cotaţia	
in	dicelui	sectorial,	raportul	preţ/câştig	(P/E),	preţ/va-

loare	contabilă	(P/BV),	preţ/vânzări	(P/V)	şi	poziţio-
narea	relativă	a	acestor	indicatori	în	raport	cu	nivelul	
din	ultimul	an;

l	 corelaţia	existentă	între	evoluţia	sectorului	
şi	a	indicatorilor	specifici	ai	acestuia	şi	indicatorii	
aferenţi	pieţei	de	capital	în	ansamblu;

l	 corelaţia	existentă	între	evoluţia	sectorului	
şi	a	indicatorilor	specifici	ai	acestuia	şi	indicatorii	
aferenţi	sectorului	corespondent	la	nivel	european.

þ	 Perspectiva individuală	a	emitentului	sau	a	
emitenţilor	poate	fi	prezentată	în	mod	unitar	pentru	
emitenţii	semnificativi	deţinuţi	în	portofoliu	şi	care	
sunt	parte	a	aceluiaşi	sector	de	activitate.	Informaţi-
ile	prezentate	sunt	similare	celor	aferente	sectorului,	
respectiv:

l	 informaţii	de	piaţă	cu	privire	la	cotaţia	curen-
tă,	capitalizarea	bursieră,	raportul	preţ/câştig	(P/E),	
preţ/valoare	contabilă	(P/BV),	preţ/vânzări	(P/V)	şi	
evoluţia	relativă	a	indicatorilor	din	ultimul	an,	va-
loarea	şi	volumul	total	al	tranzacţiilor	în	perioada	de	
referinţă,	preţul	mediu,	preţul	minim	şi	preţul	maxim	
ale	intervalului	analizat;

l	 date	economico-financiare	relevante	pentru	
emitent,	cum	ar	fi:	rentabilitatea	economică	şi	finan-
ciară,	randamentul	dividendului,	gradul	de	îndatora-
re,	lichiditatea	curentă	şi	viteza	de	rotaţie	a	activelor	
totale,	evenimente	importante	raportate	de	emitent;

l	 corelaţiile	existente	între	cotaţia	emitentului	
şi	indicele	sectorial	reprezentativ	din	piaţa	de	origi-
ne,	indicele	sintetic	reprezentativ	al	pieţei	în	ansam-
blu,	multipli	de	piaţă	selectaţi,	respectiv	raportul	
preţ/câştig	(P/E),	preţ/valoare	contabilă	(P/BV)	şi	
preţ/vânzări	(P/S).

Considerăm	că	aceste	propuneri	de	suplimen-
tare	a	cadrului	informaţional	al	situaţiilor	financiare	
sunt	mult	mai	folositoare	utilizatorilor	decât	infor-
maţiile	„corecte”,	dar	şi	depăşite	de	timp	din	bilanţ	
şi	contul	de	rezultate.

Faţă	de	cele	prezentate	cu	referire	la	cauzele	
crizei	financiare,	exprimăm	convingerea	noastră	că,	
pe	lângă	reforma	sistemului	financiar,	„omul-inves-
titor”	ar	trebui	să	îşi	reconsidere	propriul	compor-
tament,	concentrat	aproape	în	exclusivitate	pe	zona	
financiară	a	existenţei	sale.	Pentru	a-şi	atinge	dezide-
ratele	sale	financiare,	el	„a	creat”	diverse	instrumente	
financiare	şi	modalităţi	de	creştere	a	profitabilităţii	
acestora,	în	majoritatea	cazurilor	în	mod	artificial,	
fără	să	ţină	seama	de	efectele	imaginarului	financi-
ar.	În	aceste	condiţii,	ieşirea	din	criză	şi	prevenirea	
alteia	nu	se	pot	realiza	fără	schimbarea	comporta-
men	tului	investiţional.
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Consensul	şi	moralitatea	sunt	pilonii	economiei	
şi	ai	pieţei	în	general,	fiindcă	atât	economia,	cât	şi	
piaţa,	mai	ales	cea	de	capital,	poartă	în	manifesta-
rea	lor	amprenta	comportamentului	uman.	În	fond,	
actuala	criză	financiară	oglindeşte	criza	comporta-
mentului	uman,	o	putem	considera	efectul	acestuia,	
iar	soluţiile	de	ieşire	din	criză	se	regăsesc,	înainte	de	

toate,	în	schimbarea	mentalităţii	„omului-investitor”	
ajuns	prea	departe...

În	acest	context	ne	permitem	citarea	unor	rân-
duri	celebre:	„Angrenaje	ale	unei	maşinării,	factori	
într-un	sistem	–	cât	de	departe	suntem,	o,	Holderlin,	
de	vremea	când	oamenii	se	simţeau	fii	ai	zeilor!”	
(Ernesto	Sabato,	Înainte de tăcere).
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1. Delimitări privind composesoratele

Composesoratele	reprezintă	o formă asociati
vă de proprietate	prevăzută	la	art.	26	alin.	(1)	din	
Legea	nr.	1/2000	pentru	reconstituirea	dreptului	de	
proprietate	asupra	terenurilor	agricole	şi	celor	fores-
tiere,	solicitate	potrivit	prevederilor	Legii	fondului	
funciar	nr.	18/1991	şi	ale	Legii	nr.	169/1997,	cu	mo-
dificările	şi	completările	ulterioare,	înregistrate ca 
persoane juridice:	„Formelor	asociative	de	proprie-
tate	asupra	terenurilor	cu	vegetaţie	forestieră,	păşu-
nilor	şi	fâneţelor,	obşti	de	moşneni	în	devălmăşie,	
obşti	răzeşeşti	nedivizate,	composesorate,	obşti	de	
cumpărare,	păduri	grănicereşti,	păduri	urbariale,	co-
mune	politice,	cooperative,	alte	comunităţi	şi	forme	
asociative	cu	diferite	denumiri,	li	se	va	elibera	un	sin-
		gur	titlu	de	proprietate,	la	solicitarea	reprezentan	tu	lui	
legal	al	acestora,	cu	menţiunea	la	titular,	după	caz:	

«obşte	de	moşneni»,	«obşte	de	răzeşi»,	«compo seso
 rat»,	«păduri	grănicereşti»,	alte	asociaţii	şi	for	me	
asociative	cu	denumirea	localităţii	respective”.

Calitatea	de	persoană juridică	rezultă	din	art.	28	
alin.	(1)	al	legii	sus-menţionate,	unde	se	specifică	
ast	fel:	„În	vederea	organizării	administrării	terenu-
rilor	forestiere	prevăzute	la	art.	26	din	prezenta	lege	
şi	a	determinării	responsabilităţilor	cu	privire	la	ad-
ministrarea	lor,	persoanele	îndreptăţite	se	vor	reor-
ganiza,	în	baza	acestei	legi,	în	formele	asociative	
iniţiale”.	

Prin	hotărâre	judecătorească,	formele asociati
ve de administrare în comun, constituite în condi
ţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de 
lege, redobândesc calitatea de persoană juridică.	
Această	hotărâre	va	fi	înscrisă	într-un	registru	special	
ţinut	de	judecătorie.

Aspecte fiscale 
privind composesoratele
– partea I –

Corina Graziella DUMITRU,	prof.	univ.	dr.
ASE	Bucureşti

Fiscal Issues Regarding Compossessorates

If we return to their beginnings, compossessorates were originally created as a means for 
the common use of pastures, meadows and forests by the members of the frontier Székely 
regiments created by the Empress Maria Theresa. 

Later, the Regulation for the application of the agrarian reform in Transylvania, Banat, 
Crişana, and Maramureş from July 12, 1923, stated: “the law uses the term compossessorates 
for pastures, meadows and forests that belong to more than one owner and are used 
jointly, regardless of their origin (received free of charge or redeemed), of their current 
administration and of the name stated in the land register”.

Today, these compossessorates are established based on Law No 1/2000 and on the 
regulations regarding the functioning of the old compossessorates and they apply the 
accounting regulations regarding not-for-profit legal entities. Considering that these 
entities may also undertake economic activities, the fiscal issues, which we intend to 
approach in this article, regain their topicality.

Key terms: compossessorates, joint ownership, not-for-profit organizations
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Codul	silvic,	aprobat	prin	Legea	nr.	46/2008,	
cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	face	refe-
rire	atât	la	formele	asociative	de	proprietate,	cât	şi	
la	com	posesorate	la	titlul	IV	Dezvoltarea durabilă a 
fondului forestier naţional,	capitolul	II	Forme aso-
ciative ale proprietarilor de păduri:	„Persoanele	
fizice	şi/sau	juridice care au în proprietate tere
nuri forestiere se pot constitui în asociaţii,	potrivit	
legii.”	(art.	92	alin.	(1)).

Conform	aceluiaşi	Cod:
þ	 „Asociaţiile	de	proprietari	de	păduri	se	înfi-

inţează	potrivit	prevederilor	art.	92	alin.	(1)	şi	func-
ţionează	în	conformitate	cu	dispoziţiile	Ordonanţei	
Guvernului	nr.	26/2000	cu	privire	la	asociaţii	şi	fun-
daţii,	aprobată	cu	modificări	şi	completări	prin	Legea	
nr.	246/2005.”	(art.	93)

þ	 „Pentru	a	beneficia	de	sprijin	conform	legii,	
asociaţiile	de	proprietari	de	păduri	şi	formele	asocia-
tive	prevăzute	la	art.	92	alin.	(1)	trebuie	să	se	înscrie	
în	Registrul	naţional	al	asociaţiilor	de	proprietari	de	
păduri,	ţinut	la	nivelul	autorităţii	publice	centrale	
care	răspunde	de	silvicultură.”	(art.	94	alin.	(1))

þ	 „Obştile	de	moşneni	în	devălmăşie,	obştile	
de	moşneni	în	indiviziune,	obştile	răzeşeşti	nedivi-
zate,	composesoratele,	pădurile	grănicereşti,	pădu-
rile	urbariale,	comunele	politice,	alte	comunităţi	şi	
forme	asociative	cu	diferite	denumiri,	existente an
terior anu lui 1948, fac parte din tezaurul istoric 
al României.”	(art.	95	alin.	(1))

þ	 „Proprietatea	formelor	asociative	prevăzute	
la	alin.	(1)	este	garantată,	indivizibilă	şi	inaliena-
bilă.”	(art.	95	alin.	(2))

þ	 „Formele	asociative	prevăzute	la	alin.	(1),	
rezultat	al	manifestării	voinţei	comunităţilor	locale,	
sunt	persoane	juridice;	organizarea	şi	funcţiona-
rea	acestora	se	vor	reglementa	prin	lege	specială.”	
(art.	95	alin.	(3))

2. Fiscalitatea composesoratelor

2.1. Impozitul pe profit
Pornind	de	la	calitatea	de	persoană	juridică	a	

com	posesoratului	prezentată	anterior,	regimul	fiscal	
va	fi	încadrat	la	titlul	II	Impozitul pe profit	din	Legea	
nr.	571/2003	privind	Codul	fiscal,	cu	modificările	şi	
completările	ulterioare.	Astfel,	conform	art.	13	lit.	a),	
sunt obligate la	plata impozitului pe profit	persoa-
nele	juridice	române.	Totodată,	în	Normele	metodo-
lo			gice	de	aplicare	a	Codului	fis	cal	se	precizează:	„Fac	
parte	din	această	catego	rie	companiile	naţiona	le,	so-
cietăţile	naţionale,	regii	le	autonome,	indiferent	de	

subordonare,	societăţile	co	merciale,	indiferent	de	for-
	ma	juridică	de	organi	zare	şi	de	forma	de	proprie	tate,	
inclusiv	cele	cu	par	ticipa	re	cu	capital	străin	sau	cu	
ca	pital	integral	străin,	so	cietăţile	agricole	şi	alte for
me de asociere agricolă cu personalitate ju ridică,	
organizaţiile	cooperatiste,	instituţiile	finan	ciare	şi	
in	stituţiile	de	credit,	fun	da	ţiile,	asociaţiile,	organi-
zaţiile,	precum	şi	orice	altă	entitate	care	are	sta	tutul	
legal	de	persoană	juri	dică	constituită	potrivit	legisla-
ţiei	române”	(art.	13	lit.	a)	pct.	1).

Referitor	la	scutiri,	în	Codul	fiscal	se	menţio-
nează	următoarele:

þ	 „Organizaţiile	nonprofit,	organizaţiile	sindi-
cale	şi	organizaţiile	patronale	sunt	scutite	de	la	pla-
ta	impozitului	pe	profit	pentru	următoarele	tipuri	de	
ve			nituri:

a)	cotizaţiile	şi	taxele	de	înscriere	ale	membrilor;
b)	contribuţiile	băneşti	sau	în	natură	ale	mem-

brilor	şi	simpatizanţilor;
c)	taxele	de	înregistrare	stabilite	potrivit	legis-

laţiei	în	vigoare;
d)	veniturile	obţinute	din	vize,	taxe	şi	penalităţi	

sportive	sau	din	participarea	la	competiţii	şi	demon-
straţii	sportive;

e)	donaţiile	şi	banii	sau	bunurile	primite	prin	
sponsorizare;

f)	 dividendele	şi	dobânzile	obţinute	din	plasa-
rea	disponibilităţilor	rezultate	din	venituri	scutite;

g)	veniturile	pentru	care	se	datorează	impozit	
pe	spectacole;

h)	resursele	obţinute	din	fonduri	publice	sau	
din	finanţări	nerambursabile;

i)	 veniturile	realizate	din	acţiuni	ocazionale	
precum:	evenimente	de	strângere	de	fonduri	cu	taxă	
de	participare,	serbări,	tombole,	conferinţe,	utiliza-
te	în	scop	social	sau	profesional,	potrivit	statutului	
acestora;

j)	 veniturile	excepţionale	rezultate	din	cedarea	
activelor	corporale	aflate	în	proprietatea	organizaţii-
lor	nonprofit,	altele	decât	cele	care	sunt	sau	au	fost	
folosite	într-o	activitate	economică;

k)	veniturile	obţinute	din	reclamă	şi	publicitate,	
realizate	de	organizaţiile	nonprofit	de	utilitate	publi-
că,	potrivit	legilor	de	organizare	şi	funcţionare,	din	
domeniul	culturii,	cercetării	ştiinţifice,	învăţămân-
tului,	sportului,	sănătăţii,	precum	şi	de	camerele	de	
comerţ	şi	industrie,	organizaţiile	sindicale	şi	orga-
nizaţiile	patronale;

l)	 sumele	primite	ca	urmare	a	nerespectării	con	-
diţiilor	cu	care	s-a	făcut	donaţia/sponsorizarea,	po-
trivit	legii,	sub	rezerva	ca	sumele	respective	să	fie	
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utilizate	de	către	organizaţiile	nonprofit,	în	anul	cu-
rent	sau	în	anii	următori,	pentru	realizarea	scopului	
şi	obiectivelor	acestora,	potrivit	actului	constitutiv	
sau	statutului,	după	caz;

m)	veniturile	realizate	din	despăgubiri	de	la	so-
	cietăţile	de	asigurare	pentru	pagubele	produse	la	ac-
tivele	corporale	proprii,	altele	decât	cele	care	sunt	
utilizate	în	activitatea	economică;

n)	sumele	primite	din	impozitul	pe	venit	dato-
rat	de	persoanele	fizice,	potrivit	prevederilor	titlu-
lui	III.”	(art.	15	alin.	(2))

þ	 „Organizaţiile	nonprofit,	organizaţiile	sin-
dicale	şi	organizaţiile	patronale	sunt	scutite	de	la	
plata	impozitului	pe	profit	şi	pentru	veniturile	din	
activităţi	economice	realizate	până	la	nivelul	echi-
valentului	în	lei	a	15.000	euro,	într-un	an	fiscal,	dar	
nu	mai	mult	de	10%	din	veniturile	totale	scutite	de	la	
plata	impozitului	pe	profit,	prevăzută	la	alin.	(2).	Or-
ganizaţiile	prevăzute	în	prezentul	alineat	datorează	
impozit	pe	profit	pentru	partea	din	profitul	impozabil	
ce	corespunde	veniturilor,	altele	decât	cele	prevăzute	
la	alin.	(2)	sau	în	prezentul	alineat,	impozit	calculat	
prin	aplicarea	cotei	prevăzute	la	art.	17	alin.	(1)	sau	
art.	18,	după	caz.”	(art.	15	alin.	(3))

þ	 „Prevederile	alin.	(2)	şi	(3)	sunt	aplicabile	
şi	persoanelor	juridice	care	sunt	constituite	şi	func-
ţio	nează	potrivit	Legii	nr.	1/2000	pentru	reconsti-
tui	rea	dreptului	de	proprietate	asupra	terenurilor	
agri	cole	şi	celor	forestiere,	solicitate	potrivit	pre-
vederilor	Legii	fondului	funciar	nr.	18/1991	şi	ale	
Legii	nr.	169/1997,	cu	modificările	şi	completările	
ulterioare.”	(art.	15	alin.	(4))

În	mod	expres,	în	Normele	metodologice	de	
aplicare	a	Codului	fiscal	se	precizează	că	nu se înca
drează în categoria activităţilor economice	acor-
darea	de	bunuri	şi/sau	servicii	în	mod	gratuit	de	către	
organizaţiile	fără	scop	patrimonial	(art.	127	pct.	3	
alin.	(8)	lit.	a)).

În	Normele	metodologice,	la	art.	15	alin.	(3)	
pct.	8,	se	prevăd	paşii	de	urmat	pentru	cal culul im
po zitului pe profit,	astfel:

„Organizaţiile	nonprofit	care	obţin	venituri,	
alte	le	decât	cele	menţionate	la	art.	15	alin.	(2)	din	
Co	dul	fiscal,	şi	depăşesc	limita	prevăzută	la	alin.	(3)	

plătesc	impozit	pentru	profitul	corespunzător	aces-
tora.	De	ter	minarea	profitului	impozabil	se	face	în	
confor	mi	tate	cu	prevederile	de	la	cap.	II,	titlul	II	
din	Codul	fiscal.	În	acest	sens	se	vor	avea	în	vedere	
următoarele:

a)	stabilirea	veniturilor	neimpozabile	prevăzute	
la	art.	15	alin.	(2)	din	Codul	fiscal;

b)	determinarea	veniturilor	neimpozabile	pre-
văzute	la	art.	15	alin.	(3)	din	Codul	fiscal,	prin	par-
curgerea	următorilor	paşi:

–	 calculul	echivalentului	în	lei	a	15.000	euro	
prin	utilizarea	cursului	mediu	de	schimb	va-
lutar	EUR/ROL	comunicat	de	Banca	Naţio-
nală	a	României	pentru	anul	fiscal	respectiv	
(n.a. – pentru anul 2013 cursul mediu a fost 
de 4,4190 lei/euro);

–	 calculul	valorii	procentului	de	10%	din	ve-
niturile	prevăzute	la	lit.	a);

–	 stabilirea	veniturilor	neimpozabile	prevăzute	
la	art.	15	alin.	(3)	din	Codul	fiscal	ca	fiind	
valoarea	cea	mai	mică	dintre	sumele	stabilite	
conform	precizărilor	anterioare;

c)	stabilirea	veniturilor	neimpozabile	prin	adu-
narea	sumelor	de	la	lit.	a)	şi	b);

d)	determinarea	veniturilor	 impozabile	prin	
scăderea	din	totalul	veniturilor	a	celor	de	la	lit.	c);

e)	calculul	profitului	impozabil	corespunzător	
veniturilor	impozabile	de	la	lit.	d),	avându-se	în	ve-
dere	următoarele:

(i)	 stabilirea	cheltuielilor	efectuate	în	scopul	
realizării	veniturilor	impozabile	de	la	lit.	d).	
Este	necesară	utilizarea	de	către	contribua-
bil	a	unor	chei	corespunzătoare	de	reparti-
zare	a	cheltuielilor	comune;

(ii)	 stabilirea	valorii	deductibile	a	cheltuielilor	
determinate	conform	regulilor	de	la	pct.	(i),	
luându-se	în	considerare	prevederile	art.	21	
din	Codul	fiscal;

(iii)	stabilirea	profitului	impozabil	ca	diferenţă	
între	veniturile	impozabile	de	la	lit.	d)	şi	
cheltuielile	deductibile	stabilite	la	pct.	(ii);

f)	 calculul	impozitului	pe	profit	prin	aplicarea	
cotei	prevăzute	la	art.	17	alin.	(1)	sau	la	art.	18	din	
Codul	fiscal,	după	caz,	asupra	profitului	impozabil	
stabilit	la	lit.	e).”

Exemplul 1

Pe	baza	datelor	înregistrate	de	către	composesoratul	Alfa	în	anul	2013	cunoaştem	următoarele:
l	 Total venituri scutite = 2.520.000 lei

(venituri	din	cotizaţii	şi	taxe	de	la	membrii	care	au	animale	de	păşunat,	venituri	din	subvenţii	primite	
de	la	APIA	pentru	întreţinerea	păşunii,	venituri	din	dobânzi	obţinute	din	plasarea	disponibilităţilor	
obţinute	din	activitatea	fără	scop	patrimonial)
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l	 Venituri aferente activităţii economice = 4.000.000 lei
(venituri	din	valorificarea	masei	lemnoase	prin	licitaţii,	venituri	din	valorificarea	fructelor	de	pădure,	
venituri	din	valorificarea	puieţilor	produşi	în	pepiniere,	venituri	din	taxe	de	păşunat	pentru	nemem	-
brii	composesoratului,	venituri	din	închirierea	de	terenuri	altor	persoane	fizice	sau	juridice)	

l	 Total cheltuieli ale composesoratului = 850.000 lei
(lucrări	de	curăţenie,	servicii	de	inspecţie	în	pădure,	lucrări	de	plantaţii,	lucrări	de	delimitare	a	pro-
prie	tăţilor	composesoratului,	 lucrări	de	curăţenie	a	pădurilor,	administrarea	pădurii,	cheltuieli	cu	
pro	tecţia	me	diului	(protecţie	şi	PSI),	cheltuieli	cu	regenerarea	pădurii	(împădurire,	întreţinere,	cul-
turi),	cheltuieli	cu	 îngrijirea	arboretului	 tânăr,	cheltuieli	cu	echipamentul	de	serviciu	şi	de	 lucru,	
cheltuieli	cu	între	ţinerea	drumurilor	forestiere,	lucrări	de	secretariat	şi	contabilitate	primară,	cheltuieli	
cu	salariile,	chel	tuieli	cu	asigurările	sociale)

De	asemenea,	mai	presupunem	că	Alfa	are constituită integral rezerva legală şi nu are în evi denţă 
deficit reportat, iar composesoratul nu are impozit pe profit înregistrat în timpul anului.

Notă:
În	măsura	în	care	se	pot	evidenţia	cheltuielile	pe	fiecare	tip	de	activitate,	nonprofit	sau	economică,	

atunci	acestea	se	vor	înregistra	pe	analitice.	Având	în	vedere	că	este	dificil	să	se	identifice	fiecare	cheltuială	
pe	cele	două	tipuri	de	activităţi	(de	exemplu,	salariaţii	desfăşoară	ambele	activităţi,	maşinile,	utilajele	şi	
insta	laţiile	de	lucru	sunt	aceleaşi	pentru	ambele	activităţi),	vom	repartiza	cheltuielile	aferente	veniturilor	din	
activităţi	economice	prin	metoda	repartizării	proporţionale	a	cheltuielilor,	adică	vom	utiliza	drept	cheie de 
repartizare ponderea veniturilor din activităţi economice în total venituri.

I.	Separarea	cheltuielilor	în	cheltuieli	aferente	activităţii	economice	şi	cheltuieli	aferente	activităţii	
nonprofit:

Tabelul 1

	 Nr.
 crt. Indicatori Valoare

	 1.	 Total	cheltuieli	 850.000	lei

	 2.	 Total	venituri:	2.520.000	lei	venituri	scutite	+	4.000.000	lei	venituri	aferente	 6.520.000	lei
	 	 activităţii	economice

	 3.	 Ponderea	veniturilor	din	activitatea	economică	în	total	venituri:	 61,35%
	 	 4.000.000	lei/6.520.000	lei	x	100

	 4.	 Cheltuieli	aferente	activităţii	economice:	850.000	lei	x	61,35%	 521.475	lei	

	 5.	 Cheltuieli	aferente	activităţii	nonprofit:	850.000	lei	–	521.475	lei	 328.525	lei

II.	În	vederea	calculării	impozitului	pe	profit,	cheltuielile	aferente	activităţii	economice	vor	trebui	se-
parate	în	cheltuieli	aferente	activităţii	economice	corespunzătoare	veniturilor	economice	neimpozabile	şi	
cheltuieli	aferente	activităţii	economice	corespunzătoare	veniturilor	economice	impozabile.	În	acest	scop	
vom	utiliza	drept	cheie de repartizare ponderea veniturilor din activitatea economică scutite de la plata 
impozitului pe profit în total venituri din activitatea economică.

Conform	Codului	fiscal,	paşii	de	urmat	în	vederea	calculării	impozitului	pe	profit	datorat	sunt:

Tabelul 2

	 Nr.
 crt. Indicatori Valoare

	 1.	 Total	venituri	scutite	de	la	plata	impozitului	pe	profit		 2.520.000	lei

	 2.	 Curs	mediu	valutar	în	anul	2013	 4,4190	lei/euro

	 3.	 Echivalent	în	lei	pentru	15.000	euro:	15.000	euro	x	4,4190	lei/euro	 66.285	lei

	 4.	 10%	din	venituri	totale	scutite	de	la	plata	impozitului	pe	profit:	10%	x	2.520.000	lei	 252.000	lei

	 5.	 Valoarea	veniturilor	din	activitatea	economică	neimpozabile:	 66.285	lei
	 	 min	(66.285	lei;	252.000	lei)

	 6.	 Total	venituri	neimpozabile:	2.520.000	lei	+	66.285	lei	 2.586.285	lei
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În	cazul	în	care	în	cadrul	cheltuielilor	economice	existau	cheltuieli	nedeductibile	fiscal,	atunci	trebuiau	
folosite	aceleaşi	chei	de	repartizare	pentru	identificarea	lor,	respectiv	cheltuieli	aferente	activităţii	economice	
şi	activităţii	nonprofit,	pe	de	o	parte,	şi	cheltuieli	corespunzătoare	veniturilor	economice	neim	pozabile	şi	
veniturilor	economice	impozabile,	pe	de	altă	parte.

Exemplul 2

Composesoratul	Alfa	prezintă	în	anul	2013	următoarea	situaţie:
l	 Total	venituri	scutite	=	1.700.000	lei;
l	 Total	venituri	din	activitatea	economică	=	5.400.000	lei;
l	 Total	cheltuieli	=	3.100.000	lei,	din	care:
	 –	 cheltuieli	de	protocol	=	900.000	lei;
	 –	 cheltuieli	de	sponsorizare	=	1.100.000	lei;
l	 Pierdere	fiscală	reportată	din	declaraţia	anterioară	=	500.000	lei;
l	 Capital	social	=	600.000	lei;
l	 Sold	final	rezerve	legale	=	29.400	lei;
l	 Sold	iniţial	rezerve	legale	=	25.000	lei.

I.	Ca	şi	în	exemplul	precedent,	primul	pas	îl	reprezintă	separarea	cheltuielilor	în	cheltuieli	aferente	ac-
ti	vităţii	economice	şi	cheltuieli	aferente	activităţii	nonprofit:

Tabelul 3

	 Nr.
 crt. Indicatori Valoare

	 7.	 Total	venituri	realizate	(Tabelul	1,	rândul	2)	 6.520.000	lei	

	 8.	 Total	venituri	impozabile:	6.520.000	lei	–	2.586.285	lei	 3.933.715	lei

	 9.	 Total	venituri	din	activitatea	economică	 4.000.000	lei	

	 10.	 Cheltuieli	aferente	veniturilor	scutite	de	la	plata	impozitului	pe	profit	 328.525	lei
	 	 (Tabelul	1,	rândul	5)

	 11.	 Cheltuieli	aferente	activităţii	economice	(Tabelul	1,	rândul	4)	 521.475	lei

	 12.	 Total	cheltuieli	realizate:	328.525	lei	+	521.475	lei		 850.000	lei

	 13.	 Ponderea	veniturilor	din	activitatea	economică	scutite	de	la	plata	impozitului	pe	profit	 1,66%
	 	 în	total	venituri	din	activitatea	economică:	66.285	lei/4.000.000	lei	x	100

	 14.	 Cheltuieli	aferente	activităţii	economice	corespunzătoare	veniturilor	economice	 8.656	lei
	 	 neimpozabile:	521.475	lei	(rândul	11)	x	1,66%

	 15.	 Cheltuieli	aferente	activităţii	economice	corespunzătoare	veniturilor	economice	 512.819	lei
	 	 impozabile:	521.475	lei	–	8.656	lei

	 	 Profit	impozabil	aferent	activităţii	economice:	3.933.715	lei	(Total	venituri	
	 16.	 impozabile,	rândul	8)	–	512.819	lei	(Cheltuieli	aferente	activităţii	economice	 3.420.896	lei	
	 	 corespunzătoare	veniturilor	economice	impozabile,	rândul	15)

	 17.	 Impozit	pe	profit:	16%	x	3.420.896	lei	 547.343	lei

	 Nr.
 crt. Indicatori Valoare

	 1.	 Total	cheltuieli	 3.100.000	lei

	 2.	 Total	venituri:	1.700.000	lei	venituri	scutite	+	5.400.000	lei	venituri	aferente	 7.100.000	lei
	 	 activităţii	economice

	 3.	 Ponderea	veniturilor	din	activitatea	economică	în	total	venituri:		 76,05%
	 	 5.400.000	lei/7.100.000	lei	x	100

	 4.	 Cheltuieli	aferente	activităţii	economice:	3.100.000	lei	x	76,05%	 2.357.550	lei

	 5.	 Cheltuieli	aferente	activităţii	nonprofit:	3.100.000	lei	–	2.357.550	lei	 742.450	lei
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III.	Folosind	cele	două	ponderi	stabilite	anterior,	de	76,05%	şi	1,22%,	în	continuare,	pentru	cheltuielile	
nedeductibile,	respectiv	cheltuielile	de	protocol	şi	cheltuielile	de	sponsorizare,	vom	stabili	partea	aferentă	
activităţii	economice	corespunzătoare	veniturilor	impozabile:

III.1.	Cheltuieli	de	protocol:

Tabelul 5 

	 Nr.
 crt. Indicatori Valoare

	 1.	 Total	cheltuieli	de	protocol	 900.000	lei

	 2.	 Cheltuieli	de	protocol	aferente	activităţii	economice:	900.000	lei	x	76,05%	 684.450	lei	

	 3.	 Cheltuieli	de	protocol	aferente	activităţii	nonprofit:	900.000	lei	–	684.450	lei		 215.550	lei

	 4.	 Cheltuieli	de	protocol	aferente	activităţii	economice	corespunzătoare	veniturilor	 8.350	lei
	 	 neimpozabile:	684.450	lei	(rândul	2)	x	1,22%

	 5.	 Cheltuieli de protocol aferente activităţii economice corespunzătoare veniturilor 676.100 lei
  impozabile: 684.450 lei – 8.350 lei

	 Nr.
 crt. Indicatori Valoare

	 1.	 Total	venituri	scutite	de	la	plata	impozitului	pe	profit	 1.700.000	lei

	 2.	 Curs	mediu	valutar	în	anul	2013	 4,4190	lei/euro

	 3.	 Echivalent	în	lei	pentru	15.000	euro:	15.000	euro	x	4,4190	lei/euro	 66.285	lei

	 4.	 10%	din	venituri	totale	scutite	de	la	plata	impozitului	pe	profit:	 170.000	lei
	 	 10%	x	1.700.000	lei

	 5.	 Valoarea	veniturilor	din	activitatea	economică	neimpozabile:	 66.285	lei
	 	 min	(66.285	lei;	170.000	lei)

	 6.	 Total	venituri	neimpozabile:	1.700.000	lei	+	66.285	lei	 1.766.285	lei

	 7.	 Total	venituri	realizate	(Tabelul	3,	rândul	2)	 7.100.000	lei

	 8.	 Total venituri impozabile: 7.100.000 lei – 1.766.285 lei 5.333.715 lei

	 9.	 Total	venituri	din	activitatea	economică	 5.400.000	lei

	 10.	 Cheltuieli	aferente	veniturilor	scutite	de	la	plata	impozitului	pe	profit	 742.450	lei
	 	 (Tabelul	3,	rândul	5)

	 11.	 Cheltuieli	aferente	activităţii	economice	(Tabelul	3,	rândul	4)	 2.357.550	lei

	 12.	 Total	cheltuieli	realizate:	742.450	lei	+	2.357.550	lei	 3.100.000	lei

	 	 Ponderea	veniturilor	din	activitatea	economică	scutite	de	la	plata	impozitului	
	 13.	 pe	profit	în	total	venituri	din	activitatea	economică:	 1,22%	
	 	 66.285	lei/5.400.000	lei	x	100

	 14.	 Cheltuieli	aferente	activităţii	economice	corespunzătoare	veniturilor	economice	 28.762	lei
	 	 neimpozabile:	2.357.550	lei	(rândul	11)	x	1,22%

	 15.	 Cheltuieli aferente activităţii economice corespunzătoare veniturilor economice 2.328.788 lei
  impozabile: 2.357.550 lei – 28.762 lei

II.	La	cel	de-al	doilea	pas	vom	stabili	cheltuielile	aferente	activităţii	economice	corespunzătoare	veni-
turilor	economice	neimpozabile	şi	cheltuielile	aferente	activităţii	economice	corespunzătoare	veniturilor	
economice	impozabile:

Tabelul 4



45	 martie	2014	 Contabilitatea,	expertiza	ºi	auditul	afacerilor

III.2.	Cheltuieli	de	sponsorizare:

Tabelul 6

	 Nr.
 crt. Indicatori Valoare

	 1.	 Total	cheltuieli	de	sponsorizare	 1.100.000	lei

	 2.	 Cheltuieli	de	sponsorizare	aferente	activităţii	economice:	1.100.000	lei	x	76,05%	 836.550	lei

	 3.	 Cheltuieli	de	sponsorizare	aferente	activităţii	nonprofit:	1.100.000	lei	–	836.550	lei	 263.450	lei

	 4.	 Cheltuieli	de	sponsorizare	aferente	activităţii	economice	corespunzătoare	veniturilor	 10.206	lei
	 	 neimpozabile:	836.550	lei	(rândul	2)	x	1,22%

	 5.	 Cheltuieli de sponsorizare aferente activităţii economice corespunzătoare 826.344 lei
  veniturilor impozabile: 836.550 lei – 10.206 lei

IV.	Stabilirea	rezervei	legale	deductibile:

În	cazul	în	care	desfăşoară	şi	activităţi	economice,	composesoratele	pot	constitui	rezerve	legale,	aşa	cum	
se	precizează	în	Ordinul	ministrului	economiei	şi	finanţelor	nr.	1.969/2007	privind	aprobarea	regle	mentă-
rilor	contabile	pentru	persoanele	ju	ridice	fără	scop	patrimonial,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare:

„(1)	Contabilitatea	rezervelor	se	ţine	pe	categorii	de	rezerve:	rezerve	legale,	rezerve	statutare	sau	con-
trac	tuale	şi	alte	rezerve.

(2)	Rezervele	legale	se	constituie	anual	din	excedentul/profitul	entităţii,	în	cotele	şi	limitele	prevăzute	
de	lege,	şi	din	alte	surse	prevăzute	de	lege.

(3)	Rezervele	legale	pot	fi	utilizate	numai	în	condiţiile	prevăzute	de	lege.”	(art.	183).

Referitor	la	fiscalitatea	rezervei	legale,	Codul	fiscal	face	următoarele	precizări:	„Contribuabilul	are	
drep	tul	la	deducerea	rezervelor	şi	provizioanelor,	numai	în	conformitate	cu	pre	zen	tul	articol,	astfel:	rezerva	
legală	este	deductibilă	în	limita	unei	cote	de	5%	aplicată	asupra	profitului	contabil,	înainte	de	determinarea	
impozitului	pe	profit,	din	care	se	scad	veniturile	neimpozabile	şi	 se	adaugă	cheltuielile	aferente	acestor	
venituri	neimpozabile,	până	ce	aceasta	va	atinge	a	cincea	parte	din	capitalul	social	subscris	şi	vărsat	sau	din	
patrimoniu,	după	caz,	potrivit	 legilor	de	organizare	şi	 funcţionare.	 În	cazul	 în	care	aceasta	este	utilizată	
pentru	acoperirea	pierderilor	sau	este	distribuită	sub	orice	formă,	reconstituirea	ulterioară	a	rezervei	nu	mai	
este	deductibilă	la	calculul	profitului	impozabil.	(...)”	(art.	22	alin.	(1)	lit.	a)).

Potrivit	Normelor	metodologice	de	aplicare	a	Codului	fiscal,	„cota	de	5%	reprezentând	rezerva	pre-
văzută	la	art.	22	alin.	(1)	lit.	a)	din	Codul	fiscal	se	aplică	asu	pra	diferenţei	dintre	totalul	veniturilor,	din	care	
se	scad	veniturile	neimpozabile,	şi	totalul	cheltuielilor,	din	care	se	scad	cheltuielile	cu	impozitul	pe	profit	
şi	cheltuielile	aferente	veniturilor	neimpozabile,	înregistrate	în	contabilitate.	Rezerva	se	calculează	cumu-
lat	de	la	începutul	anului	şi	este	deductibilă	la	calculul	profitului	impozabil	trimestrial	sau	anual,	după	
caz.	(...)”	(Normele	metodologice,	art.	22	alin.	(1)	lit.	a)	pct.	50).

Tabelul 7

	 Nr.
 crt. Indicatori Valoare

	 1.	 Sold	final	rezerve	legale	 29.400	lei

	 2.	 Sold	iniţial	rezerve	legale		 25.000	lei	

	 3.	 Rezerve	constituite	(ct.	129	=	ct.	1061):	29.400	lei	–	25.000	lei	 4.400	lei

	 4.	 Rezerva	legală	deductibilă	este	dată	de	minimul	dintre	4a)	şi	4b):	

	 	 Capital	social	x	20%	=	600.000	lei	x	20%	=	120.000	lei	
	 4a).	 Sold	iniţial	rezerve	legale	=	25.000	lei	 95.000	lei	
	 	 Rezervă	deductibilă	=	120.000	lei	–	25.000	lei

	 	 Cota	de	5%	aplicată	asupra	profitului	contabil,	înainte	de	determinarea	impozitului	
	 	 pe	profit,	din	care	se	scad	veniturile	neimpozabile	şi	la	care	se	adaugă	cheltuielile	
	 4b).	 aferente	acestor	venituri	neimpozabile:	5%	x	(5.333.715	lei	total	venituri	impozabile	 150.246	lei	
	 	 (Tabelul	4,	rândul	8)	–	2.328.788	lei	cheltuieli	aferente	activităţii	economice	
	 	 corespunzătoare	veniturilor	economice	impozabile	(Tabelul	4,	rândul	15))
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1.	 Hotărârea	Guvernului	nr.	44/2004	pentru	aprobarea	Normelor	metodologice	de	aplicare	a	Legii	
nr.	571/2003	privind	Codul	fiscal,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	112/06.02.2004,	cu	modificările	
şi	completările	ulterioare.

2.	 Legea	nr.	1/2000	pentru	 reconstituirea	dreptului	de	proprietate	asupra	 terenurilor	agricole	şi	celor	
forestiere,	solicitate	potrivit	prevederilor	Legii	fondului	funciar	nr.	18/1991	şi	ale	Legii	nr.	169/1997,	
publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	8/12.01.2000,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.

3.	 Legea	nr.	571/2003	privind	Codul	fiscal,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	927/23.12.2003,	cu	modi-
ficările	şi	completările	ulterioare.

4.	 Legea	nr.	46/2008	–	Codul	silvic,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	238/27.03.2008,	cu	modificările	
şi	completările	ulterioare.

5.	 Ordinul	ministrului	economiei	şi	finanţelor	nr.	1.969/2007	privind	aprobarea	reglementărilor	contabile	
pentru	persoanele	juridice	fără	scop	patrimonial,	publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	846	bis/10.12.2007,	
cu	modificările	şi	completările	ulterioare.

6.	 Ordonanţa	Guvernului	nr.	26/2000	cu	privire	la	asociaţii	şi	fundaţii,	publicată	în	Monitorul	Oficial	
nr.	39/31.01.2000,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.
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	 Nr.
 crt. Indicatori Valoare

	 5.	 Rezerva legală deductibilă: min (95.000 lei; 150.246 lei) 95.000 lei
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Raportul de expertiză contabilă, 
de la teorie la practică
Daniela-Elena MATEŞ,	ec.
Alba	Iulia

Accounting Expertise Report, from Theory to Practice

The aggravating international economic downturn and the breakout of the economical 
blockades between economic entities or between natural and legal entities have made it 
vital to clarify all aspects related to the economic operations and to understand the premises 
leading to these disputes. The fact that fiscal and accounting legislation is undergoing 
perpetual changes has generated tense circumstances that can be resolved by expert 
accountants.

The expert is defined as the person that has a bachelor degree in a certain field of expertise, 
who has been commissioned by competent authorities to examine a certain fact that is 
subject of a dispute and to submit a written report presenting the related findings. Any 
investigation and examination is concluded by a written document – a report – comprising 
the main findings, opinions and conclusions of the experts.

This paper presents theoretical concepts and case studies that can support the idea that 
accounting expertise represents a well-defined area of social practice in our community, 
taking even further, to a higher level of quality, the economic and financial control, while 
providing decision-makers or judicial authorities with a qualified and extremely useful 
opinion for the appropriate and constructive resolution of complex issues occurring in 
the economic and social practice.

Key terms: forensic and extrajudicial accounting expertise, report, expert accountant, 
professionalism

ABSTRACT

Ü	 Introducere

Adâncirea	crizei	economice	internaţionale	şi	
declanşarea	blocajelor	economice	între	agenţi	eco-
nomici,	între	persoane	fizice	şi	persoane	juridice	sau	
chiar	între	agenţii	economici	şi	bugetul	de	stat	au	
determinat	necesitatea	clarificării	aspectelor	activi-
tăţii	economice	şi	înţelegerea	premiselor	care	con-
duc	la	apariţia	acestor	conflicte.	Deşi	problematica	
expertizei	contabile	este	complexă,	legislaţia	fiscală	
şi	contabilă	se	află	într-o	continuă	schimbare	şi	a	dus	
la	crearea	unor	situaţii	dificile,	la	a	căror	soluţionare	
poate	contribui	expertul	contabil.	

Activitatea	de	expertiză	contabilă	este	regle-
mentată	atât	în	România,	cât	şi	pe	plan	internaţional.	

Astfel,	în	ţara	noastră,	organismul	profesiei	conta-
bile	este	Corpul	Experţilor	Contabili	şi	Contabililor	
Autorizaţi	(CECCAR).	Profesia	de	expert	contabil	
şi	de	contabil	autorizat	se	exercită	de	către	persoa-
nele	care	au	obţinut	această	calitate,	în	condiţiile	
prevăzute	de	lege1.

Expertul	este	definit	ca	fiind	persoana	cu	pre-
gătire	superioară	într-o	anumită	specialitate,	desem-
nată	de	organele	competente	să	supună	expertizei	o	
situaţie	într-o	cauză	şi	să	se	refere	în	scris	la	situaţia	
constatată.

Prin	expertiză	contabilă	se	înţelege	misiunea	
dată	unui	expert	contabil	de	a	controla	registrele,	con-
turile	şi	alte	documente	justificative	ale	unui	agent	

1	Art.	1	din	Ordonanţa	Guvernului	nr.	65/1994	privind	organizarea	activităţii	de	expertiză	contabilă	şi	a	contabililor	autorizaţi,	
republicată	în	Moni	torul	Oficial	nr.	13/08.01.2008,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.
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economic	cu	scopul	de	a	le	furniza	părţilor	intere	sate	
datele	necesare,	de	a	procura	pentru	justiţie	infor-
maţiile	de	care	are	nevoie	pentru	a	se	pronunţa	în	
cunoştinţă	de	cauză	cu	privire	la	un	proces	sau	la	o	
contestaţie	de	care	a	fost	sesizată.

Conform	literaturii	de	specialitate,	expertiza	
reprezintă2:

l	 operaţia	făcută	de	unul	sau	mai	mulţi	experţi	
cu	scopul	de	a	constata	unele	fapte,	de	a	controla,	
de	a	examina,	de	a	măsura	şi	de	a	evalua	anumite	
lucruri;

l	 un	mijloc	de	investigaţie	prin	care	se	ajunge	
fie	la	obţinerea	unei	probe,	fie	la	evaluarea	corectă	
a	unei	probe	existente;

l	 un	mijloc	de	dovadă	reglementat	de	Codul	
de	procedură	civilă	la	care	recurge	instanţa	în	cazul	
în	care,	pentru	stabilirea	adevărului	obiectiv,	este	
nevoie	de	lămurirea	unor	împrejurări	de	fapt,	pentru	
a	căror	rezolvare	se	cer	cunoştinţe	de	specialitate	în	
domeniul	ştiinţei,	tehnicii,	artei	sau	al	vreunei	me-
serii,	pe	care	judecătorul	nu	le	posedă.

De	asemenea,	expertiza	contabilă	este	un	mij-
loc	de	probă,	confirmare,	evaluare,	lămurire	sau	do-
vedire,	pe	baza	cercetării	ştiinţifice	de	specialitate,	a	
adevărului	obiectiv	cu	privire	la	o	anumită	faptă,	îm-
prejurare,	problemă,	situaţie,	cauză	sau	la	un	litigiu3.

Ultima	definiţie	este	cea	mai	completă.	Din	ea	
rezultă	calitatea	expertizei	de	a	fi	un mijloc de probă	
în	cauze	sau	litigii	de	natură	juridică,	dar	şi	de	a	fi	
o constatare, o confirmare, o evaluare, o lămurire 
în	orice	altă	împrejurare.	De	asemenea,	rezultă	că	
pen		tru	o	expertiză	este	necesară	o cercetare ştiinţi-
fică de specialitate	cu	privire	la	fapte,	împrejurări,	
probleme,	situaţii,	cauze	sau	litigii4.	Astfel,	exper-
tiza	contabilă	este	nu	numai	un	mijloc	de	probă	în	
justiţie,	ci	şi	un	mijloc	de	fundamentare	a	acţiunilor	
arbitrare	judecătoreşti	sau	penale,	care	se	bazează	pe	
date	din	documente	şi	din	evidenţa	contabilă.

În	practica	contabilă	există	mai	multe	tipuri	de	
expertize,	care,	în	funcţie	de	destinaţia	lor,	se	pot	
clasifica	în:	

l	 expertize contabile judiciare,	adică	solicitate	
de	anumite	organe	pentru	soluţionarea	unor	cauze	
aflate	în	stare	de	anchetă,	cercetare	sau	judecată;

l	 expertize contabile extrajudiciare,	adică	ce-
rute	de	persoane	fizice	sau	juridice,	fără	să	existe	un	
dosar	de	anchetă,	cercetare	sau	judecată.

Concluziile	şi	constatările	formulate	de	exper-
tul	contabil	în	urma	cercetărilor	efectuate	în	calitatea	
sa	de	specialist	sunt	consemnate	într-un	document	
sintetic	care	este	intitulat	raport	de	expertiză	conta-
bilă.	Pentru	a	fi	de	folos	în	fundamentarea	decizii-
lor	sau	pentru	a	contribui	la	stabilirea	şi	dovedirea	
adevărului	material,	raportul	de	expertiză	contabilă	
trebuie	să	fie	clar,	concis,	redactat	într-un	limbaj	
accesibil,	să	conţină	concluzii	rezultate	din	cerce-
tarea	datelor	şi	documentelor	financiar-contabile,	să	
răspundă	concret	şi	principial	la	întrebările	puse	de	
beneficiar	şi	să	fie	susţinut	prin	calcule	şi	anexe	care	
să	probeze	argumentarea	concluziilor.	În	raportul	
de	expertiză	contabilă,	prezentarea	materialului	tre-
buie	să	fie	completă,	iar	concluziile	să	fie	suficient	
motivate	pentru	ca	instanţa	să	fie	în	măsură	să	facă	
aprecieri	cu	privire	la	valoarea	acestora.

Expertul	contabil	are	îndatorirea	să	prezinte	
determinări	exacte,	nu	propuneri	de	variante	în	for-
mularea	răspunsurilor	la	întrebările	puse.	Raportul	
de	expertiză	contabilă	se	depune	cu	cel	puţin	10	zile	
înainte	de	termenul	fixat	pentru	judecată.	Ca	struc-
tură,	raportul	de	expertiză	contabilă	cuprinde	trei	
părţi,	şi	anume:	

l	 introducere;
l	 desfăşurarea	expertizei	contabile;
l	 concluzii.

Ü	 Întocmirea raportului
 de expertiză contabilă

Raportul	de	expertiză	este	alcătuit	din	raportul	
propriu-zis	şi	anexele	la	raport.	În	conformitate	cu	
Standardul	profesional	nr.	35,	schema-tip	a	rapor-
tului	de	expertiză	contabilă	cuprinde	trei	capitole:

þ	 Capitolul	I	Introducere,	care	trebuie	să	con-
ţină	cel	puţin	următoarele	elemente:

1.	Paragraful de identificare a expertului con-
tabil nominalizat pentru efectuarea expertizei con-
tabile,	şi	anume:	numele	şi	prenumele	expertului,	
numărul	carnetului	de	expert	contabil	şi	poziţia	din	
Tabloul	Corpului.

2	Luminiţa	Ionescu	(2011),	Expertiza contabilă în România. Teorie şi practică,	ediţia	a	II-a,	Editura	C.H.	Beck,	Bucureşti,	p.	17.
3	Mircea	Boulescu,	Marcel	Ghiţă	(1996),	Control financiar şi expertiză contabilă,	Editura	Eficient,	Bucureşti,	p.	278.
4	Nicolae	Todea	(2011),	Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală,	suport	de	curs,	Universitatea	„1	Decembrie	1918”,	Alba	
Iulia,	pp.	16-17.
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2.	Paragraful de identificare a organului care 
a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare 
sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei 
contabile extrajudiciare,	menţionându-se:

l	 în	cazul	expertizelor contabile judiciare:	
actul	care	a	stat	la	baza	numirii	expertului,	respec-
tiv	încheierea	de	şedinţă	sau	ordonanţa	organelor	de	
cercetare	şi	urmărire	penală,	cu	menţionarea	datei	
acestuia,	denumirea	şi	calitatea	procesuală	a	părţilor,	
domiciliul	sau	sediul	social	al	acestora,	numărul	şi	
anul	dosarului	şi	natura	acestuia	(civil	sau	penal);

l	 în	cazul	expertizelor contabile extrajudici
are:	denumirea	clientului,	domiciliul	sau	sediul	so-
cial	al	acestuia,	numărul	şi	data	contractului	în	baza	
căruia	se	efectuează	expertiza	contabilă	solicitată.

3.	Paragraful privind identificarea împrejurări-
lor şi circumstanţelor	în	care	a	luat	naştere	litigiul	în	
care	s-a	dispus	efectuarea	expertizei	contabile	judici-
are	sau	contextul	în	care	a	fost	contractată	expertiza	
contabilă	extrajudiciară.

4.	Paragraful privind identificarea obiectivelor 
expertizei contabile.	În	cazul	expertizelor	contabile	
judiciare,	formularea	obiectivelor	dispuse	se	preia	
ad litteram	din	formularea	acestora	în	încheierea	de	
şedinţă,	respectiv	în	ordonanţa	organelor	de	cerceta-
re	şi	urmărire	penală,	iar	în	cazul	expertizelor	conta-
bile	extrajudiciare,	formularea	obiectivelor	acestora	
trebuie	să	fie	cea	din	contract.

5.	Paragraful privind identificarea datei sau 
perioadei şi a locului în care s-a efectuat expertiza 
contabilă.	În	cazul	expertizelor	contabile	dispuse	de	
organele	în	drept,	în	cauze	civile,	ziua,	ora	şi	locul	
începerii	lucrărilor	expertizei	contabile	trebuie	docu-
mentate	prin	citarea	părţilor	prin	scrisoare	reco	man-
dată,	cu	conţinut	declarat	şi	confirmare	de	primire.

6.	Paragraful privind identificarea materialului 
documentar care are o legătură cauzală cu obiecti-
vele expertizei contabile	şi	care	a	stat	la	baza	întoc-
mirii	raportului	de	expertiză	contabilă.

7.	Paragraful privind identificarea datei sau 
perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză 
contabilă,	cu	menţionarea	expresă	dacă	s-au	mai	
efectuat	sau	nu	alte	expertize	contabile	având	ace-
leaşi	obiective.	Totodată,	în	acest	paragraf	trebuie	
să	se	menţioneze	dacă	s-au	folosit	lucrările	altor	ex-
perţi	(con	tabili,	tehnici	etc.),	precum	şi	problemele	
ridicate	de	părţile	interesate	în	expertiză	şi	explica-
ţiile	date	de	acestea	în	timpul	efectuării	expertizei.

8.	Paragraful privind identificarea datei ini-
ţiale până la care raportul de expertiză contabilă 

trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor 
perioade de prelungire faţă de termenul iniţial.

þ	 Capitolul	II	Desfăşurarea expertizei conta
bile,	ce	trebuie	să	conţină	câte	un	paragraf	distinct	
pentru	fiecare	obiectiv	(întrebare)	al	(a)	expertizei	
care	să	cuprindă	o	descriere	amănunţită	a	operaţiilor	
efectuate	de	expertul	contabil	cu	privire	la	structura	
materialului	documentar,	actele	şi	faptele	analizate,	
locul	producerii	evenimentelor	şi	tranzacţiilor,	sur-
sele	de	informaţii	utilizate,	dacă	părţile	interesate	
în	expertiza	contabilă	au	făcut	obiecţii	ori	au	dat	
explicaţii	pe	care	expertul	contabil	le-a	luat	sau	nu	
în	considerare	în	formularea	concluziilor	sale.	În	
aceste	paragrafe	trebuie	prezentate	ansamblul	calcu-
lelor	şi	interpretarea	rezultatelor	acestora,	dar	dacă	
aceste	prezentări	ar	îngreuna	înţelegerea	expunerii	
de	către	beneficiarul	raportului	de	expertiză	contabi-
lă,	este	recomandabil	ca	ansamblul	calculelor	să	se	
facă	în	anexe	la	raport,	iar	în	textul	expertizei	să	se	
prezinte	doar	rezultatele	calculelor	şi	interpretarea	
acestora.	Fiecare	paragraf	din	acest	capitol	trebu-
ie	să	se	încheie	cu	concluzia	(răspunsul)	expertului	
contabil,	care	trebuie	să	fie	precis(ă),	concis(ă),	fără	
echivoc,	redactat(ă)	într-o	manieră	analitică,	ordona-
tă	şi	sistematizată,	fără	a	face	aprecieri	cu	privire	la	
calitatea	documentelor	justificative,	a	înregistrărilor	
contabile,	a	expertizelor	şi	actelor	de	control	ante-
rioare	şi	nici	cu	privire	la	încadrările	legale.	Dacă	
ra	portul	de	expertiză	contabilă	este	întocmit	de	mai	
mulţi	experţi	care	au	opinii	diferite,	într-un	paragraf	
al	acestui	capitol,	fiecare	expert	contabil	trebuie	să	
îşi	motiveze	detaliat	şi	documentat	opinia	pe	care	o	
susţine.	De	regulă,	în	expertizele	judiciare	trebuie	
motivată	separat	opinia	expertului	recomandat	de	
parte,	în	raport	cu	opinia	expertului	numit	din	oficiu.

þ	 Capitolul	III	Concluzii,	care	trebuie	să	con-
ţină	câte	un	paragraf	distinct	cu	concluzia	(răspunsul)	
la	fiecare	obiectiv	(întrebare)	al	(a)	expertizei	con-
tabile	preluat(ă)	în	maniera	în	care	a	fost	formulat(ă)	
în	Capitolul	II	Desfăşurarea expertizei contabile.

În	cazuri	cu	totul	deosebite,	experţii	contabili	
se	pot	afla	în	imposibilitatea	întocmirii	unui	raport	
de	expertiză	contabilă	din	cauza	inexistenţei	docu-
mentelor	justificative	şi/sau	a	evidenţelor	contabile	
care	să	ateste	evenimentele	şi	tranzacţiile	supuse	
expertizării.	Astfel,	ei	vor	întocmi	un	raport de im
posibilitate a efectuării expertizei contabile,	care	
va	avea	aceeaşi	structură	ca	un	raport	de	expertiză	
contabilă	obişnuit,	dar	care	va	prezenta	justificat	şi	
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fundamentat	cauzele	ce	conduc	la	imposibilitatea	
efec	tuării	expertizei	contabile.

Anexele	la	raportul	de	expertiză	contabilă,	in-
diferent	de	tipul	acestuia,	fac	parte	integrantă	din	
raportul	de	expertiză	şi	se	întocmesc	de	expertul	
contabil	cu	scopul	de	a	susţine	o	constatare	din	cu-
prinsul	raportului.	Nu	pot	constitui	anexe	la	raportul	
de	expertiză	contabilă	documentele	justificative	sau	
registrele	contabile	originale	sau	reproduse	prin	teh-
nici	de	multiplicare.	Anexele raportului de experti
ză contabilă sunt un produs al muncii expertului 
contabil.

Raportul	de	expertiză	contabilă,	inclusiv	anexe-
le,	se	semnează	şi	se	parafează	de	expertul	contabil	

pe	fiecare	pagină	în	parte	şi	se	depune	la	beneficiarul	
acestuia	în	termenul	legal	sau	contractual.

O	apreciere	corectă	a	concluziilor	expertizei	
presupune	aşadar	o	examinare	complexă	din	partea	
organului	judiciar.	Foarte	importantă	pentru	forma-
rea	convingerii	organului	judiciar	este	şi	examinarea	
comparativă	a	concluziilor	raportului	de	expertiză	
cu	rezultatele	administrării	altor	mijloace	de	pro-
bă,	avându-se	în	vedere	faptele	stabilite	definitiv	în	
cauză.

Întrucât	am	prezentat	partea	teoretică,	vom	reda	
în	continuare	două	exemple	de	rapoarte	–	de	exper-
tiză	judiciară,	respectiv	extrajudiciară	–	sub	forma	
unor	studii		de	caz.

î Studiul de caz 1 – Expertiză contabilă judiciară

În	luna	aprilie	2012,	la	Spitalul	X	Bucureşti	a	avut	 loc	o	acţiune	de	control	efectuată	de	Corpul	de	
Control	din	cadrul	Direcţiei	de	Sănătate	Publică.	Unul	dintre	obiectivele	avute	în	vedere	a	fost	organizarea	
activităţii	de	achiziţii	publice.	Cu	această	ocazie	s-a	constatat	faptul	că	în	contractul	de	achiziţie	publică	
nr.	24/20.01.2012,	încheiat	între	Spitalul	X	Bucureşti	şi	SC	Y	Cluj-Napoca,	cantitatea	de	ma	teriale	sanitare	
a	fost	mai	mică	decât	cantitatea	achiziţionată,	conform	celor	trei	facturi	emise	de	SC	Y	Cluj-Napoca,	iar	
termenul	de	plată	stipulat	în	contract	nu	a	fost	respectat	în	totalitate.	

Activitatea	de	achiziţii	publice	se	desfăşoară	în	baza	unui	plan	de	achiziţii	publice.	Biroul	de	achiziţii	
publice	are	dreptul	de	a	opera	modificări	sau	completări	ulterioare	în	programul	anual	de	achiziţii	publice,	
cu	aprobarea	managerului	unităţii,	având	ca	scop	acoperirea	unor	necesităţi	care	nu	au	fost	cuprinse	iniţial,	
introducerea	acestora	în	programul	de	achiziţii	publice	fiind	condiţionată	de	asigurarea	surselor	de	finanţare.

Astfel,	spitalul	a	contestat	actul	de	control,	deoarece	în	baza	contractului	menţionat	s-a	emis	actul	adi-
ţional	nr.	1/15.02.2012,	iar	echipa	de	control	a	omis	să	ia	în	calcul	acest	lucru	şi,	de	asemenea,	faptul	că	
ter	menul	de	plată	era	la	60	de	zile,	nu	la	30	de	zile,	aşa	cum	era	stipulat	în	contractul	iniţial.	Corpul	de	
Con	trol	din	cadrul	Direcţiei	de	Sănătate	Publică	a	respins	ca	neîntemeiată	contestaţia.

Spitalul	X	Bucureşti	nu	a	fost	de	acord	cu	decizia	Corpului	de	Control	din	cadrul	Direcţiei	de	Sănătate	
Publică,	pe	care	a	contestat-o	la	Judecătoria	Bucureşti.	În	vederea	soluţionării	cazului,	Judecătoria	Bucureşti	
a	numit	un	expert	contabil	pentru	efectuarea	unei	expertize	contabile.	

Judecătoria	Bucureşti
Dosar	nr.	2.350/01.09.2012
Termen:	30.09.2012

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Capitolul I: Introducere

Subsemnata,	Popescu	Andreea,	expert	con	tabil,	posesor	al	carnetului	nr.	55.555/2003	eliberat	de	
CECCAR	–	Filiala	Bucureşti,	am	fost	numită	expert	în	dosarul	nr.	2.350/01.09.2012	prin	încheierea	de	şe-
dinţă	din	10.09.2012	a	Judecătoriei	Bucureşti.	

Părţile	în	proces	sunt:	
–	 Reclamant:	Spitalul	X	Bucureşti;
–	 Pârât:	Corpul	de	Control	din	cadrul	Direcţiei	de	Sănătate	Publică.

Împrejurările	dispunerii	expertizei:
Corpul	de	Control	din	cadrul	Direcţiei	de	Sănătate	Publică	a	efectuat,	conform	procesului-verbal	

nr.	14/30.04.2012,	un	control	la	Spitalul	X	Bucureşti,	ocazie	cu	care	a	constatat	unele	nereguli	privind	
can	titatea	de	materiale	sanitare	achiziţionate	şi	respectarea	termenului	de	plată.	Spitalul	X	Bucureşti	a	
contestat	actul	de	control,	iar	Corpul	de	Control	din	cadrul	Direcţiei	de	Sănătate	Publică	a	emis	decizia	
nr.	304/15.05.2012,	prin	care	a	respins	ca	neîntemeiată	contestaţia	formulată	de	spital	pentru	suma	de	
4.800	lei	reprezentând	materiale	sanitare	achiziţionate	de	la	SC	Y	Cluj-Napoca.
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Spitalul	X	Bucureşti	nu	este	de	acord	cu	decizia	dată	de	Corpul	de	Control	din	cadrul	Direcţiei	de	
Sănătate	Publică,	decizie	pe	care	o	contestă	la	Judecătoria	Bucureşti.

Obiectivele	expertizei	contabile:
Pentru	a	soluţiona	contestaţia,	Judecătoria	Bucureşti	a	dispus	efectuarea	prezentei	expertize	contabile,	

căreia	i-a	stabilit	următoarele	obiective:	
1.	Să	verifice	contractul	de	achiziţie	publică	încheiat	între	Spitalul	X	Bucureşti	şi	SC	Y	Cluj-Napoca	şi	

să	constate	dacă	respectivul	contract	prevede	termenul	de	plată	şi	care	este	acesta	şi	dacă	procedura	de	
achiziţie	s-a	desfăşurat	conform	prevederilor	OUG	nr.	34/2006	privind	atribuirea	contractelor	de	achiziţie	
publică,	a	contractelor	de	concesiune	de	lucrări	publice	şi	a	contractelor	de	concesiune	de	servicii,	cu	mo-
di	ficările	şi	completările	ulterioare.

2.	Să	verifice	dacă	în	baza	contractului	de	achiziţie	publică	s-a	încheiat	şi	un	act	adiţional.
3.	Să	verifice	dacă	în	actul	de	control	emis	de	Corpul	de	Control	din	cadrul	Direcţiei	de	Sănătate	Pu-

blică	există	suficiente	elemente	care	să	permită	soluţionarea	pe	fond	a	contestaţiei.	
Pentru	rezolvarea	obiectivelor	s-au	avut	în	vedere:	
–	 dosarul	cauzei	existent	la	Judecătoria	Bucureşti;	
–	 procesul-verbal	de	control	nr.	14/30.04.2012;	
–	 decizia	de	soluţionare	a	contestaţiei	nr.	304/15.05.2012;	
–	 contractul	de	achiziţie	publică	încheiat	între	spital	şi	SC	Y	Cluj-Napoca;
–	 actul	adiţional	încheiat	între	spital	şi	SC	Y	Cluj-Napoca;	
–	 facturi	şi	note	de	recepţie.

Termenul	de	depunere	a	raportului	de	expertiză	contabilă	este	30.09.2012.	

Dacă	în	cauză	s-au	mai	efectuat	expertize	contabile:	În	cauză	nu	s-au	mai	efectuat	expertize	contabile.	

Capitolul II: Desfăşurarea expertizei contabile

Cu	privire	la	obiectivul	1:	Să	se	verifice	contractul	de	achiziţie	publică	încheiat	între	Spitalul	X	Bucureşti	
şi	SC	Y	Cluj-Napoca	şi	să	se	constate	dacă	respectivul	contract	prevede	termenul	de	plată	şi	care	este	acesta	
şi	dacă	procedura	de	achiziţie	s-a	desfăşurat	conform	prevederilor	OUG	nr.	34/2006	privind	atribuirea	con-
tractelor	de	achiziţie	publică,	a	contractelor	de	concesiune	de	lucrări	publice	şi	a	contractelor	de	concesiune	
de	servicii,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.	

Răspuns:	
La	data	de	20.01.2012,	între	cele	două	părţi,	respectiv	Spitalul	X	Bucureşti	şi	SC	Y	Cluj-Napoca,	s-a	

încheiat	contractul	de	achiziţie	publică	nr.	24,	reprezentând	achiziţionarea	de	materiale	sanitare	în	valoare	
de	10.000	lei.	S-au	emis	două	facturi:	

–	 factura	nr.	251580/21.01.2012,	în	valoare	de	6.400	lei;	
–	 factura	nr.	267803/25.01.2012,	în	valoare	de	3.600	lei.	
S-a	verificat	dacă	în	contract	a	fost	stipulat	termenul	de	plată,	acesta	fiind	de	30	de	zile	de	la	data	emiterii	

facturii	şi	totodată	a	livrării	mărfii,	plata	celor	două	facturi	făcându-se	cu	ordinul	de	plată	nr.	68/20.02.2012,	
respectiv	cu	ordinul	de	plată	nr.	76/24.02.2012.	Aprovizionarea	spitalului	cu	materiale	sanitare	s-a	făcut	
legal,	conform	OUG	nr.	34/2006,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	care	asigură	cadrul	tehnic	şi	
orga	ni	zatoric	specific,	precum	şi	metodologia	unitară	pentru	organizarea	şi	desfăşurarea	procedurilor	de	
atribuire	a	contractelor	de	achiziţie	publică.

Cu	privire	la	obiectivul	2:	Să	se	verifice	dacă	în	baza	contractului	de	achiziţie	publică	s-a	încheiat	şi	
un	act	adiţional.

Răspuns:	
În	baza	aceluiaşi	contract	s-a	încheiat	actul	adiţional	nr.	1/15.02.2012,	valoarea	acestuia	fiind	de	

4.800	lei.	Termenul	de	plată	a	fost	stabilit	la	60	de	zile	de	la	data	emiterii	facturii	şi	livrării	mărfii.	La	data	
de	20.02.2012	a	fost	emisă	factura,	iar	la	30.03.2012	a	fost	plătită.

Cu	privire	la	obiectivul	3:	Să	se	verifice	dacă	în	actul	de	control	emis	de	Corpul	de	Control	din	cadrul	
Direcţiei	de	Sănătate	Publică	există	suficiente	elemente	care	să	permită	soluţionarea	pe	fond	a	contestaţiei.

Răspuns:	
Din	cauza	numărului	mare	de	cazuri	de	îmbolnăviri,	spitalul	a	fost	pus	în	situaţia	achiziţionării	unei	

alte	cantităţi	de	materiale	sanitare	decât	cea	cuprinsă	în	contractul	nr.	24/20.01.2012.	Acest	lucru	a	necesitat	
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încheierea	unui	act	adiţional,	cu	condiţia	ca	valoarea	acestuia	să	nu	reprezinte	mai	mult	de	50%	din	va	loa-
rea	contractului.

La	controlul	efectuat	la	Spitalul	X	Bucureşti	de	către	Corpul	de	Control	din	cadrul	Direcţiei	de	Sănătate	
Publică	s-a	omis	să	se	verifice	actul	adiţional	nr.	1/15.02.2012,	de	aceea	a	rezultat	o	cantitate	mult	mai	mare	
de	materiale	sanitare	achiziţionate,	iar	termenul	de	plată	nu	a	putut	fi	respectat	în	totalitate.

Capitolul III: Concluzii

Având	 în	vedere	obiectivele	expertizei	contabile,	actele	depuse	 la	dosarul	cauzei	 şi	 actele	puse	 la	
dispoziţia	expertului	de	către	Spitalul	X	Bucureşti,	expertul	contabil	concluzionează:

Cu	privire	la	obiectivul	1:	Să	se	verifice	contractul	de	achiziţie	publică	încheiat	între	Spitalul	X	Bucureşti	
şi	SC	Y	Cluj-Napoca	şi	să	se	constate	dacă	respectivul	contract	prevede	termenul	de	plată	şi	care	este	acesta	
şi	dacă	procedura	de	achiziţie	s-a	desfăşurat	conform	prevederilor	OUG	nr.	34/2006	privind	atribuirea	con-
trac	telor	de	achiziţie	publică,	a	contractelor	de	concesiune	de	lucrări	publice	şi	a	contractelor	de	concesiune	
de	servicii,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.

Răspuns:	
Aprovizionarea	Spitalului	X	Bucureşti	cu	materiale	sanitare	s-a	făcut	legal,	conform	OUG	nr.	34/2006,	

cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	care	asigură	cadrul	tehnic	şi	organizatoric	specific,	precum	şi	
metodologia	unitară	pentru	organizarea	şi	desfăşurarea	procedurilor	de	atribuire	a	contractelor	de	achiziţie	
publică.

Cu	privire	la	obiectivul	2:	Să	se	verifice	dacă	în	baza	contractului	de	achiziţie	publică	s-a	încheiat	şi	
un	act	adiţional.	

Răspuns:	
În	 baza	 aceluiaşi	 contract	 s-a	 încheiat	 actul	 adiţional	 nr.	 1/15.02.2012,	 valoarea	 acestuia	 fiind	 de	

4.800	lei.	Termenul	de	plată	a	fost	stabilit	la	60	de	zile	de	la	data	emiterii	facturii	şi	livrării	mărfii.	La	data	
de	20.02.2012	a	fost	emisă	factura,	iar	la	30.03.2012	a	fost	plătită.	Termenii	stabiliţi	în	contract	au	fost	
respectaţi.

Cu	privire	la	obiectivul	3:	Să	se	verifice	dacă	în	actul	de	control	emis	de	Corpul	de	Control	din	cadrul	
Direcţiei	de	Sănătate	Publică	există	suficiente	elemente	care	să	permită	soluţionarea	pe	fond	a	contestaţiei.

Răspuns:	
La	controlul	efectuat	la	Spitalul	X	Bucureşti	de	către	Corpul	de	Control	din	cadrul	Direcţiei	de	Sănătate	

Publică	s-a	omis	să	se	verifice	actul	adiţional	nr.	1/15.02.2012,	încheiat	legal	şi	justificat,	de	aceea	a	rezultat	
o	cantitate	mult	mai	mare	de	materiale	sanitare	achiziţionate,	iar	termenul	de	plată	nu	a	putut	fi	respectat	în	
totalitate.

Data:	25.09.2012	 Semnătura	
	 	 Expert	contabil
	 	 ........................

î Studiul de caz 2 – Expertiză contabilă extrajudiciară

Acest	studiu	de	caz	prezintă	un	litigiu	între	o	primărie	şi	un	agent	economic,	care	au	opinii	diferite	cu	
privire	la	respectarea	clauzelor	unui	contract.	Astfel,	agentul	economic	furnizor	solicită	plata	integrală	a	
factu	rilor	restante,	în	timp	ce	primăria	susţine	că	acestea	au	fost	achitate	la	zi.	Expertiza	contabilă	extra-
judiciară	are	ca	scop	clarificarea	situaţiei	şi	stabilirea	diferenţelor	de	plată.

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ

Capitolul I: Introducere

Subsemnata,	Popescu	Maria,	expert	contabil,	posesor	al	carne	tului	nr.	16.666/2005	eliberat	de	
CECCAR	–	Filiala	Vâlcea,	în	evidenţa	Biroului	Local	de	Expertiză	Vâlcea,	în	baza	contractului	nr.	11/2009	
am	acceptat	misiunea	efectuării	unei	expertize	contabile	extrajudiciare	pentru	SC	Furnizor	SRL,	cu	sediul	
social	în	Râmnicu	Vâlcea,	Str.	Ploieşti	nr.	33.	
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Ü	Concluzii

Orice	verificare	şi	expertiză	se	finalizează	prin-
tr-un	document	scris,	care	poartă	denumirea	de	ra-
port	şi	care	conţine	principalele	constatări,	aprecieri	
şi	concluzii	ale	experţilor.	Se	consideră	că	raportul	

Împrejurările	dispunerii	expertizei:
În	data	de	01.01.2011,	reclamanta	SC	Furnizor	SRL	a	trimis	o	notificare	către	beneficiar,	Primăria	

Râmnicu	Vâlcea,	şi	a	solicitat	plata	sumei	de	10.000	lei	reprezentând	debit	restant.

Obiectivul	expertizei	contabile:
Obiectivul	expertizei	contabile	este	verificarea	realităţii	creanţei,	respectiv	a	încasării	facturilor:	
–	 factura	nr.	2243/10.09.2010,	în	valoare	de	6.730	lei;
–	 factura	nr.	2247/17.09.2010,	în	valoare	de	5.000	lei;
–	 factura	nr.	2283/20.11.2010,	în	valoare	de	8.270	lei.

Dacă	în	cauză	s-au	mai	efectuat	expertize	contabile:	În	cauză	nu	s-au	mai	efectuat	expertize	contabile.

Capitolul II: Desfăşurarea expertizei contabile

Pentru	efectuarea	expertizei	contabile	au	fost	studiate	actele	depuse	la	dosarul	cauzei	şi	s-a	procedat	
la	convocarea	părţilor	pentru	a	putea	verifica	realitatea	creanţei	în	funcţie	de	evidenţele	contabile	ale	furni-
zorului,	respectiv	ale	beneficiarului.

Convocarea	părţilor	s-a	realizat	cu	scrisorile	recomandate	nr.	111/20.03.2011	–	Primăria	Râmnicu	Vâlcea	
şi	nr.	222/20.03.2011	–	SC	Furnizor	SRL.

Deşi	ambele	au	primit	scrisoarea	recomandată,	aşa	cum	rezultă	şi	din	confirmările	de	primire	depuse	
la	dosar,	doar	SC	Furnizor	SRL	a	răspuns	convocării.

Reprezentantul	SC	Furnizor	SRL	a	pus	la	dispoziţia	expertului	contabil	evidenţa	analitică	şi	documentele	
contabile	care	au	stat	la	baza	înregistrării	în	contabilitate	a	tranzacţiilor	cu	Primăria	Râmnicu	Vâlcea,	aşa	
cum	rezultă	şi	din	procesul-verbal	încheiat	cu	acesta.

Conţinutul	expertizei	contabile:
Întrucât	Primăria	Râmnicu	Vâlcea	nu	a	răspuns	convocării	expertului,	deşi	a	confirmat	de	primire	scri-

soarea	recomandată	prin	care	i	s-a	solicitat	aceasta,	expertul	contabil	a	procedat	la	realizarea	expertizei	
con	tabile	pe	baza	actelor	depuse	la	dosar	şi	a	celor	puse	la	dispoziţie	de	SC	Furnizor	SRL.

Din	analiza	acestora,	expertul	a	constatat	următoarele:	
În	baza	raporturilor	contractuale,	furnizorul	a	emis	către	beneficiar	următoarele	facturi:	
–	 factura	nr.	2243/10.09.2010,	în	valoare	de	6.730	lei;
–	 factura	nr.	2247/17.09.2010,	în	valoare	de	5.000	lei;
–	 factura	nr.	2283/20.11.2010,	în	valoare	de	8.270	lei.
Total:	20.000	lei
În	data	de	25.11.2010,	cu	chitanţa	nr.	277,	Primăria	Râmnicu	Vâlcea	i-a	achitat	furnizorului	suma	de	

5.000	lei,	rămânând	un	debit	de	15.000	lei	(20.000	–	5.000).
În	aceeaşi	perioadă,	furnizorul	a	cerut	să	îi	fie	plătit	impozitul	pe	clădiri	de	către	beneficiar,	care	a	emis	

chitanţa	nr.	3.477,	cu	suma	de	5.000	lei.

Capitolul III: Concluzii

Având	în	vedere	obiectivul	expertizei	contabile,	actele	depuse	la	dosarul	cauzei	şi	actele	puse	la	dis-
poziţia	expertului	de	către	SC	Furnizor	SRL,	expertul	contabil	concluzionează:	

Primăria	Râmnicu	Vâlcea	datorează	SC	Furnizor	SRL	suma	de	10.000	lei.

Data:	08.04.2011	 Semnătura
	 	 Expert	contabil
	 	 ........................

de	expertiză	trebuie	să	facă	dovada	competenţei	pro-
fesionale	şi	a	principialităţii	expertului.	

Din	cele	prezentate	mai	sus	desprindem	con-
clu		zia	că	expertiza	contabilă	reprezintă	un	domeniu	
par	ticular	al	practicii	sociale	a	oamenilor,	o	con-
tinu	a	re	la	un	nivel	calitativ	superior	a	controlului	
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economic-financiar.	Ea	intervine	în	împrejurări	spe-
ciale,	având	menirea	de	a	extinde	sau	de	a	„adânci”	
activitatea	organelor	de	control.	În	cele	mai	multe	ca-
	zuri,	prin	expertiza	contabilă	se	atestă	sau	se	infirmă,	
de	pe	poziţiile	unei	înalte	competenţe	profesio	nale,	

constatările	sau	concluziile	controlului	econo	mic-fi-
nanciar,	oferind	organelor	de	decizie	sau	celor	ju	di-
ciare	o	opinie	calificată	şi	deosebit	de	utilă	în	rezol-
varea	corectă	şi	constructivă	a	problemelor	com	plexe	
ridicate	de	practica	economico-socială.

Având în vedere importanţa faptului ca persoanele care întocmesc 
situaţii financiare şi utilizatorii acestora, organismele de reglemen-

tare, persoanele din mediul universitar, studenţii şi alte grupuri interesate 
din România să aibă acces la standarde în limba română, Corpul Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a tradus şi a editat în ianua-
rie 2014 Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul 
Public 2013 al Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public (IPSASB), publicat de Federaţia Internaţională a Con-
tabililor în iunie 2013. Procesul de traducere a Manualului a fost verificat de 
IFAC, iar traducerea a fost realizată în conformitate cu „Declaraţia de politică – 
Poli tica de traducere şi reproducere a standardelor publicate de IFAC”.

Acest Manual conţine setul complet al normelor emise de IPSASB 
până la 15 ianuarie 2013 pentru raportarea financiară din sectorul public. 
IPSAS-urile tratează raportarea financiară conform contabilităţii de casă şi 
contabilităţii pe bază de angajamente. IPSAS-urile conforme cu contabili ta-
tea de angajamente se bazează pe Standardele Internaţionale de Rapor tare Financiară (IFRS-urile), emise de 
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), în măsura în care dispoziţiile acestor 
standarde sunt aplicabile sectorului public. Aces tea tratează şi aspecte specifice sectorului public referitoare 
la raportarea financiară care nu sunt tratate în IFRS-uri.

Lucrarea poate fi procurată de cei interesaţi de la toate filialele teritoriale ale CECCAR.

Manualul de Norme Internationale de Contabilitate
pentru Sectorul Public 2013

,
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Auditul specific băncilor
Codruţa BOCŞA,	ec.	masterand
Universitatea	„1	Decembrie	1918”,	Alba	Iulia

Bank Specific Audit

The objective of this article is the banking companies active in Romania (banks), in terms 
of the organisation and conduct of their audit activities, which is why it is necessary to 
describe the operations that banks may perform. It regards Romanian legal entities, banks 
and Romanian branches of foreign credit institutions.

Key terms: financial bank audit, internal bank audit, financial statements, audit engagement

ABSTRACT

Există	mai	multe	definiţii	ale	auditului,	dar	nu	
în	accepţia	sa	generală,	ci	pe	componente	ale	sale.	
Astfel,	Institutul Auditorilor Interni (IIA)	consi-
deră	că	auditul	intern	este	o	activitate	independentă,	
de	asigurare	obiectivă	şi	de	consultanţă,	menită	să	
adauge	valoare	şi	să	îmbunătăţească	operaţiunile	
unei	organizaţii.	Acesta	sprijină	o	organizaţie	să	îşi	
atingă	obiectivele,	aducând	o	abordare	sistematică	
şi	disciplinată	în	evaluarea	şi	îmbunătăţirea	eficaci-
tăţii	procesului	de	management	al	riscului,	de	con-
trol	şi	de	conducere.

Institutul American al Contabililor Publici 
Autorizaţi (AICPA)	consideră	auditul	drept	o	exa-
minare	ordinară	a	situaţiilor	financiare,	realizată	de	
un	contabil	public	autorizat,	în	vederea	exprimă-
rii	unei	opinii	cu	privire	la	corectitudinea	cu	care	
documentele	analizate	prezintă	situaţia	financiară,	
rezultatele	operaţiunilor	efectuate	şi	schimbările	in-
tervenite	în	situaţia	financiară	a	organizaţiei,	în	con-
formitate	cu	principiile	contabile	general	acceptate1.

Compania Naţională a Comisarilor de Con
turi din Franţa	delimitează	auditul	financiar	ca	fiind	
examinarea	realizată	de	un	profesionist	competent	

şi	independent	de	organizaţie,	în	vederea	exprimării	
unei	opinii	motivate	asupra	regularităţii,	sincerităţii	
şi	imaginii	fidele	a	conturilor	anuale	ale	entităţii.	

Potrivit	legislaţiei	româneşti	în	vigoare2,	audi-
tul	intern	reprezintă	activitatea	de	examinare	obiec-
tivă	a	ansamblului	activităţilor	entităţii	economice	în	
scopul	furnizării	unei	evaluări	independente	a	ma-
nagementului	riscului,	controlului	şi	proceselor	de	
conducere	a	acestuia.

Se	poate	considera	că	auditul	intern	este	o	func-
ţie	independentă	şi	obiectivă	care	îi	dă	unei	instituţii	
de	credit	o	asigurare	în	ceea	ce	priveşte	gradul	de	
control	deţinut	asupra	operaţiilor,	o	îndrumă	pentru	
a-i	îmbunătăţi	activitatea	şi	contribuie	la	adăugarea	
unui	plus	de	valoare.	Auditul	intern	ajută	instituţia	
de	credit	să	îşi	atingă	obiectivele	evaluând	printr-o	
abordare	sistematică	şi	metodică	procesele	sale	de	
management	al	riscurilor,	de	control	şi	de	conducere,	
făcând	propuneri	pentru	a	le	consolida	eficacitatea.

Sfera	de	cuprindere	a	auditului	intern	include	
revizuirea	procedurilor	de	management	al	riscurilor,	
a	sistemului	intern	de	control,	a	sistemelor	informa-
ţionale	şi	a	procesului	de	conducere3.

1	Potrivit	Standardului	de	Audit	nr.	1.
2	Conform	art.	21	din	Ordonanţa	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	75/1999	privind	activitatea	de	audit	financiar,	republicată	în	Mo-
nitorul	Oficial	nr.	598/22.08.2003,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	Legea	nr.	672/2002	privind	auditul	public	
intern,	republicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	856/05.12.2011,	cu	modificările	ulterioare.

3	Marinela-Daniela	Manea	(2011),	Audit intern bancar. De la teorie la practică,	Editura	C.H.	Beck,	Bucureşti,	pp.	2-3.
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Societăţile	bancare,	în	calitate	de	instituţii	de	
credit,	fac	parte	din	categoria	entităţilor	de	interes	
public.	Prin	entităţi	de	interes	public	se	înţelege4:

l	 instituţiile	de	credit;
l	 societăţile	de	asigurare,	asigurare-reasigurare	

şi	de	reasigurare;
l	 societăţile	de	servicii	de	investiţii	financiare,	

societăţile	de	administrare	a	investiţiilor	şi	organis-
mele	de	plasament	colectiv,	autorizate/avizate	de	
Comisia	Naţională	a	Valorilor	Mobiliare;

l	 societăţile	comerciale	ale	căror	valori	mobi-
liare	sunt	admise	la	tranzacţionare	pe	o	piaţă	regle-
mentată;

l	 companiile	şi	societăţile	naţionale;
l	 persoanele	juridice	care	aparţin	unui	grup	

de	societăţi	şi	intră	în	perimetrul	de	consolidare	de	
către	o	societate-mamă	care	aplică	Standardele	In-
ternaţionale	de	Raportare	Financiară;

l	 persoanele	juridice,	altele	decât	cele	enume-
rate	mai	sus,	care	beneficiază	de	împrumuturi	ne-
rambursabile	sau	cu	garanţia	statului.

Persoanele	juridice	care	la	data	bilanţului	depă-
şesc	limitele	a	două	dintre	următoarele	trei	criterii:

l	 total	active:	3.650.000	euro;
l	 cifră	de	afaceri	netă:	7.300.000	euro;
l	 număr	mediu	de	salariaţi	în	cursul	exerciţiu-

lui	financiar:	50
întocmesc	situaţii	financiare	anuale	care	cuprind:	bi-
lanţ,	cont	de	profit	şi	pierdere,	situaţia	modificărilor	
capitalului	propriu,	situaţia	fluxurilor	de	numerar	şi	
note	explicative	la	situaţiile	financiare	anuale.	Aces-
te	situaţii	financiare	anuale	sunt	auditate,	potrivit	
legii5.

Persoanele	juridice	care	la	data	bilanţului	nu	
de	păşesc	limitele	a	două	dintre	criteriile	de	mărime	
menţionate	mai	sus	întocmesc	situaţii	financiare	anu-
a	le	prescurtate	care	cuprind:	bilanţ	prescurtat,	cont	

de	profit	şi	pierdere	şi	note	explicative	la	situaţiile	
fi	nan	ciare	anuale	prescurtate.	Opţional,	ele	pot	în-
toc	mi	situaţia	modificărilor	capitalului	propriu	şi/sau	
situaţia	fluxurilor	de	numerar.

În	conformitate	cu	prevederile	Uniunii	Europe-
ne,	societăţile	bancare	aplică	Standardele	Interna-
ţio		nale	de	Raportare	Financiară	(IFRS),	iar	în	funcţie	
de	cerinţele	reglementărilor	Uniunii	Europene	şi	de	
evaluările	efectuate	de	instituţiile	implicate,	Ministe-
rul	Finanţelor	Publice,	Banca	Naţională	a	României,	
Comisia	de	Supraveghere	a	Asigurărilor	şi	Comisia	
Naţională	a	Valorilor	Mobiliare	stabilesc	condiţiile	
de	aplicare	a	Standardelor	Internaţionale	de	Rapor-
tare	Financiară6	începând	cu	situaţiile	financiare	ale	
anului	2007.

Potrivit	Legii	contabilităţii,	situaţiile	financia-
re	anuale	trebuie	însoţite	de	o	declaraţie	scrisă	de	
asumare	a	răspunderii	conducerii	persoanei	juridi-
ce	pentru	întocmirea	situaţiilor	financiare	anuale	în	
conformitate	cu	Reglementările	contabile	conforme	
cu	directivele	europene7.

Ü	Auditul financiar specific băncilor

Auditul	financiar,	numit	impropriu	extern,	se	
referă	la	acele	activităţi	de	audit	în	care	sunt	impli-
cate	persoane	(auditori	financiari	persoane	fizice	ori	
juridice)	din	afara	entităţii	auditate,	de	unde	atributul	
extern.

Situaţiile	financiare	anuale,	atât	cele	întocmite	
pe	bază	individuală,	cât	şi	cele	întocmite	pe	bază	
consolidată,	ale	instituţiilor	de	credit	trebuie	să	fie	
auditate	de	auditori	financiari8.	De	altfel,	toate	enti-
tăţile	de	interes	public	sunt	obligate	să	procedeze	la	
auditarea	situaţiilor	financiare	anuale.

Raportul	auditorilor	financiari	cuprinde:
l	 menţionarea	situaţiilor	financiare	anuale	care	

fac	obiectul	auditului	financiar,	împreună	cu	cadrul	

4	Potrivit	art.	3	din	Ordinul	ministrului	finanţelor	publice	nr.	907/2005	privind	aprobarea	categoriilor	de	persoane	juridice	care	
aplică	reglementări	contabile	conforme	cu	Standardele	Internaţionale	de	Raportare	Financiară,	respectiv	reglementări	contabile	
conforme	cu	directivele	europene,	publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	597/11.07.2005,	cu	modificările	ulterioare.	

5	Potrivit	art.	3	alin.	(1)	şi	art.	5	alin.	(1)	din	Ordinul	ministrului	finanţelor	publice	nr.	3.055/2009	pentru	aprobarea	Reglemen-
tărilor	contabile	conforme	cu	directivele	europene,	publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	766	bis/10.11.2009,	cu	modificările	şi	
completările	ulterioare.

6	Potrivit	art.	4	din	OMFP	nr.	907/2005	privind	aprobarea	categoriilor	de	persoane	juridice	care	aplică	reglementări	contabile	
conforme	cu	Standardele	Internaţionale	de	Raportare	Financiară,	respectiv	reglementări	contabile	conforme	cu	directivele	
europene,	cu	modificările	ulterioare.

7	Adela	Socol	(2007),	Audit bancar,	curs,	Alba	Iulia,	p.	33.
8	Potrivit	art.	152	alin.	(2)	din	Ordonanţa	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	99/2006	privind	instituţiile	de	credit	şi	adecvarea	capi	ta-
lului,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	1.027/27.12.2006,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.
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de	raportare	financiară	care	a	fost	aplicat	la	întoc-
mirea	acestora;

l	 o	descriere	a	ariei	auditului	financiar,	respec-
tiv	a	standardelor	de	audit	conform	cărora	a	fost	
efec	tuat	auditul	financiar;

l	 o	opinie	de	audit	care	exprimă	în	mod	clar	
opinia	auditorilor	financiari	potrivit	căreia	situaţiile	
financiare	anuale	oferă	o	imagine	fidelă	conform	ca-
drului	relevant	de	raportare	financiară	şi,	după	caz,	
dacă	situaţiile	financiare	anuale	respectă	cerinţele	
legale;	opinia	de	audit	poate	fi	fără	rezerve,	cu	re-
zerve,	o	opinie	contrară	sau,	dacă	auditorii	financiari	
nu	au	fost	în	măsură	să	exprime	o	opinie	de	audit,	
există	imposibilitatea	exprimării	unei	opinii;

l	 o	referire	la	aspectele	asupra	cărora	auditorii	
financiari	atrag	atenţia,	printr-un	paragraf	distinct,	
fără	ca	opinia	de	audit	să	fie	cu	rezerve;

l	 o	opinie	privind	gradul	de	conformitate	a	
raportului	administratorilor	cu	situaţiile	financiare	
anuale	pentru	acelaşi	exerciţiu	financiar.

Raportul	se	semnează	de	către	auditori	finan-
ciari,	persoane	fizice,	în	numele	acestora	sau	al	au-
ditorilor	persoane	juridice	autorizate,	după	caz,	şi	
se	datează9.

Ü	Auditul intern specific băncilor

Societăţile	bancare	îşi	organizează	auditul	in-
tern	ca	o	componentă	a	activităţii	de	monitorizare	a	
sistemului	de	control	intern	şi	a	evaluării	gradului	
de	adecvare	a	nivelului	fondurilor	proprii	în	funcţie	
de	riscurile	la	care	băncile	sunt	expuse,	în	vederea	
asigurării	unei	evaluări	independente	a	adecvării	po-
liticilor	şi	procedurilor	stabilite	şi	a	modului	în	care	
acestea	sunt	respectate.

Obiectivul	auditului	intern	îl	reprezintă	îmbu-
nătăţirea	activităţii	băncii.	Auditul	intern	trebuie	să	
acopere	toate	activităţile	acesteia,	inclusiv	cele	ale	
sediilor	secundare	din	ţară	şi	din	străinătate.	

Activitatea	de	audit	intern	se	organizează	sub	
forma	angajamentelor	de	audit	sau	a	furnizării	unor	
servicii	de	consultanţă	şi	cuprinde:

l	 evaluarea	eficienţei	şi	a	gradului	de	adecvare	
a	sistemului	de	control	intern;

l	 evaluarea	modului	de	aplicare	şi	a	eficacităţii	
procedurilor	de	administrare	a	riscurilor	şi	a	meto-
dologiilor	de	evaluare	a	riscurilor	semnificative;

l	 analizarea	relevanţei	şi	integrităţii	datelor	fur-
nizate	de	sistemele	informaţionale	financiare	şi	de	
gestiune,	inclusiv	de	sistemul	informatic;

l	 evaluarea	acurateţei	şi	credibilităţii	înregis-
trărilor	contabile	şi	situaţiilor	financiare;

l	 evaluarea	modului	în	care	se	asigură	prote-
jarea	elementelor	patrimoniale	bilanţiere	şi	extra-
bilanţiere	şi	identificarea	metodelor	de	prevenire	a	
fraudelor	şi	pierderilor	de	orice	fel;

l	 evaluarea	gradului	de	adecvare	a	nivelului	
fondurilor	proprii	ale	băncii	în	funcţie	de	riscurile	
la	care	aceasta	este	expusă;

l	 testarea	atât	a	operaţiunilor,	cât	şi	a	funcţio-
nării	procedurilor	specifice	de	control;

l	 evaluarea	eficienţei	operaţiunilor	băncii;
l	 evaluarea	modului	în	care	sunt	respectate	

dispoziţiile	cadrului	legal,	cerinţele	codurilor	de	con-
duită,	precum	şi	evaluarea	modului	în	care	sunt	im-
plementate	politicile	şi	procedurile	băncii;

l	 testarea	integrităţii,	credibilităţii	şi,	după	caz,	
a	oportunităţii	raportărilor,	inclusiv	a	celor	destinate	
utilizatorilor	externi.

În	cadrul	unui	angajament	de	consultanţă	al	
băncii,	auditul	intern	are	în	vedere	şi	eficacitatea	pro-
cesului	de	administrare	a	riscurilor	şi	a	sistemului	
de	control	intern.	

Auditul	intern	al	băncilor	poate	fi	externalizat	
total	sau	parţial	către	un	auditor	financiar,	prin	ho-
tărârea	Consiliului	de	administraţie	şi	a	Comitetului	
de	audit.

Auditul	intern	are	la	bază	prevederile	statutului	
auditului	intern	al	băncii.	Principiile	fundamentale	
care	guvernează	auditul	intern,	respectiv	activitatea	
auditorilor	sunt	permanenţa,	independenţa,	obiecti-
vitatea	şi	imparţialitatea,	integritatea	şi	competenţa	
profesională,	confidenţialitatea.

Activitatea	de	audit	intern	presupune,	în	vede-
rea	desfăşurării	de	angajamente	de	audit,	parcurge-
rea	cel	puţin	a	următoarelor	etape:

l	 planificarea	activităţii	de	audit	intern;
l	 examinarea	şi	evaluarea	informaţiilor	avute	

la	dispoziţie;
l	 comunicarea	rezultatelor;
l	 monitorizarea	implementării	recomandărilor	

date.
Activitatea	de	audit	intern	poate	presupune,	în	

vederea	desfăşurării	unui	angajament	de	consultanţă,	
parcurgerea	următoarelor	etape:

9	Ibidem,	p.	35.
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l	 planificarea	unor	întâlniri	cu	beneficiarul	ser-
viciului	de	consultanţă,	reprezentantul	compartimen-
tului/sediului	secundar	al	băncii,	pentru	evaluarea	
naturii	şi	întinderii	serviciului	care	va	fi	furnizat;

l	 confirmarea	faptului	că	beneficiarul	serviciu-
lui	înţelege	şi	este	de	acord	cu	tipul	de	consultanţă	
prevăzut	de	statutul	auditului	intern;

l	 evaluarea	angajamentului	de	consultanţă	sub	
raportul	compatibilităţii	cu	planul	de	audit;

l	 stabilirea	printr-un	acord	a	condiţiilor	şi	ce-
rinţelor	generale,	precum	şi	a	altor	factori	importanţi	
ai	unui	angajament	oficial	de	consultanţă;

l	 comunicarea	rezultatelor;
l	 monitorizarea	implementării	recomandărilor	

date.
Auditul	intern	bancar	poate	utiliza,	în	funcţie	

de	obiectivul	urmărit,	una	dintre	următoarele	forme	
de	audit,	specifice	unui	angajament	de	audit:

a)	 auditul	financiar,	care	are	ca	obiectiv	verifi-
carea	credibilităţii	sistemului	contabil	şi	informatic	
şi	a	situaţiilor	financiare	anuale;

b)	auditul	de	conformitate,	care	are	ca	obiectiv	
verificarea	conformităţii	cu	legile,	reglementările,	
politicile	şi	procedurile;

c)	 auditul	operaţional,	care	are	ca	obiectiv	veri-
ficarea	calităţii	şi	a	adecvării	sistemelor	şi	procedu-
rilor,	analiza	critică	a	structurii	organizatorice,	eva-
luarea	adecvării	metodelor	şi	resurselor	în	raport	cu	
obiectivele	stabilite;

d)	auditul	conducerii,	care	are	ca	obiectiv	eva-
luarea	din	punct	de	vedere	calitativ	a	modului	în	care	
este	exercitată	funcţia	de	conducere	pentru	îndepli-
nirea	obiectivelor	băncii.

Auditul	intern	poate	oferi,	în	limita	statutului	
auditului	intern,	următoarele	tipuri	de	servicii	de	
consultanţă:

l	 angajamente	oficiale	de	consultanţă	–	plani-
ficate	şi	concretizate	într-un	document	scris;

l	 angajamente	neoficiale	de	consultanţă	–	ac-
tivităţi	de	rutină,	cum	ar	fi	participarea	la	comitete	
per		manente,	proiecte	pe	durată	limitată,	întruniri	
ad-hoc	şi	schimb	de	informaţii;

l	 angajamente	speciale	de	consultanţă	–	par-
ticiparea	la	fuziuni	şi	achiziţii;

l	 angajamente	de	consultanţă	pentru	cazuri	
deo	sebite	–	participarea	într-o	echipă	stabilită	pentru	

redresarea	sau	menţinerea	activităţilor	după	un	de-
zas		tru	sau	alt	eveniment	extraordinar	ori	într-o	echipă	
desemnată	să	acorde	sprijin	temporar	pentru	în	de-
plinirea	unei	cerinţe	speciale.

Coordonatorul	activităţii	de	audit	intern	al	băn-
cii	elaborează	un	plan	de	audit	care	include	terme-
nele	şi	frecvenţa	angajamentelor	de	audit	planificate.	
Planul	de	audit	trebuie	să	cuprindă	o	situaţie	referi-
toare	la	resursele	necesare,	inclusiv	cele	de	personal.	
Acesta	are	la	bază	metodologia de evaluare a riscu
rilor,	ale	cărei	principii	sunt	stabilite	de	coordona-
torul	activităţii	de	audit	intern	şi	trebuie	actualizate	
cu	regularitate.	Analiza	riscurilor	se	referă	la	toate	
activităţile	băncii	şi	la	sistemul	de	control	intern.	

Planul	de	audit	urmează	a	se	derula	pe	un	anu-
mit	număr	de	ani	şi	se	stabileşte	pe	baza	rezultatelor	
analizei	riscurilor	aferente	tuturor	activităţilor	desfă-
şurate.	Acesta	are	în	vedere	şi	evoluţiile	prognozate,	
gradul	de	risc,	în	general	mai	ridicat,	aferent	noilor	
activităţi,	necesitatea	de	a	audita	într-o	perioadă	sta-
bilită	prin	statutul	auditului	intern	toate	activităţile	
semnificative,	precum	şi	angajamentele	de	consul-
tanţă	propuse	şi	acceptate,	după	caz.	Planul	de	audit	
trebuie	aprobat	de	Consiliul	de	administraţie,	cu	avi-
zul	Comitetului	de	audit.

Pentru	fiecare	angajament	de	audit	din	planul	
de	audit	se	elaborează	un	program	care	descrie	obiec-
tivele	şi	etapele	acestuia.	Procedurile	de	audit	afe-
rente	angajamentului	de	audit	trebuie	documentate	
în	fişe	de	lucru	care,	întocmite	pe	baza	unei	metode	
determinate,	trebuie	să	reflecte	informaţiile	colectate,	
precum	şi	examinările	efectuate	şi	să	evidenţieze	
evaluările	formulate	în	raportul	de	audit.	Fişele	de	
lucru	trebuie	aprobate	de	coordonatorul	activităţii	
de	audit	intern,	înaintea	începerii	unui	angajament.	
Coordonatorul	activităţii	de	audit	intern	trebuie	să	
sta	bilească	politici	privind	păstrarea	datelor	aferente	
fiecărui	angajament,	precum	şi	furnizarea	acestora	
unor	terţe	persoane.

Pentru	fiecare	angajament	de	audit	din	planul	
de	audit	trebuie	întocmit	un	raport	de	audit,	care	
este	transmis	conducerii	structurii	unităţii	bancare	
teritoriale	auditate	şi,	într-o	formă	sumară,	condu-
cătorilor	băncii.	Informaţiile	conţinute	de	raportul	
de	audit	stau	la	baza	remedierii	unor	deficienţe	în	
activitatea	bancară10.

10	Adela	Socol,	op. cit.,	pp.	38-39.
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Exemplu de misiune de audit

Auditul	serviciului	de	formare	al	Raiffeisen	Bank	–	Sucursala	X

Raport	de	sinteză

Şeful	misiunii:	Bocşa	Codruţa

Auditor:	Toader	Elena

Perioada	auditată:	Ianuarie-februarie	2014

Introducere

Auditul	serviciului	de	formare,	condus	de	dl	Laslău	Marius,	a	fost	efectuat	în	lunile	ianuarie	şi	
februarie	2014.

Această	misiune,	încredinţată	dnei	Bocşa	Codruţa	şi	dnei	Toader	Elena,	a	avut	ca	scop	evaluarea	
eficacităţii	instruirii	în	bancă.

Au	fost	analizate	finalităţile	principale,	secundare	şi	de	imagine,	funcţiile	strategice,	de	pilotaj,	
de	reglare	şi	de	transformare,	precum	şi	constrângerile	externe	şi	interne.

Misiunea	a	respectat	metodologia	şi	a	utilizat	instrumentele	necesare	conducerii	unei	misiuni	de	
audit.

Puncte forte şi puncte slabe

Serviciul	auditat	a	desfăşurat	activităţi	de	formare	în	domeniul	administrativ	şi	contabil.	Din	con-
troalele	efectuate	rezultă	că	prestaţiile	serviciului	nu	sunt	corespunzătoare.	Personalul	băncii	nu	este	
mulţumit	de	planul	de	formare,	în	ceea	ce	priveşte	atât	cantitatea,	cât	şi	calitatea	seminarelor	efectuate;	
de	multe	ori,	acestea	nu	au	legătură	cu	realitatea,	iar	o	parte	din	personalul	administrativ	şi	contabil	
nu	este	cuprinsă	în	planul	de	formare.	Absenteismul	ce	caracterizează	aceste	activităţi	este	datorat	şi	
indulgenţei	manifestate	de	şeful	serviciului	de	formare.

Apelarea	sistematică	la	acelaşi	organism	extern	pentru	cursurile	de	pregătire,	care	rareori	se	ridică	
la	un	nivel	pedagogic	şi	profesional	corespunzător,	constituie	un	punct	slab	important.	Procedura	de	
plată	către	firma	respectivă	ridică	anumite	probleme	şi	necesită	verificări	suplimentare.

Repartizarea	sarcinilor	de	lucru	între	angajaţii	serviciului	nu	se	face	în	mod	echitabil,	ba	chiar	se	
poate	spune	că	se	realizează	în	mod	preferenţial.

Recomandări

Trebuie	revizuit	planul	de	formare	a	personalului,	în	care	vor	fi	implicaţi	şi	responsabilii	opera-
ţionali.	Planul	va	trebui	să	îi	cuprindă	în	mod	obligatoriu	pe	toţi	salariaţii	sucursalei.

Se	recomandă	verificarea	modului	în	care	s-au	făcut	plăţile	către	firma	prestatoare	de	servicii	pe	
linie	de	învăţământ.	Se	recomandă,	de	asemenea,	renunţarea	la	firma	angajată	şi	organizarea	unei	
licitaţii	în	scopul	găsirii	altei	firme	capabile	să	ridice	calitatea	pregătirii	profesionale.	

La	 final	 solicităm	 şefului	 serviciului	de	 formare	 să	 echilibreze	balanţa	 sarcinilor	de	 lucru	ale	
angajaţilor	din	subordinea	sa,	să	dezvolte	polivalenţa	lor,	şi	aceasta	cât	mai	repede	posibil.	

Concluzii

Se	atrage	atenţia	asupra	performanţelor	mediocre	ale	serviciului	auditat	şi	asupra	managementului	
practicat	de	şeful	serviciului,	dl	Laslău	Marius,	care	nu	are	calităţile	necesare	pentru	angajarea	unei	
echipe.

Raportul	 de	 sinteză	 încheiat	 este	 prezentat	 preşedintelui	 băncii	 de	 către	 controlul	 general,	
căruia	i	se	alătură	şi	şeful	misiunii.	Expunerea	va	fi	scurtă	şi	are	ca	obiectiv	prezentarea	rezultatelor	
misiunii.	

Propunerea	de	sancţionare	a	şefului	de	serviciu,	dl	Laslău	Marius,	va	fi	formulată	verbal.
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În	urma	prezentării,	conducerea	băncii	din	exem-
plul	de	mai	sus	poate	aplica	sancţiuni	sau,	dacă	se	
consideră	necesar,	se	dispun	verificări	asupra	unor	
an	gajaţi	ai	băncii.	În	continuare	va	fi	semnată	foaia	
de	angajament	de	către	cele	două	părţi	(auditorul	şi	
au	ditatul).	La	termenele	prevăzute	vor	fi	efectuate	con-
troalele	privind	remedierea	punctelor	slabe,	acţiu	nea	
luând	sfârşit	odată	cu	efectuarea	bilanţului	misiunii11.

Sintetizând,	se	poate	spune	că	auditul	bancar	
re	prezintă	o	operaţiune	de	examinare	a	conturilor	

unei	societăţi	bancare	de	către	un	auditor	speciali-
zat,	conferind	o	mai	mare	credibilitate	informaţiilor	
cuprinse	în	rapoartele	anuale	publicate.

Auditul	intern	specific	băncilor	contribuie	la	în-
deplinirea	obiectivelor	acestora,	asigurarea	concor-
danţei	activităţii	cu	politicile,	programele,	normele	şi	
prevederile	legale,	creşterea	eficacităţii	activităţii	de	
control,	îmbunătăţirea	calităţii	procesului	decizional	
şi	creşterea	eficienţei	activităţii	instituţiei.

11	Vasile	Dedu	(2008),	Gestiune şi audit bancar,	Editura	Economică,	Bucureşti,	p.	353.
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Debutul scrierilor în literatura 
contabilă din România
Teodora Viorica FĂRCAŞ,	asist.	cercet.	drd.
Universitatea	„Babeş-Bolyai”,	Cluj-Napoca

The First Papers in the Romanian Accounting Literature

This article intends to give an introduction into the history of Romanian accounting. The 
document makes a short presentation of the initial stage of the establishment of Romanian 
accounting literature, listing the publications that represent reference points for the debut 
of Romanian accounting literature. These first writings were followed by a series of other 
publications that tried to bring more and more elements to this new discipline, publications 
that are also presented in this article.
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ABSTRACT

Ü	 Introducere

Istoria	contabilităţii	arată	că	din	momentul	în	
care	oamenii	au	început	să	schimbe	bunuri	aceştia	au	
fost	preocupaţi	să	urmărească	derularea	tranzacţiilor	
şi	rezultatele	lor.	Practic,	o	economie	de	troc	nu	era	
în	măsură	să	favorizeze	dezvoltarea	contabilităţii	
şi	a	tehnicii	sale.	Apariţia	banilor	a	constituit	fac-
torul	determinant	pentru	dezvoltarea	contabilităţii,	
cu	toate	că	aceasta	avea	încă	un	caracter	empiric,	
ea	limitându-se	la	înregistrarea	plăţilor	şi	încasări-
lor	şi	la	prezentarea	soldului	monetar	deţinut	la	un	
moment	dat.

Dezvoltarea	doctrinară	şi	practică	a	contabilită-
ţii	este	în	strânsă	dependenţă	de	mediul	cultural	în	
care	aceasta	evoluează,	privit	sub	toate	componentele	
lui:	economic,	social,	juridic,	fiscal,	politic	şi	chiar	
re	ligios.	Pe	de	altă	parte,	contabilitatea	este	văzută	
şi	ca	un	instrument	care	influenţează	sau	chiar	trans-
formă	mediul	în	care	operează.	Ca	activitate	socială,	
proprie	omului,	contabilitatea	este	influenţată	şi	in-
fluenţează	mediul	în	care	se	desfăşoară.

Primele	repere	în	ceea	ce	priveşte	domeniul	
con	tabil	care	au	fost	descoperite	pe	teritoriul	ţării	

noastre	datează	încă	de	pe	timpul	dacilor	şi	au	strân-
să	legătură	cu	exploatarea	minelor	de	aur	de	că	tre	
romani	(Voina,	1932;	Rusu,	1991).

România	este	o	ţară	care	de-a	lungul	istoriei	
s-a	confruntat	cu	dorinţa	mai	multor	popoare	de	a	o	
domina	şi	de	a-i	distruge	identitatea	şi	integritatea	
culturală	şi	teritorială.	Din	cauza	acestui	fapt,	dez-
vol	tarea	sa	economică	şi	culturală	a	fost	una	mai	
len	tă	şi	de	multe	ori	întreruptă.	Acest	lucru	s-a	mani-
festat	şi	în	gândirea	contabilă,	care	a	început	să	prin-
dă	contur	abia	în	secolul	al	XIX-lea.

Conform	autorilor	de	specialitate	(Demetrescu,	
1972;	Rusu,	1991),	Regulamentele	Organice	din	anii	
1831	şi	1832	au	reprezentat	un	punct	de	referinţă	în	
evoluţia	contabilităţii	româneşti,	datorită	faptului	că	
acestea	prevedeau	organizarea	contabilităţii	publice	
şi	a	învăţământului	contabil	în	Ţara	Românească	şi	
în	Moldova.

Contribuţia	acestui	articol	faţă	de	ceea	ce	s-a	
mai	scris	anterior	în	literatura	de	specialitate	este	
aceea	de	a	aduce	în	prim-plan	scrierile	secolului	
al	XIX-lea	şi	de	a	sublinia	importanţa	lor	în	evoluţia	
contabilităţii	pe	teritoriul	ţării	noastre.
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Lucrarea	de	faţă	este	structurată	în	două	părţi:	
prima	parte	descrie	contextul	istoric	şi	economico-cul-
	tural	în	care	au	apărut	primele	scrieri	în	con	tabilitate,	
iar	a	doua	parte	prezintă	primele	lucrări	şi	contribuţia	
lor	la	dezvoltarea	acesteia.

Ü	Contextul apariţiei primelor scrieri
 în domeniul contabilităţii

În	lucrarea	sa	Epistemologia contabilităţii,	Ion	
Ionaşcu	face	o	periodizare	a	evoluţiei	gândirii	con-
tabile	româneşti.	Astfel,	el	identifică	următoarele	
etape:

1.	Etapa formării literaturii contabile româ
neşti (1837-1900)	–	cea	despre	care	vom	discuta	în	
continuare	în	acest	articol.

2.	Etapa maturizării gândirii contabile româ
neşti	(1900-1947)	–	în	care	apar	foarte	multe	lu	crări	
în	domeniul	contabil.

3.	Etapa realismului socialist în contabilitate 
(1947-1990)	–	în	care	acest	domeniu	este	influenţat	
politic.

4.	Etapa actuală	(după	1990)	–	când	se	produc	
numeroase	modificări	în	economia	noastră.

Astfel,	etapa	formării	literaturii	contabile	româ-
neşti	începe	abia	la	mijlocul	secolului	al	XIX-lea	
(prima	lucrare	de	contabilitate	în	limba	română	este	
Pravila comerţială,	a	lui	Emanoil	Ioan	Nichifor,	apă-
rută	la	Braşov	în	anul	1837),	mult	mai	târziu	în	com-
paraţie	cu	ţările	europene	occidentale.	Cauza	acestei	
întârzieri	se	explică	prin	apariţia	târzie	a	formelor	
economiei	capitaliste	în	spaţiul	românesc.	Pe	de	altă	
parte,	conform	lui	Ionaşcu	(1997),	absenţa	sau	slaba	
dezvoltare	a	cunoştinţelor	legate	de	afaceri	în	gene-
ral	şi	de	contabilitate	în	particular	poate	fi	o	explica-
ţie	adusă	perpetuării	până	târziu,	la	începutul	seco-
lului	al	XX-lea,	a	unor	forme	feudale	în	economia	
românească.	Contextul	economico-politic	în	care	se	
aflau	Ţările	Române	în	secolul	al	XIX-lea	este	foar-
te	important	pentru	a	putea	determina	de	ce	tocmai	
atunci	sau	doar	atunci	a	apărut	această	identificare	
a	gândirii	contabile.

În	secolul	al	XIX-lea,	Ţările	Române	erau	sub	
ocupaţie	străină.	În	Transilvania	era	dominaţia	Im-
periului	Habsburgic,	iar	Ţara	Românească	şi	Moldo-
va	se	aflau	încă	sub	domniile	fanariote	instaurate	de	
Imperiul	Otoman,	precum	şi	sub	„protecţia”	Rusiei	
(Paraschiv,	2008).

Această	perioadă	este	caracterizată	de	o	luptă	
puternică	a	românilor	pentru	a-şi	păstra	identitatea	
culturală,	întrucât	în	Transilvania	se	încerca	desfi-
inţarea	Bisericii	Ortodoxe	şi	unirea	ei	cu	Biserica	
Romană.	În	Ţara	Românească	şi	Moldova,	domniile	
fanariote	au	distrus	totul	în	calea	lor,	aducând	popu-
laţia	într-o	stare	de	sărăcie	lucie	(Paraschiv,	2008).

Situaţia	din	Ţara	Românească	şi	Moldova	se	
modifică	imediat	după	revoluţia	lui	Tudor	Vladimi-
rescu	din	1821,	urmând	ca	mai	apoi,	în	anul	1859,	
cele	două	principate	să	se	unească	sub	domnia	lui	
Alexandru	Ioan	Cuza.	Acest	context	politic	favora-
bil	reprezintă	şi	debutul	scrierilor	în	domeniul	con-
tabilităţii.	Totuşi,	putem	constata	că	prima	carte	nu	
apare	în	aceste	teritorii	care	ies	de	sub	administraţia	
străină,	ci	în	Transilvania.

Explicaţia,	pe	care	noi	o	găsim	plauzibilă	pen-
tru	apariţia	primei	scrieri	în	limba	română	pe	teri-
toriul	Transilvaniei,	se	datorează	mişcării	culturale	
cunoscute	sub	numele	de	Şcoala	Ardeleană.	Această	
mişcare	culturală	a	fost	generată	de	unirea	Mitropo-
liei	românilor	ardeleni	cu	Biserica	Romano-Catolică,	
act	în	urma	căruia	a	luat	naştere	Biserica	Română	
Unită	cu	Roma.	Datorită	acestei	mişcări,	la	Braşov,	
în	Transilvania,	a	apărut	prima	clasă	comercială	
în	limba	română,	care	avea	nevoie	şi	de	manuale.	
Aşadar,	prima	lucrare	în	limba	română	din	dome-
niul	contabil	apare	în	acest	context,	reprezentând	o	
traducere	din	limba	germană.	După	această	scriere	
încep	să	apară	tot	mai	multe	completări	şi	abordări.

Ü	Primele scrieri contabile româneşti

Cartea	lui	Emanoil	Ioan	Nichifor,	care	reprezin-
tă,	aşa	cum	am	menţionat	şi	anterior,	o	traducere	din	
limba	germană,	a	fost	scrisă	în	Cetatea	Braşovului,	
în	anul	1836,	şi	tipărită	în	tipografia	lui	Johann	Gött,	
pe	cheltuiala	inspectorului	şcolii	comerciale	a	ca-
pelei	româneşti	din	cetate,	negustorul	Gheorghe	
Nica.	Această	lucrare	reprezintă,	conform	lui	Rusu	
şi	Cuciureanu	(1981),	o	preocupare	a	autorului	pen-
tru	uti	lizarea	terminologiei	româneşti,	aducând	în	
acelaşi	timp	elemente	importante	legate	de	încheie-
rea	bilanţului,	însă	din	paginile	sale	nu	rezultă	pu-
nerea	în	funcţiune	a	contului	de	beneficii şi pierderi.

Prima	scriere	din	literatura	contabilă	din	Ţara	
Românească	a	fost	Epistolar,	a	lui	Vasile	Urzescu,	
tipărită	la	Bucureşti	în	anul	1840.	În	anul	1844	a	fost	
publicată	de	către	Dimitrie	Iarcu	o	lucrare	de	con-
tabilitate,	intitulată	Doppia scriptura,	reprezentând	
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o	traducere	din	limba	franceză	a	unei	cărţi	scrise	de	
J.	Jaclot.	Cartea	lui	Dimitrie	Iarcu	este	considerată	
prima	lucrare	care	prezintă	în	mod	detaliat	„arhi-
tectura”	sistemului	contabil	în	partidă	dublă.	Aici	
apare	pentru	prima	dată	contul	de	câştig şi pagubă,	
determinându-se	profitul	sau	pierderea	perioadei	de	
gestiune	respective.

Ü	Lucrări de referinţă
 ale secolului al XIXlea

Lucrările	redate	anterior	reprezintă	punctele	de	
reper	pentru	debutul	literaturii	contabile	în	Româ-
nia.	Aceste	prime	scrieri	au	fost	urmate	de	o	serie	
de	alte	lucrări	care	au	încercat	să	aducă	tot	mai	
multe	elemente	pentru	această	nouă	disciplină.	Lista	
de	mai	jos	prezintă	aceste	lucrări,	ea	nefiind	însă	
una	exhaustivă:

þ	 1854	–	Ion	Ionescu	de	la	Brad,	Compte-ren-
du de l’administration de domaine de son Altesse le 
Grand Vésir Réchid Pacha.	Este	considerată	prima	
lucrare	de	analiză	economică	ce	prezintă	şi	aspecte	
practice	şi	teoretice	de	contabilitate.

þ	 1860	–	Dimitrie	Iarcu,	Elemente de contabi-
litate sau ţinerea registrelor în partidă simplă, cu es-
plicarea şi esserciţii practice asupra Memorialului, 
Jurnalului, Maestrului, Registrelor aussiliare etc.	
Lucrarea	prezintă	în	special	aspecte	ale	contabilităţii	
în	partidă	simplă,	cu	unele	referiri	şi	la	contabilitatea	
în	partidă	dublă.

þ	 1870	–	Ion	Ionescu	de	la	Brad,	Un mic tratat 
de contabilitate.	Este	primul	autor	român	preocupat	
de	aplicarea	contabilităţii	în	agricultură,	lucrarea	sa	
prezentând	o	formă	mai	simplificată	a	contabilităţii	
destinate	gospodăriilor	ţărăneşti.

þ	 1873 (1896)	–	Theodor	Ştefănescu,	Conta-
bilitatea în partidă dublă.	Acest	autor	a	fost	apreciat	
ca	fiind	părintele	contabilităţii	româneşti,	el	consi-
derând	contabilitatea	o	artă,	iar	mai	apoi	o	ştiinţă.

þ	 1874	–	Theodor	Ştefănescu,	Curs complect 
de comptabilitate în partidă dublă pentru usulu sco-
leloru commerciantiloru si in generalu allu perso-
neloru allaşate pe lângă secsiuni de comptabilitate.

þ	 1897	–	Zamfir	Petrescu,	Tratat teoretic şi 
prac   tic de contabilitate şi administraţie pentru co-
merţ, agricultură şi bancă.	Precum	sugerează	şi	titlul	
lucrării,	conţinutul	acestei	scrieri	dezbate	probleme	
de	contabilitate	şi	economie	agrară.

þ	 1898	–	I.C.	Panţu,	Un capitol din contabilita-
tea duplă.	Asemănător	cu	celelalte	lucrări	ale	secolului,	

cartea	prezintă	informaţii	legate	de	contabilitatea	în	
partidă	dublă.

După	cum	putem	observa,	se	face	trecerea	de	
la	accentul	pus	în	prima	lucrare	pe	utilizarea	limbii	
române	la	elementele	pur	contabile	şi	la	modul	în	
care	este	necesar	să	se	ţină	contabilitatea	în	anumite	
domenii.	Lucrările	încep	să	dezbată	probleme	din	ce	
în	ce	mai	complexe,	putându-se	constata	o	evoluţie	
a	gândirii	contabile.

Ü	Concluzii

Apariţia	literaturii	contabile	pe	teritoriile	româ-
neşti	este	strâns	legată	de	evoluţia	din	punct	de	vede-
re	politic	şi	social-economic	în	aceste	teritorii.	Astfel	
am	putut	observa	că	drept	urmare	a	mişcării	Şcolii	
Ardelene,	o	formă	de	emancipare	politică	şi	spiritua-
lă	a	românilor	din	teritoriile	transilvane,	apare	prima	
scriere	în	domeniul	contabilităţii	în	limba	română,	
preocuparea	fiind	în	primul	rând	pentru	utilizarea	
limbii	române.	Ulterior,	literatura	contabilă	începe	
să	se	dezvolte,	iar	accentul	să	fie	pus	pe	tehnica	şi	
ele	mentele	contabile.

Se	poate	remarca	faptul	că	în	secolul	al	XIX-lea	
în	domeniul	contabilităţii	nu	a	existat	o	legislaţie	
specifică,	la	baza	ţinerii	contabilităţii	fiind	lucrări-
le	importante	ale	acestei	perioade	şi	unele	referinţe	
făcute	în	diverse	texte	de	legi.	Spre	exemplu,	Di-
mitrie	Iarcu	face	referiri	la	„condica”	sau	„pravila	
comerţilă”	fiind	vorba	de	fapt	de	Codul	comercial	
francez,	care	a	reprezentat	şi	un	model	pentru	Codul	
comercial	român,	adoptat	în	anul	1887.

Pe	măsură	ce	numărul	lucrărilor	în	domeniul	
contabilităţii	a	început	să	crească	şi	problemele	dez-
bătute	au	devenit	din	ce	în	ce	mai	complexe,	elemen-
	tele	după	care	se	ţine	contabilitatea	apărând	în	unele	
lucrări,	astfel	că	Theodor	Ştefănescu	face	referire	la	
balansa	de	verificare	şi	la	bilanţ.	Contul	de	profit	şi	
pierdere	îşi	face	şi	el	apariţia	pen	tru	pri	ma	dată,	aşa	
cum	spuneam,	în	lucrarea	lui	Dimitrie	Iarcu.

Aceste	lucrări	reprezintă	o	importantă	treaptă	
în	istoria	dezvoltării	contabilităţii	şi	furnizează	in-
forma	ţii	despre	preocupările	contabile	ale	vremii.	
De	asemenea,	ne	oferă	o	imagine	de	ansamblu	asu-
pra	influenţelor	externe	care	s-au	manifestat	în	dome-
	niul	contabilităţii	de-a	lungul	timpului	şi	reprezintă	
punctul	de	reper	pentru	scrierile	din	etapa	maturizării	
gândirii	contabile	corespunzătoare	unei	bune	părţi	
a	secolului	al	XX-lea.
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Sursa:	Ordinul	preşedintelui	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală	nr.	93	din	
21	ia	nuarie	2014	pentru	aprobarea	modelului	şi	conţinutului	unor	formulare	de	declaraţii	
informative,	publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	76/31.01.2014

Prin	acest	act	normativ	s-au	aprobat	modelul	şi	conţinutul	formularelor:
l	 392A	„Declaraţie	informativă	privind	livrările	de	bunuri	şi	prestările	de	servicii	efec-

tuate	în	anul	…”;
l	 392B	„Declaraţie	informativă	privind	livrările	de	bunuri,	prestările	de	servicii	şi	achi-

ziţiile	efectuate	în	anul	…”;
l	 393	„Declaraţie	informativă	privind	veniturile	obţinute	din	vânzarea	de	bilete	pentru	

transportul	rutier	internaţional	de	persoane,	cu	locul	de	plecare	din	România	în	anul	…”.

Obligaţia	depunerii	acestor	declaraţii	le	revine	persoanelor	impozabile,	înregistrate	sau	
nu	în	scopuri	de	TVA,	a	căror	cifră	de	afaceri	este	inferioară	plafonului	de	220.000	lei	şi,	în	
cazul	 formularului	393,	persoanelor	care	 în	cursul	anului	precedent	au	prestat	servicii	de	
trans	port	internaţional	de	persoane.	Modi	ficările	aduse	de	noul	ordin	fac	referire	la	obligaţia	
de	depunere	a	celor	două	declaraţii:

l	 Formularul	392A	nu	se	depune	dacă	persoanele	impozabile	nu	au	desfăşurat	în	anul	
de	referinţă	livrări	de	bunuri	şi	prestări	de	servicii	în	interiorul	ţării.

l	 Formularul	392B	nu	se	depune	în	situaţia	în	care	persoanele	impozabile	nu	au	desfă-
şurat	în	anul	de	referinţă	livrări	de	bunuri	şi	prestări	de	servicii	în	interiorul	ţării	şi/sau	achiziţii	
efectuate	din	ţară.

În	formularul	392A	se	declară	cifra	de	afaceri,	defalcându-se	în	funcţie	de	calitatea	bene	ficiarului	(plătitor	
sau	neplătitor	de	TVA).	Totodată,	se	declară	şi	TVA	aferent.	Acelaşi	lucru	se	înscrie	şi	în	formularul	392B	
(mai	puţin	TVA),	cu	menţiunea	că,	în	plus	faţă	de	formularul	392A,	se	declară	şi	achiziţiile	efectuate	de	la	
per	soane	 impozabile	 înregistrate	 în	 scopuri	de	TVA	 şi	persoane	 impo	zabile	neînregistrate	 în	 scopuri	de	
TVA.	Termenul	de	depunere	este	25	februarie	inclusiv	a	anului	următor	celui	de	raportare,	respectiv	25	fe-
bruarie	2014	pentru	veniturile	obţinute	în	anul	precedent.

Sursa:	Ordinul	preşedintelui	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală	nr.	127	din	29	ianuarie	2014	
pentru	aprobarea	Instrucţiunilor	privind	aplicarea	procedurii	de	angajare	a	răspunderii	solidare	regle-
mentate	de	dispoziţiile	art.	27	şi	28	din	Ordonanţa	Guvernului	nr.	92/2003	privind	Codul	de	procedură	
fiscală,	publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	85/04.02.2014

Acest	ordin	prevede	aprobarea	Instrucţiunilor	privind	aplicarea	procedurii	de	angajare	a	răspunderii	
solidare	reglementate	de	dispoziţiile	art.	27	şi	28	din	OG	nr.	92/2003	privind	Codul	de	procedură	fiscală,	
precum	şi	a	modelului	şi	modului	de	difuzare,	utilizare	şi	păstrare	ale	formularelor	privind	decizia	de	anga-
jare	a	răspunderii	solidare	în	situaţia	atragerii	răspunderii	solidare.	Mai	multe	detalii	puteţi	găsi	pe	site-ul	
Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală,	www.anaf.ro.

Sursa:	Ordinul	preşedintelui	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală	nr.	123	din	29	ianuarie	2014	
pentru	modificarea	Ordinului	preşedintelui	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală	nr.	1.950/2012	
privind	aprobarea	modelului	şi	conţinutului	formularelor	utilizate	pentru	declararea	impozitelor	şi	
taxe	lor	cu	regim	de	stabilire	prin	autoimpunere	sau	reţinere	la	sursă,	publicat	în	Monitorul	Oficial	
nr.	87/04.02.2014

Prin	Ordinul	preşedintelui	ANAF	nr.	123/2014	se	aduc	modificări	formularelor	utilizate	pentru	decla-
rarea	impozitelor	şi	taxelor	cu	regim	de	stabilire	prin	autoimpunere	sau	reţinere	la	sursă,	astfel:

l	 În	formularul	120	„Decont	privind	accizele”	au	fost	introduse	categoriile	de	produse	pentru	care	se	
datorează	accize	începând	cu	data	de	1	septembrie	2013.

l	 În	formularul	100	„Declaraţie	privind	obligaţiile	de	plată	la	bugetul	de	stat”	au	fost	introduse	urmă-
toa	rele	obligaţii:	impozitul	pe	construcţii	şi	taxa	de	autorizare/taxa	de	licenţă	din	domeniul	jocurilor	de	noroc.
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Sursa:	Ordinul	preşedintelui	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală	nr.	117	din	28	ianuarie	2014	
pentru	aprobarea	formularului	„Decizie	de	impunere	privind	plăţile	anticipate	cu	titlu	de	contribuţii	de	
asigurări	sociale	de	sănătate	pentru	veniturile	din	cedarea	folosinţei	bunurilor”,	publicat	în	Monitorul	
Oficial	nr.	103/11.02.2014

Prin	acest	act	normativ	au	fost	aprobate	modelul	şi	conţinutul	formularului	„Decizie	de	impunere	pri-
vind	plăţile	anticipate	cu	titlu	de	contribuţii	de	asigurări	sociale	de	sănătate	pentru	veniturile	din	cedarea	
folosinţei	bunurilor”	şi	anexa	„Situaţie	privind	stabilirea	contribuţiei	lunare	de	asigurări	sociale	de	sănătate”,	
care	face	parte	integrantă	din	formularul	menţionat.	Mai	multe	detalii	puteţi	găsi	pe	site-ul	www.anaf.ro.

Sursa:	Ordinul	preşedintelui	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală	nr.	235	din	13	februarie	2014	
pentru	modificarea	Ordinului	preşedintelui	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală	nr.	3.331/2013	
pentru	aprobarea	Procedurii	de	modificare,	din	oficiu,	a	vectorului	fiscal	cu	privire	la	TVA,	precum	şi	a	
modelului	şi	conţinutului	unor	formulare,	publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	133/24.02.2014

Conform	Ordinului	preşedintelui	ANAF	nr.	3.331/2013,	modificarea,	din	oficiu,	a	vectorului	fiscal	cu	
pri	vire	la	TVA	se	aplică	în	următoarele	situaţii:

l	 pentru	înregistrarea	în	scopuri	de	TVA,	din	oficiu,	potrivit	art.	153	alin.	(8)	sau	art.	1531	alin.	(4)	din	
Codul	fiscal,	a	persoanelor	impozabile	care	sunt	obligate	să	se	înregistreze	în	scopuri	de	TVA,	în	conformitate	
cu	prevederile	art.	153	alin.	(1)	lit.	b),	alin.	(2),	(4)	sau	(5)	ori	ale	art.	1531	alin.	(1),	după	caz,	din	Codul	fiscal,	
şi	care	nu	solicită	înregistrarea;

l	 pentru	înregistrarea	în	scopuri	de	TVA,	din	oficiu,	potrivit	art.	153	alin.	(91)	lit.	a)	din	Codul	fiscal,	a	
persoanelor	impozabile,	dacă	au	încetat	situaţiile	care	au	condus	la	anularea	înregistrării	în	scopuri	de	TVA,	
pentru	situaţiile	prevăzute	la	art.	153	alin.	(9)	lit.	a)	şi	b)	din	Codul	fiscal;

l	 pentru	anularea,	potrivit	art.	153	alin.	(9)	lit.	a)	sau	art.	1531	alin.	(11),	după	caz,	din	Codul	fiscal,	a	
înregistrării	în	scopuri	de	TVA	a	persoanelor	impozabile	declarate	inactive	potrivit	dispoziţiilor	art.	781	din	
Codul	de	procedură	fiscală;	

l	 pentru	anularea,	potrivit	art.	153	alin.	(9)	lit.	b)	sau	art.	1531	alin.	(11),	după	caz,	din	Codul	fiscal,	a	
înregistrării	în	scopuri	de	TVA	a	persoanelor	impozabile	aflate	în	inactivitate	temporară,	înscrisă	în	registrul	
comerţului;

l	 pentru	anularea,	potrivit	art.	153	alin.	(9)	lit.	c)	din	Codul	fiscal,	a	înregistrării	în	scopuri	de	TVA,	în	
cazul	în	care	asociaţii/administratorii	persoanei	impozabile	sau	persoana	impozabilă	însăşi	au	înscrise	în	ca-
zierul	fiscal	infracţiuni	şi/sau	faptele	prevăzute	la	art.	2	alin.	(2)	lit.	a)	din	Ordonanţa	Guvernului	nr.	75/2001	
privind	organizarea	şi	funcţionarea	cazierului	fiscal,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;

l	 pentru	anularea,	potrivit	art.	153	alin.	(9)	lit.	d)	din	Codul	fiscal,	a	înregistrării	în	scopuri	de	TVA	a	
per	soanelor	impozabile	pentru	care	perioada	fiscală	este	luna	şi	care	nu	au	depus	niciun	de	cont	de	taxă	
pentru	şase	luni	consecutive,	precum	şi	a	persoanelor	impozabile	pentru	care	perioada	fiscală	este	trimestrul	
calendaristic	şi	care	nu	au	depus	niciun	decont	de	taxă	pentru	două	trimestre	calendaristice	consecutive;

l	 pentru	anularea,	potrivit	art.	153	alin.	(9)	lit.	e)	din	Codul	fiscal,	a	înregistrării	în	scopuri	de	TVA,	
dacă	în	deconturile	de	taxă	depuse	pentru	şase	luni	consecutive,	în	cazul	persoanelor	care	au	ca	perioadă	
fiscală	luna	calendaristică,	sau	pentru	două	trimestre	calendaristice	consecutive,	în	cazul	persoanelor	impo-
zabile	care	au	ca	perioadă	fiscală	trimestrul	calendaristic,	nu	au	fost	evidenţiate	achiziţii	de	bunuri/servicii	
şi	nici	livrări	de	bunuri/prestări	de	servicii	realizate	în	cursul	acestor	perioade	de	raportare;

l	 pentru	anularea	înregistrării,	pentru	achiziţii	intracomunitare,	în	scopuri	de	TVA,	conform	art.	1531	
din	Codul	fiscal,	când	persoana	respectivă	se	înregistrează	în	scopuri	de	TVA,	conform	art.	153	din	Codul	
fiscal;

l	 pentru	anularea	înregistrării	în	scopuri	de	TVA	a	persoanei	care	nu	era	obligată	să	solicite	înregistrarea	
sau	nu	avea	dreptul	să	solicite	înregistrarea	în	scopuri	de	TVA,	conform	art.	153	din	Codul	fiscal.

După	înregistrarea,	din	oficiu,	în	scopuri	de	TVA,	organul	fiscal	competent	procedează	la	înscrierea	
persoanei	impozabile	în	Registrul	persoanelor	impozabile	înregistrate	în	scopuri	de	TVA,	conform	art.	153	
din	Codul	fiscal.
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Sursa:	Ordinul	ministrului	finanţelor	publice	nr.	256	din	18	februarie	2014	privind	indicele	preţurilor	
de	consum	utilizat	pentru	actualizarea	plăţilor	anticipate	în	contul	impozitului	pe	profit	anual,	publicat	
în	Monitorul	Oficial	nr.	135/25.02.2014

Conform	acestui	act	normativ,	pentru	anul	fiscal	2014,	indicele	preţurilor	de	consum	utilizat	pentru	
ac	tua		li	zarea	plăţilor	anticipate	în	contul	impozitului	pe	profit	anual	este	102,4%.

Sursa:	Ordonanţa	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	8	din	26	februarie	2014	pentru	modificarea	şi	completarea	
unor	acte	normative	şi	alte	măsuri	fiscal-bugetare,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	151/28.02.2014

Ordonanţa	aduce	modificări	şi	completări	atât	Codului	fiscal,	cât	şi	Codului	de	procedură	fiscală,	pe	
care	le	vom	prezenta	în	continuare.

O	primă	modificare	se	referă	la	încadrarea	în	categoria	veniturilor	neimpozabile	la	calculul	profitului	
impozabil	a	celor	obţinute	din	vânzarea/cesionarea	titlurilor	de	participare	deţinute	la	o	persoană	juridică	
română	sau	la	o	persoană	juridică	străină	situată	într-un	stat	cu	care	România	are	încheiată	o	convenţie	de	
evitare	a	dublei	impuneri,	dacă	la	data	vânzării/cesionării	inclusiv	contribuabilul	deţine	pe	o	perioadă	neîn-
tre		ruptă	de	un	an	minimum	10%	din	capitalul	social	al	persoanei	juridice	la	care	are	titlurile	de	participare.

Totodată,	ordonanţa	prevede	posibilitatea	manifestării	opţiunii	pentru	stabilirea	localităţii	sau	locali-
tăţilor	unde	vor	beneficia	de	încadrarea	în	limitele	veniturilor	neimpozabile	specificate	pentru	fiecare	grupă	
de	produse	vegetale	sau	animale	de	către	contribuabilii	sau	asocierile	fără	personalitate	juridică	ce	desfă-
şoară	activităţi	agricole	pentru	care	venitul	se	stabileşte	pe	bază	de	norme	de	venit	şi	care	deţin	suprafeţe	cu	
această	destinaţie	în	localităţi	diferite.

În	ceea	ce	priveşte	taxa	pe	valoarea	adăugată,	locul	impozitării	este	acela	unde	beneficiarul	este	sta-
bilit,	 îşi	are	domiciliul	stabil	sau	reşedinţa	obişnuită	pentru	anumite	categorii	de	servicii	prestate	către	o	
persoană	neimpozabilă,	respectiv	servicii	de	telecomunicaţii,	radiodifuziune	şi	televiziune	şi	servicii	prestate	
pe	cale	electronică.	Aplicarea	regimului	special	pentru	serviciile	electronice,	de	telecomunicaţii,	radiodi-
fuziune	sau	televiziune	prestate	de	către	persoane	impozabile	nestabilite	în	Uniunea	Europeană	sau	stabilite	
în	UE,	dar	într-un	alt	stat	membru	decât	statul	membru	de	con	sum	presupune	că	acestea	nu	au	obligaţia	
înregistrării	 în	 România	 pentru	 prestarea	 acestor	 servicii	 dacă	 s-au	 înregistrat	 în	 alt	 stat	 membru	 al	 UE.	
Aceste	prevederi	se	vor	aplica	începând	cu	data	de	1	ianuarie	2015.

În	ceea	ce	priveşte	Codul	de	procedură	 fiscală,	cele	mai	 importante	modificări	vizează	prevederile	
speciale	referitoare	la	rambursarea	TVA,	care	se	va	efectua	printr-o	procedură	aprobată	prin	ordin	al	minis-
trului	finanţelor	publice.	Organul	fiscal	va	decide	în	condiţiile	stabilite	prin	ordin	dacă	efectuează	inspecţia	
fiscală	anterior	sau	ulterior	aprobării	rambursării,	în	baza	unei	analize	de	risc.	Pentru	deconturile	de	TVA	cu	
sumă	negativă	de	TVA	cu	opţiune	de	rambursare	pentru	care	suma	solicitată	la	rambursare	este	de	până	la	
45.000	lei,	organul	fiscal	va	rambursa	taxa	cu	efectuarea,	ulterior,	a	inspecţiei	fiscale.	Această	procedură	nu	
va	fi	aplicată	în	cazul	în	care	contribuabilul	are	înscrise	în	cazierul	fiscal	fapte	de	natura	infracţiunilor	şi	nici	
în	cazul	în	care	organul	fiscal,	pe	baza	informaţiilor	deţinute,	constată	că	există	riscul	unei	rambursări	necuvenite.

De	asemenea,	s-a	diminuat	nivelul	dobânzii	pentru	fiecare	zi	de	întârziere	de	la	0,04	la	0,03%.	Prin	
excepţie,	nivelul	dobânzii	pentru	fiecare	zi	de	întârziere	pentru	obligaţiile	fiscale	eşalonate	la	plată	conform	
prevederilor	Ordonanţei	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	29/2011	privind	reglementarea	acordării	eşalonărilor	
la	plată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	pentru	care	contribuabilul	constituie	întreaga	garanţie	
sub	forma	scrisorii	de	garanţie	bancară	şi/sau	consemnare	de	mijloace	băneşti	la	o	unitate	a	Trezoreriei	Sta-
tului	este	de	0,02%.

Un	alt	element	important	care	a	suferit	modificări	se	referă	la	poprirea	conturilor	bancare	pentru	stin-
gerea	creanţelor	fiscale.	Aceasta	nu	mai	poate	fi	înfiinţată	înainte	de	împlinirea	unui	termen	de	30	de	zile	
de	la	data	comunicării	somaţiei.

Certificarea	declaraţiilor	fiscale	depuse	la	organele	fiscale	din	cadrul	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	
Fiscală	devine	opţională	prin	abrogarea	prevederilor	de	la	art.	83	din	Codul	de	procedură	fiscală,	inclusiv	
pen	tru	declaraţiile	rectificative.	Certificarea	declaraţiilor	fiscale	va	reprezenta	un	crite	riu	de	evaluare	în	ana-
liza	de	risc	fiscal	atunci	când	se	va	efectua	selecţia	contribuabililor	supuşi	inspecţiei	fiscale.

Florin DOBRE,	asist.	univ.	dr.
Biroul	Fiscalitate	CECCAR
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12.	Cristian Rapcencu	–	Ghidul practic complet privind sistemul „TVA la încasare”,	2013	–	20	lei

13.	Cristian Rapcencu	–	Contabilitatea ºi fiscalitatea imobilizãrilor corporale. De la A la Z. Speþe practice ºi 
exemple rezolvate,	2012	–	25	lei

14.	Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru	–	Libertate ºi conformitate în standardele ºi reglementãrile contabile,	
Colecþia	Conta	bilitate,	2012	–	50	lei

15.	Alexandru Tamba	–	Contabilitatea instituþiilor de credit, a instituþiilor financiare nebancare ºi a Fondului 
de garantare a depozitelor în sistemul bancar,	Colecþia	Conta	bilitate,	2010	–	18	lei

16.	Marin Toma	–	Abecedarul financiar-contabil al întreprinzãtorului. Suport de curs,	2012	–	12	lei

17.	Marin Toma	–	Iniþiere în auditul situaþiilor financiare ale unei entitãþi,	ediþia	a	IV-a,	revizuitã	ºi	adãugitã,	
2012	–	35	lei

18.	Marin Toma	–	Drumuri prin memoria profesiei contabile,	2011	–	45	lei

19.	Marin Toma	–	Iniþiere în evaluarea întreprinderilor,	ediþia	a	IV-a,	revizuitã	ºi	adãugitã,	2011	–	35	lei

20.	Marin Toma, Jacques Potdevin	 –	Elemente de doctrinã ºi deontologie a profesiei contabile,	Colecþia	
Doctrinã	–	Deon				tologie,	2008	–	50	lei
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21.	CECCAR	–	Standardul profesional nr. 21: Misiunea de þinere a contabilitãþii, întocmirea ºi prezen tarea 
situa þiilor financiare. Ghid de aplicare,	ediþia	a	IV-a,	revizuitã	ºi	adãugitã,	Colecþia	Standarde	Profesionale,	
2011	–	25	lei

22.	CECCAR	–	Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilitãþii, întocmirea, semnarea 
ºi prezen  tarea situa þiilor financiare. Ghid de aplicare,	 ediþia	 a	 IV-a,	 revizuitã	 ºi	 actualizatã,	 Colecþia	
Standarde	Profesionale,	2011	–	25	lei

23.	CECCAR	–	Standardul profesional nr. 23: Activitatea de cenzor în societãþile comerciale,	ediþia	a	III-a,	
revizuitã	ºi	adãugitã,	Colecþia	Standarde	Pro	fe			sio	nale,	2008	–	20	lei

24.	CECCAR	–	Standardul profesional nr. 24: Misiunile de audit financiar ºi Cadrul conceptual privind misiunile 
stan dardizate ale expertului contabil,	Colecþia	Standarde	Profe			sio	nale,	2007	–	23	lei

25.	CECCAR	–	Standardul profesional nr. 34: Serviciile fiscale. Ghid de aplicare,	Colecþia	Standarde	Profe-
sionale,	2010	–	10	lei

26.	CECCAR	–	Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile. Ghid de aplicare,	ediþia	a	V-a,	Colecþia	
Standarde	Profesionale,	2012	–	25	lei

27.	CECCAR	–	Standardul profesional nr. 36: Misiunile de audit intern realizate de experþii contabili. Ghid de 
aplicare,	Colecþia	Standarde	Profe			sio	nale,	2007	–	15	lei

28.	CECCAR	–	Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de aplicare,	Colecþia	
Standarde	Profe			sio	nale,	2011	–	25	lei

29.	CECCAR	–	Standardul profesional nr. 39: Misiunea de consultanþã pentru crearea întreprinderilor,	Colecþia	
Stan	darde	Profesionale,	2006	–	16	lei

30.	CECCAR	–	Standardul nr. 40: Controlul calitãþii ºi managementul relaþiilor cu clienþii unei firme membre 
CECCAR ºi Ghid de aplicare,	Colecþia	Stan	darde	de	Calitate,	2011	–	25	lei

31.	CECCAR	–	Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de 
expert contabil şi de contabil autorizat,	Colecþia	Ghidul	Exper	tului	Contabil,	2013	–	60	lei

32.	CECCAR	–	Ghid pentru pregãtirea candidaþilor la examenul de acces la stagiul pentru obþinerea calitãþii 
de expert contabil ºi de contabil autorizat,	ediþia	a	II-a,	revizuitã,	Colecþia	Ghidul	Exper	tului	Contabil,	
2013	–	75	lei

33.	CECCAR	–	Ghid de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a situaţiilor financiare individuale în conformitate 
cu IFRS-urile la societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată,	volumul	I,	Colecþia	Ghiduri	Profesionale,	2013	–	30	lei

34.	CECCAR	–	Audit. Suport de curs pentru examenul de aptitudini în vederea obþinerii calitãþii de expert 
contabil,	Colecþia	Pregãtirea	Stagiarilor,	ediþia	a	II-a,	2012	–	16	lei

35.	CECCAR –	Ghid de aplicare a reglementãrilor contabile naþionale în domeniul agriculturii,	Colecþia	Ghiduri	
Profesionale,	2012	–	30	lei

36.	CECCAR	 –	Gestiunea unui cabinet de expertizã contabilã. Suport de curs standard pentru Programul 
Naþional de Dezvoltare Profesionalã Continuã,	Colecþia	Dezvoltare	Profesionalã	Continuã,	2012	–	20	lei

37.	CECCAR	–	Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile,	ediþia	a	IV-a,	revizuitã	ºi	adãugitã,	
Colecþia	Calitatea	Serviciilor	Contabile,	2012	–	20	lei

38.	CECCAR	–	Ghidul experþilor contabili ºi al contabililor autorizaþi în activitatea de prevenire ºi combatere 
a spãlãrii banilor ºi a finanþãrii actelor de terorism,	ediþia	a	IV-a,	revizuitã	ºi	adãugitã,	Colecþia	Doctrinã	–	
Deon				tologie,	2012	–	20	lei
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39.	CECCAR –	Ghid privind accesarea, contabilitatea, fiscalitatea, auditul ºi managementul proiectelor cu 
finanþare europeanã,	Colecþia	Ghiduri	Profesionale,	2011	–	30	lei

40.	CECCAR	–	Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili,	ediþia	a	V-a,	revizuitã	ºi	adãugitã,	Colecþia	
Doctrinã	–	Deon						tologie,	2011	–	25	lei

41.	CECCAR –	Ghid practic de aplicare a Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene aprobate 
prin OMFP nr. 3.055/2009,	2010	–	75	lei

42.	CECCAR	–	Contabilitate ºi control de gestiune. Suport de curs standard pentru cursurile desfãºurate în 
cadrul Programului Naþional de Dezvoltare Profesionalã Continuã,	 Colecþia	 Dezvoltare	 Profesionalã	
Continuã,	2010	–	20	lei

43.	CECCAR	 –	Managementul pieþelor de capital. Suport de curs standard pentru Programul Naþional de 
Dezvoltare Profesionalã Continuã,	Colecþia	Dezvoltare	Profesionalã	Continuã,	2010	–	20	lei

44.	CECCAR	 –	 Studiu comparativ între reglementãrile contabile din România (OMFP nr. 3.055/2009) ºi 
Standardul Internaþional de Raportare Financiarã pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii (IFRS pentru IMM),	
Colecþia	Studii	Comparative,	2010	–	18	lei

45.	CECCAR	–	Cartea expertului contabil ºi a contabilului autorizat. Culegere de acte normative ºi reglementãri 
ale profesiei contabile elaborate de CECCAR în perioada 1994-2009,	ediþia	a	V-a,	revizuitã	ºi	adãugitã,	
Colecþia	Doctrinã	–	Deon				tologie,	2009	–	40	lei

46.	CECCAR	–	Manualul de Norme Internaþionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013,	vol.	I	ºi	II,	
2014	–	120	lei

47.	CECCAR	–	Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã	(IFRS). Norme oficiale emise la 1 ianuarie 
2013. Cuprinde IFRS-urile care intrã în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2013, dar nu cuprinde 
IFRS-urile pe care acestea le înlocuiesc,	Partea	A	ºi	Partea	B,	2013	–	200	lei

48.	CECCAR	–	Ghidul de utilizare a ISA-urilor în auditarea întreprinderilor mici ºi mijlocii,	ediþia	3,	2012	–	
30	lei

49.	CECCAR	–	Standardul Internaþional de Raportare Financiarã pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii (IFRS 
pentru IMM-uri) 2009; Bazã pentru concluzii la IFRS pentru IMM-uri; Situaþii financiare ilustrative. Lista 
pentru prezentarea ºi descrierea informaþiilor privind IFRS pentru IMM-uri	(trei	broºuri),	2010	–	50	lei

În afara acestor titluri, CECCAR publicã revista lunarã 
CONTABILITATEA, EXPERTIZA SI AUDITUL AFACERILOR, 
la care se pot face abonamente.

Pentru comenzi, adresati-vã la CECCAR, sediul central – Bucuresti,
telefon: 021 330 88 69 / 70 / 71, fax: 021 330 88 88,
e-mail: edituraceccar@yahoo.com, sau la filialele teritoriale ale Corpului.
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TÂRGURI DE CARTE

Târgul de Carte Gaudeamus Craiova
26 februarie – 2 martie 2014

În perioada 26 februarie – 2 martie 2014, foaierul Teatrului 
Naţional „Marin Sorescu” a găzduit cea de-a XIII-a ediţie 
a Târgului de Carte Gaudeamus Craiova, organizat 
de Societatea Română de Radiodifuziune, prin echipa 
Gaudeamus şi Radio România Oltenia – Craiova.

Editura CECCAR a luat parte cu succes la acest eveniment, 
fiind reprezentată de filiala CECCAR Dolj, la standul  
căreia s-au putut găsi noutăţi editoriale, studii şi lucrări 
de specialitate aparţinând unor personalităţi în domeniu, 
lucrări din colecţiile deja consacrate ale editurii, precum şi 
revista Corpului, Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor.

În data de 26 februarie, în faţa unui public numeros format din experţi contabili, stagiari ai filialei CECCAR 
Dolj, studenţi şi masteranzi ai facultăţilor de profil din Craiova, a avut loc prezentarea cărţii Ghid de ţinere
a contabilităţii şi de elaborare a situaţiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS-urile la societăţile 
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, din Colecţia Ghiduri 
Profesionale, prezentare realizată de dna prof. univ. dr. Magdalena Mihai, directorul Departamentului 
Economie, Contabilitate şi Afaceri Internaţionale din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor 
a Universităţii din Craiova.

Prezenţa Editurii CECCAR la Târgul de Carte Gaudeamus Craiova a fost apreciată pozitiv de publicul vizitator.

Târgul de Carte Librex Iaşi
12-16 martie 2014

În intervalul 12-16 martie 2014, SC Sedcom Libris SA 
a organizat în incinta Palas Mall din Iaşi cea de-a XXII-a 
ediţie a Târgului de Carte Librex, sub genericul  „Primăvara 
cărţilor la Iaşi”.

La eveniment a participat şi filiala Iaşi a CECCAR, cu o ofertă 
generoasă de carte asigurată de Editura CECCAR, compusă 
din titluri apărute în colecţii ca Standarde Internaţionale 
de Contabilitate, Doctrină – Deontologie, Dezvoltare 
Profesională Continuă, Ghiduri Profesionale, Standarde 
Profesionale etc., dar şi cu informaţii privind accesul 
la profesia contabilă.

Vizitatorii standului filialei CECCAR Iaşi – studenţi 
de la universităţile cu profil economic din judeţ, manageri de întreprinderi, membri şi stagiari ai filialei 
din Iaşi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – au arătat un interes 
deosebit pentru oferta de carte prezentată, iar organizatorii au apreciat participarea acesteia, 
oferindu-i o diplomă.






