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Capitolul I  

CONTABILITATEA CAPITALURILOR 

 

1.1. Noţiuni generale  

Noţiunea de capital poate fi privită sub mai multe aspecte: economic, financiar, 

juridic. Din punct de vedere economic capitalul cuprinde totalitatea resurselor materiale, care 

prin asociere cu ceilalţi factori de producţie participă la procurarea de bunuri în scopul 

obţinerii unui profit.  

Din punct de vedere financiar-contabil, capitalurile deţinute de agenţii economici 

(acţionari sau asociaţi) sunt componente ale pasivului patrimonial destinat a finanţa de o 

manieră durabilă activul patrimonial,  ele  aflându-se la dispoziţia agenţilor economici pe o 

perioadă mai mare de timp, motiv pentru care se mai numesc şi capitaluri permanente. 

Aceste capitaluri se pot structura astfel:  

- capitaluri proprii (pasiv intern) 

- capitaluri împrumutate (pasiv extern) 

- provizioane asimilate capitalurilor 

 

1.2. Contabilitatea capitalurilor proprii 

În categoria capitalurilor proprii intră totalitatea capitalurilor aflate în proprietatea 

titularilor de patrimoniu (acţionari, asociaţi, întreprinzători individuali), care se constituie din 

aportul proprietarilor, din profit şi din alte surse proprii conform relaţiei:  

Capitaluri proprii = Total active – Datorii 

În contabilitatea financiară capitalurile proprii se structurează în două categorii:1 

a) capital propriu nominalizat, reprezentat de capitalul social, care se înregistrează 

distinct în contabilitate pe baza actelor de constituire a societăţii şi a documentelor 

justificative privind vărsămintele de capital, acesta reflecta valoarea activelor investite direct 

de catre actionari sau asociati; 

b) capital propriu nenominalizat, reprezentat de capitalul acumulat de către societate 

ca urmare a unei activităţi economice profitabile, cuprinzând: prime legate de capital, rezerve 

din reevaluare, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat.  

                                                           
1 I.P.Pântea, Ghe.Bodea: „Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele Europene”, Ediţia a III 

a,  Ed.Intelcredo, Deva, 2008, pag.379 
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1.2.1. Capitalul social  

Noţiuni generale 

Capitalul social reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care exprimă valoarea 

totală a aporturilor subscrise şi depuse de către acţionari sau asociaţi. Capitalul social se 

constituie la înfiinţarea societăţii, fiind o condiţie a existenţei şi funcţionării acesteia. El se 

înregistrează în baza actului de constituire a persoanelor juridice şi a documentelor 

justificative privind vărsarea capitalului subscris. Capitalul social subscris şi vărsat se 

înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a 

documentelor justificative privind vărsămintele de capital.  

Principalele documente necesare sunt: actul constitutiv - este documentul prin care se 

stabileşte modul de funcţionare şi organizare a societăţii nou înfiinţate şi cuprinde informaţii 

privind: denumirea şi sediul firmei, forma juridică, obiectul de activitate, structura de 

conducere şi structura capitalului social, chitanţa aferentă capitalului aportat în numerar, sau 

foaia de vărsământ aferentă aportului adus prin disponibilul de la bancă, procesul verbal de 

predare-primire, în cazul aporturilor în natură, în care se precizează valoarea bunurilor aduse 

ca şi aport la capital, prin evaluarea acestora de către o comisie sau de către un expert 

evaluator, registrul acţionarilor (asociaţilor), care ţine evidenţa capitalului social depus de 

fiecare asociat sau acţionar (acesta trebuie să conţină numărul de acţiuni sau părţi sociale 

subscrise, valoarea nominală a acestora, vărsămintele efectuate de fiecare asociat sau acţionar 

în parte, etc).  

Dacă capitalul social este exprimat în acţiuni, acestea pot fi evaluate la următoarele 

valori: 

- Valoare nominală (Vn) = Capital social / Nr. acţiuni 

- Valoare contabilă  (Vc) = ANC* / Nr. acţiuni 

- Valoare de emisiune (Ve) = Capital propriu / Nr. acţiuni 

*ANC (activul net contabil ) = Activ total – Datorii – Active fictive (cheltuieli de 

constituire, prime de rambursare a obligaţiunilor, active de regularizare) 

Etapele care se parcurg pentru constituirea unei societăti sunt: 

- întocmirea şi autentificarea actului de constituire; 

- depunerea actului constituit la Oficiul Registrului Comerţului, în vederea 

înmatriculării şi eliberării certificatului de înregistrare; 

- înregistrarea la Organul Fiscal Teritorial şi obţinerea codului unic de înregistrare.  

Cu ocazia înfiinţării societăţii comerciale asociaţii sau acţionarii se angajează să pună 

la dispoziţia unităţii noi înfiinţate un anume capital, care poate fi în natură sau în bani. 
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Deoarece între momentul subscrierii şi momentul aportului poate trece o anumită perioadă de 

timp, din acest punct de vedere capitalul social se împarte în: 

- capital social subscris nevărsat 

- capital social subscris vărsat 

Capitalul social se varsă diferit în funcţie de tipul (felul) societăţii nou-constituite: la 

societăţile pe acţiuni trebuie vărsat cel puţin 30% din capitalul social subscris, iar în cazul 

constituirii prin subscripţie publică, cel puţin 50%. Restul capitalului social subscris se va 

vărsa în termen de 12 luni de la constituire în cazul aportului în numerar şi în termen de 2 ani 

în cazul aportului în natură.2 

 În cazul societăţilor cu răspundere limitată (S.R.L), a societăţilor în nume colectiv 

(S.N.C), precum şi a celor în comandită simplă (S.C.S), capitalul social subscris se varsă, de 

regulă, integral înainte de începerea formalităţilor de constituire3.  

baza hotărârii AGA şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor legate de această hotărâre. 

Majorarea capitalului social 

Necesitatea măririi capitalului social poate să apară atunci când unitatea întâmpină 

dificultăţi financiare, dar şi atunci când ea se află într-o situaţie favorabilă şi vrea sa-şi extindă 

activitatea. În ambele situaţii societatea are nevoie de surse financiare noi, dar şi de noi 

bunuri, care se pot obţine mult mai uşor prin majorare de capital decât prin împrumuturi care 

necesită un efort financiar suplimentar.  

Majorarea capitalului social se poate face pe mai multe căi:  

- prin aporturi noi în natură şi numerar; 

- prin operaţiuni interne cum ar fi: încorporarea în capitalul social a unor elemente 

ce aparţin capitalurilor proprii, cum ar fi: primele legate de capital, rezerve cu 

excepţia rezervelor legale, rezervele din reevaluare şi profitul; 

- creşterea valorii nominale a acţiunilor sau părţilor sociale existente; 

- prin conversia unor datorii în acţiuni.       

Reducerea capitalului social  

Reducerea capitalului social se impune în următoarele situaţii: 

- în cazul acoperirii unor pierderi din exerciţiile financiare anterioare, aceasta se 

face numai în cazul în care se constată că pierderile sunt prea mari pentru a putea 

fi acoperite din rezervele constituite sau din profiturile exerciţiilor exerciţiilor 

financiare viitoare; 

                                                           
2 Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, modificată prin OUG nr.82/2007, art.9, al (2). 
3 Idem, art.9.1 
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- în cazul în care există un capital social prea mare comparativ cu volumul de 

activitate economică a entităţii; 

- în cazul retragerii unor asociaţi sau acţionari, cărora li se restituie contravaloarea 

aportului social depus de către aceştia. 

Reducerea capitalului social se poate realiza prin mai multe căi: 

- reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a 

acestora; 

- răscumpărarea acţiunilor proprii şi anularea lor. 

 Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a 

capitalului propriu. 

Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea sau cedarea cu 

titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni sau părţi 

sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primită sau 

plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se 

prezintă distinct în bilanţ, respectiv la „Situaţia modificărilor capitalului propriu”, astfel:4* 

- câştigurile sunt reflectate în contul 141 „Câştiguri legate de vânzarea sau anularea 

instrumentelor de capitaluri proprii”; (Ccp) 

- pierderile sunt reflectate în contul 149 „Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, 

vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” 

(Pcp) 

Ccp = Pv – Vr sau Ccp = Vn – Vr, unde: 

Ccp = câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 

Pv = preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii 

Vr = valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii 

Vn = valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate 

Pcp = Vr – Pv sau Pcp = Vr – Vn 

În notele explicative aferente bilanţului contabil trebuie cuprinse informaţiile 

referitoare la operaţiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entităţii. 

 

 

 

                                                           
4 *** Contabilitatea societăţilor comerciale conformă cu Directiva a IV- a a CEE, culegere de acte normative 

după documente oficiale, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008, pag.50 

* conturile 141 şi 149 au fost introduse prin Art.III pct. 20 din Ordinul nr.2374 / 2007 
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Conturi utilizate 

Contabilitatea capitalului social se conduce cu ajutorul contului de gradul I 

101”Capital”, care se detaliază pe următoarele conturi de gardul II: 

 1011 „Capitalul social subscris nevărsat” 

 1012 „Capitalul social subscris şi vărsat” 

 

Contul 1011 „Capital social subscris nevărsat”, după conţinutul economic este cont 

de capitaluri proprii, iar după funcţia contabilă este cont de pasiv, care ţine evidenţa 

capitalului social subscris de către asociaţi sau acţionari conform documentaţiei de constituire 

a unei societăţi comerciale, dar nevărsat încă. 

În creditul contului se înregistrează capitalul social subscris de către acţionari sau 

asociaţi în natura şi/sau în numerar (456) 

În debitul contului se înregistrează trecerea capitalului social subscris nevărsat la 

capital social subscris şi vărsat (1012). 

Soldul creditor al contului reprezintă capital social subscris, dar nevărsat. 

 

Contul 1012 „Capital social subscris vărsat”, după conţinutul economic este cont de 

capitaluri proprii, iar după funcţia contabilă este cont de pasiv, care ţine evidenţa existenţei, 

creşterii şi diminuării capitalului social subscris şi vărsat de către asociaţi sau acţionari în 

natură sau în numerar. 

În creditul contului se înregistrează: trecerea capitalului social subscris nevărsat la 

capital social subscris şi vărsat (1011), primele încorporate în capitalul social (104), rezervele 

încorporate în capitalul social (106), profitul net reportat repartizat la capitalul social (117). 

În debitul contului se înregistrează: capitalul social retras de asociaţi sau acţionari 

(456), capitalul social utilizat pentru acoperirea pierderilor din exerciţiile financiare 

precedente (117), valoarea nominală a acţiunilor proprii răscumparate şi anulate (109), 

diferenţa dintre valoarea nominală (mai mare) şi costul de achiziţie (mai mic), a acţiunilor 

proprii răscumpărate şi anulate (141). 

Soldul creditor al contului reprezintă capital social subscris şi vărsat. 

 

Contul 141”Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri 

proprii”, după conţinutul economic este cont de capitaluri proprii, iar după funcţia contabilă 

este cont de pasiv, care ţine evidenţa existenţei, câştigurilor legate de vânzarea sau anularea 

instrumentelor de capitaluri proprii. 
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În creditul contului se înregistrează: diferenţa dintre preţul de vânzare al 

instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de rascumparare (461, 5121, 5124), 

diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor 

de răscumparare (1012). 

În debitul contului se înregistrează: câştigurile legate de vânzarea sau anularea 

instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la alte rezerve (1068). 

Soldul creditor al contului reprezintă câştigurile legate de vânzarea sau anularea 

instrumentelor de capitaluri proprii. 

 

Contul 149 ”Pierderi legate de emiterea, răscumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu 

gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”, după conţinutul economic este 

cont de capitaluri proprii, iar după funcţia contabilă este cont de activ, care ţine evidenţa 

existenţei, pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau 

anularea instrumentelor de capitaluri proprii.  

În debitul contului se înregistrează: diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a 

instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi preţul lor de vânzare (109), diferenţa dintre 

valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor 

nominală (109), valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109), 

cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt 

îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (512, 531, 462), alte 

cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531, 462). 

În creditul contului se înregistrează: pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, 

vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite 

din alte rezerve (1068). 

Soldul debitor al contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, 

vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. 

 

1.2.2. Primele legate de capital  

Noţiuni generale 

Primele de capital reprezintă suplimentul de aport neîncorporat în capitalul social. În 

funcţie de modul de constituire ele se grupează astfel5: 

                                                           
5 Pântea I.P., Ghe.Bodea: Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele Europene, Ediţia a III a 

Ed.Intelcredo, Deva, 2008, pag.392 
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- prime de emisiune = reprezintă diferenţa dintre valoarea de emisiune a noilor acţiuni 

sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora; primele de emisiune au un dublu rol: 

acoperirea cheltuielilor cu emisiunea de noi acţiuni, egalizarea drepturilor acţionarilor noi cu 

cele ale vechilor acţionari prin compensarea diferenţei dintre valoarea nominală şi valoarea 

contabilă a vechilor acţiuni; 

- prime de aport = reprezintă diferenţa dintre valoarea bunurilor aportate şi valoarea 

nominală a acţiunilor sau părţilor sociale atribuite în schimbul contribuţiei; 

- prime de fuziune = reprezintă diferenţa dintre valoarea bunurilor primite prin fuziune 

şi suma cu care a crescut capitalul social al întreprinderii absorbante;  

- primele de conversie = acestea se stabilesc cu ocazia conversiei unor datorii în 

acţiuni. 

Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a primelor de capital se realizează cu ajutorul contului sintetic 

de gradul I 104 „Prime de capital”, care se detaliază pe următoarele conturi de gradul II: 

- 1041”Prime de emisiune” 

- 1042”Prime de fuziune/divizare 

- 1043”Prime de aport” 

- 1044”Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni” 

Toate aceste conturi, după conţinutul economic sunt conturi de capitaluri proprii, iar 

după funcţia contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa primelor de emisiune, de aport, 

de fuziune şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni. 

In creditul conturilor se înregistrează: valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, 

aportului la capital, fuziunii sau conversie obligaţiunilor în acţiuni (456) 

În debitul conturilor se înregistrează: primele de capital încorporate în capitalul social 

(1012), primele de capital încorporate la rezerve (1063, 1068), acoperirea pierderilor contabile 

din exerciţiile precedente, conform legii (117) 

Soldul creditor al conturilor reprezintă primele de capital netransferate la capital sau la 

rezerve.   

 

1.2.3. Rezervele din reevaluare  

Noţiuni generale 

Rezervele din reevaluare se determină prin compararea valorii actuale (mai mare) cu 

valoarea de intrare (mai mică) a elementelor de activ supuse reevaluării. Rezervele din 

reevaluare se calculează ca diferenţă între valoarea justă şi valoarea netă contabilă.  
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Valoarea netă contabilă a unui activ reprezintă valoarea contabilă diminuată cu 

amortizarea şi ajustările pentru depreciere, aferente activului respectiv.  

Valoarea justă este valoarea actuală, care de regulă se stabileşte de către experţii 

evaluatori, membrii ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi 

internaţional. 

Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate 

cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 

„Rezerve din reevaluare”, după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea 

imobilizărilor corporale din prezentele reglementări.  

Cu ocazia reevaluării amortizarea cumulată aferentă imobilizărilor corporale poate fi 

recalculată proporţional cu modificarea valorii contabile brute, sau poate fi eliminată din 

valoarea contabilă brută. Astfel, în cazul reevaluării se pot folosi două metode: 

a) Metoda valorii brute =  când se recalculează amortizarea cumulată proporţional cu 

modificarea valorii brute contabile, astfel încât valoarea contabilă actualizată să fie egală cu 

valoarea reevaluată (valoarea justă) plus amortizarea actualizată. 

b) Metoda valorii nete = când se elimină amortizarea cumulată din valoarea contabilă 

brută astfel încât valoarea contabilă netă actualizată să fie egală cu valoarea reevaluată 

(valoarea justă). 

Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoare contabilă netă, atunci aceasta 

se tratează ca o creştere a rezervei din reevaluare, dacă nu a existat o descreştere anterioară 

recunoscută ca o cheltuiala aferentă acelui activ sau ca un venit care să compenseze cheltuiala 

cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. 

Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, atunci aceasta se 

tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, dacă în rezerva din reevaluare nu este 

înregistrat un plus din reevaluare, sau ca o scădere a rezervei din reevaluare cu minimul dintre 

valoarea acelei rezerve şi valoare descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se 

înregistrează ca o cheltuială6. 

 

Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a rezervelor din reevaluare se realizează cu ajutorul contului 

105 „Rezerve din reevaluare”, care după conţinutul economic este cont de capitaluri proprii, 

                                                           
6 Pântea I.P., Ghe.Bodea: Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele Europene, Ediţia a III a 

Ed.Intelcredo, Deva, 2008, pag. 397 
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iar după funcţia contabilă este cont de pasiv, care ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea 

imobilizărilor corporale. 

În creditul contului se înregistrează: creşterea faţă de valoarea contabilă netă rezultată 

din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută 

ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale supuse reevaluării (2111, 212, 213, 214). 

În debitul contului se înregistrează: capitalizarea surplusului din reevaluare, prin 

transferul direct în capitalul propriu, atunci cand acest surplus reprezintă câştig realizat, 

respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare 

sau pe măsura folosirii activului de către societate (1065), descreşterile faţă de valoarea 

contabilă netă rezultate din reevaluarea ulterioară imobilizărilor corporale (2111, 212, 213, 

214). 

Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale 

existentă în evidenţa unităţii la un moment dat.  

 

1.2.4. Rezervele 

Noţiuni generale   

Rezervele sunt surse proprii sau profituri capitalizate în mod durabil de către entitate. 

Acestea se constituie fie din profit brut (rezervele legale) fie din profit net (rezerve statutare, 

alte rezerve), fie din prime legate de capital sau alte surse.  

După modul de constituire şi utilizare rezervele se structurează astfel: 

- Rezervele legale = se constituie anual din profitul brut al entităţii în cotele şi limitele 

prevăzute de lege (5% din profitul brut, dar să nu depăşească 20% din capitalul social), ele 

putând fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.  

- Rezervele statutare = se constituie din profitul net al entităţii şi pot fi utilizate pentru 

acoperirea pierderilor sau pentru majorarea capitalului social, conform clauzelor prevăzute în 

actul de constituire al societăţii. 

- Rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare = se constituie 

pe măsura amortizării activelor reevaluate sau în momentul vânzării sau casării acestora. 

- Alte rezerve = se constituie din profitul net, pe baza hotărârii AGA, precum şi din 

alte surse, având ca destinaţii acoperirea pierderilor, distribuirea de dividende în exerciţiile 

financiare încheiate cu pierderi, creşterea capitalului social, etc. 

Conturi utilizate 

Contabilitatea rezervelor se realizează cu ajutorul contului sintetic de gradul I 106 

„Rezerve”, cont care se detaliază pe următoarele conturi de gradul II: 
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- 1061 „Rezerve legale” 

- 1063 „Rezerve statutare sau contractuale” 

- 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” 

- 1068 „Alte rezerve” 

 

Contul 1061 „Rezerve legale”, după conţinutul economic este cont de capitaluri 

proprii, iar după funcţia contabilă este cont de pasiv, care ţine evidenţa rezervelor legale 

constituite anual din profitul brut al societăţii. 

În creditul contului se înregistrează: profitul realizat la încheierea exerciţiului 

financiar curent, repartizat la rezerve legale (129). 

În debitul contului se înregistrează: rezervele legale utilizate pentru acoperirea 

pierderilor din exerciţiile financiare precedente (1171). 

Soldul creditor al contului reprezintă rezerve legale constituite şi neutilizate încă. 

 

Contul 1063 „Rezerve statutare sau contractuale”, după conţinutul economic este 

cont de capitaluri proprii, iar după funcţia contabilă este cont de pasiv, care ţine evidenţa 

rezervelor statutare constituite conform statutului societăţii. 

În creditul contului se înregistrează: profitul net reportat repartizat la rezerve statutare 

(1171). 

În debitul contului se înregistrează: rezervele statutare încorporate în capitalul social  

(1012), rezerve statutare utilizate pentru acoperirea pierderilor (1171). 

Soldul creditor al contului reprezintă rezerve statutare constituite şi neutilizate încă. 

 

Contul 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, 

după conţinutul economic este cont de capitaluri proprii, iar după funcţia contabilă este cont 

de pasiv, care ţine evidenţa rezervelor ce constau în diferenţele favorabile provenind din 

rezervele din reevaluare realizate. 

În creditul contului se înregistrează: sumele transferate de la rezerve din reevaluare, 

reprezentând surplusul din reevaluare, din momentul casării sau vânzării activelor respective 

(105).  

În debitul contului se înregistrează: rezervele din reevaluare transferate la capitalul 

social (1012), sau utilizate pentru acoperirea pierderilor din exerciţiile financiare precedente 

(117), în cazul în care activele reevaluate aferente acestor rezerve sunt valorificate.  
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Soldul creditor al contului reprezintă rezervele existente din surplusul realizat din 

rezerve din reevaluare. 

 

Contul 1068 „Alte rezerve”, după conţinutul economic este cont de capitaluri proprii, 

iar după funcţia contabilă este cont de pasiv, care ţine evidenţa altor rezerve constituite. 

În creditul contului se înregistrează: profitul net reportat repartizat la alte rezerve 

(117), primele de capital încorporate în alte rezerve (104), câştigurile legate de vânzarea sau 

anularea instrumentelor de capitaluri proprii transferate la rezerve (141), etc. 

În debitul contului se înregistrează: rezervele încorporate în capitalul social (1012), 

utilizarea rezervelor pentru acoperirea pierderilor din exerciţiile financiare precedente (117), 

pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 

instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149), etc. 

Soldul creditor al contului reprezintă alte rezerve constituite şi neutilizate încă. 

 

1.2.5. Acţiunile proprii  

Noţiuni generale 

Acţiunile proprii sunt titluri de valoare emise de către societăţile pe acţiuni, prin care 

se dovedeşte dreptul de proprietate al deţinătorului asupra unei părţi din capitalul social al 

societăţii emitente. Adunarea generală extraordinară poate hotărî răscumpărarea acţiunilor 

proprii, însă valoarea acţiunilor răscumpărate nu poate depăşi 10% din capitalul social 

subscris. 

Răscumpărarea acţiunilor proprii se poate face în următoarele scopuri: reducerea 

capitalului social prin anularea acţiunilor proprii răscumpărate, regularizarea cursului 

acţiunilor proprii pe piaţa bursieră, etc. 

 

Conturi utilizate 

Contabilitatea acţiunilor proprii se realizează cu ajutorul contului sintetic de gradul I 

109 „Acţiuni proprii”, care se detaliază pe următoarele conturi de gradul II: 

- 1091 „Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt” 

- 1092 „Acţiuni proprii deţinute pe termen lung” 

După conţinutul economic aceste conturi sunt conturi rectificative ale capitalului 

propriu, iar după funcţia contabilă sunt conturi de activ, care ţin evidenţa acţiunilor proprii 

răscumpărate. 
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În debitul conturilor se înregistrează: costul de achiziţie al acţiunilor proprii 

răscumpărate (5311, 5121) 

În creditul conturilor se înregistrează: valoarea nominală a acţiunilor proprii 

răscumpărate (1012), valoarea sumei de încasat sau încasate din vânzarea acţiunilor proprii 

(461, 5121, 5311), diferenţa dintre costul de achiziţie (mai mare) şi valoarea nominală sau 

preţul de vânzare (mai mic) a acţiunilor anulate sau vândute (149), valoarea instrumentelor de 

capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149). 

Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea acţiunilor proprii răscumpărate 

existente în unitate la cost de achiziţie. 

 

1.2.6. Rezultatul exerciţiului  

Noţiuni generale 

Rezultatul exerciţiului reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, care poate fi 

favorabilă (profit) sau nefavorabilă (pierdere). Rezultatul exerciţiului se determină la sfârşitul 

exerciţiului financiar, cu ocazia închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli, când veniturile 

se transferă în creditul contului 121 „Profit sau pierdere”, iar cheltuielile în debitul aceluiaşi 

cont.  

Conturi utilizate 

Evidenţa contabilă a rezultatului exerciţiului financiar se realizează cu ajutorul 

conturilor din grupa 12”Rezultatul exerciţiului”, care cuprinde următoarele conturi: 

- contul bifuncţional 121 ”Profit sau pierdere”, care ţine evidenţă profitului sau 

pierderii realizate în cursul exerciţiului; 

- contul de activ 129 “Repartizarea profitului”, care ţine evidenţa repartizării 

profitului pentru crearea de rezerve legale (repartizare care trebuie supusă 

aprobării AGA).  

 

Contul 121 „Profit sau pierdere”, după conţinutul economic este cont de capitaluri 

proprii, iar după funcţia contabilă este cont bifuncţional, care ţine evidenţa rezultatului 

exerciţiului (profit sau pierdere) realizat în exerciţiul financiar curent. 

În creditul contului se înregistrează: soldul creditor al conturilor de venituri la sfârşitul 

perioadei (701 la 786), pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate 

la începutul anului următor asupra rezultatului reportat (1171). 
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În debitul contului se înregistrează: soldul debitor al conturilor de cheltuieli la sfârşitul 

perioadei (601 la 698), soldul debitor de la sfârşitul perioadei al contului privind variaţia 

stocurilor (711), profitul net obţinut în exerciţiul financiar precedent repartizat la rezerve 

legale (129), profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul 

exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (1171). 

Soldul creditor al contului reprezintă profitul obţinut în exerciţiul financiar curent. 

Soldul debitor al contului reprezintă pierderea obţinută în exerciţiul financiar curent. 

Contul 129 „Repartizarea profitului”, după conţinutul economic este cont de 

regularizare, iar după funcţia contabilă este cont de activ, care ţine evidenţa repartizării 

profitului realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat potrivit reglementărilor legale. 

În debitul contului se înregistrează: rezervele constituite în exerciţiul financiar curent, 

potrivit legii, din profitul realizat (1061). 

În creditul contului se înregistrează: profitul net realizat în exerciţiul financiar curent, 

care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121). 

Soldul debitor al contului reprezintă profitul repartizat aferent exerciţiului financiar 

încheiat.  

 

1.2.7. Rezultatul reportat  

Noţiuni generale 

Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită din 

exerciţiile financiare precedente. Profitul reportat urmează a se repartiza pe destinaţii în 

exerciţiile financiare următoare, iar pierderea reportată urmează a se acoperi din profitul 

exerciţiilor următoare, din rezerve sau din capitalul social, conform hotărârii AGA. 

Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a rezultatului reportat se realizează cu ajutorul contului sintetic 

de gradul I 117 „Rezultatul reportat”, care se detaliază în următoarele conturi: 

- 1171„Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea 

neacoperită” 

- 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile” 

Contul 1171 „Rezultatul reportat” reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea 

neacoperită”, după conţinutul economic este cont de surse proprii, iar după funcţia contabilă 

este cont bifuncţional, care ţine evidenţa rezultatului (profit sau pierdere) obţinut în exerciţiile 

financiare precedente, nerepartizat, precum şi a profitului net obţinut în exerciţiul financiar 
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curent, repartizat provizoriu pentru participarea salariaţilor la profit, dividende, vărsăminte la 

bugetul de stat din profitul net al regiilor autonome. 

În creditul contului se înregistrează: profitul net realizat în exerciţiul financiar 

încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121), 

pierderi contabile ale exerciţiilor financiare precedente acoperite din prime de capital conform 

hotărârii AGA (104), capitalul social utilizat pentru acoperirea pierderilor din exerciţiile 

financiare precedente (1012), rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor (106). 

În debitul contului se înregistrează: pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar 

încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat 

(121), profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente, repartizat la capitalul social 

(1012), la rezerve (1063, 1068), pentru dividende (457), etc. 

Soldul creditor al contului reprezintă profitul nerepartizat. 

Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită.  

 

1.3. Provizioanele asimilate capitalurilor 

Noţiuni generale 

Provizioanele sunt “rezerve” constituite în vederea acoperirii sau atenuării unor 

riscuri, cheltuieli sau deprecieri probabile. Ele se constituie pe seama cheltuielilor (ceea ce le 

diferenţiază de rezerve, acestea constituindu-se din profit), iar anularea sau diminuarea lor se 

face prin majorarea corespunzătoare a veniturilor din provizioane. Provizioanele nu pot depăşi 

din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data 

bilanţului. Un provizion va fi recunoscut numai dacă:7 

- o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior; 

- este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia 

respectivă şi 

- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei. 

Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a provizioanelor se realizează cu ajutorul contului sintetic de 

gradul I 151 „Provizioane”, care se desfăşoară pe următoarele conturi sintetice de gadul II:  

-1511 „Provizioane pentru litigii” 

-1512 „Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor” 

-1514 „Provizioane pentru restructurare” 

                                                           
7 *** Contabilitatea societăţilor comerciale conformă cu Directiva a IV- a a CEE, culegere de acte normative 

după documente oficiale, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008, pag. 46 
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-1515 „Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare” 

-1516 „Provizioane pentru impozite” 

-1518 „Alte provizioane” 

Toate aceste conturi, după conţinutul economic sunt conturi de capitaluri, iar după 

funcţia contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa provizioanelor constituite pe seama 

cheltuielilor de exploatare. 

În creditul conturilor se înregistrează: valoarea provizioanelor constituite sau majorate 

(6812). 

În debitul conturilor se înregistrează: valoarea provizioanelor anulate sau diminuate 

(7812). 

Soldul creditor al conturilor reprezintă provizioanele existente în unitate la un moment 

dat. 

 

1.4. Contabilitatea capitalurilor împrumutate 

În categoria surselor atrase (imprumutate) se înscriu: împrumuturi din emisiunea de 

obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung, datorii care 

privesc imobilizările financiare, alte împrumuturi şi datorii asimilate, dobânzi aferente 

împrumuturilor şi datoriilor asimilate. Deşi nu sunt surse proprii, aceste împrumuturi se 

înregistrează în contabilitate la capitaluri permanente, deoarece alături de capitalurile proprii 

ale unităţii, ele reprezintă surse stabile de finanţare a activităţii agenţilor economici. 

 

1.4.1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 

Noţiuni generale 

Societăţile comerciale pe acţiuni pot obţine împrumuturi şi prin emisiunea de 

obligaţiuni, obligaţiuni care conferă deţinătorului calitatea de creditor şi dreptul de a încasa de 

la emitent dobânzi aferente sumei date cu împrumut. Obligaţiunile pot fi: ordinare (asigură 

cumpărătorului o dobândă fixă sau variabilă), cu primă de rambursare (diferenţa între valoarea 

înscrisă pe obligaţiuni(nominală) şi valoarea de emisiune)), cu loterie (acele obligaţiuni care 

se vând şi se răscumpără la valoarea nominală, iar periodic, prin tragere la sorţi se pot câştiga 

venituri echivalente cu dobânzile datorate). Obligaţiunile se rambursează fie la scadenţă, fie 

prin tragere la sorţi înainte se scadenţă. 
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Conturi utilizate 

Contabilitatea împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni se evidenţiază cu ajutorul 

conturilor din grupa 161 „Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni”, contul 1681 „Dobânzi 

aferente împrumutrurilor din emisiunea de obligaţiuni” şi contul 169 „Prime privind 

rambursarea obligaţiunilor”. 

Contul 161 „Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni” după conţinutul economic 

este cont de surse împrumutate, iar după funcţia contabilă este cont de pasiv, care ţine 

evidenţa împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni. 

În creditul contului se înregistrează: suma primită sau de primit din emisiunea de 

obligaţiuni (512, 461), primele privind rambursarea obligaţiunilor (169), diferenţe 

nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor primite în valută stabilite la încheierea 

exerciţiului financiar (665). 

În debitul contului se înregistrează: împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni 

rambursate (512), valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate anulate (505), împrumuturi 

din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni (456), diferenţe favorabile de curs valutar 

aferente împrumuturilor în valută stabilite la încheierea exerciţiului financiar şi la rambursarea 

împrumuturilor în valută (765). 

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 

nerambursate. 

     

Contul 1681 „Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni” după 

conţinutul economic este cont de surse împrumutate, iar după funcţia contabilă este cont de 

pasiv, care ţine evidenţa dobânzilor datorate aferente împrumuturilor din emisiunea de 

obligaţiuni. 

În creditul contului se înregistrează: dobânzi datorate aferente împrumuturilor din 

emisiunea de obligaţiuni (666), diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor 

datorate în valută stabilite la încheierea exerciţiului financiar (665). 

În debitul contului se înregistrează: dobânzile achitate (512), diferenţe favorabile de 

curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută constatate la încheierea exerciţiului 

financiar şi la achitarea dobânzilor în valută (765). 

Soldul creditor al contului reprezintă dobânzi datorate şi neachitate. 
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Contul 169 „Prime privind rambursarea obligaţiunilor” după conţinutul economic 

este cont rectificativ al surselor împrumutate, iar după funcţia contabilă este cont de activ, 

care ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de 

rambursare şi valoarea de emisiune a obligaţiunilor. 

În debitul contului se înregistrează: primele de rambursare aferente împrumuturilor din 

emisiunea de obligaţiuni (161) 

În creditul contului se înregistrează: primele de rambursare a obligaţiunilor amortizate 

(6868). 

Soldul debitor al contului reprezintă primele privind rambursarea obligaţiunilor 

neamortizate. 

 

1.4.2. Creditele bancare pe termen lung 

Noţiuni generale 

Creditele bancare pe termen lung reprezintă sume împrumutate de către bănci 

persoanelor fizice şi juridice, sume care trebuie rambursate la o anumită dată numită scadenţă 

şi care sunt purtătoare de dobânzi. La acordarea creditului banca solicită agenţilor economici 

garanţii care trebuie să depăşească cu 30% valoarea creditului şi a dobânzii. De asemenea, 

agentul economic care solicită creditul trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă 

informaţii privind sediul firmei, obiectul de activitate, destinaţia creditului, posibilităţile de 

rambursare, un studiu de fezabilitate, cash flow (fluxul de trezorerie), bugetul de venituri şi 

cheltuieli, balanţa conturilor, bilanţul contabil etc. Dacă dosarul este acceptat de bancă se 

întocmesc actele de ipotecă, se încheie contractul între bancă şi debitor, în care se stipulează 

valoarea şi obiectul creditului precum şi termenele de rambursare, dobânda, comisionul 

bancar etc. 

 

Conturi utilizate 

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung se realizează cu ajutorul contului 

sintetic de gradul I 162 „Credite bancare pe termen lung”, precum şi a contului 1682 

„Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”. 

 

Conturile din grupa 162 „Credite pe termen lung” după conţinutul economic sunt 

conturi de surse împrumutate, iar după funcţia contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin 

evidenţa creditelor bancare pe termen mediu şi lung primite de la instituţiile bancare şi de la 

alte persoane juridice. 
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În creditul conturilor se înregistrează: creditele pe termen mediu şi lung primite (512), 

diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valută la sfârşitul 

exerciţiului financiar (665). 

În debitul conturilor se înregistrează: credite bancare pe termen mediu şi lung 

rambursate (512), diferenţe favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în 

valută la sfârşitul exerciţiului financiar şi la rambursarea creditului (765). 

 Soldul creditor al conturilor reprezintă credite bancare pe termen mediu şi lung 

nerambursate. 

 

Contul 1682 „Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”, după conţinutul 

economic este cont de surse împrumutate, iar după funcţia contabilă este cont de pasiv, care 

ţine evidenţa dobânzilor datorate aferente creditelor bancare pe termen mediu şi lung primite 

de la instituţiile bancare şi de la alte persoane juridice. 

În creditul contului se înregistrează: dobânzi datorate aferente împrumuturilor şi 

datoriilor pe termen mediu şi lung (666), diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente 

dobânzilor datorate în valută stabilite la încheierea exerciţiului financiar (665). 

În debitul contului se înregistrează: dobânzile achitate (512), diferenţe favorabile de 

curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută constatate la încheierea exerciţiului 

financiar şi la achitarea dobânzilor în valută (765). 

Soldul creditor al contului reprezintă dobânzi datorate şi neachitate. 

 

1.4.3. Datorii care privesc imobilizările financiare   

Noţiuni generale 

Acţiunile unei societăţi pot fi cumpărate de o altă societate sub formă de titluri de 

participare. Societatea care a cumpărat titlurile poate acorda societăţii care le-a emis 

împrumuturi cu dobânzi avantajoase. Pentru societatea care acordă împrumutul aceste sume 

se numesc creanţe privind imobilizările financiare, iar pentru societatea care beneficiază de 

împrumut, aceste sume sunt datorii privind imobilizările financiare. 

 

Conturi utilizate 

Contabilitatea datoriilor ce privesc imobilizările financiare se realizează cu ajutorul 

conturilor din grupa 166 „Datorii ce privesc imobilizările financiare”, care se detaliază în 

doua conturi sintetice de gradul II: 

1661 „Datorii faţă de entităţi afiliate” 
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1663 „Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de 

participare”, precum şi a conturilor din grupa 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi 

datoriilor asimilate”, care la rândul lor cuprind doua conturi: 

1685 „Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţi afiliate” 

1686 „Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin 

interese de participare”. 

Conturile din grupa 166 „Datorii ce privesc imobilizările financiare”, după conţinutul 

economic sunt conturi de surse împrumutate, iar după funcţia contabilă sunt conturi de pasiv, 

care ţin evidenţa datoriilor societăţii faţă de persoane juridice care deţin participaţii în 

capitalul acesteia. 

În creditul conturilor se înregistrează: sumele datorate faţă de entităţile afiliate, 

respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare (512), diferenţe 

nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la sfârşitul exerciţiului 

financiar (665). 

În debitul conturilor se înregistrează: sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv 

celor de care compania este legată prin interese de participare (512), diferenţe favorabile de 

curs valutar aferente datoriilor în valută stabilite la încheierea exerciţiului financiar şi la 

rambursarea datoriilor în valută (765). 

Soldul creditor al conturilor reprezintă datoriile legate de participaţii primite şi 

nerestituite. 

 

Conturile din grupa 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate”, 

după conţinutul economic sunt conturi de surse atrase, iar după funcţia contabilă sunt conturi 

de pasiv, care ţin evidenţa dobânzilor datorate aferente datoriilor ce privesc imobilizările 

financiare. 

În creditul conturilor se înregistrează: dobânzi datorate, aferente datoriilor către 

entităţile care deţin participaţii (666), diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate din 

evaluarea dobânzilor datorate în valută, la sfârşitul exerciţiului financiar, către entităţile care 

deţin participaţii (665). 

În debitul conturilor se înregistrează: dobânzile plătite entităţilor care deţin participaţii 

(512), diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, constatate 

la încheierea exerciţiului financiar şi la achitarea dobânzilor în valută către entităţile care deţin 

participaţii (765). 

Soldul creditor al conturilor reprezintă dobânzi datorate şi neachitate încă.  
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 1.4.4. Alte imprumuturi şi datorii asimilate  

La categoria „alte împrumuturi şi datorii asimilate” se includ: valoarea concesiunilor 

preluate pe bază de contract, valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, etc. 

Contabilitatea altor împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi a dobânzilor aferente 

se realizează cu ajutorul conturilor: 

167 „Alte imprumuturi şi datorii asimilate” 

1687 „Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate”. 

  

Contul 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate”, după conţinutul economic este 

cont de surse împrumutate, iar după funcţia contababilă este cont de pasiv, care ţine evidenţa 

altor împrumuturi şi datorii pe termen mediu şi lung. 

În creditul contului se înregistrează: sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi 

şi datorii asimilate (461, 512), valoarea concesiunilor preluate (205),  valoarea imobilizărilor 

corporale primite în leasing financiar (2111, 212, 213, 214), diferenţe nefavorabile de curs 

valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la sfârşitul exerciţiului financiar (665). 

În debitul contului se înregistrează: datorii pe termen mediu şi lung rambursate sau 

achitate (512), valoarea concesiunilor restituite (205), obligaţia de plată a ratelor pe baza 

facturilor emise de locator în cazul leasingului financiar (404), diferenţe favorabile de curs 

valutar aferente datoriilor în valută stabilite la sfârşitul exerciţiului financiar şi la rambursarea 

datoriilor în valută (765). 

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi şi datorii pe termen mediu şi lung 

nerestituite sau achitate. 

 

Contul 1687 „Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate”, după 

conţinutul economic este cont de surse împrumutate, iar după funcţia contabilă este cont de 

pasiv, care ţine evidenţa dobânzilor datorate aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate. 

 În creditul contului se înregistrează: dobânzi datorate aferente împrumuturilor şi 

datoriilor pe termen mediu şi lung (666), diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente 

dobânzilor datorate în valută stabilite la încheierea exerciţiului financiar (665). 

În debitul contului se înregistrează: dobânzile achitate (512), dobânzi datorate şi 

facturate potrivit prevederilor contractuale, în cazul leasingului financiar (404), diferenţe 

favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută constatate la încheierea 

exerciţiului financiar şi la achitarea dobânzilor în valută (765). 

Soldul creditor al contului reprezintă dobânzi datorate şi neachitate.
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1.5. APLICAŢII PRACTICE 

 

Contabilitatea capitalurilor  

 

  

1.5.1. Aplicatii practice propuse pentru rezolvare 

 

Problema 1  

 Se înfiinţează o societate a cărei capital subscris este de 60,000 lei. Se depune în prima 

fază 80% din capitalul social astfel:  

- o clădire: 12,000 

- un mijloc de transport: 7,000 

- un utilaj evaluat la 10,000 lei 

- restul bani in disponibilul de la bancă 

În termen de 6 luni se depune şi restul aportului la capital, prin disponibilul de la 

bancă. 

 

Problema 2  

 Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital social subscris de 10,000 lei divizat în 

1000 de acţiuni, cu o valoare nominală de 10 lei / acţiune. La înfiinţare s-a vărsat la bancă 

contravaloarea a 600 de acţiuni şi s-au adus aporturi în natură, concretizate în utilaje şi 

instalaţii evaluate prin expertize tehnice la 3,500 lei, pentru care s-au acordat 300 de acţiuni. 

Restul capitalului social s-a vărsat în cont în termen legal de 12 luni. Prima de aport se 

încorporează la rezerve.  

 

Problema 3 

a) Se constituie o societate comercială cu un capital social de 20,000 lei, divizat în 4000 de 

acţiuni, cu o valoare nominală de 5 lei / acţiune. Aportul la capital se prezintă astfel:  

- pentru 1000 de acţiuni se primeşte un aport în natură constând într-un garaj 

- pentru 1200 de acţiuni se primeşte un mijloc de transport  

- pentru restul acţiunilor aportul va fi în bani.  

În prima tranşă se depune 40%, restul peste 3 luni. Se depune şi tranşa a doua de aport  

în bani şi anume: pentru 1600 de acţiuni aportul în bani se depune la termen, pentru restul de 
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200 de acţiuni acţionarii întârzie cu 30 de zile, pentru care se percepe o dobândă de 30 % pe 

an.    

b) Societatea decide să emită încă 2000 de noi acţiuni la valoarea de emisiune de 6,5 lei / 

acţiune. Aportul adus va fi numai în bani, în prima tranşă se va depune 70%, restul în termen 

de 6 luni. 

c) AGA hotărăşte majorarea capitalului social prin: 

- încorporarea primelor de emisiune în capitalul social şi a unor rezerve legale deja 

constituite (există sold creditor la 1061 de 2,500 lei) 

- prin aport în natură a unei clădiri, pentru care s-au acordat 1000 de acţiuni, iar 

valoarea clădirii este de 5.500 lei 

- prin subscrierea de capital în valută de 2000 USD, cursul valutar în ziua subscrierii 

fiind de 4,1 lei / USD, iar peste 3 luni, la depunerea aportului la capital cursul 

valutar creşte la 4,3 lei / USD. 

d) Unul dintre asociaţi decide să se retragă din firmă cu aportul adus de 150 de acţiuni, sumă 

care-i va fi restituită ulterior din disponibilul de la bancă. 

e) În vederea reducerii capitalului social, AGA hotărăşte scăderea valorii nominale a 

acţiunilor cu 10% şi răscumpără de la bursă 500 de acţiuni în numerar, valoarea de 

răscumpărare fiind de 5,5 lei / acţiune, acţiuni care ulterior vor fi anulate.  

f) Societatea are în prezent un capital social de ………….., divizat în ……….. nr. acţiuni. 

 

 Problema 4 

 În urma fuziunii societatea “A” preia activul societăţii “B”, reprezentat de utilaje şi 

instalaţii în valoare de 40,000 lei şi disponibilităţi bancare de 15,000 lei. Se hotărăşte ca în 

schimbul activului preluat să se emită 5000 de acţiuni cu valoare nominală de 10 lei / acţiune. 

Prima de fuziune se încorporează ulterior la capitalul social. 

 

Problema 5 

 Capitalul social al unei societăţi a fost la sfârşitul anului 201N de 25,000 lei, veniturile 

înregistrate erau de 20,000 lei, iar cheltuielile efectuate erau de 9,500 lei. Să se calculeze 

profitul brut, rezervele legale repartizate în limitele prevăzute de lege, ştiind că societatea are 

constituită deja o rezervă legală în sumă de 4,500 lei, impozitul pe profit (16%, acesta se va 

înregistra şi se va achita prin disponibilul de la bancă), şi profitul net, care se va repartiza pe 

următoarele destinaţii conform hotărârii AGA: 

- 5,000  lei pentru plata dividendelor 
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- 1,500 lei pentru creşterea capitalului social 

- 1500 lei pentru crearea de alte rezerve 

- restul profitului rămâne nerepartizat 

 

Problema 6 

     O unitate economică preconizează realizarea peste 2 ani de reparaţii capitale în 

sumă de 5000 lei. În acest scop constituie în fiecare din următorii doi ani un provizion pentru 

cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii de 50% din suma respectivă în fiecare an. 

Reparaţiile se execută în anul al doilea, factura emisă de executant fiind de 6500 lei + TVA, 

care se achită cu ordin de plată. 

 

Problema 7  

 O societate pe acţiuni emite la data de 1.07.anul N, cu scadenţă la 30.06. anul N+1, un 

pachet de obligaţiuni cu valoare nominală de 5,000 lei, cu o dobândă anuală de 20%, plătibilă 

la data rambursării împrumutului din emisiuni de obligaţiuni. 

 

Problema 8 

 O societate emite şi vinde 1000 obligaţiuni cu loterie la valoarea nominală de 3 lei / 

obligaţiune. La tragerea la sorţi se acordă câştiguri în numerar de 300 lei. Ulterior se 

răscumpără la bursă 100 de obligaţiuni cu preţul de 2,9 lei / bucată şi 300 de obligaţiuni la 

preţul de 3,3 lei / bucată, care ulterior se anulează. Toate decontările se fac în numerar. 

 

Problema 9 

 Se emit 3000 de obligaţiuni la valoarea nominală de 3 lei / obligaţiune. Valoarea de 

emisiune a acestora este de 2,8 lei / obligaţiune, iar valoarea de rambursare de 3,4 lei / 

obligaţiune. Emisiunea are loc la data de 1.07.201N şi se face pe 3 ani, dobânda fiind de 30% 

pe an. Se vor face toate înregistrările aferente celor trei ani, inclusiv restituirea împrumutului 

la scadenţă. 

 

Problema 10 

 O societate comercială contactează şi primeşte un credit pe trei ani în disponibilul de 

la bancă, în sumă de 50,000 lei, care se rambursează în tranşe anuale egale. Dobânda anuală 

de 30% se calculează şi se achită semestrial. În ultimul an din motive financiare, ultima tranşă 
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a creditului, precum şi dobânda aferentă ultimului semestru se va achita în cel de-al patrulea 

an.  

 

Problema 11 

 O regie autonomă beneficiază la data de 1.04. anul N, cu scadenţă la data de 31.03. 

anul N+1 de un credit extern garantat de stat de 20,000 USD, cursul valutar la data primirii 

creditului fiind de 4,15 lei / USD. Cursul valutar la data de 31.12 anul N este de 4,2 lei / USD. 

Dobânda negociată este de 6% la creditul în valută, plătibilă în ultima zi bancară a exerciţiului 

financiar N şi respectiv la scadenţă, când se rambursează integral creditul extern garantat de 

stat, cursul valutar la această dată fiind de 4,3 lei / USD. 

 

Problema 12 

 O filială primeşte de la societatea mamă un împrumut pe doi ani, în sumă de 8,000 lei, 

care se restituie în două tranşe anuale egale. Dobânda anuală este de 10% şi se plăteşte la 

sfârşitul fiecărui an. Înregistrează operaţiile contabile atât în contabilitatea filialei cât şi în cea 

a societăţii mamă. 

 

Problema 13 

 Se dă următoarea situaţie patrimonială la 1.01.201N: 

- cheltuieli de constituire:    800 lei 

- capital subscris nevărsat:    1,000 lei 

- capital subscris vărsat:    2,000 lei 

- alte imobilizări necorporale:   80 lei 

- mijloace de transport:    10,000 lei 

- terenuri:      25,500 lei 

- prime de capital:     200 lei 

- rezerve legale:     500 lei 

- acţiuni deţinute la entităţi afiliate:  400 lei 

- materii prime:     2000 lei 

- alte rezerve:     800 lei 

- materiale consumabile:    150 lei 

- rezultatul reportat (profit):   600 lei 

- produse finite:     500 lei 

- dec. cu asoc. privind capitalul:  1,000 lei 
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- clienţi:      300 lei 

- furnizori:      3,350 lei 

- disponibil la bancă:    5,000 lei 

- casa în lei:     3,500 lei 

- credite bancare pe termen scurt:   39,500 lei 

- impozit pe profit:     1,280 lei 

 

 În cursul anului au loc următoarele operaţii economico-financiare: 

1. În cursul lunii ianuarie acţionarii depun 50% din capitalul subscris nevărsat sub formă de 

numerar. Restul capitalului se va depune peste două luni. 

2. Tot în luna ianuarie unitatea emite un pachet de 1000 obligaţiuni cu valoare nominală de 3 

lei / obligaţiune, care se vând prin bancă la preţul de 2,5 lei / obligaţiune. Obligaţiunile se 

răscumpără în numerar după doi ani, apoi se anulează. Prima de rambursare se 

amortizează în două cote anule egale   

3. În luna februarie AGA hotărăşte emisiunea a 500 de noi acţiuni în numerar la valoarea 

nominală de 10 lei / acţiune şi valoarea de emisiune 15 lei / acţiune.  

4. În luna mai un acţionar aduce un aport în natură sub forma unui mijloc de transport a cărui 

valoare este de 5,600 lei, pentru care se emit 530 de acţiuni. 

5. In luna iunie societatea primeşte în contul de disponibil un credit bancar pe 2 ani, în sumă 

de 60,000 lei, care se rambursează în tranşe semestriale egale. Dobânda anuală este de 

20% şi se achită trimestrial. 

6. La sfârşitul semestrului I, AGA hotărăşte încorporarea în capitalul social a următoarelor 

sume: prime de capital 1000 lei, alte rezerve 200 lei, rezultatul reportat 300 lei 

7. In luna septembrie societatea contactează un credit extern garantat de bancă în sumă de 

10.000 euro, cursul valutar la data contactării creditului fiind de 4,2 lei/euro. Creditul 

contactat este scadent peste 2 ani, si se ramburseaza în două tranșe, după fiecare 12 luni. 

Dobanda negociata este de 5% pe an, aceasta se înregistrează și se achită la sfârșitul 

fiecărui an calendaristic precum și la scadență. Cursul valutar la data achitării primei 

tranșe a creditului a fost de 4,3 lei/euro, iar la scadență a fost 4,1 leu/euro. La sfârșitul 

primului an, cursul valutar a fost de 4,4, lei/euro, iar la sfarșitul celui de-al doilea an 

cursul valutar a fost de 4,56 lei/euro.   

8. În luna octombrie unul dintre acţionari hotărăşte să se retragă din firmă cu partea adusă ca 

aport la capital de 100 acţiuni, contravaloarea lor fiindu-i achitată prin disponibilul de la 

bancă. 



Contabilitate financiară 
 

30 

 

9. AGA hotărăște creșterea capitalului social, prin conversia a 500 de obligațiuni în acțiuni,  

Valoarea de rascumpărare a obligațiunilor fiind de 9,5 lei/obligațiune. 

10. În luna noiembrie unitatea hotărăşte răscumpărarea a 200 de acţiuni la o valoare de 

răscumpărare de 14 lei / acţiune, care apoi vor fi anulate. 

11. Întreprinderea înregistra la sfârşitul anului venituri în sumă de 30,000 lei şi cheltuieli de 

27,000 lei. Din profitul brut realizat se creează rezerve legale în limitele prevăzute de lege, 

se calculează şi înregistrează impozitul pe profit (16%), profitul net, care apoi se 

repartizează pe destinaţii 

12. Întreprinderea hotărăşte constituirea de alte rezerve din rezultatul reportat în sumă de 150 

lei şi distribuirea de dividende acționarilor in sumă de 1200 lei (care se vor plăti 

acționarilor din disponibilul de la bancă, după ce se reține impozitul pe dividende de 5%), 

restul profitului rămânând nerepartizat. La sfârşitul anului se va achita şi impozitul pe 

profit datorat statului, prin disponibilul de la bancă. 

 

Se cere:  

- să se întocmească evidenţa cronologică şi sistematică a operaţiilor economice 

aferente anului 201N 

- să se stabilească bilanţul final    
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Capitolul II 

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 

2.1. Noţiuni generale 

Activele imobilizate sunt bunuri şi valori de folosinţă îndelungată care se caracterizează prin 

următoarele însuşiri: 

- perioada de utilizare este, de regulă, mai mare de 1 an; 

- nu se consumă la prima utilizare; 

- sunt active generatoare de beneficii economice viitoare; 

- nu destinate utilizării pe o bază continuă, pe o perioadă mai mare de un an, în 

scopul desfășurării activității societății (Cartea Verde a Contabilității, 2015) 

După natură lor, activele imobilizate se clasifică astfel: 

1. imobilizări necorporale 

2. imobilizări corporale 

3. imobilizări financiare 

4. imobilizări în curs 

 

2.2.Contabilitatea imobilizărilor necorporale 

2.2.1. Noţiuni generale și structură 

Imobilizările necorporale sunt reprezentate de active identificabile, nemonetare, fără 

formă fizică (nu au corp, nu sunt tangibile), şi care trebuie să fie recunoscute ca și imobilizări 

necorporale. O imobilizare poate fi recunoscută ca făcând parte din categoria imobilizărilor 

necorporale, dacă îndeplinește următoarele condiții: (Cartea Verde a Contabilității, 2015) 

 activul este identificabil (este separabil, adică poate fi separat sau divizat de entitate și 

vândut, transferat, cedat, cesionat printr-un contract de licență, închiriat sau schimbat, 

fie individual, fie împreună cu un alt contract, cu un active identificabil; 

 activul să nu aibă support material  

 activul să genereze beneficii economice viitoare pentru societate 

 costul activului să poată fi evaluat în mod credibil 

În categoria imobilizărilor necorporale se include: 
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- Cheltuieli de constituire (înfiinţare) = acele cheltuieli ocazionate de înfiinţarea unei 

unităţi economice sau de modificarea actului de constituire (taxe şi cheltuieli de înscriere şi 

înmatriculare, cheltuieli de publicitate, de prospectare a pieţei, cheltuieli cu emisiunea de 

acţiuni, etc.) 

- Cheltuieli de dezvoltare = acele cheltuieli ocazionate de efectuarea unor lucrări de 

dezvoltare a unei noi tehnologii, în urma cărora se obţin profituri suplimentare (proiectarea, 

construcţia şi operarea unei uzine pilot, proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică o 

tehnologie nouă, proiecte ce vizează producția de material, dispositive, produse, procese, 

sisteme sau servicii noi sau imbunătățite substanțial, etc.) 

Cheltuielile de constituire şi cele de dezvoltare se recuperează prin includerea eşalonată a 

acestora în cheltuieli de producţie (prin amortizare liniară) într-o perioadă de cel mult 5 ani8.  

În măsura în care cheltuielile de constituire şi cele de dezvoltare nu au fost amortizate 

complet, este interzisă distribuirea profiturilor, dacă suma rezervelor disponibile pentru 

distribuire şi a profitului reportat nu este cel puţin egală cu suma cheltuielilor neamortizate, cu 

excepţia situaţiei în care legislaţia nu prevede altfel9.  

- Concesiunea = drept obţinut de o persoană numită concesionar, de exploatare a unor 

bunuri şi servicii, de la o altă persoană numită concedent, în schimbul căruia concesionarul 

plăteşte o sumă lunară numită redevenţă, până în momentul  încheierii contractului de 

concesiune. Pentru ca o concesiune să fie recunoscută ca imobilizare necorporală trebuie ca în 

contractul stabilit între concesionar şi concedent să fie stabilite în mod clar durata şi valoarea 

concesiunii. 

- Brevetul de invenţie (patentul) = document prin care i se recunoaşte unei persoane 

dreptul asupra unei invenţii. 

- Licenţa = dreptul obţinut de o persoană de a utiliza o invenţie. 

- Know-how-urile = cunoştinţe tehnice şi procedee tehnologice care nu fac obiectul 

unui brevet de invenţie, dar care aparţin persoanelor care le-au creat şi care pot fi 

comercializate.   

- Marca de fabricaţie, de servicii sau de comerţ = este un simbol sau un semn 

distinctiv folosit de un agent economic pentru a-şi deosebi produsele, lucrările şi serviciile 

sale de altele cu caracteristici asemănătoare. 

                                                           
8 HG nr.2139/30.11.2004, M.O.nr.46/13.01.2005 
9 Pântea I.P., Ghe.Bodea: Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele Europene, Ediţia a III a 

Ed.Intelcredo, Deva, 2008, pag. 40 
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Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea şi utilizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, 

mărcilor comerciale şi altor drepturi şi active similare se amortizează pe perioada contractului 

sau pe durata de utilizare.  

- Fondul comercial = suma suplimentară achitată în cazul achiziţionării unei firme sau 

unor bunuri imobile pentru marca de fabricaţie a firmei, reputaţie, vad comercial, clientelă, 

legături comerciale etc. Fondul comercial se determină ca diferenţă între costul de achiziţie şi 

valoarea justă la data tranzacției, a părții din activele nete achiziționate de către entitate. 

Fondul comercial se amortizează de regulă, într-o perioadă de maximum 5 ani, sau pe o 

perioadă mai mare, dar fără a depăşi durata de utilizare economică a activului respectiv, lucru 

care trebuie menţionat în notele explicative aferente bilanţului contabil. 

- Alte imobilizări necorporale (programe informatice) = elemente ale muncii 

intelectuale stocate pe diferite suporturi tehnice (hard-diskuri, CD-uri, diskete, USB-uri, etc). 

Aceste programe informatice se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către 

entitatea care le deține. 

 

2.2.2. Conturile utilizate 

Conturile care reflectă existenţa, mişcarea şi amortizarea imobilizărilor necorporale 

sunt cuprinse în grupele 20 “Imobilizări necorporale”, 280”Amortizări privind 

imobilizările”.  

Conturile din grupa 20”Imobilizări necorporale” se structurează asfel: 

- 201 “Cheltuieli de constituire” 

- 203 “Cheltuieli de dezvoltare” 

- 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active 

similare” 

- 207 “Fond comercial” 

- 208 “Alte imobilizări necorporale” 

Toate aceste conturi, după conţinutul economic sunt conturi de imobilizări 

necorporale, iar după funcţia contabilă sunt conturi de activ, care ţin evidenţa cheltuielilor de 

constituire, a cheltuielilor de dezvoltare a societăţii, a concesiunilor, brevetelor, licenţelor, 

mărcilor comerciale şi altor drepturi şi valori similare achiziţionate, a fondului comercial, a 

programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale existe în unitate la un moment dat.  

În debitul conturilor se înregistrează: cheltuieli de constituire datorate, lucrări şi 

proiecte de cercetare executate de către terţi, concesiuni, brevete, licenţe, fond comercial etc., 

programe informatice, achiziţionate (404, 512, 531), lucrări şi proiecte de cercetare realizate 
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în regie proprie, precum şi programe informatice realizate în regie proprie (233, 721), 

imobilizări necorporale primite cu titlu gratuit (475), concesiuni preluate (167), imobilizări 

necorporale aduse ca şi aport la capital (456), etc. 

În creditul conturilor se înregistrează: cheltuieli de constituire, cheltuieli de 

dezvoltare, concesiuni, brevete, licente, etc., fond comercial, programe informatice amortizate 

şi scoase din evidenţă (280X), partea neamortizată a imobilizărilor necorporale scoase din 

evidenţa sau cedate (6583), concesiuni restituite (167), imobilizări necorporale aduse ca şi 

aport la capital şi retrase (456), valoarea imobilizărilor necorporale aduse ca şi aport la 

capitalul altor societăţi (261, 263, 265), etc. 

Soldul debitor al conturilor din grupa 20 “Imobilizări necorporale” reprezintă valoarea 

imobilizărilor necorporale existente în patrimoniul unităţii la un moment dat.   

 

Conturile din grupa 280 “Amortizări privind imobilizările necorporale” se 

structurează astfel: 

- 2801 “Amortizarea cheltuielilor de constituire” 

- 2803 “Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” 

- 2805 “Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 

drepturilor şi activelor similare” 

- 2807 “Amortizarea fondului comercial” 

- 2808 “Amortizarea altor imobilizări necorporale” 

Toate aceste conturi, după conţinutul economic sunt conturi rectificative ale valorii 

imobilizărilor necorporale, iar după funcţia contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa 

amortizării imobilizărilor necorporale. 

În creditul conturilor se înregistrează amortizarea imobilizărilor necorporale (6811) 

În debitul conturilor se înregistrează amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale 

scoase din activ (201, 203, 205, 207, 208). 

Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea amortizată a imobilizărilor 

necorporale existente în patrimoniul unităţii la un moment dat. 

 

2.3.  Contabilitatea imobilizărilor corporale 

2.3.1. Noţiuni generale și structură 

Imobilzările corporale sunt reprezentate de valori materiale sau active fixe tangibile, 

cuprinzând bunuri materiale de folosinţă îndelungată în activitatea unei unităţi economice, 

care îndeplinesc următoarele caracteristici: 
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1. sunt utilizate în producţia de bunuri, în prestarea de servicii, în activităţi 

administrative sau sunt închiriate terţilor; 

2. au durata normală de utilizare mai mare de 1 an 

După structură, imobilizările corporale cuprind:  

 terenuri şi amenajări de terenuri,  

 construcţii,  

 instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 

 mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi alte active corporale (conform OMFP nr.1898/2013, piesele de schimb 

importate, precum și echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări 

corporale atunci când o unitate preconizează că le va utilize pe parcursul unei 

perioade mai mari de 1 an) 

Potrivit tradiţiei contabile româneşti, imobilizările corporale, cu excepţia terenurilor şi 

amenajărilor de teren, formau o subgrupă distinctă, numită “mijloace fixe”. Conform OMFP 

nr.306/2002, noţiunea de “mijloace fixe” a fost înlocuită cu cea de imobilizări corporale.  Aici 

se includ doar acele elemente care îndeplinesc cumulativ două condiţii:  

1) valoare de intrare mai mare decât minima prevăzută de lege, care poate fi 

actualizată anual, în funcţie de indicele de inflaţie comunicat de CNS; în prezent este de 2500 

lei10 

2) durata de funcţionare mai mare de 1 an.  

Dacă una dintre condiţii nu este îndeplinită, acele elemente se încadrează la categoria 

materialelor de natura obiectelor de inventar, care aparţin activelor circulante.   

 

2.3.2. Amortizarea imobilizărilor corporale 

Imobilizările corporale ca urmare a utilizării lor, îşi pierd treptat o parte din valoarea 

lor de întrebuinţare depreciindu-se. Această depreciere fizică şi valorică se numeşte uzură. 

Expresia valorică a uzurii care se include în mod eşalonat în cheltuieli se numeşte 

amortizare. Prin aceasta se recuperează treptat costul de achiziţie sau costul de producţie al 

imobilizărilor corporale amortizabile.  

Din categoria imobilizărilor corporale terenurile sunt cele care nu se amortizează, 

precum şi lacurile, bălţile, care nu sunt rezultatul unor investiţii.    

                                                           
10 H.G.nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicat in MO nr.313 din 30.05.2013 
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Potrivit art.18 al Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale 

şi necorporale, agenţii economici amortizează mijloacele fixe folosind unul dintre următoarele 

regimuri de amortizare:  

1. Amortizarea liniară – se realizează prin includerea în cheltuielile de exploatare a 

unor sume fixe stabilite proporţional cu numărul de ani de utilizare a imobilizărilor corporale. 

Ea se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a 

imobilizărilor corporale. În cazul construcţiilor, amortizarea anuală se va stabili numai în 

regim liniar (HG. 909/1997).  

2. Amortizarea degresivă – constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu 

unul dintre coeficienţi, în funcţie de durata de utilizare a imobilizărilor corporale, astfel: 

-1,5, dacă durata normală de utilizare este cuprinsă între 2 şi 5 ani; 

- 2, dacă durata normală de utilizare este cuprinsă între 5 şi 10 ani; 

- 2,5, dacă durata normală de utilizare este mai mare de 10 ani. 

Astfel se determină cota de amortizare degresivă. Se merge cu cota de amortizare degresivă 

până în momentul în care amortizarea degresivă este mai mică sau egală cu amortizarea 

anuală calculată prin raportul dintre valoarea rămasă de amortizat şi numărul de ani de 

utilizare rămaşi. Începând cu acel an se trece la amortizarea liniară, care se determină prin 

raportarea valorii rămase de amortizat la numărul de ani de utilizare rămaşi.  

3. Amortizarea accelerată – constă în includerea în primul an de funcţionare, în 

cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a 

imobilizărilor corporale respective. Amortizările anuale pentru exerciţiile următoare sunt 

calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de 

ani de utilizare rămaşi.     

Utilizarea regimului de amortizare liniară şi degresivă se aprobă de Consiliul de 

Administraţie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, 

iar utilizarea regimului de amortizare accelerată se aprobă de Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice şi Controlului Financiar de Stat, la propunerea Consiliului de Administraţie al 

agentului economic, pe baza unei documentaţii de fundamentare. 

Amortizarea degresivă şi accelerată au avantajul că atenuează influenţa uzurii morale, 

datorită faptului că prin aceste metode se recuperează într-un interval de timp mai scurt o 

parte mai mare din valoarea de intrare a imobilizărilor corporale. Aceste două regimuri de 

amortizare produc şi un avantaj fiscal, prin amânarea la plată a impozitului pe profit, 

corespunzător creşterii cheltuielilor privind amortizarea în primii ani de utilizare a 

imobilizărilor corporale. 
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2.3.3. Conturi utilizate 

Conturile care reflectă existenţa, mişcarea şi amortizarea imobilizărilor corporale sunt 

cuprinse în grupele: 21 “Imobilizări corporale” şi 28 “Amortizări privind imobilizările”. 

Conturile din grupa 21”Imobilizări corporale” se structurează asfel: 

- 211“Terenuri şi amenajări de terenuri” 

- 212 “Construcţii” 

- 213 “Instalaţii termice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” 

- 214“Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane 

şi materiale şi alte active corporale” 

- 215 ”Investiții imobiliare” 

- 217”Active biologice productive” 

Toate aceste conturi, după conţinutul economic sunt conturi de imobilizări corporale, 

iar după funcţia contabilă sunt conturi de activ, care ţin evidenţa terenurilor şi amenajărilor de 

terenuri, a construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, a animalelor de 

reproducţie şi muncă, a plantaţiilor, a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 

protecţie şi a altor active corporale existente în unitate la un moment dat.  

În debitul conturilor se înregistrează: valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor 

tehnice, echipamentelor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, 

aparaturii birotice, etc. achiziţionate sau executate de către terţi (404, 512, 531), executate în 

regie proprie (231, 722), imobilizări corporale primite cu titlu gratuit (475), aduse ca şi aport 

la capital (456), primite în regim de leasing financiar (167), valoarea creşterii rezultate din 

reevaluare (105), etc. 

În creditul conturilor se înregistrează: valoarea amortizată a imobilizărilor corporale 

scoase din evidenţă (281X), partea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţa 

sau cedate (6583), valoarea imobilizărilor corporale aduse ca şi aport la capital şi retrase 

(456), imobilizări corporale cedate în regim de leasing financiar (2678), distruse de calamităţi 

naturale (671), valoarea descreşterii rezultate din reevaluare (105), etc. 

Soldul debitor al conturilor din grupa 21 “Imobilizări corporale” reprezintă valoarea 

imobilizărilor corporale existente în patrimoniul unităţii la un moment dat.   

 

Conturile din grupa 281 “Amortizări privind imobilizările corporale” se 

structurează astfel: 

- 2811 “Amortizarea amenajărilor de terenuri” 
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- 2812 “Amortizarea construcţiilor” 

- 2813 “Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor” 

- 2814 “Amortizarea altor imobilizări corporale” 

- 2815 ”Amortizarea investițiilor imobiliare” 

- 2817 ”Amortizarea activelor biologice productive” 

Toate aceste conturi, după conţinutul economic sunt conturi rectificative ale valorii 

imobilizărilor corporale, iar după funcţia contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa 

amortizării imobilizărilor corporale. 

În creditul conturilor se înregistrează amortizarea imobilizărilor corporale (6811), 

amortizarea investiţiilor efectuate de către chiriaşi la imobilizările corporale închiriate şi 

restituite proprietarilor (212, 213, 214). 

În debitul conturilor se înregistrează amortizarea aferentă imobilizărilor corporale 

scoase din activ şi valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite 

cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (2112, 212, 213, 214). 

Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea amortizată a imobilizărilor corporale 

existente în patrimoniul unităţii la un moment dat. 

 

2.4. Contabilitatea imobilizărilor financiare 

2.4.1. Noţiuni generale și structură 

Imobilizările financiare sunt investiţii financiare în acţiuni şi obligaţiuni, în 

împrumuturi şi garanţii acordate altor unităţi. Acestea sunt generatoare de venituri financiare 

sub formă de dividende, dobânzi şi alte câştiguri. Imobilizările financiare alături de terenuri, 

nu se amortizează, deoarece nu suferă deprecieri ireversibile, iar în cazul unor deprecieri 

temporale reversibile se constituie ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare. 

Conform OMFP nr.1802/2014, în categoria imobilizărilor financiare sunt cuprinse: 

 - Acţiuni deţinute la entităţi afiliate = drepturi sub forma de acţiuni sau alte titluri 

achiziţionate de la altă unitate economică în scopul obţinerii unor venituri financiare sub 

formă de dividende sau în scopul influenţării deciziilor luate de conducerea unităţii de la care 

au fost achiziţionate. Entitatea care deţine controlul asupra unei alte entităţi se numeşte 

societate-mamă, iar cealaltă se numeşte societate fiică. Societatea-mamă împreună cu 

societățile fiice formeaza un grup de entităţi. Se consideră că există control asupra unităţii de 

la care am achiziţionat titluri de valoare atunci când deţin peste 50% din drepturile de vot în 

conducerea filialei. 
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- Acțiuni deținute la entități asociate = drepturi sub forma de acțiuni sau alte titluri de 

valoare deținute în capitalul unor entități asociate (entitate asociată = o entitate în care o alta 

are un interes de participare și ale cărei politici de exploatare și financiare fac obiectul unei 

influențe semnificative, exercitate de cealaltă entitate). Se consideră că o entitate exercită o 

influență semnificativă asupra altei entități, dacă deține cel puțin 20% din numărul de acțiuni. 

Existența unei entități asociate, presupune îndeplinirea cumulativă a doua condiții: deținerea 

unui interes de participare în cealaltă entitate și exercitarea unei influențe semnificative asupra 

politicilor de exploatare și financiare ale acesteia. Dacă aceste titluri de participare strategice, 

sunt deţinute untr-un procent mai mic de 10% sunt considerate interese minoritare.  

- Acțiuni deținute la entități controlate în comun - drepturi sub forma de acțiuni sau 

alte titluri de valoare deținute în capitalul unor entități controlate în comun ”controlul comun 

reprezintă controlul partajat asupra unei entități, convenit prin contract, care există numai 

atunci cand deciziile legate de activitățile relevante necesită consimțământul unanim al 

părților care dețin controlul comun” (OMFP nr.1802/2014, pct.523, alin(3)) 

- Titluri puse în echivalenţă = apar în cazul consolidării conturilor. Potrivit metodei 

punerii în echivalenţă, valoarea de achiziţie a acţiunilor deţinute de o entitate în capitalul altei 

societăţi este înlocuită cu valoarea capitalurilor proprii ale emitentului ce revine entităţii 

deţinătoare.  

- Certificate verzi amânate = este un titlu care atestă producerea din surse regenerabile 

de energie a unei cantități de energie electrică. Aceste certificate se emit lunar producătorilor 

de energie pentru cantitatea de energie produsă din surse regenerabile și livrată furnizorilor 

sau consumatorilor finali. Acest certificat se poate tranzacționa pe o piață organizată distinct 

de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă (OMFP 2067/2013). Certificatele 

verzi amânate temporar pană la acordarea acestora se vor contabiliza la categoria 

imobilizărilor financiare. 

- Creanţe imobilizate reprezintă drepturi ale entității asupra filialelor sau unităților din 

cadrul grupului, care decurg din acordarea unor imprumuturi pe termen lung acestora. Ele 

sunt reprezentate de: 

- sume de încasat de la entități affiliate și creanțe față de entitățile associate sau/și 

contolate în comun = sume împrumutate unităţilor de la care s-au cumpărat titluri 

de participare sau interese de participare, sub formă de ajutoare financiare. 

- împrumuturi acordate pe termen lung = sume acordate altor unităţi patrimoniale 

(terţe persoane) pe baza unor contracte de împrumut, în schimbul cărora se percepe 

o dobândă. 
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- alte creanţe imobilizate = garanţii, depozite bancare, cauţiuni depuse de unitate la 

terţi. 

- dobânzi aferente creanţelor imobilizate 

Imobilizările financiare se evaluează la costul de achiziţie, iar în bilanţ sunt prezentate 

la valoarea contabilă mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.   

 

2.4.2. Conturi utilizate 

Conturile care reflectă existenţa şi mişcarea imobilizărilor financiare sunt cuprinse în 

grupele 26 “Imobilizări financiare” şi 296 “Ajustări pentru pierderea de valoare a 

imobilizărilor financiare”. 

Conturile din grupa 26”Imobilizări financiare” se structurează asfel: 

- 261“Acţiuni deţinute la entităţi afiliate” 

- 262 ”Acțiuni deținute la entități asociate” 

- 263 ”Acțiuni deținute la entități controlate in comun” 

- 264 “Titluri puse în echivalenţă”11 

- 265 “Alte titluri imobilizate” 

- 266 ”Certificate verzi amânate” 

- 267 “Creanţe imobilizate” 

- 269 “Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” 

Conturile 261”Acţiuni deţinute la entităţi afiliate”, 262 ”Acțiuni deținute la 

entități associate”, 263 ” Acțiuni deținute la entități controlate in comun” şi 265 “Alte 

titluri imobilizate”, după conţinutul economic sunt conturi de imobilizări financiare, iar după 

funcţia contabilă sunt conturi de activ, care ţin evidenţa titlurilor de participare deţinute la 

filiale din cadrul grupului, a titlurilor sub formă de interese de participare, precum şi a altor 

titluri de valoare deţinută pe o perioadă mai îndelungată în vederea realizării de venituri 

financiare.  

În debitul conturilor 261, 262, 263, 265 se înregistrează: valoarea titlurilor de 

participare, a intereselor de participare şi a altor titluri imobilizate dobândite prin achiziţie 

(269, 512, 531), aduse ca şi aport la capital (205, 208, 211, 212, 213, 214), diferenţa în plus 

dintre valoarea de aport şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul 

participării în natură la capitalul altor entităţi (1068), valoarea titlurilor primite ca urmare a 

majorării capitalului social al entităţilor la care deţin titluri de participare sau interese de 

participare, prin încorporarea beneficiilor (7611, 7613), etc. 
                                                           
11 IAS 27 „Situaţiile financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale” 
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În creditul conturilor 261, 262, 263, 265 se înregistrează: valoarea contabilă a 

titlurilor vândute (6641), diferenţa dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase şi valoarea 

neamortizată a activelor aportate (1068), etc. 

Soldul debitor al conturilor 261, 262, 263, 265 reprezintă valoarea acţiunilor deţinute 

la entităţi afiliate, valoarea titlurilor sub formă de interese de participare deţinute, precum şi a 

altor titluri imobilizate existente. 

Conturile din grupa 267 “Creanţe imobilizate” se structurează astfel: 

- 2671 “Sume de încasat de la entități afiliate” 

- 2672 “Dobânda aferente sumelor de încasat de la entităţi affiliate” 

- 2673 “Creanţe față de entități asociate și entități controlate în comun” 

- 2674 “Dobânda aferentă creanţelor față de entități asociate și entități 

controlate în comun” 

- 2675 “Împrumuturi acordate pe termen lung” 

- 2676 “Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung” 

- 2677”Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor effectuate de terți” 

- 2678 “Alte creanţe imobilizate” 

- 2679 “Dobânda aferentă altor creanţe imobilizate” 

Aceste conturi, după conţinutul economic sunt conturi de imobilizări financiare, iar 

după funcţia contabilă sunt conturi de activ, care ţin evidenţa creanţelor legate de participaţii, 

a împrumutrilor acordate pe termen lung, precum şi a altor creanţe imobilizate cum ar fi: 

depozite, garanţii, dobânzi, etc. 

În debitul conturilor se înregistrează: valoarea ajutoarelor financiare şi a 

împrumuturilor acordate pe termen lung (269, 512, 531), dobânzi aferente creanţelor 

imobilizate (763, 766), valoarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente pentru 

bunurile cedate în regim de leasing financiar (211, 212, 213, 214, 472), diferenţe favorabile 

de curs valutar aferente împrumuturilor acordate în valută (765), valoarea garanţiilor depuse 

la terţi (411), etc. 

În creditul conturilor se înregistrează: valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor 

aferente încasate (512, 531), valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (663), valoarea 

ratelor facturate de locator în cazul leasingului financiar (411), diferenţe nefavorabile de curs 

valutar aferente împrumuturilor acordate în valută (665), etc. 

Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea creanţelor imobilizate existente în 

unitate la un moment dat. 
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Conturile din grupa 269 “Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” se 

structurează astfel: 

- 2691 “Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţi affiliate” 

- 2692 “Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate” 

- 2693 “Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități controlate 

în comun” 

- 2695 “Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare” 

După conţinutul economic contul 269” Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări 

financiare” este un cont rectificativ de imobilizări financiare, iar după funcţia contabilă este 

cont de pasiv, care ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării 

imobilizărilor financiare. 

În creditul contului se înregistrează: sumele datorate pentru achiziţionarea 

imobilizărilor financiare (261, 263, 265), diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente 

împrumuturilor şi datoriilor în valută (665). 

În debitul contului se înregistrează: sumele plătite pentru imobilizări financiare (512, 

531), diferenţe favorabile de curs valutar aferente împrumuturilor şi datoriilor în valută 

constatate la încheierea exerciţiului financiar şi la rambursarea împrumuturilor şi datoriilor 

(765). 

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare 

achiziţionate. 

Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare se 

realizează cu ajutorul conturilor din grupa 296 “Ajustări pentru pierderea de valoare a 

imobilizărilor financiare”, din care fac parte următoarele conturi sintetice de gradul II: 

- 2961 “Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi 

afiliate” 

- 2962 “Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilr deținute de entități 

asociate și entități controlate în comun” 

- 2963 “Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate” 

- 2964“Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de incasat de la 

entităţile afiliate” 

- 2965 “Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor fata de entități 

asociate și entități controlate în comun” 

- 2966 “Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe 

termen lung” 
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- 2968 “Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate” 

Aceste conturi, după conţinutul economic sunt conturi rectificative ale valorii de 

înregistrare a imobilizărilor financiare, iar după funcţia contabilă sunt conturi de pasiv, care 

ţin evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare. 

În creditul conturilor se înregistrează: sumele reprezentând constituirea sau 

suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (6863). 

În debitul conturilor se înregistrează: sumele reprezentând anularea sau diminuarea 

ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (7863). 

Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare 

a imobilizărilor financiare la o anumită dată. 

Mărimea acestor ajustări se stabileşte prin diferenţa dintre valoarea de intrare (mai 

mare) şi valoarea actuală (mai mică), stabilită la inventariere. 

 

2.5. Contabilitatea imobilizărilor în curs de execuţie 

Procesul investiţional concretizat în achiziţionări şi realizări în antrepriză sau în regie 

proprie de noi imobilizări, generează declaje în timp între momentul efectuării cheltuielilor şi 

momentul recepţiei, respectiv punerii în funcţiune a imobilizărilor realizate în cadrul acestui 

proces. Astfel de cheltuieli sunt calificate din punct de vedere contabil “imobilizari in curs”, 

indiferent de modul de realizare a imobilizarilor. 

a) prin achizitionare directa de la furnizorii de imobilizari 

b) prin lucrari de constructii-montaj executate in antrepriza 

c) prin eforturi proprii, in regie 

2.5.1. Imobilizările corporale în curs de execuţie 

Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţii neterminate efectuate în 

regie proprie sau în antrepriză, care se evaluează la costul de producţie, respectiv la costul de 

achiziţie, reprezentând preţul de deviz al investiţiei. 

Contul 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” 

Acest cont, după conţinutul economic este cont de imobilizări corporale, iar după 

funcţia contabilă este cont de activ, care ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de 

execuţie. 

În debitul contului se înregistrează: valoarea imobilizărilor corporale în curs de 

execuţie facturate de către terţi (404), executate în regie proprie (722), aduse ca şi aport la 

capital (456). 
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În creditul contului se înregistrează: valoarea imobilizărilor corporale în curs de 

execuţie finalizate şi recepţionate (212, 213, 214), cedate (6583), aduse ca şi aport la capital şi 

retrase (456), distruse de calamităţi naturale (671). 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de 

execuţie existente în patrimoniu la un moment dat. 

Nota: în mod identic se lucrează și cu contul 235”Investiții imobiliare în curs de execuție” 

 

2.6. Aplicatii propuse pentru rezolvare 

 

Problema 1 

O societate achiziţionează un program informatic cu preţul de 1750 lei, TVA 19% şi 

un utilaj cu preţul de 3,000 lei (inclusiv TVA), achitate cu ordin de plată. Programul 

informatic se amortizează în trei ani, după care se scoate din evidenţă, iar utilajul se 

amortizează în 5 ani şi se vinde la începutul anului 4 la preţul de 1000 lei. Tot atunci se 

casează un utilaj complet amortizat a cărui valoare de intrare este de 1,500 lei, recuperându-se 

materiale şi piese de schimb în valoare de 500 lei, care ulterior se vând la preţul de 750 lei 

+Tva, factura incasandu-se in numerar. 

 

Problema 2 

Se vinde un utilaj tehnologic a cărui valoare contabilă este de 40,000 lei, amortizarea 

înregistrată până în momentul vânzării este de 38,000 lei, preţul de vânzare 30,000 lei 

(inclusiv TVA); se scoate din funcţiune un mijloc de transport complet amortizat la valoarea 

contabilă de 8,000 lei şi se înregistrează amortizarea pe luna în curs a următoarelor active 

patrimoniale: amortizarea programului informatic: 250 lei, amortizarea construcţiilor: 1,500 

lei, amortizarea instalaţiilor tehnologice: 500 lei, amortizarea mijloacelor de transport: 2,000 

lei. 

 

Problema 3 

 Pentru construirea unui depozit societatea încheie un contract cu un antreprenor. La 

sfârşitul primei luni, constructorul facturează lucrările de investiţii la valoarea de 60,000 lei. 

În luna a doua a se finalizează lucrările de investiţii şi se facturează restul lucrărilor în valoare 

de 40,000 lei. Achitarea facturii se face cu ordin de plată. Datorită unor calamităţi naturale 

depozitul este scos din evidenţă începând cu anul 6 de funcţionare. Durata de utilizare a 

depozitului este de 10 ani. 
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Problema 4 

Se achiziţionează un utilaj de la o firmă din străinătate. Preţul din factura furnizorului 

este de 10,000 euro, cursul euro din declaraţia vamală fiind de 4,3 lei / euro, taxa vamală 

20%, comisionul vamal 1%, TVA 19%. Transportul intern facturat de o întreprindere de 

transport este de 500 lei, TVA 19%. Achitarea facturii furnizorului străin se face în luna 

ianuarie a anului următor la cursul de 4,5 lei / euro, iar la sfârşitul anului anterior cursul euro 

era de 4,4 lei/euro. 

 

Problema 5 

Se înfiinţează o plantaţie de pomi din efortul propriu al beneficiarului. În primul an se 

fac unele cheltuieli cu plantaţia: material de plantat 20,000 lei, cheltuieli cu serviciile 

efectuate de terţi 4,000 lei, cheltuieli cu salariile 10,000 lei, CAS 25%%, CASS 10%, 

cheltuieli cu amortizarea utilajelor 1,500 lei. În anul al doilea cheltuielile înregistrate cu 

plantaţia au fost de 27,000 lei, iar în anul al treilea de 30,000 lei. Care este costul efectiv al 

plantaţiei? 

 

Problema 6 

Se închiriază o clădire cu valoarea contabilă de 6,000 lei, cu o chirie lunară de 300 lei.  

Chiriaşul execută lucrări de modernizare a clădirii, pentru care efectuează unele cheltuieli, 

care se amortizează pe o perioadă de 1 an, când expiră contractul de închiriere:  

- cheltuieli cu materiale consumabile: 2,500 lei 

- cheltuieli cu energia electrică facturată de furnizor, care se achită ulterior în 

numerar: 500 lei + TVA 

- cheltuieli cu factura de telefon: 80 lei + TVA 

a) înregistrează operaţiile contabile atât în contabilitatea chiriaşului cât şi al 

proprietarului 

b) Ce se întâmplă în cazul în care la expirarea contractului mai rămâne de amortizat o 

parte din investiţie în valoare de 1,000 lei? 

 

Problema 7 

Se achiziţionează un teren cu preţul de 25,000 lei, TVA 19%, care se achită cu ordin 

de plată. La sfârşitul primului an se constată că valoarea terenului este de 26,000 lei, iar la 
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sfârşitul anului al doilea valoarea terenului este de 24,000 lei. Ulterior terenul se vinde la 

preţul de 27,000 lei, factura încasându-se ulterior prin disponibilul de la bancă. 

Problema 8 

Se casează un utilaj a cărui valoare de intrare este de 5,000 lei, iar amortizarea 

cumulată de 4,500 lei. Cheltuielile cu casarea se concretizează în materiale consumabile în 

valoare de 500 lei şi salarii în sumă de 1,500 lei. Materialele rezultate în urma casării sunt 

evaluate la 2,500 lei. Partea nerecuperată pe seama amortizării se include în mod eşalonat în 

cheltuieli pentru o perioadă de 5 luni. 

Problema 9 

Se primeşte în contul bancar suma de 3,240 lei reprezentând o subvenţie pentru 

achiziţionarea unui calculator. După achiziţionarea calculatorului cu suma de 3,240 lei + 

TVA, factura se achită cu ordin de plată. Calculatorul are durata de utilizare de 3 ani, perioadă 

în care se amortizează liniar. După expirarea duratei de utilizare se vinde cu suma de 1,500 lei 

+ TVA, factura încasându-se în numerar.   

Problema 10 

Se achiziţionează 500 de acţiuni cu preţul de 2 lei / acţiune, în scopul obţinerii de 

dividende anuale. Se achită prin bancă contravaloarea a 400 de acţiuni, restul urmând a se 

achita prin aceiaşi modalitate. Comisionul achitat în numerar unităţii care a făcut tranzacţia 

este de 1% + TVA. La sfârşitul anului se constată că valoarea acţiunilor a scăzut la 1,7 lei / 

bucată, iar la sfârşitul anului următor aceasta creşte la 1,8 lei / bucată, când se vând în 

numerar 100 de acţiuni. 

Problema 11 

Folosind datele Problemei 13 Cap.I, referitoare la situaţia iniţială a patrimoniului, se vor 

face în continuare următoarele operaţii economico-financiare: 

1. Societatea mai înregistrează cheltuieli de constituire plătite în numerar în valoare de 50 

lei, achiziţionează un program informatic în valoare de 700 lei + TVA 19% şi o instalaţie 

necesară producţiei în valoare de 2,500 lei + TVA 19%, achitate prin bancă. 

2. Se recepţionează un proiect efectuat în cadrul unităţii, evaluat la cost de producţie de 

3,200 lei şi se vinde un mijloc de transport cu suma de 3,000 lei şi TVA 19%, a cărui 

valoare de intrare este de 5700 lei, iar amortizarea înregistrată până la data vânzării este de 

5000 lei. 

3. Societatea achiziţionează acţiuni cu scopul de a-şi asigura controlul asupra societăţii 

emitente, în valoare de 2,000 lei, şi îşi majorează capitalul social cu 1,000 lei constând în 
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titluri de participare aduse ca aport de unul dintre acţionari. Acest acţionar face şi o 

donaţie societăţii constând într-un computer evaluat la 1,300 lei. 

4. Societatea acordă un împrumut pe o perioadă de 1 an unei alte societăţi la care deţine 

titluri de participare, în valoare de 10,000 lei cu o dobândă de 20%. La scadenţă se 

plăteşte dobânda în totalitate, iar din împrumut se rambursează doar 90%. 

5. Se hotărăşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea hârtiei care are valoare contabilă 

de 14,000 lei. În acest scop se cumpără componente de 3,000 lei + TVA, care se 

încorporeză în echipamentul supus modernizării. Durata normală de utilizare a maşinii 

este de 10 ani, iar durata rămasă, de 4 ani. Amortizarea investiţiei se face pe durata 

rămasă.               

6. Se achiziţionează un teren lângă o şosea modernizată pentru construirea unui han turistic. 

Preţul efectiv al terenului este de 30,000 lei + Tva, la care se adaugă suma de 5,000 lei + 

TVA pentru vad comercial. Plata facturii se face prin virament bancar. Ulterior se renunţă 

la proiect, iar terenul se vinde cu suma de 35,000 lei + Tva, factura încasându-se cu ordin 

de plată. 

7. Societatea virează prin bancă o garanţie la Distrigaz în sumă de 1,000 lei. Ulterior, se 

restituie în numerar o parte din garanţie în sumă de 400 lei.  

8. Se constituie un depozit bancar pe 2 ani în valoare de 15,000 euro, la cursul de 4,5 lei / 

euro. Dobânda calculată şi încasată în lei la sfârşitul fiecărui an este de 20% pe an. La 

sfârşitul anului întâi cursul era de 4,58 lei / euro, iar la sfârşitul anului doi de 4,75 lei / 

euro.  

9. Se achiziţionează o clădire situată lângă un drum naţional în vederea deschiderii unui 

restaurant. Valoarea totală a facturii achitate prin bancă este de 55,000 lei + TVA, din care 

40,000 lei reprezintă valoarea propriu-zisă a clădirii, iar restul fond comercial. Datorită 

unor lucrări de modernizare şoseaua este închisă pentru traficul auto o perioadă de timp. 

După 10 ani clădirea se vinde cu preţul de 70,000 lei + TVA, încasarea facturii făcându-se 

prin bancă. Amortizarea cumulată în momentul vânzării era de 5,500 lei. 

10. Se achiziţionează 500 de acţiuni cu preţul de 3 lei / bucată în scopul obţinerii de dividende 

anuale. Plata se face cu ordin de plată. La sfârşitul anului se constată că a scăzut cursul 

acestor acţiuni la 2,7 lei / bucată. La sfârşitul anului următor cursul era de 2,5 lei / bucată. 

Tot la sfârşitul anului doi se vând în numerar 100 de acţiuni.        
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Capitolul III  

 

CONTABILITATEA STOCURILOR 

  

3. 1. Noțiuni generale și structură 

Stocurile = reprezintă ansamblul de bunuri şi servicii din cadrul unei unităţi 

patrimoniale care sunt destinate a se consuma la prima utilizare, sunt vândute după 

prelucrarea lor în procesul de producţie sau pot fi vândute în starea în care au fost 

achiziţionate. Cu alte cuvinte, stocurile sunt bunuri şi servicii care se transformă în lichidităţi 

într-o perioadă mai mică de un an, motiv pentru care sunt incluse la categoria activelor 

circulante. 

Stocurile pot fi de două feluri: stocuri de circulaţie şi stocuri de producţie.  

Din categoria stocurilor de circulaţie fac parte:  

- materiile prime sunt substanţa de bază a produselor finite 

- materiale consumabile sunt bunuri care participă sau ajută la procesul de producţie, 

fără a se regăsi, de regulă în produsul finit (materiale auxiliare, combustibili, 

materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje 

etc.)  

- materiale de natura obiectelor de inventar sunt bunurile care nu îndeplinesc 

condiţiile de valoare şi / sau durată pentru a fi incluse în categoria imobilizărilor 

corporale 

- mărfuri sunt stocuri cumpărate în vederea vânzării acestora în aceiaşi stare, fără a 

suferi nici un fel de altă modificare 

Din categoria stocurilor de producţie fac parte:  

- produsele (semifabricate, produse finite, produse reziduale) 

- produse în curs de execuţie (produsele care nu au trecut prin toate fazele 

procesului de producţie reprezentând produse neterminate din punct de vederea al 

unei anumite faze de producţie) 

- ambalaje sunt stocuri utilizate pentru păstrarea şi transportul bunurilor 

- animale şi păsări (animale tinere la îngrăşat, animale de producţie (lână, lapte, 

blană, ouă etc.) şi coloniile de albine) 
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Structura stocurilor se modifică în funcţie de etapele în care acestea se găsesc în cadrul 

ciclului de exploatare, care diferă în funcţie de domeniul de activitate al unităţii respective. 

Astfel, dacă unitatea este o unitate de producţie, stocurile vor efectua următorii paşi:  

1. materii prime şi materiale 

2. producţie neterminată 

3. semifabricate 

4. produse finite şi produse reziduale 

Dacă unitatea este o unitatea din domeniul comerţului ciclul de exploatare constă în: 

1. achiziţionarea de mărfuri 

2. vânzarea mărfurilor în starea în care au fost achiziţionate 

 

3. 2. Evaluarea stocurilor 

Potrivit reglementărilor contabile în vigoare, evaluarea stocurilor se face în câteva 

momente: la intrarea bunurilor în patrimoniu, la ieşirea bunurilor din patrimoniu, la 

inventariere şi la închiderea exerciţiului financiar (sau la data întocmirii bilanţului contabil) 

 

3.2.1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu12 

La intrarea în patrimoniu bunurile sunt evaluate şi înregistrate în contabilitate în 

funcţie de modul lor de dobândire, astfel: 

- stocurile achiziţionate (materii prime, materiale, mărfuri, ambalaje etc.) sunt 

evaluate la costul de achiziţie care se compune din: preţul din factura furnizorului 

(fără TVA), taxe vamale, taxe de asigurare, accize, comision vamal, cheltuieli de 

transport, montare, manipulare legate direct de achiziţia de stocuri, TVA înscrisă 

în factura furnizorului (în cazul în care cumpărătorul nu este plătitor de TVA); 

- stocurile obţinute din producţie proprie (produse finite, semifabricate, etc.) se 

evaluează la costul de producţie, care se compune din: cheltuieli directe (cu materii 

prime, materiale, salariile muncitorilor direct productivi şi cota de cheltuieli 

indirecte (cu amortizarea utilajelor, cu reparaţiile, cu salariile personalului de 

conducere din secţii etc.); 

- stocurile primite cu titlu gratuit se evaluează la valoarea justă (de utilitate), care 

reprezintă preţul presupus că îl acceptă un client în cadrul unei tranzacţii 

comerciale; 

                                                           
12 Pântea I.P, Ghe. Bodea: Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele europene, Ed. 

Intelcredo, Deva, 2011 
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- stocurile aduse ca aport în natură sunt evaluate la valoarea de aport, care se 

stabileşte în urma evaluării, de către experții evaluatori 

 

3.2.2. Evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu13 

La ieşirea din patrimoniu se utilizează diverse metode de evaluare a stocurilor, dintre 

care:  

- metoda FIFO (prima intrare-prima ieşire), ceea ce înseamnă că, primele produse 

ieşite din unitate vor fi evaluate la costul de achiziţie al primelor produse intrate în 

unitate. Aplicarea acestei metode are ca efect evaluarea stocului final la cele mai 

recente preţuri fiind atribuite stocurilor ieşite preţurile cele mai vechi; 

- metoda LIFO (ultima intrare-prima ieşire), ceea ce înseamnă că primele produse 

ieşite din patrimoniu sunt evaluate la costul ultimelor articole intrate, adică stocul 

final va fi evaluat la cele mai vechi preţuri; 

- metoda costului mediu ponderat (CMP), presupune calcularea mediei ponderate a 

costurilor unui anumit element, fie periodic, fie după fiecare recepţie. În acest caz 

costul mediu ponderat va fi dat de raportul dintre valoarea stocului iniţial plus 

valoarea intrărilor şi cantitatea aferentă stocului iniţial plus cantitatea intrărilor. 

Dacă se ponderează cantităţile ieşite cu costul mediu ponderat se obţine valoarea 

bunurilor ieşite; 

- metoda identificării specifice (IS), adică evaluarea bunurilor ieşite se face la 

valoare lor de intrare; 

- metoda preţului standard sau a preţului prestabilit (PS), este stabilit pe baza 

preţurilor medii ale bunurilor respective. În acest caz pot exista diferenţe de preţ 

între preţurile prestabilite şi cele efective (de achiziţie sau de producţie), diferenţe 

care se vor înregistra în conturi distincte de diferenţe de preţ. Diferenţele de preţ se 

vor repartiza apoi asupra valorii bunurilor ieşite cu ajutorul unui coeficient K, care 

se calculează ca raport între soldul iniţial al diferenţelor de preţ plus diferenţele de 

preţ cumulate aferente intrărilor de produse şi soldul iniţial al stocurilor la preţ 

standard plus valoarea cumulată la preţ standard a stocurilor intrate. Coeficientul 

astfel obţinut se ponderează cu valoarea bunurilor ieşite la preţ standard, 

obţinându-se diferenţele de preţ aferente bunurilor ieşite.     

   

                                                           
13 Pântea I.P, Ghe. Bodea: Contabilitatea financiară actualizată cu Standardele europene, Ed. Intelcredo, Deva, 

2005 
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3.2.3. Evaluarea stocurilor la inventariere şi la încheierea exerciţiului financiar 

La inventarierea patrimoniului şi la sfârşitul exerciţiului financiar stocurile se 

evaluează la valoarea actuală denumită şi valoare de inventar, valoare care se stabileşte în 

funcţie de utilitatea bunului respectiv, starea lui, preţul pieţei. 

Cu această ocazie se stabilesc diferenţe valorice în plus sau în minus între valoarea de 

inventar şi valoarea contabilă a bunurilor inventariate, precum şi diferenţe cantitative în plus 

sau în minus între situaţia faptică stabilită la inventariere şi cea scriptică din contabilitate. 

Problema aceasta se soluţionează diferit în cazul elementelor de pasiv şi a celor de activ. 

La închiderea exerciţiului financiar, în bilanţ, stocurile trebuie să fie înregistrate la 

valoarea cea mai mică între valoarea contabilă şi valoarea de inventar. Pentru diferenţa dintre 

valoarea contabilă (mai mare) şi valoarea de inventar (mai mică) se constituie un provizion 

pentru deprecierea stocurilor.   

 

3. 3. Organizarea contabilităţii stocurilor  

Contabilitatea stocurilor se poate organiza prin mai multe metode de evidenţă: 

 

3.3.1. Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor14 

Se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric. Ea se poate organiza prin una din 

următoarele metode: 

a) Metoda operativ-contabilă (pe solduri) – presupune parcurgerea următoarelor 

etape: 

1. Evidenţa cantitativă a bunurilor la locul de depozitare, iar în cadrul acestuia pe 

categorii de stocuri, cu ajutorul fişelor de magazie. Fişele de magazie se întocmesc 

zilnic de către magazioner, pe baza documentelor de intrare (facturi, note de 

recepţie, avize, etc.) şi a documentelor de ieşire (bonuri de consum, bonuri de 

transfer-restituire, etc.) 

2. Preluarea documentelor de intrare-ieşire în contabilitate. La cel mult o săptămână 

după înregistrarea lor în fişele de magazie, documentele de intrare şi ieşire se 

preiau de contabilitate şi se efectuează controlul înregistrărilor din fişele de 

magazie. Preluarea documentelor se face pe baza “Borderoului de predare a 

documentelor”. 

                                                           
14 Pântea I.P, Ghe. Bodea: Contabilitatea financiară actualizată la Standardele internaționale, Ed. Intelcredo, 

Deva, 2005 
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3. Întocmirea Registrului stocurilor la sfârşitul perioadei, în care se înscriu: 

cantităţile de stocuri preluate din fişele de magazie, valorile stocurilor (produsul 

dintre cantitate şi preţul de facturare), totalul valorilor pe pagini, pe grupe, 

subgrupe, magazii, conturi sintetice. Valorile stabilite în Registrul stocurilor se 

compară cu situaţia din conturile sintetice, care se întocmesc de către contabilitate. 

4. La contabilitate se foloseşte “Fişa centralizatoare a mişcărilor valorice pe grupe 

de bunuri”, pentru a depista mai uşor unele erori apărute. 

 

b) Metoda cantitativ-valorică (pe fişe de cont analitic) – presupune parcurgerea 

următoarelor etape: 

1. Înregistrarea cantitativă a intrărilor şi ieşirilor de stocuri în “Fişele de magazie” 

2. Preluarea documentelor de intrare şi ieşire de către contabilitate pe baza 

“Borderoului de predare a documentelor” 

3. Înregistrarea documentelor în “ Fişele de cont analitice pentru valori materiale” 

4. Verificarea concordanţei înregistrărilor din fişele de magazie cu cele din fişele de 

cont analitice pentru valori materiale 

5. Verificarea concordanţei înregistrărilor din fişele de cont analitice cu situaţia din 

fişele de cont sintetice cu ajutorul “ Balanţei de verificare analitice” 

 

c) Metoda global valorică  

Această metodă constă în ţinerea numai a evidenţei valorice atât la nivelul gestiunii 

(cu ajutorul “Raportului de gestiune”), cât şi în contabilitate  (cu ajutorul “Fişelor de 

cont pentru operaţii diverse”). Periodic se face controlul concordanţei dintre evidenţa 

operativă cu cea din contabilitate. Această metodă se foloseşte mai ales în cazul 

mărfurilor şi utilajelor aflate în unităţi de desfacere a mărfurilor cu amănuntul. 

 

3.3.2. Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor15 

a) Metoda inventarului permanent – potrivit acestei metode în contabilitate se 

înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, lucru care permite stabilirea şi 

cunoaşterea în orice moment a mărimii stocurilor, atât cantitativ cât şi valoric.   

b) Metoda inventarului intermitent – presupune doar stabilirea ieşirilor şi 

înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul 

                                                           
15 Pântea I.P, Ghe.Bodea: Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele Europene, Ediția a III a, 

Ed. Intelcredo, Deva, 2008 
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perioadei. În acest caz conturile de stocuri se debitează la sfârşitul perioadei cu 

soldurile determinate la inventariere şi se creditează la începutul perioadei 

următoare prin includerea în cheltuieli a soldurilor constatate la sfârşitul perioadei 

anterioare. Intrările de stocuri din cursul perioadei se înregistrează direct în 

conturile de cheltuieli conform premisei că aceste stocuri sunt destinate 

consumului sau vânzării şi nu păstrării lor în depozit. Ieşirile de stocuri se 

determină prin calcul extracontabil, conform relaţiei: Si + I – Sf = E.  

Dezavantajul acestei metode constă în faptul că lipsesc unele informaţii detaliate 

cu privire la stocurile aflate în patrimoniu la un moment dat. 

 

3.4.Conturi utilizate 

Pentru înregistrarea în contabilitate a stocurilor, a fost destinată clasa a 3 a de conturi 

”Conturi de stocuri și producție în curs de execuție”, care cuprinde următoarele grupe de 

conturi, conform planului actual de conturi: 

- 30 ”Materii prime și materiale” 

- 32 ”Stocuri în curs de aprovizionare” 

- 33 ”Producția în curs de execuție” 

- 34 ”Produse” 

- 35 ”Stocuri aflate la terți” 

- 36 ”Animale” 

- 37 ”Mărfuri” 

- 38 ”Ambalaje” 

- 39 ” Ajustări pentru deprecierea stocurilor și a producției în curs de execuție” 

În contabilitate se lucrează cu trei mari categorii de stocuri: stocuri achiziționate în 

scopul utilizării lor în procesul de producție (materii prime, materiale consumabile), stocuri 

obținute din producție proprie (produse finite, semifabricate, produse reziduale, produse în 

curs de execuție), stocuri aprovizionate în scopul revânzării (mărfuri). 

 

3.4.1. Stocuri achiziționate pentru utilizarea în procesul de producție (materii prime 

și materiale) 

 

 Fluxul tehnologic în acest caz este: 

Aprovizionare                  Stocare                   Consum  
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Pentru înregistrarea în contabilitate a materiilor prime și materialelor se utilizează 

grupa 30”Stocuri de materii prime și materiale”, care cuprinde următoarele conturi: 

301”Materii prime”, 302”Materiale consumabile”, 303”Materiale de natura obiectelor de 

inventar”, 308”Diferențe de preț la materii prime și materiale”. 

a) În cazul utilizării inventarului permanent 

Conturile 301”Materii prime”, 302”Materiale consumabile”, respectiv 

303”Materiale de natura obiectelor de inventar”, după conținutul economic sunt conturi de 

active circulante, iar după funcția contabilă sunt conturi de activ, care țin evidența stocurilor 

de materii prime, materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar. 

Conturile se debitează cu:  

            -Valoarea materiilor prime, a materialelor consumabile și a materialelor de natura 

obiectelor de inventar intrate în unitate pe diverse căi (achiziție cu plata ulterioară, 401), 

achiziție cu plata pe loc, prin disponibilul de la bancă sau în numerar (5121, 5311), aport la 

capital (456), primite prin donație (7582), plus la inventar de materii prime și materiale (60X), 

aduse de la terți (351) 

Conturile se creditează cu: 

            -Valoarea materiilor prime, a materialelor consumabile și a celor de natura obiectelor 

de inventar, scoase din evidență prin consum ( 60X) sau alte destinații (6582 – donate, 60X – 

lipsă la inventar, 671 – distruse de calamități naturale, 351 – aduse de la terți, 456 – aduse ca 

și aport la capital și retrase, etc.) 

Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea materiilor prime, a materialelor 

consumabile, precum și a materialelor de natura obiectelor de inventar, existente pe stoc. 

Notă: dacă evidența bunurilor se ține la preț standard, se va utiliza și contul 308 

”Diferențe de preț la materii prime și materiale” 

Contul 308”Diferențe de preț la materii prime și materiale” se utilizează în cazul în 

care unitatea ține evidența produselor la preț standard (prestabilit), și reprezintă diferența 

dintre costul de achiziție al produselor și prețul standard sau prestabilit al acestora, diferență 

care poate fi nefavorabilă (cu plus, sau ”în negru”) atunci cand costul de achiziție este mai 

mare decât prețul standard, sau favorabilă (cu minus, sau ”în roșu”), atunci când costul de 

achiziție este mai mic decât prețul standard.  

După conținutul economic este cont de regularizare, iar după funcția contabilă este 

cont bifuncțional, care ține evidența diferentelor de preț aferente materiilor prime, 

materialelor consumabile și a celor de natura obiectelor de inventar, care apar atunci cand 

evidența stocurilor se ține la preț standard (prestabilit).  
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În debitul contului se înregistrează diferențele de preț aferente bunurilor întrate în 

unitate (401, 5121, 5311) 

În creditul contului se înregistrează diferențele de preț aferente bunurilor date în 

consum, scoase din evidența (60X, 6582, 671) 

Soldul contului (debitor sau creditor) reprezintă diferențe de preț favorabile sau 

nefavorabile aferente bunurilor existente pe stoc, dacă evidența acestora se ține la preț 

standard sau prestabilit.  

 

3.4.2. Stocuri de bunuri obținute din producție proprie (produse în curs de execuție, 

semifabricate, produse finite, produse reziduale,) 

 

 Fluxul tehnologic în acest caz este: 

        Producție               Stocare               Vânzare              Destocare (scoatere din evidență) 

 

 

1. Contabilitatea producției în curs de execuție (grupa 33) 

Noțiuni teoretice 

Producția în curs de execuție sau producția neterminată este reprezentată de produsele 

care n-au parcurs toate fazele procesului tehnologic, ocupând o poziție intermediară fie între 

materie primă și semifabricat, fie între semifabricat și produs finit. Determinarea producției 

neterminate la sfârșitul lunii se face prin doua metode: 

a. Metoda contabilă = cea care utilizează datele din evidența operativă și contabilă, pe 

baza căreia producția neterminată se calculează conform relației: 

 Pn = Pn la începutul lunii + Ch totale ale lunii – ch aferente producției terminate 

b. Metoda directă = constă în inventarierea faptică a producției neterminate de la 

fiecare loc de muncă  

Producția neterminată se evaluează la cost efectiv de producție 

 

Conturi utilizate 

Contabilitatea producției în curs de execuție se realizează cu ajutorul grupei 33 

“Producția în curs de execuție”, care se detaliază în următoarele conturi sintetice:: 

331”Produse în curs de execuție’ și 332”Lucrări și servicii în curs de execuție”. 
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După conținutul economic aceste conturi sunt conturi de active circulante materiale, 

iar după funcția contabilă sunt conturi de activ, care țin evidența producției în curs de execuție 

existente la sfârșitul perioadei.  

În debitul conturilor de înregistrează: valoarea la cost de producție a produselor, 

lucrărilor și serviciilor în curs de execuție existente la sfârșitul perioadei ( 711) 

În creditul conturilor se înregistrează: scăderea din gestiune a produselor, lucrărilor și 

serviciilor în curs de execuție la începutul lunii următoare (711) 

Soldul debitor reprezintă valoarea la cost de producție a produselor în curs de execuție 

existente la sfârșitul perioadei. 

 

1. Contabilitatea produselor (grupa 34) 

Notiuni generale 

Produsele fac parte din categoria stocurilor, fiind reprezentate de următoarele elemente: 

Semifabricate = produse ale căror proces tehnologic a fost încheiat într-o secție sau 

fază de fabricație și care trec în continuare pentru prelucrare în altă secție sau fază de 

fabricație sau se livrează terților în starea respectivă (ex.: aluatul în industria de panificație, 

blatul de pizza) 

Produse finite = bunuri care au parcurs toate fazele procesului tehnologic, întrunesc 

condițiile de calitate și sunt predate pe baza de acte în magazie pentru a fi oferite spre 

vânzare; (pâinea și produsele derivate, în industria de panificație, laptele și produsele derivate, 

în industria lactatelor, faina la moară, mobila în industria lemnului, etc.) 

Produse reziduale = rebuturile, materialele recuperabile, deșeurile, etc. (acele bunuri 

care se obțin concomitent cu produsele finite fără a avea drept scop obținerea lor) 

 

Conturi utilizate:  

a) În cazul utilizării inventarului permanent 

Conturile care țin evidența produselor sunt cele din grupa 34 și anume: 

341”Semifabricate”, 345”Produse finite” și 346”Produse reziduale”. După conținutul 

economic acestea sunt conturi de active circulante materiale, iar după funcția contabilă sunt 

conturi de activ, care țin evidența existenței și mișcării produselor.  

În debitul conturilor se înregistrează: 

- costul de producție al produselor obținute din producție proprie (711), plusuri de 

produse constatate la inventariere (711), valoarea produselor aduse de la terți (354) 

În creditul conturilor se înregistrează: 
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-costul de producție al produselor ieșite din unitate, pe următoarele căi: vândute și 

scoase din evidență (711), donate (6582), pierderi din calamități naturale (671), transferate la 

magazia proprie de desfacere (371), lipsuri de produse constatate la inventariere (711), trimise 

la terți (354), acordate salariaților cu plata în natura (421), folosite pentru protocol (623), etc. 

Soldul debitor reprezintă valoarea la cost de producție a produselor existente în stoc. 

 

Precizare: Funcționarea contului 348 “Diferențe de prêț la produse” este asemănătoare cu 

cea a conturilor de diferențe de prêț aferente materiilor prime și materialelor.  

După conținutul economic este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a 

produselor, iar după funcția contabilă este cont bifuncțional care ține evidența diferențelor de 

prêt nefavorabile (în plus) sau favorabile (în minus) dintre costul de producție și prețul 

standard al produselor. 

 În debitul contului se înregistrează: 

-diferențele de prêț nefavorabile (în negru) sau favorabile (în roșu) aferente produselor 

intrate în gestiune din producție proprie (348 = 711) 

 În creditul contului se înregistrează: 

-diferențele de prêț nefavorabile (în negru) sau favorabile (în roșu) aferente produselor 

ieșite din gestiune (711 = 348) 

 Soldul debitor sau creditor al contului reprezintă diferențele de prêț nefavorabile sau 

favorabile aferente produselor aflate în gestiune. 

 

3.4.3. Stocuri de bunuri achiziționate în scopul revânzării (mărfuri) 

 

 Fluxul tehnologic în acest caz este: 

Aprovizionare                  Stocare                     Vânzare                Destocare 

 

 

Contabilitatea mărfurilor (grupa 37) 

 

1.1. Noțiuni generale 

Mărfurile sunt bunuri achiziționate din afara unității pentru a fi vândute în aceiași 

stare, fără o altă prelucrare suplimentară asupra lor. 

Pe traseul producător-consumator mărfurile parcurg două stadii și anume: 

- Circulația cu ridicata a mărfurilor = care constă în achiziționarea de mărfuri în 

cantități mari de la producători sau de la alți furnizori, în scopul revânzării acestora 
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către alte unități comerciale, îndeosebi celor de vânzare cu amănuntul. Acestea se 

mai numesc și unități en-gross. 

- Circulația cu amănuntul a mărfurilor = care constă în vânzarea mărfurilor 

consumatorilor individuali, precum și altor unități, pentru consumul propriu. 

Acestea se mai numesc și unități en-detail. 

Diferența dintre prețul de vânzare al mărfurilor și costul de achiziție al acestora este 

denumit adaos comercial sau rabat comercial. Cu toate că exprimă aceași realitate, între cele 

două noțiuni există, totuși, deosebiri în ceea ce privește modul de calcul și momentul în care 

se face calculul.  

Astfel, adaosul comercial se determină în momentul achiziționării mărfurilor, prin 

aplicarea cotei de adaos comercial asupra costului de achiziție. 

Rabatul comercial se stabilește în momentul scoaterii din gestiune a mărfurilor 

vândute, prin aplicarea cotei de rabat asupra prețului de vânzare al mărfurilor. 

Transformarea cotei de adaos în cotă de rabat se realizează aplicând procedeul sutei 

majorate, astfel: Cr (%) = (Ca * 100)/ (Ca + 100)  

 

1.2.  Evaluarea mărfurilor 

1.2.1. Evaluarea mărfurilor la unitățile comerciale cu ridicata 

Unitățile comerciale de desfacere a mărfurilor cu ridicata pot evalua mărfurile la una 

din următoarele prețuri de înregistrare: 

- Costul de achiziție efectiv = care cuprinde, pe lângă prețul de cumpărare, și alte 

cheltuieli cum ar fi: cheltuieli de transport, taxe vamale, comisioane, prime de asigurare, etc. 

În acest caz, ieșirile de mărfuri din patrimoniu se evaluează folosind una din următoarele 

metode: CMP, FIFO, LIFO; 

- Prețul standard = se determină pentru fiecare sortiment de marfă, pe baza prețurilor 

medii din perioada anterioară. În acest caz, trebuie evidențiate distinct diferențele de prêț 

dintre costul efectiv de achizitie și prețul standard. La sfârșitul fiecărei perioade este necesar 

să se repartizeze diferențele de prêț atât asupra ieșirilor, cât și asupra stocului final de mărfuri, 

pe baza unui coeficient de repartizare. 

- Prețul de vânzare cu ridicata (en gross) = este format din costul de achiziție plus un 

adaos comercial care se stabilește în funcție de nivelul prețurilor de pe piață la sortimentul 

respectiv de mărfuri (PVR = CA + Ac). 
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1.2.2. Evaluarea mărfurilor la unitățile comerciale cu amănuntul  

  La unitățile comerciale de desfacere a mărfurilor cu amănuntul (en detail) se 

recomandă evidența mărfurilor la prețul cu amănuntul, care se poate utiliza în două variante: 

- Prețul cu amănuntul = format din costul de achiziție plus adaos comercial plus TVA. 

Adaosul comercial este suma destinată să acopere cheltuielile comerciantului (cheltuielile de 

circulație) și să asigure obținerea unui profit. PVA = CA + Ac + TVA 

- detailiștii neplătitori de TVA, utilizează prețul de vânzare cu amănuntul, compus din 

cost de achiziție (în care se include și TVA din factura de achiziție), plus adaosul comercial. 

PVA = Ca (inclusiv Tva) + Ac 

 

Exemplu : 

a. Evaluarea mărfurilor la intrarea lor în unitate (dacă evidența lor se ține la pret 

de vânzare cu amanuntul)  

O întreprindere care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor cu 

amănuntul, achiziționează mărfuri conform facturii de cumpărare, din care se extrag 

următoarele date: 

-valoarea la prêț de cumpărare fără TVA : 1000 lei 

-TVA 190 lei 

-totalul facturii : 1190 lei 

-cota de adaos comercial utilizată este de 20% din costul de achiziție 

 

Varianta I: unitatea nu este plătitoare de TVA 

Calculul prețului cu amănuntul: Pa = Cost de achizitie (Ca) + Adaos commercial (Ac) 

Costul de achiziție = totalul facturii: ......lei 

Adaos commercial = costul de achiziție * cota de adaos = .......* 20% = ....... lei 

Prețul cu amănuntul = ……..+ …… = ………. lei 

 

Varianta II: unitatea este plătitoare de TVA 

Calculul prețului cu amănuntul cu TVA: Pa = Ca + Ac + TVA neexigibilă 

Costul de achiziție: valoarea la prêț de cumpărare fără TVA = 1000 lei 

Adaosul comercial: Ca * Ac = 1000 * 20% = 200 lei 

TVA neexigibilă: (Ca + Ac) * 19% = (1000 + 200) * 19% = ……. lei 

Prețul cu amănuntul cu TVA: 1000 + 200 + ……. = …….. lei 
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b. Evaluarea ieșirilor de mărfuri  

Pentru evaluarea mărfurilor ieșite din unitate se parcurg următoarele etape : 

1. determinarea cotei medii de rabat: 

 -varianta a: dacă unitatea practică cote de adaos diferite pentru diferite sortimente de 

mărfuri, se folosește procedeul cotei medii de rabat (K): 

 K = Si + Rc 378/ Si + Rd 371 (exclusiv TVA neexigibilă) * 100  

-varianta b: dacă unitatea practică o cotă unică de adaos comercial (Ca), cota de rabat 

(Cr) se calculează folosind procedeul sutei majorate: 

 Cr = (Ca * 100)/(Ca + 100) = (20 *100) / (20 + 100)    

2. Calcularea rabatului commercial aferent marfurilor vandute: RCC = rulaj 

creditor al contului 707 *K 

-rulaj curent al contului 707 (valoarea mărfurilor vândute în perioada curentă și 

evaluate la Pva cu Tva) * K = (adaos comercial) 

3. Determinarea cheltuielilor privind mărfurile vândute în perioada curentă; 

-Cm = Rulaj creditor al contulul 707 – RC (Ac)  

 

1.3       Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a mărfurilor se realizează cu ajutorul grupei 37 “Mărfuri”, 

care cuprinde conturile sintetice de gradul I: 371 “mărfuri” și 378”Diferențe de prêț la 

mărfuri” 

 

a) În cazul utilizării inventarului permanent: 

Contul 371”Mărfuri” – după conținutul economic este cont de active circulante 

materiale, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența existenței și mișcării 

mărfurilor. 

În debitul contului se înregistrează:  

- valoarea mărfurilor achiziționate (401, 408, 542, 5311, 5121), adaosul comercial 

aferent mărfurilor achiziționate (378), TVA neexigibilă aferentă mărfurilor achiziționate 

(4428), valoarea mărfurilor constatate plus la inventariere (607), valoarea materialelor și 

produselor transferate la mărfuri (30x, 34x), valoarea mărfurilor primite cu titlu gratuit 

(7582), valoarea mărfurilor aduse ca aport la capital (456), valoarea mărfurilor aduse de la 

terți (357) etc. 

În creditul contului se înregistrează: 

- valoarea mărfurilor vândute sau constatate lipsă la inventariere (607), valoarea 
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mărfurilor donate (6582) sau distruse de calamități naturale (671), adaosul comercial aferent 

mărfurilor vândute, donate, distruse sau constatate lipsă la inventariere (378), Tva neexigibilă 

aferentă mărfurilor vândute, distruse, donate sau constatate lipsă la inventariere (4428), 

valoarea mărfurilor trimise la terți (357),etc. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea stocului de mărfuri existent în 

patrimoniu, evaluat la prêț de înregistrare. 

 

Contul 378 “Diferențe de prêț la mărfuri”- după conținutul economic este cont 

rectificativ al valorii de înregistrare a mărfurilor, iar după funcția contabilă este cont 

bifuncțional, care ține evidența adaosului comercial aferent mărfurilor existente în gestiunea 

unității.  

În creditul contului se înregistrează: adaosul comercial aferent mărfurilor intrate în 

gestiune sau constatate plus la inventariere (371) 

În debitul contului se înregistrează: adaosul comercial aferent mărfurilor vândute, 

donate, constatate lipsă la inventariere, distruse de calamități naturale (371) 

Soldul debitor sau creditor al contului reprezinta adaosul comercial aferent marfurilor 

aflate în stoc la un moment dat. 

 

3.4.4. Alte categorii de stocuri 

1. Contabilitatea stocurilor aflate la terți (grupa 35) 

Sunt considerate stocuri aflate la terți acele bunuri care se află în una din următoarele 

situații: sunt achitate și lăsate în custodia furnizorilor, sunt date spre prelucrare la terți, sunt 

predate terților pentru vânzarea în consignații, trimise pentru depozitare temporară la terți.  

Conturile utilizate: 

Contabilitatea stocurilor aflate temporar la terți se realizează cu ajutorul grupei 

35”Stocuri aflate la terți”, care se detaliază în conturi sintetice de gradul I, conform planului 

general de conturi (vezi planul de conturi) 

După conținutul economic, aceste conturi sunt conturi de active circulante materiale, 

iar după funcția contabilă sunt conturi de activ, care țin evidența existenței și mișcării 

stocurilor aflate la terți. 

În debitul conturilor se înregistrează: 

 -valoarea materiilor prime, a materialelor, produselor finite, animalelor, mărfurilor și 

ambalajelor aflate la terți (301, 302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381, 401) 

În creditul conturilor se înregistrează: 
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 -valoarea materiilor prime, materialelor, etc,, intrate în gestiune (301, 302…..) 

 -scăderea din gestiune a activelor circulante materiale aflate la terți și constatate lipsă 

la inventar (601, 602….) sau distruse de calamitati naturale (671) 

Soldul debitor reprezintă valoarea activelor circulante materiale aflate la terți. 

 

          2.Contabilitatea animalelor (Grupa 36) 

In grupa activelor circulante materiale se includ următoarele categorii de animale: 

- animale tinere de orice fel, care urmează a fi trecute ulterior la categoria 

imobilizărilor corporale ca animale de muncă şi pentru reproducţie; 

- animale la îngraşat destinate sacrificării sau vânzării; 

- animale pentru producţie  

- coloniile de albine 

Intrarea în unitate a animalelor se poate face prin achiziţie de la terţi sau din producţie 

proprie, iar ieşirea animalelor din unitate se poate face prin vânzarea de animale vii, ca 

produse finite, sau prin vânzarea de produse animaliere, prin sacrificare. Evaluarea animalelor 

se poate face la cost de producţie, cost de achiziţie sau preţ standard, iar creşterile în greutate 

pot fi evaluate la cost de producţie sau preţ standard. 

 

Conturi utilizate  

Contabilitatea sintetică a animalelor se realizează cu ajutorul grupei 36 “Animale”, 

care cuprinde următoarele conturi sintetice de gradul I: 361 “Animale şi păsări”, 368 

“Diferenţe de preţ la animale şi păsări”. 

Contul 361 “Animale şi păsări”, după conţinutul economic este cont de active 

circulante materiale, iar după funcţia contabilă este cont de activ, care ţine evidenţa 

animalelor existente în unitate la un moment dat. 

În debitul contului se înregistrează: -costul de producţie al animalelor obţinute din 

producţie proprie, sporurile în greutate şi plusurile constatate la inventar (711); valoarea 

animalelor achiziţionate de la terţi (401, 408, 542, 531); valoarea animalelor aduse de la terţi 

(356); valoarea animalelor primite cu titlu gratuit (7582); valoarea animalelor aduse ca si 

aport la capital (456), valoarea animalelor primite de la unitate sau subunităţi (481,482),etc. 

În creditul  contului se înregistrează: valoarea animalelor vândute, sacrificate, constatate 

lipsă la inventar (371, 606, 711); valoarea animalelor donate (6582); valoarea pierderilor din 

calamităţi (671); valoarea animalelor trimise la terţi (356); valoarea animalelor aduse ca aport 

la capital şi retrase (456); etc. 
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Soldul debitor al contului reprezintă valoarea animalelor de natura stocurilor existente 

în patrimoniu. 

 

Contul 368 “Diferenţe de preţ la animale şi păsări”, după conţinutul economic este 

cont rectificativ al valorii de înregistrare a animalelor şi păsărilor, iar după funcţia contabilă 

este cont bifunctional, care ţine evidenţa diferenţelor de preţ nefavorabile (în plus) sau 

favorabile (în minus) dintre costul  de achiziţie sau de producţie şi preţul prestabilit (standard) 

al animalelor şi păsărilor de natura stocurilor. 

 În debitul contului se înregistrează: 

- diferenţele de preţ nefavorabile (în negru) sau favorabile (în roşu) aferente animalelor 

şi păsărilor intrate în unitate din producţie proprie (711), achiziţionate de la terţi sau de la 

entităţi afiliate sau legate prin interese de participare (401, 408,  542, 531, 451, 453, etc.) 

În creditul contului se înregistrează: 

- diferenţele de preţ nefavorabile (în negru) sau favorabile (în roşu) aferente animalelor 

şi păsărilor ieşite din gestiune (606, 711) 

Soldul debitor al contului reprezintă diferenţele de preţ nefavorabile (în negru) sau 

favorabile (în roşu) aferente animalelor şi păsărilor aflate în gestiunea unităţii la un moment 

dat. 

       3.Contabilitatea ambalajelor (grupa 38) 

Ambalajele sunt bunuri destinate păstrării și protejării mărfurilor pe timpul 

transportului, depozitării și desfacerii acestora. 

Ambalajele se pot clasifica după mai multe criterii:  

- după durata de utilizare: ambalaje de natura imobilizărilor; ambalaje de natura 

activelor circulante – care la rândul lor pot fi: ambalaje de natura obiectelor de inventar; 

ambalaje de transport sau de circulație; materiale de ambalat, al căror cost se suportă de către 

magazin sau de către cumpărător. 

- după modul de facturare și decontare: 

- ambalaje de transport facturate distinct, indiferent că sunt de natura imobilizărilor 

sau activelor circulante. Ele se folosesc pentru depozitarea, transportul intern al bunurilor, dar 

uneori se poate folosi și pentru livrare la terți. Aceste ambalaje se oglindesc în contabilitate, în 

conturile de imobilizări sau materiale.  

- ambalaje de transport al caror prêț este inclus în prețul mărfurilor, care după golire 

fie se restituie către furnizorul de la care s-au primit mărfurile, fie se valorifică către alți 

clienți sub formă de produse reziduale.  
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- după modul de circulație și recuperare: ambalaje care circulă și se recuperează 

prin vânzare-cumpărare, fiind facturate separat; ambalaje care circulă prin restituire; ambalaje 

care circulă la schimb, cand se înregistrează doar  mărfurile, făcându-se abstracție de ambalaje 

care circulă în regim “plin-gol” 

Conturi utilizate 

Contabilitatea ambalajelor se realizează cu ajutorul grupei 38”Ambalaje”, care 

cuprinde conturile 381”Ambalaje” și 388”Diferențe de prêț la ambalaje” 

Contul 381 “Ambalaje”, după conținutul economic este cont de active circulante 

materiale, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența existenței și mișcării 

ambalajelor. 

În debitul contului se înregistrează: valoarea ambalajelor intrate în unitate pe diferite 

căi: valoarea ambalajelor achiziționate (401, 408, 542), valoarea ambalajelor aduse ca aport la 

capital (456), valoarea ambalajelor aduse de la terți (358), valoarea ambalajelor primite cu 

titlu gratuit (7582) 

În creditul contului se înregistrează: valoarea ambalajelor ieșite din unitate pe diverse 

căi: vândute și scoase din evidență sau constatate lipsă la inventar (608), vândute ca și mărfuri 

(371), trimise la terți (358), donate (6582) sau distruse de calamități naturale (671) 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea ambalajelor existente în unitate.  

Contul 388 “Diferențe de prêț la ambalaje” – după conținutul economic este cont 

rectificativ al valorii de înregistrare a ambalajelor, iar după funcția contabilă este un cont 

bifuncțional, care ține evidența diferențelor de prêț favorabile (în minus) sau nefavorabile (în 

plus) dintre costul de achiziție și prețul standard al ambalajelor. 

În debitul contului se înregistrează: diferențele de prêt nefavorabile (in negru) sau 

favorabile (in rosu) aferente ambalajelor achiziționate (401, 408, 542) 

În creditul contului se înregistrează: diferențele de prêț nefavorabile sau favorabile 

aferente ambalajelor ieșite din gestiune (608) 

Soldul contului reprezintă diferențele de prêț nefavorabile (în negru) sau favorabile (în 

roșu) aferente ambalajelor aflate în gestiunea unității. 

 

     4.Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor (grupa 39) 

Ajustările pentru deprecierea stocurilor reprezintă corecții generate de scăderea   

conjuncturală a valorii acestora. Ajustările se constituie la nivelul diferențelor dintre valoarea 

actuală (mai mică) a stocurilor stabilite la inventariere și valoarea contabilă (mai mare) 
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Conturi utilizate 

Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor se realizează cu ajutorul grupei 

39 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor”, care cuprinde următoarele conturi sintetice de 

gradul I: (vezi plan de conturi) conturile 391-398 

După conținutul economic sunt conturi rectificative ale valorii stocurilor, iar după 

funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care țin evidența ajustărilor pentru deprecierea 

activelor circulante materiale. 

În creditul conturilor se înregistrează: sumele reprezentând constituirea sau majorarea 

ajustărilor pentru deprecierea activelor circulante materiale (6814) 

În debitul conturilor se înregistrează: sumele reprezentând anularea sau diminuarea 

ajustărilor pentru deprecierea activelor circulante materiale (7814) 

Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru 

deprecierea activelor circulante materiale. 

 

3.5. APLICAȚII PRACTICE 

3.5. Aplicatii propuse pentru rezolvare 

 

Problema 1  

O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie, cu ajutorul 

inventarului permanent, are în evidenţa contabilă următoarele date privind materiile prime: - 

stoc iniţial evaluat la cost de achiziţie: 0,8 lei/litru: 200 litri. În cursul lunii se efectuează 

următoarele operaţiuni privind materiile prime: achiziţie materii prime: 600 litri la preţul de 

facturare de 1 leu/litru + TVA, achitate prin bancă, cheltuieli de transport, 60 lei + TVA, 

achitate în numerar, consum de materii prime: 700 litri, evaluat prin metoda LIFO. 

 

Problema 2  

O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la preţ standard, cu ajutorul inventarului 

permanent, prezintă la începutul lunii următoarea situaţie a materialelor auxiliare: stoc iniţial 

de materiale, evaluat la preţ standard: 2 lei/kg: 200 kg, diferenţe de preţ aferente stocului 

iniţial: 20 lei. În cursul lunii se efectuează următoarele operaţiuni privind materialele 

auxiliare: achiziţie în numerar de materiale auxiliare conform facturii:  

a)500 de kg cu preţul de facturare de 2,1 lei/kg + TVA; 

b)500 kg cu preţul de facturare de 1,8 lei /kg  

Consum de materiale auxiliare 600 kg.  
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Problema 3  

O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie, cu ajutorul 

inventarului intermitent, efectuează în cursul lunii următoarele operaţiuni privind materiile 

prime: stoc iniţial de materii prime evaluate la cost de achiziţie de 0,9 lei / litru: 400 litri, 

achiziţie de materii prime: 600 litri la preţul de facturare de 1 leu/litru + TVA, achitate dintr-

un avans de trezorerie, cheltuieli de transport achitate în numerar: 60 lei + TVA 19%. La 

inventarierea de la sfârşitul lunii se constată un stoc de materii prime de 200 litri. Metoda de 

evaluare a ieşirilor este CMP. 

 

Problema 4 

O societate comerciala are la începutul lunii un stoc de produse finite de 200 bucăți 

inregistrate la costul efectiv de producție de 10 lei/bucată. În cursul lunii s-au mai obținut 500 

bucăți produse finite, efectuandu-se în acest scop următoarele cheltuieli:  

- cu materii prime: 3.000 lei 

- cu materiale auxiliare: 1.500 lei 

- cu colaboratorii: 600 lei 

- cu energia facturata de furnizor: 400 lei + TVA achitate prin casa. 

Se livrează 600 bucăți cu prețul de vânzare de 15 lei / bucată, creanța încâsandu-se prin bancă. 

Scoaterea din evidență a produselor livrate se face folosind metoda FIFO. 

a) Să se facă înregistrările în contabilitate folosind metoda inventarului permanent si a 

inventarului intermitent. 

b) Să se facă înregistrarile în contabilitate folosind aceleași metode în cazul în care evaluarea 

se face la preț standard de 6 lei/bucată, iar diferențele de preț aferente stocului initial sunt 

de 200 lei. 

 

Problema 5 

Se achiziționează 10 aparate de masură cu prețul de facturare de 90 lei + TVA, care se 

achită dintr-un avans de trezorerie. Cheltuielile de transport de 50 lei + TVA, se achită în 

numerar. Se dau în folosință 4 aparate, ocazie cu care se trec pe cheltuieli. După uzura lor 

completa acestea se scot din folosință și se casează rezultând materiale consumabile evaluate 

la suma de 40 lei. Înregistrează operațiile de mai sus, în trei variante:  

a) Evidența materialelor de natura obiectelor de inventar se ține la costul de achiziție 

b) Evidența materialelor de natura obiectelor de inventar se ține la preț de facturare 
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c) Evidența materialelor de natura obiectelor de inventar se ține la preț standard de 75 

lei/bucată. 

Problema 6 

O societate are la început de lună un stoc de semifabricate de 100 bucăți evaluate la 

preț standard de 8 lei / bucată, diferențele de preț aferente stocului inițial fiind de 100 lei. In 

cursul lunii unitatea a fabricat 800 bucăți de semifabricate, efectuandu-se în acest scop 

următoarele cheltuieli:  

- cu materii prime: 3.500 lei 

- cu materiale consumabile: 1.500 lei 

- cu colaboratorii: 1.100 lei 

Se livrează terților 400 bucăți de semifabricate la prețul de vânzare de 10 lei/bucata + TVA, 

factura încasându-se prin bancă. 

Problema 7 

O societate agricolă specializată în producția și îngrășarea animalelor, derulează 

următoarele operațiuni contabile: 

Efectiv inițial: 

- la preț standard: ……………………………….3.000 lei 

- diferențe de preț în plus (Ce > Ps)……………..120 lei 

Animale născute vii și sporuri în greutate în cursul perioadei: 

- la preț standard: …………………………………97.000 lei 

- diferențe de preț în minus (Ce < Ps)……………..600 lei 

Vânzări de animale: 

- preț de vânzare: ……………………………….…180.000 lei + Tva 

- preț standard ………………………………..…… 90.000 lei 

Să se facă înregistrările contabile utilizând metoda inventarului permanent  

 

Problema 8 

O unitate comercială care ține evidența stocurilor la preț standard, prezintă următoarea 

situație:  

 Sold inițial materii prime: 200 buc *2 lei/bucată 

 Soldul contului 308, debitor, în negru: 50 lei 

În cursul lunii se efectuează următoarele operații:  

 1.03.2012: achiziție în numerar de materii prime conform facturii de 500 kg, cu prețul 
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de facturare de 2.1 lei/kg + Tva, cheltuieli transport 50 lei; 

 15.03.2012: Consum de materii prime: 300 kg 

 5.04.2012: achiziție materii prime achitate dintr-un avans de trezorerie de 1.000 kg, cu 

prețul de facturare de 1.9 lei/kg 

 25.04.2012: Consum de materii prime: 500 kg 

Să se facă înregistrările contabile, și să se stabilească diferențele de preț aferente materiilor 

prime date în consum.  

Problema 9 

Pentru realizarea unei producții finite de 6.000 bucăți, o întreprindere de producție 

efectuează în cursul lunii următoarele cheltuieli de producție:  

- cheltuieli cu materiile prime:   2.500 lei 

- cheltiuieli cu materiale consumabile  1.000 lei 

- cheltuieli cu colaboratorii    1.100 lei 

- cheltuieli cu energia facturată   200 lei + Tva  

- cheltuieli cu apa consumată    300 lei + Tva  

Producția finită obținută se înregistrează la costul standard de 1.8 lei / bucata. Se livreaza 

clientilor 4000 de bucati produse finite la pretul de vanzare de 2.3 lei / bucata + Tva, 

încasarea făcându-se prin bancă. La inventarierea de la sfarșitul lunii se constata un stoc de 

produse neterminate, evaluate la cost efectiv de 600 lei. 

 În luna a 2 a se mai realizează produse finite în cantitate de 3000 bucăți, pentru care se 

efectuează următoarele cheltuieli: 

- cheltuieli cu materiile prime:   1.500 lei 

- cheltuieli cu factura de telefon   500 lei + Tva 

- cheltuieli cu energia facturată   150 lei + Tva   

- cheltuieli cu colaboratorii    500 lei 

Cheltuielile aferente producției terminate pentru luna a 2 a sunt de 2.600 lei. 

Se livrează produse finite în cantitate de 3.000 bucăți, la prețul de vânzare de 2.3 lei/bucată + 

Tva, factura încasându-se cu ordin de plată.   

 

Problema 10 

Se achizitionează mărfuri în sumă de 60.000 lei + Tva, care se revând la prețul de 

75.000 lei + Tva. Știind că evidența mărfurilor se ține la cost de achizitie, să se facă 

înregistrările contabile folosind MIP . 
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Problema 11 

Se achiziționează materii prime în cantitate de 1000 kg, înregistrate la costul de 

achiziție de 2 lei/kg + TVA, care se achită prin bancă. În cursul anului se dau în consum 400 

kg. La sfârșitul anului se constată că prețul materiilor prime respective a scăzut la 1.8 lei /kg. 

Ulterior, prețul materiilor prime urcă la 2.5 lei / kg. 

 

Problema 12 

Un angrosisit livrează clientului un lot de mărfuri la prețul de vânzare de 800 lei + 

TVA, factura încasându-se prin bancă. Anterior angrosistul a achiziționat mărfurile la costul 

de achiziție de 500 lei. Cota de adaos practicată de către client este de 30%. Furnizorul ține 

evidența mărfurilor la cost de achiziție, iar clientul la preț de vânzare cu amănuntul. Ulterior, 

clientul returnează furnizorului lotul de mărfuri. Restituirea către client a creanței încasate se 

face în numerar. Înregistrează operațiile în contabilitatea furnizorului și în cea a clientului. 

 

Problema 13 

Înregistrează o donație de mărfuri la costul de achiziție de 2.500 lei, dacă adaosul 

comercial practicat de unitate este de 20% din costul de achiziție. Înregistrarea se va face în 

trei variante: 

a) cazul unui angrosist, care ține evidența mărfurilor la cost de achiziție 

b) cazul unui angrosist care ține evidența mărfurilor la preț de vânzare 

c) cazul unui detailist care ține evidența mărfurilor la preț de vânzare cu amănuntul 

 

Problema 14 

Un detailist prezintă la începutul lunii un sold de marfă evaluat la preț de vânzare cu 

amănuntul de 5.712 lei (4.000 lei preț de facturare, 800 lei adaos comercial, 912 lei TVA 

neexigibilă). Cheltuielile de transport aferente stocului inițial sunt de 20 lei. Se achiziționează 

mărfuri la prețul de achiziție de 1.000 lei + TVA, care se achită prin bancă. Cheltuielile de 

transport aferente intrărilor de marfă sunt de 50 lei + TVA și se achită în numerar. Cota de 

adaos comercial este de 20%. Se vând în numerar mărfuri în valoare de 952 lei (inclusiv 

TVA), factura încasându-se prin bancă.   

 

Problema 15 

O unitate comercială transferă produse finite din magazia de produse finite în 

magazinul propriu de desfacere la prețul de înregistrare de 3.050 lei, cost efectiv de productie 
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2.800 lei, Tva 19%, adaos comercial 30%. Aceste mărfuri se vând apoi integral clienților, 

factura încasându-se prin disponibilul de la bancă.. 

 

Problema 16 

Folosind datele bilanțului final aferent Problemei anterioare Cap.II, referitoare la situaţia 

actuala a patrimoniului, se vor face în continuare următoarele operaţii economico-financiare: 

1. Societatea prezintă la începutul lunii un stoc de produse finite, a căror evidență se ține la 

cost standard, costul efectiv de producție al stocului inițial fiind de 550 lei. În cursul lunii 

se obțin produse finite evaluate la cost standard de 2.000 lei. Ulterior se vând clienților 

produse finite evaluate la cost standard de 2.200 lei, prețul de vânzare al produselor finite 

fiind de 2.400 lei. 

2. La sfârșitul lunii se calculează costul efectiv al produselor obținute, care este de 2.100 lei, 

apoi se determină diferențele de preț aferente produselor obținute și se repartizează 

diferențele de preț aferente ieșirilor de produse finite din patrimoniu. 

3. La inventarierea de la sfârșitul lunii se constată un stoc de produse finite lipsă la inventar, 

evaluat la cost standard de 100 lei și a căror cost efectiv de producție este de 150 lei. Din 

acestea, 70 se impută gestionarului la prețul actual de 80 lei și TVA 19%, bani care se 

rețin din salariul gestionarului. 

4. Societatea achiziționează mărfuri în valoare de 3.500 lei + Tva 19%, care urmează a fi 

plătite prin virament bancar. Evaluarea se face la preț de vânzare cu ridicata. Ulterior, 

50% din mărfurile achiziționate se vând la prețul de 2.500 lei + Tva 19%, factura 

încasându-se prin bancă. 

5. Materiile prime din stoc se dau în consum și se obțin produse finite, cost de producție 750 

lei. La inventarierea stocului de materii prime se constată un plus la inventar în sumă de 

100 lei. 

6. Se obțin semifabricate evaluate la costul efectiv de producție de 800 lei. Ulterior, se 

eliberează pentru prelucrare în alte secții semifabricate în valoare de 600 lei.  

7. Din procesul de producție rezultă materiale recuperabile (deșeuri, rebuturi) evaluate la 

suma de 250 lei, care ulterior se vând cu prețul de 300 lei + TVA, factura încasându-se în 

numerar. 

8. Se achiziționează de la furnizori animale pentru îngrășat la costul de achiziție de 1500 lei 

+ TVA, care se achită cu ordin de plata. Creșterea lunară în greutate se înregistrează la 

costul de producție de 750 lei. După 6 luni se vând ca animale vii cu prețul de vânzare de 

5.000 lei + TVA, factura încasându-se prin bancă. 
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9. Unitatea ține evidența mărfurilor la preț de vânzare (preț de facturare + adaos comercial)  

În cursul perioadei unitatea recepționează un lot de mărfuri la prețul de facturare de 2.000 

lei + TVA 19%, mărfurile achitându-se cu ordin de plată. Se vând în numerar mărfuri la 

prețul de vânzare de 1.600 lei. Să se facă înregistrările contabile în cazul în care unitatea 

folosește metoda inventarului permanent și cea a inventarului intermitent. 

10. Unitatea care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor cu ridicata importă 

mărfuri la prețul extern de 2.500 euro, la cursul de 4.4 lei/euro. Taxele vamale sunt de 

10%, iar comisionul vamal de 1% din prețul extern al mărfurilor. Taxele vamale, 

comisionul și TVA se achită prin virament bancar, în lei, iar mărfurile se achită prin bancă 

la cursul de 4.5 lei / euro. 

11. Se achizitionează materii prime la prețul de 600 lei + TVA, ambalate în lăzi, care se 

facturează distinct, în valoare de 50 lei + Tva, factura achitându-se dintr-un avans de 

trezorerie. Ulterior, ambalajele se casează rezultând produse reziduale evaluate la 30 lei, 

care se vând apoi în numerar. 

12. Se achizitionează materiale de natura obiectelor de inventar plătite în numerar, înregistrate 

la prețul de facturare de 500 lei + TVA. La sfârșitul anului se constată că prețul de piață al 

materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în depozit a scăzut la 450 lei. La 

inventarierea efectuată ulterior, se constată că prețul materialelor a scăzut în continuare la 

430 lei. În anul următor, materialele de natura obiectelor de inventar se dau în folosință. 

 

Se cere:  

- să se întocmească evidenţa cronologică şi sistematică a operaţiilor economice 

aferente aplicatiei de mai sus 

- să se stabilească bilanţul final    
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-  

Capitolul  IV 

 

CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERȚII 

 

4.1. Noțiuni teoretice și structură 

Pentru realizarea obiectului lor de activitate, agenții economici intră în diverse relații 

economico-financiare cu persoane din afara unității (fizice sau juridice), care în contabilitate 

se numesc terți (furnizori, clienți, salariați, asociați, bugetul satului, diverși creditori și 

debitori, etc.). Aceste relații se reflectă în contabilitate sub forma datoriilor și creanțelor (de 

exploatare, financiare și excepționale mai putin creditele și dobânzile), a căror durată nu 

depășește, de regulă, 1 an.  

Datoriile reprezintă surse străine sau atrase, de finanțare a activității, puse la dispoziția 

unității de terțe persoane. 

Creanțele reprezintă un drept de a încasa ceva, sau drepturi care se cuvin unor 

persoane numite creditori de a pretinde de la alte persoane denumite debitori achitarea sau 

restituirea unor bunuri sau sume de bani sau realizarea unor servicii.  

Datoriile și creanțele de exploatare se pot grupa astfel: 

- datorii și creanțe comerciale față de furnizori sau / și clienți 

- datorii și creanțe față de salariați și bugetul asigurărilor sociale de stat 

- datorii și creanțe față de bugetul statului 

- datorii și creanțe față de asociați 

- contabilitatea decontărilor în cadrul grupului și a decontărilor în cadul unității 

- datorii și creanțe față de debitori și creditori diverși 

 

4. 2. Contabilitatea datoriilor și creanțelor comerciale 

4.2.1. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii 

Orice operație comercială presupune legătura dintre două părți (doi agenți economici): 

Furnizorul = în calitate de vânzător, pune la dispoziția terțelor persoane bunuri, lucrări sau 

servicii contra cost, pe baza unor înțelegeri între părți; 

Furnizorul înregistrează în contabilitate creanțe față de clienți pentru bunurile sau serviciile 

livrate, dar și datorii pentru avansurile primite de la clienți. 

În funcție de momentul decontării cumpărările de bunuri și servicii se pot clasifica astfel: 
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- cumpărări sau achiziții cu plata imediată în numerar; 

- cumpărări sau achiziții pe credit comercial (clasic sau cambial), când decontarea se 

face ulterior 

Creditul comercial clasic = se derulează pe baza unui contract stabilit între părți cu 

decontare ulterioară, și presupune amânarea la plata acordată de către furnizor clientului; 

Creditul comercial cambial = se derulează pe baza unui efect comercial (bilet la ordin, 

cambia), în care se consemnează, printre altele suma de plată, scadența și banca la care se va 

face decontarea. 

Reducerile de preț care se pot acorda de către furnizori clienților se împart în două 

categorii: 

1. reduceri comerciale: rabat, remiza, risturn 

2. reduceri financiare: scontul  

 

Rabatul = reducerea pe care o poate acorda furnizorul pentru calitatea inferioară a bunurilor 

livrate; 

Remiza = reducerea pe care o poate acorda furnizorul pentru fidelitate, considerația față de 

client sau pentru volumul mare al unei comenzi; 

Risturnul = reducerea anuala și globală, acordată pentru depășirea unui plafon valoric annual 

al cumpărărilor. 

Scontul = reducerea financiară de care poate beneficia clientul dacă își achită datoria  înainte 

de scadență 

Diferența dintre valoarea la preț de vânzare și reducerile comerciale se numește net 

comercial, iar suma rezultată în urma deducerii scontului reprezintă netul financiar. 

Aceste reduceri trebuie convenite între părți pe bază de contract și stipulate ca și clauze 

contractuale.  

În ce privește metodologia de calcul a reducerilor, trebuie menționat faptul că 

reducerile comerciale premerg reducerilor financiare și se aplică asupra netului anterior. Se 

operează mai intâi rabaturile, apoi remizele și risturnul. Facturile care conțin reduceri 

comerciale se înregistrează în contabilitate la valoarea netă comercială. Sconturile primite de 

la furnizori se înregistrează ca venituri financiare, iar sconturile acordate, ca și cheltuieli 

financiare. Potrivit legislației în vigoare, reducerile comerciale și cele financiare, precum și 

alte reduceri de preț acordate de către furnizori clienților nu se cuprind în baza de impozitare a 

TVA-ului.  
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Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a decontărilor cu furnizorii se realizează cu ajutorul grupei 40 

“Furnizori și conturi asimilate”, care cuprinde următoarele conturi: 401 “Furnizori”, 403 

“Efecte de plătit”, 404 “Furnizori de imobilizări”, 405 “Efecte de plătit pentru furnizori 

de imobilizări”, 408 “Furnizori –facturi nesosite”, 409 “Furnizori – debitori” 

 

Contul 401 “Furnizori” și 404 ”Furnizori de imobilizări”– după conținutul 

economic sunt conturi de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila sunt conturi de 

pasiv, care țin evidența datoriilor față de furnizori pentru achizitionari de bunuri, servicii, 

imobilizări. 

În creditul conturilor se înregistrează: valoarea imobilizărilor facturate, a serviciilor 

prestate și a lucrărilor executate de terți pentru realizarea acestor imobilizări (201….234), 

obligația de plata a ratelor de leasing pe baza facturilor emise de locator (167), dobânzi 

datorate și facturate în cazul leasingului financiar (1686), valoarea stocurilor achiziționate de 

la terți, și diferențele de prêt aferente în cazul în care evidența prețurilor se ține la preț 

standard (301…308) valoarea materialelor achiziționate și incluse direct pe cheltuieli, în  

cazul utilizarii inventarului intermitent (601), valoarea materialelor nestocate achiziționate și 

consumul de energie și apă incluse direct pe cheltuieli (604, 605), valoarea lucrărilor 

executate și a serviciilor prestate de terți (611), TVA inclusă în factura furnizorului (4426), 

valoarea facturilor primite, în cazul în care au fost înregistrate anterior ca facturi nesosite 

(408), valoarea ambalaelor care circulă în regim de restituire, primite de la furnizori (409), 

diferențe nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută (665), etc. 

În debitul contului se înregistrează: plățile efectuate de către furnizori (5121, 5124, 

5311), valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (403, 405), regularizarea avansurilor 

acordate anterior furnizorilor (409, 232, 234),  valoarea ambalajelor care circulă în regim de 

restituire predate furnizorilor (409), diferențe favorabile de curs valutar aferente datoriilor în 

valută (765), reținerea impozitului pe veniturile din salarii din sumele datorate colaboratorilor 

(444), sumele nete acordate colaboratorilor (5311), sconturile primite de la furnizori (767), 

plata în natură a furnizorului (345), datorii anulate (7588), etc. 

Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate furnizorilor la un moment dat. 

 

Contul 403 “Efecte de plătit”  și contul 405 “Efecte de plătit pentru imobilizări” 

după conținutul economic sunt conturi de datorii pe termen scurt, iar după funcția contabilă 

sunt conturi de pasiv, care țin evidența obligațiilor de plată pe bază de efecte comerciale (bilet 
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la ordin, cambii, file CEC, etc) 

În creditul conturilor se înregistrează: valoarea acceptata a efectelor comerciale de 

plătit (401, 404), diferențe nefavorabile de curs valutar aferente efectelor comerciale de plătit 

(665) 

În debitul conturilor se înregistrează: plățile efectuate la scadență pe bază de efecte 

comerciale (5121), diferențe favorabile de curs valutar aferente efectelor comerciale de plătit 

(765). 

Soldul creditor al conturilor, reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit. 

 

Contul 408”Furnizori – facturi nesosite” – după conținutul economic este un cont 

de datorii pe termen scurt, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține evidența 

datoriilor privind aprovizionările de bunuri, lucrari, servicii, pentru care nu s-au primit facturi. 

În creditul contului se înregistrează: valoarea bunurilor achizitionate pentru care nu s-

au primit facturi (301…381), Tva aferentă bunurilor achizitionate pentru care nu s-au primt 

facturi (4428), valoarea lucrarilor executate si a serviciilor prestate de catre furnizori (604, 

605, 611, 628), diferențe nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută (665) 

În debitul contului se înregistrează: valoarea facturilor sosite (401), diferențe 

favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută (765) 

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor și pentru care nu s-

au primit facturi.  

 

            Contul 409 “Furnizori debitori” – dupa conținutul economic este cont de creanțe 

comerciale, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența avansurilor 

acordate furnizorilor de stocuri, lucrari și servicii, precum și a ambalajelor care circulă în 

regim de restituire. 

În debitul contului se înregistrează: avansuri achitate furnizorilor (5121, 5311), 

valoarea  ambalajelor care circulă în regim de restituire primite de la furnizori (401), diferențe 

favorabile de curs valutar aferente avansurilor acordate în valută (765) 

În creditul contului se înregistrează: regularizarea avansurilor cu ocazia plăților, 

precum și ambalajele restituite furnizorilor (401), valoarea ambalajelor care circulă în regim 

de restituire, reținute (381), diferențe nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în 

valută (665) 

Soldul debitor al contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor de stocuri, lucrări și 

servicii, precum și valoarea ambalajelor care circulă în regim de restituire. 
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Notă: În categoria ambalajelor care circulă în regim de restituire intră: ambalaje pt băuturi, 

acele ambalaje pentru care proprietarul acestora este furnizorul. Aceste ambalaje furnizorul nu 

le facturează clientului (ele circulă pe bază de aviz de însoțire) și nu se supun TVA, clientul 

fiind obligat să le restituie. Pentru ambalajele nerestituite de către client, furnizorul va întocmi 

ulterior o factură, în care va înregistra și TVA aferentă ambalajelor nerestituite.  

 

4.2.2. Contabilitatea decontărilor cu clienții 

Clientul = în calitate de cumpărător, achiziționează contra cost bunuri sau servicii 

Clientul înregistrează în contabilitate datoriile față de furnizori pentru bunurile sau 

serviciile achiziționate, dar și drepturi de a încasa (creanțe) pentru avansurile acordate 

furnizorilor. 

Ca și în cazul cumpărărilor și vânzările de bunuri și servicii se clasifică in:  

- vânzări cu decontare imediată în numerar; 

- vânzări cu decontare ulterioară (pe credit comercial clasic sau cambial) 

Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a decontărilor cu clienții se realizează cu ajutorul grupei 41 

“Clienți și conturi asimilate”, și care cuprinde următoarele conturi:  4111 ”Clienti” , 4118 

”Clienți incerți”, 413 “Efecte de primit de la clienți”, 418 “Clienți –facturi de întocmit”, 

419 “Clienți creditori”. 

Contul 4111 Clienți” – după conținutul economic este cont de creanțe comerciale, iar 

după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența creanțelor față de clienți pentru 

vânzări de bunuri, lucrări și servicii. 

În debitul contului se înregistrează: valoarea la prêț de vânzare a bunurilor livrate, 

lucrărilor executate și serviciilor prestate clienților, precum și TVA aferentă (701…708, 

4427), valoarea facturilor întocmite, evidențiate anterior ca facturi de întocmit (418), diferențe 

favorabile de curs valutar aferente creanțelor în valută (765), valoarea ambalajelor care circulă 

în regim de restituire predate clienților (419), valoarea creanțelor reactivate (754), valoarea 

avansurilor facturate clienților (418), venituri înregistrate în avans (472). 

În creditul contului se înregistrează: valoarea creanțelor încasate de la clienți (5121, 

5311), valoarea cecurilor și efectelor comerciale depuse la bancă pentru încasat (5113, 413), 

valoarea ambalajelor care circulă în regim de restituire, primite (419), diferențe nefavorabile 

de curs valutar aferente creanțelor în valută (665), regularizarea avansurilor primite de la 

clienți (419), creanțe devenite incerte (4118), sconturi acordate clienților (667). 

Soldul debitor al contului reprezintă creanțe față de clienți. 
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Contul 4118 “Clienți incerți sau în litigiu” – după conținutul economic este cont de 

creanțe comerciale, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența creanțelor 

incerte. 

În debitul contului se înregistrează: creanțele față de clienți care se dovedesc rău 

platnici (4111), diferențe favorabile de curs valutar aferente creanțelor incerte în valută (765) 

În creditul contului se înregistrează: sume încasate de la clienți incerți (5121, 5311), 

pierderi din creanțe incerte (654, 4426), diferențe nefavorabile de curs valutar aferente 

creanțelor incerte în valută (665). 

Soldul debitor al contului reprezintă creanțe față de clienți incerți sau în litigiu. 

 

Contul 413 “Efecte de primit de la clienți” – după conținutul economic este cont de 

creanțe comerciale, iar după funcția contabilă este un cont de activ, care ține evidența 

creanțelor de încasat pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambii, file CEC, etc) 

În debitul contului se înregistrează: valoarea acceptata a efectelor comerciale (4111), 

diferente favorabile de curs valutar aferente efectelor comerciale de încasat (765). 

În creditul contului se înregistrează: sumele încasate de la clienți pe bază de efecte 

comerciale (5121), efecte comerciale primite de la clienți (5113), diferențe nefavorabile de 

curs valutar aferente efectelor comerciale de încasat (665). 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit. 

 

Contul 418 “Clienți facturi de întocmit” - după conținutul economic este cont de 

creanțe comerciale, iar după funcția contabilă este un cont de activ, care ține evidența 

decontărilor cu clienții, pentru livrările de bunuri, lucrări și servicii pentru care nu s-au 

întocmit facturi. 

În debitul contului se înregistrează: valoarea livrărilor de bunuri pentru care nu s-au 

întocmit facturi (701…) și Tva neexigibilă aferentă livrărilor de bunuri pentru care nu s-au       

întocmit facturi (4428), diferențe favorabile de curs valutar aferente livrărilor în valuta pentru 

care nu s-a întocmit încă factura (765). 

În creditul contului se înregistrează: valoarea facturilor întocmite (4111), diferențe 

nefavorabile de curs valutar aferente livrărilor în valută pentru care nu s-a întocmit încă 

factura (665). 

Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la clienți pentru care nu s-au 

întocmit facturi. 
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Contul 419 “Clienți-creditori” – după conținutul economic este un cont de datorii 

comerciale, iar după funcția contabilă este un cont de pasiv, care ține evidența avansurilor 

încasate de la clienți, precum și a ambalajelor care circulă în regim de restituire. 

În creditul contului se înregistrează: avansuri primite de la clienți (5121), avansurile 

facturate clienților (4111), valoarea ambalajelor care circulă în regim de restituire, facturate 

(4111), diferențe nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută (665). 

În debitul contului se înregistrează: decontarea avansurilor încasate de la clienți 

(4111), valoarea ambalajelor care circulă în regim de restituire, primite (4111), valoarea 

ambalajelor nerestituite de clienți, facturate (708), diferențe favorabile de curs valutar aferente 

avansurilor în valută (765). 

Soldul creditor al contului reprezintă avansurile primite de la clienți, precum și 

valoarea ambalajelor care circulă în regim de restituire. 

 

4.3. Contabilitatea datoriilor și creanțelor față de salariați și bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

Salariul reprezintă dreptul cuvenit personalului ca plată pentru munca depusă. 

 

  4.3.1. Cheltuieli salariale suportate de către angajatori 

1. Fondul de salarii = totalitatea salariilor brute suportate de către angajator. Salarul brut 

cuprinde următoarele elemente:  

a) Salariul de încadrare – se stabilește prin negocieri colective sau individuale între 

patronat și salariați sau reprezentații acestora. Salarul de baza se acordă în raport 

cu timpul lucrat și poate fi egal sau mai mic în raport cu salarul de încadrare.  

b) Sporurile – se acordă pentru condiții deosebite de muncă (grele, periculoase, 

nocive, poluare, stres etc.), pentru munca suplimentară (min. 75% din salarul de 

baza, sau 100% din salarul de baza pentru munca suplimentara efectuata în zilele 

de repaus saptămânal sau în zilele de sărbători legale), pentru lucrul în timpul 

nopții (spor de 15% din salarul de bază), pentru vechime în muncă (min.5% pentru 

3 ani vechime si max.25% la o vechime de peste 20 ani din salarul de baza) 

c) Adaosurile – la salariul de bază se referă la: premiile acordate din fondul de 

premiere, primele de vacanță sau de sărbători etc. 

d) Indexările – suma rezultată din aplicarea unor procente la salariul de baza, ca 

urmare a creșterii prețurilor 
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e) Indemnizațiile pentru concediile de odihnă – cuantumul indemnizației se stabilește 

astfel: număr de zile lucrătoare din concediu x salariul mediu zilnic din luna în 

care se efectuează concediul ((salar de încadrare + spor de vechime + indemnizația 

de conducere): numărul de zile lucrătoare din luna respectivă))  

f) Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă – se plătesc din fondul de 

salarii 

g) Avantaje in natura – reprezinta o parte a salariului stabilita sub forma de bunuri 

sau servicii; 

h) Alte drepturi de personal – participarea salariatilor la profit, tichete de masa 

acordate conform legii etc. 

2. Contribuția  asiguratorie pentru munca (CAM), care se calculează in cota de 2,25% 

din fondul brut de salarii  

 

4.3.2. Rețineri din salarii suportate de către angajați 

Angajatorii au obligația legală de a reține din salariile datorate personalului angajat cu 

contract de munca următoarele sume: 

1.Contribuția personalului la asigurările sociale (CAS 25%) – care se aplică la salariul 

brut al angajatului, în care se include salariul de încadrare + sporuri. 

2.Contribuția personalului la asigurările sociale de sănătate – se calculează în procent 

de 10% din salariul brut  

3.Impozitul pe salarii – stabilit în cotă unică de 10%, având ca bază de calcul salarul 

impozabil 

4.Alte rețineri datorate tertțlor: rate, chirii, amenzi, popriri, pensii alimentare, etc; 

aceste rețineri se efectuează numai pe baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relațiii 

contractuale. 

Achitarea drepturilor salariale se face, de regulă, astfel: 

-avansul (chenzina I), după data de 15 a lunii în curs, în cota de 40-45% din salarul de 

încadrare 

-restul de plata (chenzina a II a) la sfârșitul lunii în curs sau la începutul lunii 

următoare. 

Potrivit reglementărilor în vigoare, salariatți pot beneficia de următoarele drepturi 

privind asigurările sociale:  

-indemnizație pentru incapaciatate temporară de muncă 

-indemnizație pentru maternitate 
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-indemnizație de risc maternal 

-indemnizație pentru creșterea copilului 

-indemnizație pentru creșterea copilului bolnav 

-indemnizație pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă 

-ajutor de deces 

-alte concedii plătite (căsătoria salariatului, căsătoria unui copil al salariatului, decesul 

soțului sau soției sau al unei rude până la gradul II, etc.) 

 

4.3.3. Determinarea salariului impozabil și al impozitului pe venitul din salarii 

Venitul brut din salarii – reprezintă suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc 

de realizare a venitului. Venitul impozabil din salarii se determină prin scăderea din venitul 

brut a următoarelor sume: 

-contribuțiile personalului la asigurări sociale (25%), la asigurări sociale de sănătate (10%) 

-cotizația de sindicat plătită conform legii (dacă este cazul) 

-deducerea personală de bază, care se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar 

brut, sub 3600 lei. 

Dacă din venitul brut din salarii se scad sumele enumerate mai sus, se obține salariul 

impozabil, care se înmulțeste cu cota unică de impunere (10%) pentru a se determina 

impozitul pe salarii. 

 

4.3.4. Conturi utilizate  

a) Contabilitatea sintetică a decontărilor cu personalul se realizează cu ajutorul 

grupei 42”Personal și conturi asimilate”, care cuprinde următoarele conturi de gradul I : 

-421”Personal – salarii datorate” 

-423”Personal – ajutoare materiale datorate” 

-424 “Participarea salariaților la profit” 

-425 “Avansuri acordate salariaților” 

-426 “Drepturi de personal neridicate” 

-427 “Rețineri din salarii datorate terților” 

-428 “Alte datorii și creanțe în legătura cu personalul” 

Contul 421 “Personal –salarii datorate” – după conținutul economic este cont de 

datorii salariale pe termen scurt, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține 

evidența datoriilor față de personal, pentru salariile datorate acestuia.  
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În creditul contului se înregistrează: salariile și alte drepturi cuvenite personalului 

(641) 

În debitul contului se înregistrează: reținerile din salarii reprezentând : contribuția 

personalului la asigurările sociale (4312), la asigurări sociale de sănătate (4314), contribuția 

personalului la fondul de șomaj (4372),  impozitul pe veniturile din salarii (444), avansul 

chenzinal (425), reținerile din salarii datorate terților (427), salariile nete plătite (5121, 5311), 

drepturi de personal neridicate (426), valoarea produselor acordate salariaților ca plata în 

natură (345) 

Soldul creditor al contului reprezintă datoriile față de personal, privind salariile de 

plătit. 

Contul 423 “Personal – ajutoare materiale acordate” – după conținutul economic 

este cont de datorii salariale pe termen scurt, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care 

ține evidența ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru 

îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces și a altor ajutoare acordate. 

În creditul contului se înregistrează: indemnizațiile sociale datorate personalului, 

suportate de unitate (6458), indemnizațiile sociale datorate personalului, suportate din bugetul 

de asigurări sociale (4311, 4382) 

În debitul contului se înregistrează: reținerile din indemnizații reprezentând contribuția 

personalului la fondul de asigurări de sănătate (4314), contribuția personalului la fondul de 

șomaj (4372), impozitul pe veniturile din salarii (444), reținerile din indemnizații 

reprezentând avansul chenzinal (425), ajutoare materiale neridicate (426), rețineri din 

indemnizații datorate terților (427), indemnizații nete plătite în numerar sau prin bancă (5311, 

5121) 

Soldul creditor reprezintă datoriile față de personal, privind indemnizațiile de plătit. 

 

Contul 424 “Participarea personalului la profit” – după conținutul economic este 

cont de datorii salariale pe termen scurt, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, utilizat 

pentru evidența stimulentelor acordate personalului, din profitul realizat.  

În creditul contului se înregistrează: stimulente repartizate personalului din profitul net 

realizat (117) 

În debitul contului se înregistrează: impozitul pe veniturile din salarii reținut (444), 

stimulente neridicate (426), stimulente nete plătite (5311, 5121) 

Soldul creditor reprezintă datoriile față de personal, privind stimulentele din profit, 

datorate salariaților. 
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Contul 425 “Avansuri acordate personalului” – după conținutul economic este cont 

de creanțe față de personalul unității, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține 

evidența avansului acordat personalului. 

În debitul contului se înregistrează: avansuri acordate personalului (5121, 5311), 

avansuri neridicate (426) 

În creditul contului se înregistrează: sumele reținute pe statele de plată (421) sau de 

ajutoare materiale (423) reprezentând avansuri acordate anterior. 

Soldul debitor reprezintă avansurile acordate personalului. 

 

Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” – după conținutul economic este un 

cont de datorii salariale pe termen scurt, iar după funcția contabilă este un cont de pasiv, care 

ține evidența drepturilor de personal neridicate în termen legal.  

În creditul contului se înregistrează: sumele datorate personalului, reprezentând salarii 

(421), indemnizații sociale (423), stimulente (424), avansuri (425), neridicate la termen. 

În debitul contului se înregistrează: sumele achitate personalului (5121, 5311), 

drepturile de personal neridicate, prescrise (7588) 

Soldul creditor reprezintă drepturile de personal neridicate. 

 

 Contul 427 “Rețineri din salarii datorate terților” – după conținutul economic este 

un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcția contabila este cont de pasiv, care ține 

evidența reținerilor sau popririlor din salarii datorate terților. 

În creditul contului se înregistrează: sumele reținute personalului datorate terților 

reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate și alte obligații față de terți (421, 423) 

În debitul contului se înregistrează: sumele achitate terților, reprezentând rețineri și 

popriri (5121, 5311) 

Soldul creditor reprezintă sumele reținute datorate terților. 

 

Contul 4281 “Alte datorii în legătură cu personalul” – după conținutul economic 

este cont de datorii salariale pe termen scurt, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, 

utilizat pentru evidența altor datorii în legatură cu personalul. 

În creditul contului se înregistrează: garanțiile gestionare reținute personalului din 

salarii (421), sumele datorate personalului pentru care nu s-au întocmit state de plată, 



Contabilitate financiară 
 

83 

 

inclusive concediile de odihnă neefectuate până la încheierea exercițiului financiar (641), 

sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (4382) 

În debitul contului se înregistrează: sumele achitate personalului evidențiate anterior 

ca și garanții (5311), datoriile prescrise sau anulate (7588) 

Soldul creditor reprezintă alte datorii în legatură cu personalul.  

 

Contul 4282 “Alte creanțe în legătură cu personalul” – după conținutul economic 

este cont de creanțe privind personalul, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține 

evidența altor creanțe privind personalul. 

În debitul contului se înregistrează: sume datorate de personal reprezentând chirii, 

avansuri nejustificate, sporuri și adaosuri necuvenite, imputatii, etc. (706, 425, 708, 7581, 

4427), cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal (7588, 4427), 

valoarea biletelor de tratament și odihnă, a tichetelor de călătorie și a altor valori acordate 

personalului (5322, 5323, 5324) 

În creditul contului se înregistrează: sumele încasate (5311) sau reținute (421, 423), 

sume încasate gestionarilor reprezentând garanții și dobânda aferentă (5311) 

Soldul debitor al contului reprezintă sume datorate de personal. 

 

b) Contabilitatea sintetică a decontărilor cu bugetele de asigurări și protecție 

socială se realizează cu ajutorul grupei 43 “Asigurări sociale, protecție socială și conturi 

asimilate”, care cuprinde următoarele conturi: 

 -431”Asigurări sociale”, care cuprinde următoarele conturi sintetice de gradul II: 

  -4314 “Contribuția personalului la asigurările sociale” 

  -4315 “Contribuția angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate” 

 -436 “Contributia asiguratorie pentru munca” (CAM 2,25%)    

 -438 “Alte datorii și creanțe sociale” – se desfășoară pe conturile de gradul II: 

  -4381 “Alte datorii sociale” 

  -4382 “Alte creanțe sociale” 

 -444 “Impozitul pe venituri de natura salariilor” 

 

Contul 4314 “Contribuția personalului la asigurările sociale” – după conținutul 

economic este cont de datorii pe termen scurt, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, 

care ține evidență decontărilor privind contribuția personalului la asigurările sociale.  
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În creditul contului se înregistrează: contribuția personalului la asigurările sociale: 

(421) 

În debitul contului se înregistrează : sumele virate asigurărilor sociale din disponibilul 

de la bancă: (5121), indemnizații sociale datorate personalului, care se suportă din asigurările 

sociale: (423), datorii anulate (7588) 

Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale de către personalul 

unității. 

 

Contul 4315 “Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate” – 

după conținutul economic este cont de datorii pe termen scurt, iar după funcția contabilă este 

cont de pasiv, care ține evidența decontărilor privind contribuția angajaților la asigurările 

sociale de sănătate. 

În creditul contului se înregistrează: contribuția angajaților la asigurările sociale de 

sănătate (421 sau 423) 

În debitul contului se înregistrează: sumele virate asigurărilor sociale de sănătate 

(5121), datorii anulate: (7588) 

Soldul creditor reprezintă sumele datorate de angajați asigurărilor sociale de sănătate. 

 

Contul 436 “Contribuția asiguratorie pentru munca” – după conținutul economic 

este cont de datorii pe termen scurt, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține 

evidența decontărilor privind contribuția asiguratorie pentru munca. 

În creditul contului se înregistrează: contribuția unității (CAM 2,25%) (646) 

În debitul contului se înregistrează: sumele virate privind contribuția unității la fondul 

de șomaj (5121), datorii anulate: (7588), subvenții primite conform Legii 76/2002 (741) 

Soldul creditor reprezintă sumele datorate privind fondul de șomaj. 

 

Contul 4381 “Alte datorii sociale” – după conținutul economic este cont de datorii 

pe termen scurt, iar dupa funcția contabilă este cont de pasiv, care ține evidența altor datorii 

privind asigurările sociale. 

În creditul contului se înregistrează: sume privind indemnizațiile sociale achitate în 

plus personalului (4282) 

În debitul contului se înregistrează: sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte 

datorii (5121), datorii anulate (7588) 

Soldul creditor reprezintă alte datorii sociale. 



Contabilitate financiară 
 

85 

 

 

Contul 4382 “Alte creanțe sociale” – după conținutul economic este cont de creanțe, 

iar după funcția contabilă este cont de activ, utilizat pentru evidența altor creanțe privind 

asigurările sociale.  

În debitul contului se înregistrează: sumele de încasat de la bugetul asigurărilor 

sociale, datorate persoanelor cu indemnizații sociale (4281) 

În creditul contului se înregistrează: sumele încasate de la bugetul asigurărilor sociale, 

reflectate anterior ca alte creanțe sociale (5121) 

Soldul debitor reprezintă alte creanțe sociale. 

 

Contul 444”Impozitul pe venitul de natura salariilor” – după conținutul economic 

este cont de datorii pe termen scurt, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține 

evidența datoriilor privind impozitul pe venituri de natura salariilor, reținut din veniturile 

salariale și virat bugetului de stat. 

În creditul contului se înregistrează: impozitul pe venituri reținut din veniturile 

salariale sau din drepturile colaboratorilor (421, 423, 424, 401) 

În debitul contului se înregistrează: impozitul pe veniturile din salarii virat bugetului 

(5121, 5311), sumele anulate reprezentând impozitul pe salarii aferent exercițiilor financiare 

anterioare (1174) 

Soldul creditor reprezintă datoriile unității privind impozitul pe veniturile de natura 

salariilor. 

 

4.4.  Contabilitatea datoriilor și creanțelor față de bugetul statului 

Desfășurarea activității economice a întreprinderilor generează în mod implicit datorii 

și creanțe față de bugetul de stat și față de alte organisme publice. Datoriile fiscale 

concretizate în impozite, taxe și contribuții, se clasifică astfel: 

a. Impozite directe, suportate direct de cei care plătesc: impozitul pe profit, impozitul pe 

veniturile microintreprinderilor, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe 

dividende, impozite și taxe locale (impozitul pe clădiri, pe terenuri, taxa pentru mijloacele 

de transport, etc.), fonduri speciale (fondul special al drumurilor publice, fondul special 

pentru sănătate publică, fondul special pentru promovarea și modernizarea turismului etc.) 

b. Impozite indirecte, cuprinse în prețurile bunurilor și serviciilor: taxa pe valoarea adaugată, 

accize, taxe vamale, taxe pentru jocuri de noroc, taxe pentru eliberare de licențe, 

autorizații de funcționare etc.    
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4.4.1. Conturi utilizate 

Contabilitatea decontărilor privind impozitul pe profit se realizează cu ajutorul 

contului 441 “Impozitul pe profit/venit”. 

Contul 441 “Impozitul pe profit/venit”, după conținutul economic este cont de 

datorii fiscale, iar după funcția contabilă este cont bifuncțional, care ține evidența 

decontărilor cu bugetul statului privind impozitul pe profit/venit. 

În creditul contului se înregistrează: impozitul pe profit/venit datorat bugetului (691, 

698), impozitul pe profit/venit aferent exercițiului precedent în cazul corectării erorilor 

contabile (1174) 

In debitul contului se înregistrează: impozitul pe profit/venit virat bugetului (5121, 

5311), datorii anulate (7588) 

Soldul creditor al contului reprezinta impozitul pe profit/venit datorat, iar soldul 

debitor, impozitul pe profit/venit vărsat în plus. 

 

Contabilitatea sintetică a Tva se realizează cu ajutorul contului 442”Taxa pe 

valoarea adaugata”, care se detaliaza pe urmatoarele conturi: 

-4423 “Tva de plată”  

-4424 “Tva de recuperat” 

-4426 “Tva deductibilă”  

-4427 “Tva colectată”  

-4428 “Tva neexigibilă”  

 

Contul 4423 “Tva de plată” , după conținutul economic este cont de datorii fiscale, 

iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține evidența Tva de plătit bugetului de stat. 

În creditul contului se înregistrează: diferența dintre Tva colectată (mai mare) și Tva 

deductibilă (mai mică), stabilită la sfârșitul lunii (4427) 

În debitul contului se înregistrează: Tva de plată virată bugetului de stat; Tva de 

recuperat din perioada precedentă, compensată (4424), datorii anulate (7588) 

Soldul creditor al contului reprezintă Tva de plătit bugetului de stat. 

 

Contul 4424 “Tva de recuperat”, după conținutul economic este cont de creanțe 

fiscale, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența Tva de recuperat de la 

bugetul statului. 
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În debitul contului se înregistrează: diferența dintre Tva deductibilă (mai mare) și Tva 

colectată (mai mică), stabilită la sfârșitul lunii (4426) 

În creditul contului se înregistrează: Tva de recuperat încasată de la bugetul statului pe 

baza cererii de rambursare (5121), Tva de recuperat compensată în perioada următoare 

cu Tva de plată (4423) 

Soldul debitor al contului reprezintă Tva de recuperat de la bugetul statului. 

 

Contul 4426 “Tva deductibilă”, după conținutul economic este cont de creanțe 

fiscale, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența Tva înscrisă în 

facturile furnizorilor aferente bunurilor și serviciilor achiziționate. 

În debitul contului se înregistrează: Tva deductibilă înscrisă în documente legale 

emise de furnizori pentru achiziții de bunuri și servicii (401, 404, 5311, 5121, 542), Tva 

deductibilă evidențiată anterior ca Tva neexigibilă (4428) 

 În creditul contului se înregistrează: sumele deductibile din Tva deductibila care se 

scad din Tva colectat (4427), diferențele dintre Tva deductibilă (mai mare) și Tva 

colectată (mai mică) ce urmează a se recupera de la bugetul statului (4424), Tva 

deductibilă aferentă sconturilor primite de la furnizori (401)  

Nu prezintă sold la sfârșitul lunii. 

 

Contul 4427 “Tva colectată”, după conținutul economic este cont de datorii fiscale, 

iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține evidența Tva aferentă vânzărilor de 

bunuri, executărilor de lucrări și prestărilor de servicii. 

În creditul contului se înregistrează: Tva colectată aferentă vânzărilor de bunuri și 

servicii către clienți (411, 5311), Tva colectată aferentă lipsurilor imputate (4282, 461), Tva 

neexigibilă devenita Tva colectată (4428) 

-Tva aferentă bunurilor și serviciilor utilizate pentru consumul propriu și predate cu titlu 

gratuit, cea aferentă lipsurilor neimputabile, precum și cea aferentă bunurilor și serviciilor 

acordate salariaților sub forma avantajelor în natură (635), Tva aferentă avansurilor încasate 

(411, 5121, 5311) 

În debitul contului se înregistrează: Tva deductibilă care se compensează din Tva 

colectat (4426), diferența dintre Tva colectată (mai mare) și Tva deductibilă (mai mică), ce 

urmează a se plăti bugetului de stat (4423), Tva aferentă sconturilor acordate clienților (411) 

Nu prezintă sold la sfârșit de lună. 
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Contul 4428 “Tva neexigibilă”, după conținutul economic este cont de creanțe pentru 

achiziții de bunuri și servicii care nu sunt însoțite de facturi, sau este cont de datorii pe termen 

scurt, pentru vânzări de bunuri ce nu sunt însoțite de facturi fiscale și pentru stocuri de 

mărfuri înregistrate la prețuri de vânzare cu amănuntul în unitățile care țin evidența la acest 

prêț.  

După funcția contabilă este cont bifuncțional, care ține evidența Tva neexigibilă 

În debitul contului se înregistrează: Tva aferentă mărfurilor vândute, donate, 

constatate lipsă la inventar, distruse de calamități naturale, etc., pentru care evidența se ține la 

prêț de vânzare cu amănuntul; (371), Tva aferentă cumpărărilor de bunuri și servicii pentru 

care nu s-au întocmit facturi (408), Tva neexigibilă devenită colectată la emiterea facturilor 

(4427) 

În creditul contului se înregistrează: Tva aferentă mărfurilor intrate în gestiune sau 

constatate plus la inventariere (371), Tva aferentă livrărilor de bunuri și servicii pentru care nu 

s-au întocmit facturi (418), Tva neexigibilă devenită deductibilă la sosirea facturilor (4428) 

Soldul debitor al contului reprezintă Tva neexigibilă aferentă cumpărărilor pentru care 

nu s-au întocmit facturi 

Soldul creditor al contului reprezintă Tva neexigibilă aferentă mărfurilor din stoc 

evaluate la prêț de vânzare cu amănuntul , livrărilor pentru care nu au fost încă întocmite 

facturi.  

 

4.5. Contabilitatea datoriilor privind alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 

 

4.5.1. Noțiuni generale și structură 

Principalele impozite și taxe care se includ în această categorie sunt: 

-impozitul pe dividende 

-accizele 

-impozitele și taxele locale 

-taxe vamale 

-diferite fonduri speciale (fodul pentru promovarea și modernizarea turismului, fondul special 

al drumurilor publice, fondul pentru sănătate publică, fondul național de solidaritate, fondul 

cultural național, etc.) 

 

Dividendele = reprezintă remunerația capitalurilor puse la dispoziția societăților de către 

asociați sau acționari 
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Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea cotei de 5% asupra asupra dividendelor 

brute. 

Accizele = taxe de consumație care se datorează bugetului de stat pentru anumite produse din 

țară și din import cum ar fi: tutun, alcool, produse petroliere, cafea, confecții din blănuri 

naturale, articole de cristal, bijuterii, parfumuri, etc.), accizele preced Tva și se calculează prin 

aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de impozitare. 

Impozitele și taxele locale: reprezintă venituri ale bugetelor locale. Principalele impozite și 

taxe locale sunt: impozitul pe clădiri, pe teren, pentru mijloacele de transport, taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, impozitul pe spectacole, etc. 

Taxele vamale reprezintă sume percepute de stat pentru exportul, importul sau tranzitul de 

bunuri și valori. Taxa se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii în 

vamă, exprimată în lei. 

 

4.5.2. Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a altor impozite, taxe, vărsăminte asimilate se realizează cu 

ajutorul următoarelor conturi: 446 “Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate”, 447 “Fonduri 

speciale – taxe și vărsăminte asimilate”, 448 “Alte datorii și creanțe privind bugetul statului” . 

Conturile 446 și 447 sunt după conținutul economic conturi de datorii fiscale, iar după 

funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care țin evidența decontărilor cu bugetul statului sau 

cu bugetele locale. 

În creditul conturilor se înregistrează: alte impozite, taxe, vărsăminte asimilate 

datorate bugetului (635), impozitul pe dividende datorat (446), accize, taxe vamale aferente 

bunurilor importate (208, 213, 214, 301, 371), Tva amânată la plată (4428) 

În debitul conturilor se înregistrează: alte impozite, taxe, vărsăminte asimilate virate 

bugetului (5121, 5311), datoriii anulate (7588) 

Soldul creditor al conturilor reprezintă impozite, taxe, alte datorii și vărsăminate 

asimilate datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. 

 

4. 6. Contabilitatea datoriilor și creanțelor față de asociați 

Între societăți și asociații sau acționarii acestora pot exista relații de decontare generate 

de diverse operațiuni, cum ar fi: sume personale lăsate temporar la dispoziția unității de către 

asociați sau acționari, aporturi subscrise în vederea constituirii sau creșterii capitalului social, 

aporturi depuse de către asociați sau acționari, aporturi sociale retrase de către asociați, 
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dividende de plată etc. Toate aceste operațiuni nasc raporturi de drepturi și obligații ale 

unității respective față de asociați sau acționari. 

 

Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a decontărilor cu asociații se realizează cu ajutorul 

următoarelor conturi: 

-contul 455“Sume datorate asociaților”, care se desfășoară pe două conturi de gradul 

II și anume: 4551”Asociați – conturi curente” și 4558 “Asociați – dobânzi la conturi 

curente”; 

-contul 456 “Decontări cu asociații privind capitalul” 

-contul 457 “Dividende de plată” 

Contul 4551”Asociați conturi curente”, după conținutul economic este cont de 

datorii față de asociați, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține evidența 

sumelor lăsate temporar la dispoziția unității de către asociați. 

În creditul contului se înregistrează: sumele depuse de către asociați (5121, 5311), 

dividende depuse în contul curent al asociatului (457) 

În debitul contului se înregistrează: sumele restituite asociaților (5311, 5121) 

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de unitate asociaților. 

 

Contul 4558”Asociați – dobânzi la conturi curente”, după conținutul economic este 

cont de datorii față de asociați, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține evidența 

dobânzilor datorate de unitate pentru sumele lăsate temporar la dispoziția unității de către 

asociați. 

În creditul contului se înregistrează: dobânzi datorate asociaților (658) 

În debitul contului se înregistrează: dobânzi achitate asociaților (5121, 5311), dobânzi 

virate în contul curent al asociaților  (4551) 

Soldul creditor al contului reprezintă dobânzi datorate de societate asociaților. 

 

Contul 456 ”Decontări cu asociații/acționarii privind capitalul”, după conținutul 

economic este cont de creanțe față de asociați sau acționari, în situația în care societatea are 

un drept de creanța față de aceștia, sau cont de datorii față de asociați sau acționari, în cazul în 

care societatea are o datorie față de aceștia; după funcția contabilă este cont bifuncțional, care 

ține evidența decontărilor (creanțe sau datorii) cu asociații sau acționarii.  
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În debitul contului se înregistrează: capitalul subscris de acționari sau asociați în 

natură sau în numerar (1011), valoarea primelor de capital, cu ocazia emisiunii, fuziunii, 

aportului în natură și conversia obligațiunilor în acțiuni (104, sumele sau bunurile restituite 

acționarilor sau asociaților care se retrag (20X, 21X, 30X…38X, 5121, 5311), sumele 

restituite acționarilor în cazul scăderii valorii nominale a acțiunilor (5121), etc. 

În creditul contului se înregistrează: valoarea aporturilor în natură (205 la 267, 301 la 

381), sau în bani (5121, 5311), aduse de către asociați sau acționari, micșorarea capitalului 

social decisă de AGA, prin răscumpărarea de acțiuni și anularea lor (1012), scăderea 

capitalului social prin retragerea unuia/unor acționari sau asociați din societate (1012), 

împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertite în acțiuni (161), etc. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea aporturilor subscrise de acționari sau 

asociați, dar nedepuse încă. 

Soldul creditor al contului reprezintă datoriile unității față de asociați sau acționari, ca 

urmare a retragerii din societate sau în cazul scăderii valorii nominale a acțiunilor. 

 

Contul 457 “Dividende de plată”, după conținutul economic este cont de datorii față 

de asociați, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține evidența dividendelor 

datorate acționarilor sau asociaților. 

În creditul contului se înregistrează: dividende datorate acționarilor sau asociaților din 

profitul net (117) 

În debitul contului se înregistrează: dividende nete achitate acționarilor sau asociaților 

(5121, 5311), impozitul pe dividende reținut (446), dividende nete lăsate temporar la 

dispoziția unității (4551), datorii prescrise sau anulate  (7588) 

Soldul creditor al contului reprezintă dividende datorate. 

 

4.7. Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului și a decontărilor în cadrul unității 

4.7 1. Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului  

Agenții economici se pot asocia, costituindu-se în grupuri care au drept scop: 

autoprotecție reciprocă, asigurarea unui plus de capital, dezvoltarea activității, etc. Grupul 

reprezintă un ansamblu de societăți, constituite de regulă, dintr-o societate mamă (sucursală) 

care exercită în mod direct sau indirect controlul asupra celorlalte societăți din grup numite 

societăți fiice. Fiecare membru al grupului își păstrează autonomia și personalitatea 

economică și juridică. Aceste unități din cadrul grupului își pot acorda reciproc ajutoare 
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financiare și materiale cu titlu rambursabil, luând astfel naștere datoriile și creanțele între 

aceste unități din cadrul grupului. 

 

4.7.2. Contabilitatea decontărilor din cadrul unității  

Volumul mare de activitate, precum și particularitățile acesteia, pot determina uneori 

descentralizarea unităților economice pe subunități. Subunitățile economice, în acest caz, nu 

prezintă personalitate juridică, lucrările contabile ale subunităților realizându-se până la 

balanța de verificare. În schimb, bilanțul și alte lucrări de sinteză contabilă se întocmesc doar 

la nivelul unității. În acest scop, informațiile din balanțele de verificare întocmite la nivelul 

subunităților sunt centralizate într-o balanță de verificare la nivelul unității, balanță care va fi 

folosită la întocmirea bilanțului contabil la sfârșitul exercițiului financiar. Între unitate și 

subunități, dar și între subunități pot avea loc transferuri de valori în urma cărora apar datorii 

și creanțe între acestea. 

 

4.8. Contabilitatea creanțelor și datoriilor față de debitori și creditori diverși    

Existența debitorilor și creditorilor diverși este determinată de necesitatea separării 

creanțelor și datoriilor de exploatare (comerciale, salariale, sociale etc.) de alte creanțe și 

datorii care intevin forțat în viața economică a unei unități, fără a avea legătură cu obiectul de 

baza al activității acesteia (de ex., vânzări de imobilizări și titluri de plasament, imputații, 

despăgubiri, penalități de primit de la terți sau de plătit terților, împrumuturi din emisiunea de 

obligațiuni, sume cuvenite pentru concesiuni, chirii, locații de gestiune, dividende și dobânzi 

de încasat pentru titluri imobilizate sau titluri de plasament, reactivarea unor debite, etc. 

 

Conturi utilizate 

Contabilitatea debitorilor și creditorilor diversi se realizează cu ajutorul grupei 

46”Debitori și creditori diverși”, care cuprinde conturile: 461”Debitori diverși” și 462 

“Creditori diverși”. 

Contul 461 “Debitori diverși”, după conținutul economic este cont de creanțe pe 

termen scurt, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența creanțelor față de 

diverși debitori. 

În debitul contului se înregistrează: valoarea de rambursare a obligațiunilor emise 

(161), prețul de vânzare al imobilizărilor vândute (7583, 4427), valoarea despăgubirilor și 

penalităților datorate de terți (7581, 4427), sumele imputate pentru lipsuri constatate la 

inventariere (7581, 4427), sume cuvenite pt. concesiuni, locații de gestiune (706, 4427), 
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diferențe favorabile de curs valutar aferente creanțelor în valută (765), dobânzi cuvenite de la 

debitori diverși (766), etc. 

În creditul contului se înregistrează: valoarea debitelor încasate (5121, 5311), valoarea 

creanțelor scoase din evidență ca urmare a insolvabilității debitorilor (654, 4426), diferențe de 

curs nefavorabile aferente creanțelor în valută (665), valoarea sconturilor acordate debitorilor 

(667) 

Soldul debitor al contului reprezintă creanțele unității față de diverși debitori. 

 

Contul 462 “Creditori diverși”, după conținutul economic este cont de datorii pe 

termen scurt, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține evidența datoriilor față de 

creditori diverși. 

În creditul contului se înregistrează: sume primite și necuvenite (5121, 5311), 

despăgubiri și penalități datorate creditorilor diverși (6581), diferențe nefavorabile de curs 

valutar aferente datoriilor în valută (665), etc. 

În debitul contului se înregistrează: datorii achitate creditorilor diverși (5121, 5311), 

datorii anulate (7588), sconturi obținute de la creditori (767), diferențe favorabile de curs 

valutar aferente datoriilor în valută (765) 

Soldul creditor al contului reprezintă datoriile unității față de creditori diverși. 

 

4.9. Contabilitatea operațiunilor de regularizare 

Noțiuni generale și structură 

În cursul exercițiului, dar mai ales la sfârșitul acestuia, apar unele operații economice 

care trebuie reflectate temporar în contabilitate și care, ulterior, urmează a fi anulate sau 

repartizate la alte conturi. Aceste operații se numesc regularizări. 

Principalele operații de regularizare se referă la:  

-delimitarea cheltuielilor și veniturilor aferente perioadei viitoare de cele aferente 

perioadei curente; 

-separarea creanțelor și datoriilor care necesită cercetări și lămuriri suplimentare. 

În categoria cheltuielilor înregistrate în avans, denumite și cheltuieli anticipate, se 

includ cheltuielile efectuate în cursul exercițiului current, dar care se referă la exercițiile 

următoare, cum sunt: chiriile, locațiile de gestiune, concesiunile plătite anticipat, primele de 

asigurare, abonamentele la publicații achitate anticipat, etc. 

Veniturile înregistrate în avans sunt venituri aferente perioadelor următoare, dar 

încasate anticipat în perioada curentă, cum ar fi:chirii, abonamente, asigurări, etc. 
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Cheltuielile și veniturile înregistrate în avans urmează a se încorpora în mod eșalonat 

în rezultat, în perioadele următoare. 

Principalele operații în curs de clarificare = se referă la încasările și plățile pentru care 

nu există documente, încasări și plăți efectuate din eroare în conturile bancare, documente în 

care nu există clar natura operației economice, etc. Toate sumele în curs de clarificare trebuie 

lămurite până la încheierea exercițiului financiar. 

 

 Conturi utilizate 

Contabilitatea operațiilor de regularizare se realizează cu ajutorul conturilor: 

471 “Cheltuieli înregistrate în avans”, 472”Venituri înregistrate în avans” și 473 

“Decontări din operațiuni în curs de clarificare”. 

 

Contul 471”Cheltuieli înregistrate în avans”, după conținutul economic este cont de 

active de regularizare, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența 

cheltuielilor anticipate sau înregistrate în avans, care urmează a se suporta eșalonat pe 

cheltuieli, în perioada următoare. 

În debitul contului se înregistrează: cheltuieli cu reparații, cu abonamente, cu chirii de 

achitat anticipat (401) sau (5121, 5311) 

În creditul contului se înregistrează: cheltuieli înregistrate în avans integrate în 

rezultatul exercițiului curent (605, 611 la 628, 658, 666, 668) 

Soldul debitor al contului reprezintă cheltuieli înregistrate în avans, de repartizat în 

perioadele următoare. 

 

Contul 472 “Venituri înregistrate în avans”, care după conținutul economic este cont 

de pasive de regularizare, iar după funcția contabilă este cont de pasiv, care ține evidența 

veniturilor înregistrate în avans sau anticipate, care urmează a se integra eșalonat în 

rezultatele exercițiilor următoare. 

În creditul contului se înregistrează: venituri înregistrate în avans, aferente perioadelor 

următoare, cum ar fi: chirii, abonamente, asigurări, vânzări cu plata în rate, etc. (411, 461, 

5121, 5311) 

În debitul contului se înregistrează: venituri înregistrate în avans trecute la venituri 

aferente perioadei curente (704, 705, 706, 758, 766) 

Soldul creditor reprezintă venituri înregistrate în avans, de repartizat în perioadele 

următoare. 
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Contul 473”Decontări din operații în curs de clarificare”, după conținutul economic 

este cont de regularizare, iar după funcția contabilă este cont bifuncțional, utilizat pentru 

evidența sumelor în curs de clarificare, care nu pot fi înregistrate pe cheltuieli sau în alte 

conturi în mod direct, fiind necesare cercetări și lămuriri suplimentare. 

În debitul contului se înregistrează: plățile, care în momentul constatării nu se pot 

înregistra definitiv, fiind necesare clarificări suplimentare (5121, 5311), minusuri la recepția 

bunurilor, a căror cauza nu poate fi stabilită la momentul respectiv (401, 408), sumele 

restituite, necuvenite unitatii (473 = 5121) 

În creditul contului se înregistrează: sumele încasate prin conturi și necuvenite (5121), 

sumele clarificate, trecute pe cheltuieli (601 la 658) 

Soldul debitor sau creditor al contului reprezintă sumele în curs de clarificare.  

 

4.10.  Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii 

Noţiuni generale și structură 

Subvenţiile pentru investiţii sunt sume primite cu titlu gratuit de la bugetul statului, de 

la persoane fizice sau juridice, pentru finanţarea unor investiţii necesare agentului economic. 

Subvenţiile se pot clasifica astfel: subvenţii aferente activelor, subvenţii aferente veniturilor. 

În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct16: 

-subvenţii guvernamentale 

-împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii 

-alte sume primite cu caracter de subvenţii 

Subvenţii aferente activelor = sunt sume primite gratuit de către o entitate beneficiară 

cu condiţia ca această sumă să fie utilizată la construcţia sau achiziţionarea de active 

imobilizate cu ciclu lung de fabricaţie. În categoria subvenţiilor pentru active intră şi donaţii 

pentru investiţii, precum şi plusuri constatate la inventar de natura imobilizărilor necorporale 

şi corporale. Subvenţiile pentru active se înregistrează în contabilitate ca şi subvenţii pentru 

investiţii şi se recunosc în bilanţ ca şi venit amânat. Venitul amânat se înregistrează în contul 

de „profit sau pierdere” pe măsura recunoşterii cheltuielilor cu amortizarea activelor sau la 

casarea ori cedarea acestora. 

Subvenţiile aferente veniturilor = cuprind toate celelalte subvenţii, altele decât cele 

pentru active. În această categorie se includ: subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ la 

                                                           
16 Pântea I.P., Ghe.Bodea: Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele Europene, Ediţia a III a 

Ed.Intelcredo, Deva, 2008, pag. 373 
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anumite bunuri şi servicii, precum şi subvenţii pentru angajatorii care angajează absolvenţi şi 

şomeri17. 

Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a subvenţiilor pentru investiţii se realizează cu ajutorul 

următoarelor conturi sintetice de gardul I: 

-4751 „Subvenţii guvernamentale pentru investiţii” 

-4752”Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii” 

-4753 „Donaţii pentru investiţii” 

-4754 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor” 

-4758 „Alte sume primite ca subvenţii pentru investiţii” 

-445 „Subvenţii” 

După conţinutul economic, conturile din grupa 475 ”Subvenţii pentru investiţii” sunt 

conturi de surse pe termen lung, iar după funcţia contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin 

evidenţa: sumelor nerambursate acordate de către organisme guvernamentale române sau 

străine unităţilor solicitante, sumelor nerambursate acordate de către organisme 

neguvernamentale române sau străine unităţilor solicitante cu condiţia achiziţionării sau 

construirii de active imobilizate, activele imobilizate primite cu titlu gratuit de la diferite 

instituţii şi organisme neguvernamentale, plusuri cantitative constatate la inventariere, sume 

acordate cu titlu gratuit, reprezentând bonusuri de bună execuţie a proiectelor subvenţionate, 

restituiri de taxe pentru active construite în zonele sinistrate, etc. 

 În creditul conturilor se înregistrează: valorea imobilizărilor necorporale şi corporale 

primite drept subvenţii guvernamentale, primite cu titlu gratuit, constatate plus la inventar 

(203 la 208, 2111, 213, 214), sume primite (512, 531) sau care urmează sa fie primite (445). 

În debitul conturilor se înregistrează: partea din subvenţia pentru investiţii restituită 

(512) sau de restituit (445), cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri 

corespunzător amortizării calculate sau la casarea ori cedarea activelor (7584). 

Soldul creditor al conturilor din grupa 475 „Subvenţii pentru investiţii” reprezintă 

valoarea subvenţiilor pentru investiţii nevirate în contul de profit sau pierdere. 

Conform OMFP nr.3055/2009, pct.237, aliniat 1, subvenţiile nu trebuie înregistrate 

direct în conturile de capitaluri şi rezerve. Conform pct.237 aliniat 2, subvenţiile pentru 

active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca 

subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 „subvenţii 

                                                           
17 Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată 

prin OUG nr.144/2005 (art.80-86) 
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pentru investiţii”). Venitul amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura 

înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.  

Înregistrările în contabilitate nu suferă modificări sub aspectul conţinutului economic 

al tranzacţiilor, însă din punct de vedere al planului general de conturi, contul 131 este preluat 

de contul 475, cu dezvoltarea aferentă în analitice şi, de asemenea, contul 445, cu dezvoltare 

în analitice. 

Conturile din grupa 445 „Subvenţii” după conţinutul economic sunt conturi de 

creanţe, iar după funcţia contabilă sunt conturi de activ, care ţin evidenţa decontărilor privind 

subvenţiile de la buget sau provenite din contribuţiile financiare nerambursabile. 

În debitul conturilor se înregistrează: subvenţii guvernamentale pentru investiţii de 

primit (4751), împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii de primit 

(4752), donaţii pentru investiţii de primit (4753), alte sume de primit cu caracter de subvenţii 

pentru investiţii (4758), subvenţii de exploatare de primit (741), etc. 

În creditul conturilor se înregistrează: valoarea subvenţiilor încasate (512). 

     Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea subvenţiilor de primit. 

 

4.11. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor 

Noțiuni generale 

În activitatea unei societăți poate să apară riscul de a nu se mai putea încasa total sau 

parțial creanțele, ca urmare a insolvabilității, falimentului, dispariției clienților sau debitorilor 

diverși. La fel ca și alte deprecieri ale activelor acestea pot fi reversibile și ireversibile. 

Deprecierile ireversibile necesită scoaterea din evidență a creanțelor și înregistrarea lor 

la pierderi. 

Pentru situația în care au apărut deprecieri reversibile, se compară valoarea de intrare a 

creanțelor cu valoarea actuală sau reală a acestora, iar pentru diferențele stabilite se constituie 

ajustări pentru depreciere sau se actualizează ajustările existente. 

Ajustările constituite pentru deprecierea creanțelor se anulează sau se diminuează  prin 

contabilizarea acestora la venituri în cazul încasării ulterioare a creanței sau când hotărârea 

judecatorească definitivă atestă imposibilitatea încasării creanței. 

 

Conturi utilizate  

Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor se realizează cu ajutorul grupei 

49”Ajustări pentru deprecierea creanțelor”, care cuprinde următoarele conturi: 491 

“Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți” și 496 “Ajustări pentru deprecierea 
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creanțelor –debitori diverși”. 

Aceste conturi, după conținutul economic sunt conturi rectificative ale valorii 

creanțelor, iar după funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care țin evidența ajustărilor pentru 

deprecierea creanțelor. 

În creditul conturilor se înregistrează: sumele reprezentând constituirea sau 

suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor (6814, 6864) 

În debitul conturilor se înregistrează: sumele reprezentând anularea sau diminuarea 

ajustărilor pentru deprecierea creanțelor (7814, 7864) 

Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor pentru deprecierea 

creanțelor. 

 

 

4.12. APLICAȚII PRACTICE 

4.12.1. Aplicatii practice propuse pentru rezolvare 

 

Problema 1 

Societatea A livrează societăţii B produse finite (pentru furnizor), respectiv materii 

prime (pentru client) la preţul de 3.500 lei + TVA 19%, factura încasându-se ulterior în 

numerar. Preţul de înregistrare la furnizor a produselor finite livrate este de 2.000 lei. Să se 

facă înregistrările contabile atât în contabilitatea furnizorului cât şi în cea a clientului. 

 

Problema 2 

Societatea “Alfa” livrează societăţii “Beta”, produse finite (pentru furnizor), respectiv 

materiale consumabile (pentru client) la preţul de 10.000 lei + TVA 19% pe bază de factură. 

Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. 

După primirea efectului de comerţ furnizorul îl depune la bancă urmând a se încasa la 

scadenţă. Preţul de înregistrare la furnizor a produselor finite livrate este de 7.500 lei. Se vor 

face înregistrările contabile atât în contabilitatea furnizorului cât şi cea a clientului. 

 

Problema 3   

Conform unui contract stabilit între client şi furnizor, clientul acordă furnizorului un 

avans în numerar în sumă de 5.355 lei, iar în termen de 3 zile furnizorul emite şi trimite 

factura aferentă avansului primit. Ulterior, furnizorul livrează clientului semifabricate, 

respectiv materii prime în valoare de 10.000 lei + TVA 19%, decontarea efectuându-se prin 
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virament bancar, ţinându-se seama şi de avansul acordat anterior. Preţul de înregistrare la 

furnizor al semifabricatelor este de 8.500 lei. Se vor face înregistrările contabile atât în 

contabilitatea furnizorului cât şi în cea a clientului, ştiind că totalul facturii aferente avansului 

este egal cu avansul acordat în numerar. 

 

Problema 4 

O societate vinde un calculator cu preţul de vânzare de 9.520 lei (inclusiv TVA), 

încasarea făcându-se cu ordin de plata. Valoarea contabilă a calculatorului este de 6.000 lei, 

iar amortizarea cumulată este de 4.500 lei. Se vor face înregistrările contabile atât în 

contabilitatea furnizorului cât şi în cea a clientului. 

 

Problema 5 

O societate dispune de un fond de salarii brut de 12.500 lei. Să se calculeze şi să se 

facă înregistrările cheltuielilor salariale suportate de unitate (CAM 2,25%),  precum şi 

reţinerile din salariile angajaţilor (CAS 25%, CASS 10%, impozit pe salar 10%) ştiind că 

unitatea dispune de 3 angajaţi, dintre care numai 2 au funcţia de bază la unitatea respectivă 

(deducerea personală de bază cumulata este de 1450 lei), iar unul este colaborator, având 

funcția de bază la o altă unitate. Reţinerile din salarii privind chiriile şi alte rate sunt de 950 

lei. Se vor achita salariile și contribuțiile salariale prin disponibilul de la bancă.  

 

Problema 6 

Un detailist prezintă la începutul lunii un sold de marfă evaluat la preţul de vânzare cu 

amănuntul de 12.400 lei (9.000 lei preţ de facturare, 1.000 lei adaos comercial, 2.400 lei TVA 

neexigibilă). Se achiziţionează mărfuri la preţul de cumpărare de 13.000 lei + TVA 19%, care 

se achită prin bancă. Cota de adaos comercial pentru mărfurile achiziţionate este de 20%. Se 

vând în numerar mărfuri în valoare de 17.850 lei (inclusiv TVA). Să se facă toate 

înregistrările contabile, inclusiv regularizarea TVA. 

 

Problema 7 

Societatea B livrează societăţii C produse finite (pentru furnizor), respectiv materiale 

consumabile (pentru client), la preţul de 2.000 lei + TVA pe bază de factură. Furnizorul 

acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. După primirea 

efectului de comerţ, furnizorul îl depune la bancă şi se încasează cu 15 zile înainte de 

scadenţă. Taxa de scont este de 30% pe an. Preţul de înregistrare la furnizor a produselor 
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finite livrate este de 1.400 lei. Clientul îşi achită datoria la scadenţă. Se vor face înregistrările 

contabile atât în contabilitatea furnizorului cât şi în cea a clientului. 

 

Problema 8 

Conform contractului stabilit între furnizor şi client, clientul acordă furnizorului un 

avans în numerar în sumă de 16.065 lei, iar în termen de 5 zile funizorul emite şi trimite 

factura aferentă avansului primit. Ulterior, furnizorul livrează clientului produse finite, 

respectiv materii prime în valoare de 20.000 lei + TVA. Preţul de înregistrare la furnizor a 

produselor finite livrate este de 17.500 lei. Decontarea facturii se face prin virament bancar, 

ţinându-se cont de avansul acordat. Se vor face înregistrările contabile atât în contabilitatea 

clientului cât şi în cea a furnizorului ştiind că totalul facturii aferente avansului este egal cu 

avansul acordat + TVA.  

  

Problema 9 

Furnizorul livrează clientului produse finite, respectiv mărfuri (pentru client) la preţul 

de vânzare de 2.500 lei + TVA. Pe factură se înregistrează următoarele reduceri: un rabat de 

3% şi o remiză de 5%. Ulterior, furnizorul acordă clientului un scont de 2% pentru achitarea 

prin bancă a facturii înainte de scadenţă. Preţul de înregistrare la furnizor a produselor finite 

livrate este de 1.600 lei. Se vor face înregistrările contabile atât în contabilitatea furnizorului 

cât şi în cea a clientului. 

 

Problema 10 

O societate comercială acordă prin virament bancar unei alte societăţi comerciale un 

avans de 1.000 lei fără TVA şi TVA 19%, în vederea achiziţionării de materii prime, care 

pentru furnizor reprezintă produse finite. Furnizorul livrează produsele finite la preţul de 

facturare de 5.000 lei, TVA 19%. Pe factură se înregistrează un rabat de 5%. Preţul de 

înregistrare la furnizor al produselor finite este de 4.500 lei. Se decontează avansul comercial, 

precum şi restul de plată prin virament bancar. Se vor face înregistrările contabile în 

contabilitatea furnizorului şi în cea a clientului. 

 

Problema 11 

O societate comercială dispune de un fond brut de salarii pe luna mai de 2.700 lei. 

Calculează şi înregistrează cheltuielile salariale suportate de unitate (CAM 2,25%), precum şi 

reţinerile din salariile angajatului (CAS 25%, CASS 10%, impozit pe salar 10%, ştiind că 
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deducerea personală de bază este de 510 lei.  Se va face plata contribuțiilor salariale, precum 

si a salarului net, din disponibilul de la banca. 

 

Problema 12 

Un salariat are un salariu de încadrare de 2.350 lei, la care se adauga un spor de 

vechime de 235 lei. Salariatul are contract de muncă cu normă întreagă şi funcţia de bază la 

unitatea respectivă. Ştiind că acesta are în întreţinere 2 copii minori, şi că deducerea 

suplimentară de bază este de 160 lei pentru fiecare copil minor aflat în întreţinere, să se 

determine impozitul pe salar aferent salariatului respectiv (deducerea personală de bază este 

de 510 lei). La chenzina I angajatul primeşte un avans de 750 lei, iar la chenzina a II a i se 

reţine o rată de 500 lei. Calculează şi înregistrează reţinerile din salariu, precum şi restul de 

plată încasat de salariat la chenzina a II a.   

 

Problema 13 

O societate comercială plătitoare de TVA achiziţionează materiale de natura obiectelor 

de inventar în valoare de 1.100 lei + Tva 19%, cheltuieli de transport înscrise în factura 

furnizorului 50 lei, care se achită dintr-un avans de trezorerie. În cursul lunii se execută pentru 

un client o lucrare de reparaţii la preţul fără Tva de 1.500 lei, Tva 19%, încasarea făcându-se 

ulterior în numerar. Ştiind că societatea are un TVA de recuperat din lunile anterioare de 100 

lei, să se facă regularizarea Tva –ului la sfârşitul lunii. 

 

Problema 14 

Societatea mamă acordă unei filiale un împrunut prin bancă de 1.000 euro, la cursul 

valutar de 4.5 lei/ euro, şi o dobândă de 10% pe an. După un an filiala achită dobânda şi 

restituie împrumutul la cursul valutar de 4.45 lei / euro. Se vor face întregistrările contabile 

atât în contabilitatea societăţii mama, cât şi în contabilitatea societății fiică. 

 

Problema 15 

Se vinde un depozit la preţul de 4.000 lei + TVA, valoarea contabilă a depozitului 

fiind de 3.000 lei, iar amortizarea cumulată de 1.000 lei. Creanţa devine incertă din cauza 

situaţiei financiare precare a debitorului. Conform unei hotărâri judecătoreşti se declară 

imposibilitatea încasării creanţei din cauza falimentului debitorului. Ulterior, creanţa se 

recuperează, încasându-se cu ordin de plată.  
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Problema 16 

 O societate primeşte în contul de disponibil o subvenţie în sumă de 12,000 lei pentru 

procurarea unui utilaj necesar demarării unei afaceri. După achiziţionarea utilajului în valoare 

de 15,000 lei + TVA, se achită factura prin virament bancar. Durata de utilizare a utilajului 

este de 5 ani. Se vor face înregistrările contabile aferente primului an.  

 

Problema 17 

Folosind datele bilanţului final aferent Problemei anterioare din Cap.III, referitoare la 

situaţia actuală a patrimoniului, se vor face în continuare următoarele operaţii economico-

financiare: 

1. Societatea importă la data de 1.03.N un echipament tehnologic în valoare de 15.000 

euro, la un curs valutar de 4,5 lei / euro, taxa vamală 20%, comision vamal 1%, TVA 19%. Se 

emite în favoarea furnizorului extern un efect de comerţ în valoare de 15.000 euro la un curs 

valutar de 4.75 lei / euro. La scadenţă se achită efectul de comerţ prin virament bancar, la 

cursul de 4.8 lei/euro. 

2. Societatea livrează către terţi produse finite în valoare de 1.750 lei si TVA 19% pe 

bază de aviz de însoţire al mărfii. După trei zile se emite, se trimite şi se decontează factura 

prin virament bancar. 75% din produsele finite livrate se restituie după 5 zile furnizorului. 

3. În luna martie a anului curent se încasează prin bancă suma de 450 lei, reprezentând 

un abonament la reviste de specialitate, aferent trimestrului următor. Cota-parte din valoarea 

abonamentului se va trece pe venituri curente pe parcursul a 12 luni. 

4. Se primeşte un avans de la un client în sumă de 3.000 lei, TVA 19%. Se vând 

acestui client mărfuri, preţ de vânzare cu amănuntul 11.424 lei, TVA 19%, adaos comercial 

20%. Se va face regularizarea creanţei faţă de client şi se va încasa restul creanţei.    

5. Se înregistrează cheltuielile cu salariile angajaţilor în sumă de 8.100 lei, cheltuielile 

patronale aferente (CAM 2,25%), precum si reţinerile din salarii (CAS 25%, CASS 10%, 

impozit pe salar 10%). Unitatea are 3 salariati şi 1 colaborator a cărui salar brut este de 500 

lei. Deducerea personala de baza este de 1180 lei.  

6. Se vor achita salariile, precum şi obligaţiile faţă de stat legate de salarii din 

disponibilul de la bancă.  

7. Societatea are dreptul să primească o subvenţie de 10.000 lei pentru investiţii. Suma 

se încasează ulterior şi este utilizată pentru achiziţionarea unui utilaj al carui preţ este de 

10.000 lei + TVA 19%, a cărui durată de utilizare este de 10 ani.  
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8.  Un asociat împrumută societatea cu un numerar de 2.000 lei pentru efectuarea unor 

plăţi către furnizor. După 6 luni asociatului i se restituie suma în numerar împreună cu 

dobânda de 20% pe an. 

9. Societatea impută unui carăuş o lipsă de materii prime produsă pe timpul 

transportului în sumă de 200 lei + Tva 19%. Debitorul devine insolvabil, iar creanţa este 

scoasă din evidenţă. Ulterior, se încasează în numerar o parte din creanţă în sumă de 100 lei + 

Tva 19%. 

10. Se constată o lipsă de materii prime în sumă de 50 lei din motive încă neclarificate. 

Ulterior se stabileşte ca raspunderea pentru această lipsă revine gestionarului, căruia i se 

impută valoarea actuală a materiilor prime de 70 lei + TVA. Creanţa se încasează în numerar. 

11. Se încasează, din eroare, în contul bancar suma de 11.000 lei. Ulterior, suma se 

restituie destinatarului. 

12. Societatea acordă unei filiale un ajutor financiar în sumă de 5.000 lei. Din cauza 

insolvabilităţii filialei, creanţa se află în situaţia probabilă de a nu mai putea fi încasată. 

Ulterior, situaţia financiară a filialei se redresează, iar creanţa este încasată, decontarea 

făcându-se prin bancă.  

 

Se cere:  

-să se întocmească evidenţa cronologică şi sistematică a operaţiilor economice de mai sus 

-să se stabilească bilanţul final    
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Capitolul  V 

CONTABILITATEA TREZORERIE 

 

5.1. Noțiuni teoretice și structură 

Noţiunea de trezorerie cuprinde ansamblul lichidităţilor monetare (numerarul aflat în 

casieri unităţii, disponibilităţi băneşti aflate în conturile bancare, avansuri de trezorerie), 

precum şi echivalentele de numerar de care dispune societatea (valori de încasat: efecte 

comerciale, cecuri etc., titluri de plasament: acţiuni, obligaţiuni etc., alte valori: timbre fiscale, 

bonuri valorice de combustibil, tichete de masă etc.), pentru a face faţă plăţilor scadente. 

Fluxurile de trezorerie reprezintă ansamblul operaţiilor monetare şi financiare pe 

care le efectuează un agent economic pentru asigurarea mijloacelor băneşti şi efectuarea 

decontărilor curente. În cadrul operaţiunilor monetare se includ încasările şi plăţile curente, 

care se efectuează în legatură directă cu decontarea drepturilor de creanţă şi a obligaţiilor 

scadente ale agenţilor economici. Operaţiile financiare asimilate trezoreriei generează 

angajamente sub forma creditelor bancare pe termen scurt.18  

Ca structură trezoreria cuprinde: 

1. Investiţii financiare pe termen scurt 

2. Valori şi efecte comerciale de încasat 

3. Disponibilităţi băneşti aflate în conturile bancare 

4. Numerarul şi alte valori asimilate aflate în casieria unităţii 

5. Alte valori de trezorerie 

6. Acreditive 

7. Avansuri de trezorerie 

8. Viramente interne 

 

5.2. Conturi utilizate 

Contabilitatea sintetică a trezoreriei se organizează cu ajutorul conturilor din clasa a 5 

a “Conturi de trezorerie”, care cuprinde următoarele grupe de conturi: 50”Investiții pe 

termen scurt”, 51”Conturi la bănci”, 53 “Casa”, 54”Acreditive”, 58”Viramente interne”, 

59”Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” 

                                                           
18 Pantea I.P., Bodea Gh., - Contabilitatea financiara actualizata la Standardele Europene, Ed. Intelcredo, Deva,            

2005, pag. 357 
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1. Investiţiile financiare pe termen scurt – sunt titluri de plasament concretizate în hârtii 

de valoare, care au ca principal scop realizarea de câştiguri financiare prin vânzarea acestora 

la un preţ mai mare decât cel de cumparare. În această categorie se includ: 

 Acţiuni emise de către societăţi din cadrul grupului sau din afara acestuia – sunt 

achiziţionate pentru a fi vândute în termen scurt în vederea obţinerii unui câştig; 

 Acţiuni proprii – sunt răscumpărate cu scopul de a fi anulate sau revândute;  

 Obligaţiuni emise de către unitate – acestea sunt răscumpărate la scadenţă în 

vederea anulării lor; 

 Obligaţiuni emise de către alte unităţi – acestea sunt achiziţionate pentru a fi 

vândute pe termen scurt în vederea obţinerii unui câştig; 

 Warantul – titlu de valoare care dă dreptul deţinătorului să cumpere acţiunile 

societăţii care l-a emis, la un preţ fix, într-o perioadă de timp determinată; 

 Contractele Futures – o înţelegere între două părţi de a vinde, respectiv de a 

cumpăra, un anumit activ, la o scadenţă viitoare; 

 Bonurile de tezaur – titluri emise de către stat, care au ţde vânzare (de emisiune) 

mai mic decât preţul de răscumpărare (valoarea nominală); 

 Certificate de depozit – titluri de valoare emise de către stat sau de către bănci, 

care asigură la scadenţă o anumita dobândă. 

Toate aceste investiţii financiare pe termen scurt se mai numesc şi titluri de plasament. 

 

Contabilitatea investițiilor financiare pe termen scurt se realizează cu ajutorul grupei 

50”Investiții pe termen scurt”, care cuprinde următoarele conturi sintetice de gradul I: 

-501”Acțiuni deținute la entități afiliate” 

-505”Obligațiuni emise și răscumpărate” 

-506 “Obligațiuni” 

-508”Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” 

-509”Vărsăminte de efectuat pentru investiții financiare pe termen scurt” 

 

Contul 501”Acțiuni deținute la entități afiliate”, după conținutul economic este cont 

de plasamente și active bănești, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține 

evidența acțiunilor deținute la entități afiliate. 

În debitul contului se înregistrează: valoarea de achiziție a acțiunilor cumpărate de la 

entități afiliate (509, 5121, 5311) 

În creditul contului se înregistrează: costul de achiziție al acțiunilor vândute (461, 
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5121, 5311), diferența dintre prețul de achiziție (mai mare) și prețul de vânzare al acțiunilor 

(mai mic) al acțiunilor vândute (6642) 

 Soldul debitor al contului reprezintă valoarea acțiunilor deținute pe termen scurt la 

entități afiliate.   

 

Contul 505”Obligațiuni emise și răscumpărate”, după conținutul economic este cont 

de plasamente și active bănești, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține 

evidența obligațiunilor emise și răscumpărate în vederea anulării lor. 

În debitul contului se înregistrează: valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate 

(509, 5121, 5311) 

În creditul contului se înregistrează: valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate 

anulate (161) 

Soldul debitor al contului repezintă valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate, 

neanulate. 

 

Contul 506 “Obligațiuni”, după conținutul economic este cont de plasamente și 

active bănești, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența obligațiunilor 

cumpărate în vederea obținerii unui câștig pe termen scurt. 

În debitul contului se înregistrează: costul de achiziție al obligațiunilor cumpărate 

(509, 5121, 5311) 

În creditul contului se înregistrează: costul de achiziție al obligațiunilor vândute (461, 

5121, 5311), diferența dintre prețul de achiziție (mai mare) și prețul de vânzare (mai mic) al 

obligațiunilor vândute (6642) 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea obligațiunilor deținute în portofoliul 

unității. 

 

Funcționarea contului 508”Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” este 

asemănătoare cu a conturilor mai sus amintite. 

 

Contul 509”Vărsăminte de efectuat pentru investiții financiare pe termen scurt”, după 

conținutul economic este cont de datorii pe termen scurt, iar după funcția contabilă este 

cont de pasiv, care ține evidența vărsămintelor de efectuat pentru pentru investiții financiare 

pe termen scurt achiziționate. 

În creditul contului se înregistrează: costul de achiziție al investițiilor financiare pe 
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termen scurt cumpărate pe credit (501, 505, 506, 508) 

În debitul contului se înregistrează: costul de achiziție al investițiilor financiare pe 

termen scurt achitate (5121, 5311) 

Soldul creditor al contului reprezintă costul de achiziție al investițiilor financiare pe 

termen scurt cumpărate, dar neachitate.  

 

2. Valori şi efecte comerciale de încasat – sunt instrumente de plată la termen aflate în 

posesia beneficiarului pentru a fi încasate în termen scurt. În această categorie se include: 

cecul, biletul la ordin, cambia, etc. În contabilitate, acestea se grupează astfel: 

 Cecuri de încasat – instrumente de plată la termen primite de la clienţi şi depuse la 

bancă pentru încasare; 

 Efecte de încasat – bilete la ordin sau cambii depuse la bancă pentru încasarea 

acestora la scadenţă; 

 Efecte remise spre scontare – instrumente de plată la termen, depuse la bancă în 

vederea încasării acestora înainte de scadenţă, operaţie numită scontare. Pentru 

aceasta banca percepe o dobândă numită taxa de scont, calculată în raport cu 

numărul de zile rămase până la scadenţă. 

 

Contabilitatea valorilor de încasat se ține cu ajutorul contului 511 “Valori de încasat”, 

care se desfășoară pe următoarele conturi: 

-5112 “Cecuri de încasat” 

-5113 “Efecte de încasat” 

-5114 “Efecte remise spre scontare” 

 

Contul 5112 “Cecuri de încasat”, după conținutul economic este cont de active 

circulante bănești, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența cecurilor 

primite de la clienți și depuse la bancă în vederea încăsarii lor. 

În debitul contului se înregistrează: valoarea cecurilor primite de la clienți și depuse la 

bancă pentru încasare (411) 

În creditul contului se înregistrează: valoarea cecurilor încasate (5121) 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cecurilor neîncasate încă. 
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Contul 5113 “Efecte de încasat”, după conținutul economic este cont de active 

circulante bănești, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența efectelor 

comerciale primite de la clienți și depuse la bancă în vederea încăsarii lor la scadență. 

În debitul contului se înregistrează: valoarea efectelor comerciale primite de la clienți 

și depuse la bancă pentru încasare (413) 

În creditul contului se înregistrează: valoarea efectelor comerciale încasate: (5121) 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea efectelor comeciale neîncasate încă. 

 

Contul 5114”Efecte remise spre scontare”, după conținutul economic este cont de 

active circulante bănești, iar după funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența 

efectelor comerciale depuse la bancă pentru a fi încasate înainte de scadență (scontate) 

În debitul contului se înregistrează: valoarea efectelor comerciale remise spre scontare 

(5113) 

În creditul contului se înregistrează: valoarea efectelor comerciale încasate înainte de 

scadență (5121), valoarea sconturilor acordate (667) 

 Soldul debitor al contului reprezintă valoarea efectelor comerciale neîncasate încă. 

 

3. Disponibilităţi băneşti aflate în conturile bancare – încasări şi plăţi efectuate prin 

conturile bancare, acestea se fac prin virarea unor sume în lei sau în valută din contul 

debitorului în cel al creditorului. Pentru disponibilităţile în valută se deschid conturi distincte 

pentru fiecare fel de valută, încasările şi plăţile în valută echivalându-se în lei, la cursul zilei. 

La sfârşitul lunii disponibilităţile în valută se echivalează în lei, la cursul din ultima zi a lunii. 

Datorită fluctuaţiei cursurilor valutare, pot apărea diferenţe favorabile de curs valutar care se 

înregistrează la venituri financiare, sau diferenţe nefavorabile de curs valutar care se 

înregistrează în contabilitate la cheltuieli financiare.  

Unităţile care nu dispun de resurse financiare suficiente pot apela la credite bancare pe 

termen scurt acordate prin conturi distincte, şi care sunt purtătoare de dobânzi. 

 

        Contabilitatea operațiilor efectuate prin conturile bancare 

       Disponibilitățile aflate în conturile bancare se înregistrează în contabilitate cu ajutorul 

contului 512”Conturi curente la bănci”, care cuprinde următoarele conturi: 

-5121 “Conturi la bănci în lei” 

-5124 “Conturi la bănci în valută” 

-5125 “Sume în curs de decontare” 
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       Contul 512 “Conturi curente la bănci” este după funcția contabilă cont bifuncțional 

adică poate îndeplini alternativ atât funcția de activ, cât și funcția de pasiv, în raport cu 

următoarele situații: 

- dacă disponibilitățile existente în cont acoperă integral volumul plăților, 

atunci este un cont de disponibilități bănești, având funcția contabilă de 

activ. În acest caz contul se debitează cu sumele încasate în lei sau în valută 

aflate la bancă, și se creditează cu sumele plătite prin bancă. Soldul debitor al 

contului exprimă disponibilitățile în lei sau în valută aflate la bancă; 

- dacă disponibilitățile existente în cont nu acoperă nivelul plăților de efectuat, 

în baza contractelor de credit bancar, banca acordă un credit până la o anumită 

limită de creditare. În această situație, contul 512 “Conturi curente la bănci” 

este un cont care reflectă creditele de trezorerie, având funcția de pasiv. În 

acest caz contul se creditează cu sumele acordate de către bancă prin plăți din 

contul curent și se debitează prin rambursări de credite de trezorerie prin 

încasări în contul current, iar soldul creditor exprimă credite de trezorerie 

datorate băncii. 

 

Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt 

Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt se realizează cu ajutorul contului 

519”Credite bancare pe termen scurt”, care se desfășoră pe mai multe conturi de gradul II 

(vezi planul de conturi) 

După conținutul economic aceste conturi sunt conturi de datorii pe termen scurt, iar 

după funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care țin evidența creditelor pe termen scurt și a 

dobânzilor aferente. 

În creditul conturilor se înregistrează: credite bancare pe termen scurt acordate de 

bancă (5121), dobânzi datorate, aferente creditelor (5198), diferențe nefavorabile de curs 

valutar aferente creditelor în valută (665) 

În debitul contului se înregistrează: creditele bancare pe termen scurt restituite băncii 

(5121), dobânzi bancare achitate (5198), credite bancare pe termen scurt nerambursate la 

scadență (5192), diferențe favorabile de curs valutar aferente creditelor în valută (765) 

Soldul creditor reprezintă credite pe termen scurt și dobânzile aferente nerambursate 

încă. 
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4. Numerarul şi alte valori similare aflate în casieria unităţii – întreprinderile pot 

efectua o serie de decontări în numerar, fie în lei, fie în valută. Atunci când se foloseşte 

numerarul, plata se face individual, imediat şi fără intermediere. Încasările şi plăţile în 

numerar se fac prin casieria unităţii, cu respectarea reglementărilor privind decontările în 

numerar. Potrivit normelor, plafonul zilnic maxim de plăţi în lei efectuate în numerar este de 

10.000 lei, iar plăţile către o singură persoană sunt admise în limita unui plafon maxim de 

5.000 lei. 

Conturile din grupa 53 “Casa”, reprezintă totalitatea decontărilor efectuate în 

numerar de către o unitate economică, fie în lei, fie în valută. Contabilitatea decontărilor în 

numerar se realizează cu ajutorul contului 531”Casa”, care se desfășoară pe două conturi de 

gradul II: 5311 “Casa în lei” și 5314 “Casa în valută”.  

Aceste conturi după conținutul economic sunt conturi de active circulante bănești, 

iar după funcția contabilă conturi de activ, care țin evidența numerarului în lei sau în valută 

existent în casieria unității, precum și a încasărilor și plăților efectuate în numerar. 

Se debitează cu toate încasările efectuate în numerar și se creditează cu toate plățile 

efectuate prin casieria unității, iar soldul debitor al contului reprezintă numerarul în lei sau în 

valută existent în casieria unității. 

 

5. Alte valori de trezorerie – în casieria unităţii se pot păstra şi alte valori ca: timbre poştale şi 

fiscale, bilete de tratament şi odihnă, tichete şi bilete de călătorie, bonuri de combustibil, 

tichete de masă şi alte valori, etc.  

Contabilitatea altor valori de trezorerie se realizează cu ajutorul conturilor din grupa 

532 “Alte valori de trezorerie”, care se detaliază pe următoarele conturi de gradul II: 

-5321”Timbre fiscale și poștale” 

-5322”Bilete de tratament și odihnă” 

-5323”Tichete și bilete de călătorie” 

-5328”Alte valori” 

Toate aceste conturi sunt, după conținutul economic conturi de active circulante 

bănesti, iar după funcția contabilă sunt conturi de activ, care țin evidența altor valori de 

trezorerie existente în caseria unității. 

În debitul conturilor se înregistrează: alte valori de trezorerie achiziționate pe credit 

comercial (401), alte valori de trezorerie achizitionate si achitate imediat in numerar (5311) 

În creditul conturilor se înregistrează: alte valori de trezorerie transferate la materiale 

consumabile (301), alte valori de trezorerie consumate (4282, 604, 624, 625, 626). 
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Soldul debitor al conturilor reprezintă alte valori de trezorerie existente în unitate. 

 

6. Acreditivele – reprezintă disponibilităţi băneşti ale unui agent economic virate într-un cont 

distinct în vederea achitării obligaţiilor faţă de furnizori; este o modalitate de decontare, de 

regulă, impusă de către furnizor, frecvent utilizată în decontările internaţionale, ca o masură 

de siguranţă pentru încasarea creanţelor. Acreditivele pot fi alimentate şi din credite pe termen 

scurt dacă cumpărătorul nu dispune de lichidităţi proprii, şi pot fi deschise în lei sau în valută. 

Acreditivele pot fi deschise în lei sau în valută. 

Contabilitatea acreditivelor se realizează cu ajutorul contului 541”Acreditive”, care se 

detaliază pe două conturi de gradul II: 

-5411”Acreditive în lei” 

-5412”Acreditive în valută” 

După conținutul economic aceste conturi sunt conturi de active circulante bănești, iar 

după funcția contabilă sunt conturi de activ, care țin evidența acreditivelor în lei sau în valută 

deschise la bănci pentru efectuarea plăților în favoarea terților. 

În debitul contului se înregistrează: valoarea acreditivelor deschise la dispoziția 

terților: (581), diferențe favorabile de curs valutar aferente acreditivelor deschise în valută 

(765) 

În creditul contului se înregistrează: sumele plătite terților din conturile de acreditive 

(401, 404), valoarea acreditivelor neutilizate virate în conturile de disponibilități (581), 

diferențe nefavorabile de curs valutar aferente acreditivelor în valută (665) 

Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea acreditivelor deschise la bănci. 

 

7. Avansuri de trezorerie – sunt sume puse la dispoziţia administratorilor sau a altor salariaţi 

din unitate, în vederea efectuării unor plăţi în numele acesteia. De regulă, justificarea 

avansului şi transformarea sa în cheltuială efectivă are loc la încheierea mandatului pe baza 

unui decont de cheltuieli. 

 Avansurile de trezorerie se pot acorda în lei sau în valută. 

Contabilitatea avansurilor de trezorerie se ține cu ajutorul contului 542 “Avansuri de 

trezorerie”, care după conținutul economic este cont de active circulante bănești, iar după 

funcția contabilă este cont de activ, care ține evidența avansurilor de trezorerie. 

În debitul contului se înregistrează: sumele acordate în numerar ca avasuri de 

trezorerie (5311), diferențe favorabile de curs aferente avansurilor acordate în valută (765) 

În creditul contului se înregistrează: plățile efectuate din avansuri de trezorerie (401, 



Contabilitate financiară 
 

112 

 

404, 462), restituirile de avansuri nefolosite (5311), achizițiile de bunuri și servicii cu plată 

din avansuri de trezorerie (inclusiv Tva deductibilă), diferențe nefavorabile de curs aferente 

avansurilor în valută (665) 

Soldul debitor al contului reprezintă avansuri de trezorerie acordate și nedecontate. 

 

1. Viramente interne – reprezintă transferuri de mijloace băneşti dintr-un cont în altul de 

tezorerie şi anume: între conturile bancare deschise la aceiaşi bancă sau la bănci diferite, 

între conturile bancare şi casieria unităţii.  

Contabilitatea viramentelor interne se realizează cu ajutorul contului 581”Viramente 

interne”, care după conținutul economic este cont de disponibilități bănești, iar după funcția 

contabilă este cont bifuncțional, care ține evidența disponibilităților bănești retrase sau depune 

din/în disponibilul de la bancă sau numerar.  

 In debitul contului se înregistrează: retragerea banilor din disponibilul de la bancă sau 

din casieria unității (512X, 5311) 

 În creditul contului se înregistrează: depunerea banilor din disponibilul de la bancă sau 

din casieria unității (512X, 5311) 

 La sfarșitul perioadei de gestiune acest cont nu prezită sold (soldul contului este 0)  

 

2. Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie 

Aceste ajustări se constituie în cazul în care, la inventarierea de la sfârștul exercițiului 

financiar, se constată că valoarea de piață a investițiilor pe termen scurt este inferioară valorii 

de cumpărare a acestora. Pentru această depreciere nefavorabilă, considerată ca fiind pierdere 

de valoare reversibilă, se constituie o ajustare pe seama cheltuielilor financiare. În cazul în 

care,  titlurile de plasament se vând sau când valoarea acestora crește până la nivelul valorii de 

cumpărare, ajustările se anulează, prin majorarea corespunzătoare a veniturilor financiare.  

 

Contabilitatea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie se 

realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 59”Ajustari pentru pierderea de valoare a 

conturilor de trezorerie”. Funcționarea acestor conturi este asemănătoare cu cea a conturilor 

din grupa 49”Ajustări pentru deprecierea creanțelor”. 

 

După conținutul economic acestea sunt conturi rectificative ale valorii investițiilor 

financiare pe termen scurt, iar după funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care țin evidența 

ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie.  
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 În creditul conturilor se înregistrează: sumele reprezentând constituirea sau 

suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (6864 = 59X) 

 În debitul conturilor se înregistrează: sumele reprezentând anularea sau diminuarea 

ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (59X = 7864) 

 Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor existente pentru pierderea 

de valoare a conturilor de trezorerie. 

 

 

5.3. APLICAȚII PRACTICE 

5.3.1. Aplicatii practice propuse pentru rezolvare 

 

Problema 1 

O societate comercială pe acţiuni contactează un împrumut din emisiune de 

obligaţiuni, prin subscrierea a 1.000 de obligaţiuni, care se vând în numerar la valoarea 

nominală de 2.5 lei/obligaţiune. Dobânda anuală este de 30% şi se achită în numerar. La 

scadenţă, obligaţiunile se rascumpără cu numerar la valoarea nominala, apoi se anulează. 

 

Problema 2 

Societatea A livrează societaţii B lucrări de reparaţii în valoare de 2000 lei + TVA 

19%. Decontarea facturii se face pe baza unui CEC emis de către societatea B. Se vor face 

înregistrările contabile în contabilitatea celor doi parteneri. 

 

Problema 3 

Se exportă produse finite în valoare de 10.000 euro, la cursul valutar de 4.4 lei / euro. 

Decontarea facturii se face la cursul de 4.5 lei/euro. Exportatorul a înregistrat produsele 

livrate la preţul de 20.000 lei. La sfârşitul lunii în care s-a încasat factura, cursul valutar era de 

4.45 lei/euro. Se consideră aceleaşi date în cazul unui importator de materii prime. Se vor face 

înregistrările contabile în contabilitatea exportatorului si în cea a importatorului.  

 

Problema 4 

Se achiziţionează tichete de masă cu valoarea nominală de 1500 lei, costul 

imprimatelor fiind de 120 lei + TVA, care se achită prin bancă. Tichetele se acordă 

salariaţilor. Ulterior, salariaţii restituie tichete cu valoarea nominală de 150 lei, care se 

returnează unităţii emitente, decontarea facturii facându-se în numerar. 
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Problema 5 

Se acordă un avans de trezorerie unui salariat în sumă de 300 lei, din care se achită 

următoarele: materiale consumabile 120 lei + TVA, bilete CFR 90 lei (inclusiv TVA), 

cheltuieli cu diurna 50 lei. Avansul neutilizat se restituie casieriei. 

 

Problema 6 

Se achiziţionează 500 de obligaţiuni cu preţul de 3 lei / obligaţiune. 200 de obligaţiuni 

se achită imediat în numerar, restul se vor achita prin bancă. Pentru obligaţiunile deţinute 

unităţii i se cuvine o dobândă de 150 lei, care se încasează cu numerar. Ulterior, se vând cu 

numerar 200 de obligaţiuni cu preţul de 3.2 lei / obligaţiune, si 100 de obligaţiuni cu preţul de 

2.9 lei/obligaţiune. 

 

Problema 7 

Societatea Alfa livrează societăţii Beta produse finite, respectiv materii prime (pentru 

client), la preţul de 3.000 lei + TVA pe bază de aviz de însoţire al mărfii. După 3 zile se 

factureaza, se trimite şi se înregistrează factura. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe 

baza unui bilet la ordin întocmit de către client. După primirea efectului comercial furnizorul 

îl depune la bancă şi se încasează cu 30 zile înainte de scadenţă. Taxa de scont este de 20% pe 

an. Preţul de înregistrare al produselor finite la furnizor este de 2.000 lei. Se vor face 

înregistrările contabile în contabilitatea celor doi parteneri. 

 

Problema 8 

Se exportă mărfuri în valoare de 15.000 euro, la cursul valutar de 4.5 lei/euro. 

Exportatorul scoate din evidenţă mărfurile la costul de achiziţie de 40.000 lei. Decontarea 

facturii se face la cursul de 4.4 lei /euro. Se consideră aceleaşi date şi pentru un importator de 

mărfuri. Se vor face înregistrările contabile în contabilitatea exportatorului şi în cea a 

importatorului. 

 

Problema 9 

Se primeşte un credit pe termen scurt în sumă de 6.000 lei, care trebuie rambursat în 

trei rate lunare egale. Dobânda este de 20% pe an şi trebuie achitată lunar. Din cauza unor 

dificultăţi financiare, rata şi dobânda aferentă ultimei luni se achită în luna următoare.  
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Problema 10 

O societate comercială achiziţionează din import mărfuri în valoare de 10.000 euro, la 

cursul valutar de 4.4 lei / euro. Accizele în cota de 10%, precum şi Tva se achită în numerar. 

Pentru achitarea datoriei se deschide un acreditiv în valoare de 10.000 euro, la cursul valutar 

de 4.45 lei / euro. Plata facturii externe se face la cursul de 4.5 lei / euro. 

 

Problema 11 

Se achiziţionează 200 de acţiuni la preţul de 20 leu/bucată, urmând ca plata să se facă 

ulterior cu ordin de plată. La sfârşitul anului preţul acţiunilor era de 10.8 lei/bucată. În 

perioada următoare se vând în numerar 50 acţiuni cu preţul de 10.9 lei/bucată, urmând apoi o 

scădere a preţului acţiunilor la 10.7 lei/bucată. 

 

Problema 12 

Folosind datele bilanţului final aferent Problemei anterioare din Cap.IV, referitoare la 

situaţia actuală a patrimoniului, se vor face în continuare următoarele operaţii economico-

financiare: 

1. Societatea rascumpară cu plata ulterioară 5.000 de acţiuni deţinute la entitati afiliate, a 

căror valoare nominală este de 10.5 lei / acţiune, cost de achiziţie 10.7 lei / acţiune. Se 

achită prin virament bancar contravaloarea acţiunilor răscumpărate. 

2. Societatea deschide un acreditiv în favoarea unităţii de la care a achiziţionat echipamente 

tehnologice în valoare de 50.000 lei. Echipamentele achiziţionate, în valoare de 40.000 lei 

+ Tva 19% sunt achitate din acreditivul deschis. După plata înregistrată, acreditivul 

neutilizat este inchis. 

3. Jumătate din acţiunile răscumpărate la pct.1 sunt anulate, iar cealaltă jumătate sunt 

revândute cu încasarea prin virament bancar cu un preţ de vânzare de 10.8 lei / acţiune. 

4. Se încasează o creanţă faţă de clienţi prin virament bancar în sumă de 300 lei şi se achită 

datoriile faţă de furnizori în sumă de 1.820 lei. 

5. Se depune la bancă în numerar suma de 5.000 lei, pentru efectuarea unor plăţi. 

6. La începutul lunii mai, se primeşte un credit bancar pe 2 luni în sumă de 1.000 USD, la 

cursul de 3.8 lei / USD. Dobânda de 1% pe lună se achită în valută la sfârşitul fiecărei 

luni, când se restituie şi cele două rate egale. Cursul dolarului a fost la 31 mai de 3.9 lei / 

USD, iar la 30 iunie de 4.23 lei / USD. 
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7. Se achiziţionează în numerar timbre poştale în valoare de 50 lei, care ulterior se utilizează 

pentru trimiterea corespondenţei şi bilete de tratament în valoare de 300 lei, care se 

repartizează unor salariaţi care vor urma un tratament. 

8. Se achiziţionează bonuri de combustibil în valoare de 100 lei + Tva 19%, achitate dintr-un 

avans de trezorerie. Bonurile se utilizează pentru cumpărarea de combustibil, care ulterior 

se dă în consum.    

9. Societatea achiziționează din import mărfuri în valoare de 5000 euro, la cursul valutar de 

4,2 lei/euro. Comisionul de 0,5%, taxe vamale de 10%, Tva se achită prin disponibilul de 

la bancă. Pentru achitarea datoriei, se deschide un acreditiv în valoare de 5000 euro, la 

cursul valutar de 4,3 lei/euro, iar plata datorie se face la cursul de 4,5 lei/euro.  

10. Se achiziționează 500 de obligațiuni cu prețul de 2 lei/obligațiune. Plata acestora se face 

ulterior prin disponibilul de la bancă. La sfarșitul anului 201N cursul obligațiunilor a fost 

de 1,8 lei/bucată. În perioada următoare se vând, cu încasarea în numerar, 200 de 

obligațiuni cu prețul de 1,9 lei/bucată. La sfarșitul anului 201N+1 cursul obligațiunilor a 

scăzut la 1,7 lei/bucată.  

 

Se cere:  

-să se întocmească evidenţa cronologică şi sistematică a operaţiilor economice de mai sus 

-să se stabilească bilanţul final   
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CAPITOLUL VI 

 

Contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor 

 

6.1. Noțiuni teoretice  

În activitatea sa fiecare agent economic realizează o mulţime de operaţii care 

angajează cheltuieli şi generează venituri. 

Cheltuielile cuprind atât consumurile de bunuri şi de forţă de muncă, cât şi diferite 

pierderi, care conduc la diminuarea activului şi a rezultatului exerciţiului. 

Veniturile cuprind totalitatea încasărilor aferente activităţii economice, precum şi 

diferite câştiguri care conduc la creşterea activului şi a rezultatului exerciţiului. 

În contabilitatea financiară cheltuielile şi veniturile se clasifică, după natura lor economică 

astfel: 

 cheltuieli şi venituri din exploatare (reflectate de conturile din grupele 60 – 65, 

respectiv 70 – 75); 

 cheltuieli şi venituri financiare (reflectate de conturile din grupele 66, respectiv 76); 

 cheltuieli şi venituri extraordinare (reflectate de conturile din grupele 67, respectiv 

77); 

 cheltuieli şi venituri privind amortizările şi provizioanele (reflectate de conturile din 

grupele 68, respectiv 78); 

 cheltuieli cu impozitul pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor (contul 691, 

respectiv 698) 

Conturile de cheltuieli funcţionează după regula conturilor de activ. Ele încep să 

funcţioneze prin a se debita, se debitează cu cheltuielile efectuate în cursul lunii şi se 

creditează la sfârşitul lunii cuu rulajul debitor, care se transferă în debitul contului 121”Profit 

sau pierdere”. 

Conturile de venituri funcţionează după regula conturilor de pasiv. Ele încep să 

funcţioneze prin a se credita, se creditează cu veniturile relizate în cursul lunii şi se debitează 

la sfârşitul lunii cu rulajul sau soldul creditor, care se transferă în creditul contului 121 „Profit 

sau pierdere”. 
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Deoarece conturile de cheltuieli şi venituri se soldează la sfârşit de lună (nu prezintă sold 

sau prezintă sold 0), acestea nu apar în bilanţ, influenţând indirect structura acestuia prin 

intermediul soldului contului 121 „Profit sau pierdere”. Astfel, soldul creditor al contului 121 

„Profit sau pierdere” reprezintă profitul realizat de unitate într-o anumită perioadă de timp, iar 

soldul debitor al contului 121 „Profit sau pierdere” reprezintă pierderea înregistrata de 

entitate. În felul acesta, contul de rezultate 121 „Profit sau pierdere” realizează legătura dintre 

conturile de venituri şi cele de cheltuieli, pe de o parte şi conturile bilanţiere, pe de altă parte. 

 

6.2. Structura cheltuielilor şi a veniturilor în contabilitatea financiară 

  

6.2.1.Structura cheltuielilor 

1.Cheltuieli de exploatare 

Activitatea de exploatare cuprinde toate operaţiile referitoare la aprovizionare, 

producţie, desfacere, aferente unei întreprinderi. În această categorie sunt incluse şi operaţiile 

privind investiţiile realizate în regie proprie. Cheltuielile de exploatare reprezintă expresia 

bănească a consumurilor materiale şi de forţă de muncă necesare desfăşurării activităţii 

agenţilor economici. Conform structurii Contului de Profit şi Pierdere, cheltuielile de 

exploatare cuprind: 

- cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile; 

- cheltuieli cu energia şi apa; 

- cheltuieli cu mărfurile; 

- cheltuieli cu personalul (salarii şi protecţia socială); 

- cheltuieli cu amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale 

şi necorporale; 

- cheltuieli privind prestaţiile externe (lucrări şi servicii executate de terţi); 

- cheltuieli cu taxe şi impozite; 

- alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate) 

 

2. Cheltuieli financiare 

Sunt considerate cheltuieli financiare acele cheltuieli care se referă la: 

- pierderi din creanţe legate de participaţii; 

- cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; 

- cheltuieli din diferenţe de curs valutar; 

- cheltuieli privind dobânzile; 
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- cheltuieli privind sconturile; 

- alte cheltuieli financiare. 

 

6.2.2. Structura veniturilor 

1. Venituri din exploatare 

Veniturile din exploatare sunt sumele încasate sau de încasat, care provin din 

activităţile curente ale unităţii patrimoniale şi anume: 

- venituri din vânzarea produselor finite, a semifabricatelor, a produselor reziduale, 

venituri din lucrări executate şi servicii prestate, din studii şi cercetări, din chirii, 

locaţii de gestiune, redevenţe, venituri din vânzarea mărfurilor, precum şi alte 

venituri din activităţi curente diverse (toate aceste venituri cumulate formează 

Cifra de afaceri netă); 

- variaţia (creşterea sau descreşterea) soldului producţiei stocate la sfârşitul lunii faţă 

de soldul existent la începutul lunii; 

- venituri din producţia de imobilizări corporale sau necorporale; 

- venituri din subvenţii de exploatare; 

- alte venituri din exploatare (venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi, 

venituri din despăgubiri, amenzi, penalităţi, donaţii, venituri din vânzarea activelor 

şi alte operaţii de capital, etc). 

Înregistrarea în contabilitate a acestor venituri se face în momentul livrării acestora pe 

bază de factură sau alte documente justificative, indiferent de momentul încasării sau 

decontării acestora. 

 

2. Venituri financiare 

În această categorie se includ acele venituri care sunt strict legate de activitatea 

financiară a întreprinderii. Dintre acestea amintim: 

- venituri din imobilizări financiare (acţiuni deţinute la entităţi afiliate, interese de 

participare); 

- venituri din investiţii financiare pe termen scurt  

- venituri din creanţe imobilizate; 

- venituri din investiţii financiare cedate; 

- venituri din diferenţe de curs valutar; 

- venituri din dobânzi şi sconturi obţinute; 

- alte venituri financiare. 
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6.3. Situațiile financiare anuale 

Obiectivul principal al contabilității îl constituie furnizarea de informații, care să asigure 

o imagine fidelă asupra poziției financiare, performanțelor financiare și a modificărilor 

poziției financiare ale unității, în scopul utilizării acestor informații de către orice utilizator 

interesat, în vederea fundamentării unor decizii economice. Pentru realizarea acestui obiectiv, 

este necesar ca lucrările curente de contabilitate să se sintetizeze periodic în informații 

generalizate, care să fie relevante pentru caracterizarea activității desfășurate de o societate 

într-o anumită perioadă de timp. Acest obiectiv poate fi îndeplinit prin întocmirea periodică a 

unor documente de sinteză contabilă denumite situații financiare.19 

Situațiile financiare anuale se compun din: Bilanț, Contul de profit și pierdere, Situația 

modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note explicative la 

situațiile financiare. 

1. Bilanţul este documentul de sinteză contabilă, care reprezintă componenta de bază a 

situațiilor financiare, prin care se prezintă ansamblul elementelor de activ, datorii și capital 

propriu ale entității la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în cazul fuziunii, divizării sau 

încetării activității. Activul patrimonial cuprinde elemente concrete de avere ale entității, iar 

datoriile și capitalul propriu, sursele de procurare ale averii. Elementele de activ patrimonial 

se ordonează în bilanț după natura lor și după lichiditate, iar elementele de pasiv după natura 

lor și exigibilitate.  

În bilanţ sunt prezentate mai întîi elementele de activ cu cel mai mic grad de lichiditate 

(active imobilizate), iar la final activele cu lichiditate maximă (casa şi conturi la bănci). 

Elementele de pasiv sunt structurate în ordinea exigibilităţii lor, prezentându-se mai întîi 

pasivele cu termenul de exigibilitate cel mai mic (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai 

mică de 1 an), iar la final pasivele cu termenul cel mai mare de exigibilitate (capital şi 

rezerve).   

Modul de prezentare a elementelor de active şi pasive în bilanţ, poate să difere de la o 

ţară la alta. Astfel există schema orizontală de prezentare a bilanţului şi schema verticală. 

Potrivit OMFP nr. 1752/2005, în România se întocmește schema verticală de bilanţ, care 

ordonează structurile patrimoniale în active, datorii şi capital propriu, pentru a pune în 

evidenţă situaţia netă sau poziţia financiară netă, conform relaţiei:  

SITUAŢIA NETĂ = ACTIVE – DATORII faţă de terţi 

                                                           
19 Pântea I.P, Ghe.Bodea (2008): Contabilitatea financiară românească conformă cu Directivele europene, ediția 

a III a, ed. Intelcredo, Deva 
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Schema verticală de bilanţ reprezintă o versiune mai pragmatică asupra prezentării 

periodice a patrimoniului, întrucât pune în mod explicit în evidenţă doi indicatori, şi anume:  

- fondul de rulment calculat ca diferenţă între activele circulante şi obligaţii nete; 

- poziţia financiară netă curentă, care se determină în bilanţ ca diferenţă între total 

active şi obligaţii curente. 

2. Contul de profit și pierdere – este documentul care reflectă totalitatea veniturilor și 

cheltuielilor, dar și a rezultatelor financiare ale unității economice de la începutul și sfârșitul 

unei perioade de gestiune. 

Situațiile financiare se întocmesc în funcție de categoria de întreprindere în care se 

încadrează entitatea respectivă. Astfel, pot exista microentități, entități mici, entități mijlocii și 

mari, etități de interes public.20 

Microentitățile sunt entități care, la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două 

din următoarele trei criterii: totalul activelor: 350.000 euro, cifra de afaceri netă: 700.000 

euro, numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10 

Entitățile mici sunt entități care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria 

microentităților, și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele criterii: 

totalul activelor: 4.000.000 euro, cifra de afaceri netă: 8.000.000 euro, numărul mediu de 

salariați în cursul exercițiului financiar: 50 

Entitățile mijlocii și mari sunt entități care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel 

puțin două dintre criteriile stabilite în cazul entităților mici.  

O entitate schimbă categoria în care se încadrează doar dacă două exerciții financiare 

consecutive depășesc sau încetează să depășească criteriile de mărime.  

Microentitățile nu au obligația elaborării notelor explicative la situațiile financiare 

anuale. Ele vor întocmi situații financiare anuale care sa cuprindă: bilanțul prescurtat și contul 

de profit și pierdere.  

Entitățile mici vor întocmi situații financiare anuale, care sa cuprindă: bilaț prescurtat, 

contul de profit și pierdere, note explicative la situațiile financiare anuale, doar opțional pot 

întocmi și situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie. 

Entitățile mijlocii și mari întocmesc situații financiare anuale, care cuprind: bilaț, cont de 

profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, 

notele explicative la situațiile financiare anuale. Similar cu situațiile financiare anuale 

întocmite de către entitățile mijlocii și mari, vor întocmi și entitățile de interes public.21 

                                                           
20 Cartea Verde a contabilității, 2015 
21 Cartea Verde a Contabilității, 2015, pag.295-298 
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6.4. Aplicații practice 

6.4.1. Probleme propuse spre rezolvare22 

 

Problema 1 

Înregistrează în contabilitate următoarele operaţii aferente cheltuielilor şi veniturilor 

efectuate de către o societate comercială: 

- consum de materii prime în sumă de 200 lei şi materiale consumabile în sumă de 

300 lei; 

- obșinere produse finite la costul de producție de 200 lei; 

- amortizarea mijloacelor de transport pe luna în curs în sumă de 150 lei; 

- înregistrarea facturii de energie electrică în sumă de 250 lei + TVA 19%; 

- înregistrarea facturii de telefon în sumă de 100 lei + Tva 19%; 

- livrarea de produse finite în sumă de 500 lei + Tva; 

- livrarea de semifabricate în sumă de 650 lei + Tva; 

- plus de materii prime la inventar: 50 lei 

- închiderea conturilor de cheltuieli; 

- închiderea conturilor de venituri; 

- calcularea şi înregistrarea impozitului pe profit de 16% 

- închiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit 

 

Problema 2 

Înregistrează următoarele operaţii atât în contabilitatea furnizorului cât şi în cea a 

clientului: 

- facturarea unor lucrări de întreţinere: 100 lei + Tva 19% 

- facturarea unui proiect de cercetare: 1500 lei + Tva 

- facturarea chiriei 900 lei + Tva 

- facturarea unui comision de intermediere: 750 lei + Tva 

- sconturi acordate de către furnizor: 25 lei 

- donaţie în numerar: 200 lei 

- despăgubiri decontate prin bancă: 50 lei 

- cheltuieli de protocol achitate în numerar: 350 lei + Tva 

- cheltuieli cu dobânzi achitate prin bancă: 90 lei 
                                                           
22 Pântea I.P., Ghe. Bodea (2001):  Contabilitatea Financiră – sinteze și aplicații practice, Ed. Intelcredo, Deva 
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- impozit pe clădiri datorat: 60 lei 

- înregistrarea facturii de telefon: 120 + Tva 

 

Problema 3 

Un detailist prezintă la începutul lunii un sold de marfă evaluat la preţ de vânzare cu 

amănuntul de 744 lei (500 lei preţ de facturare, 100 lei adaos comercial, 144 lei Tva 

neexigibilă). Se achiziţionează mărfuri la preţ de achiziţie de 100 lei + Tva, care se achită în 

numerar. Cota de adaos comercial este de 20%. Se vând mărfuri în valoare de 1309 lei 

(inclusiv Tva), decontarea făcându-se prin virament bancar. La sfârşitul lunii se vor închide 

conturile de venituri şi cheltuieli. 

 

Problema 4 

Folosind datele bilanţului final aferent Problemei anterioare din Cap.V, referitoare la 

situaţia actuală a patrimoniului, se vor face în continuare următoarele operaţii economico-

financiare: 

1. Se achiziţionează ambalaje în valoare de 100 lei + Tva, care se achită în numerar. 

Ulterior aceste ambalaje se vând cu aceiaşi valoare încasarea făcându-se cu ordin de 

plată. 

2. Se înregistrează cheltuielile cu salariile unor colaboratori în sumă de 1550 lei, şi 

înregistrează reținerile din salarii astfel: CAS 25%, CASS 10%, impozit pe salarii 

10%, apoi se achită salariile prin disponibilul de la bancă; 

3. Se înregistrează factura de salubritate pe luna in curs în sumă de 95 lei + Tva, care se 

achită în numerar; 

4. Se livrează produse reziduale în sumă de 150 lei + Tva, factura încasându-se cu ordin 

de plată; 

5. Societatea acordă unui terţ un împrumut pe 2 ani în sumă de 10.000 lei. Dobânzile 

încasate se ridică la suma de 300 lei. Se rambursează o parte din împrumut în sumă de 

8000 lei, restul nu se mai poate recupera din motive de insolvabilitate. Decontările se 

fac prin bancă; 

6. Se înregistrează în luna mai o creanță în sumă de 1000 euro, la cursul valutar de 4,64 

lei/euro. La sfârșitul lunii cursul valutar a fost de 4,43 lei/euro, iar la sfârșitul lunii 

iunie cursul valutar a fost de 4,35 lei/euro. Se vor înregistra diferențele de curs valutar 

la sfârșitul celor două luni. 
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7. Se vinde un utilaj cu preţul de vânzare de 9.000 lei + Tva, încasarea făcându-se 

ulterior prin bancă. Valoarea contabilă a utilajului este de 9.800 lei, iar amortizarea 

înregistrată până în momentul vânzării este de 7.900 lei; 

8. Se inregistrează cheltuieli de protocol, achitate în numerar în sumă de 250 lei+Tva 

9. Se înregistrează o lipsă de materii prime la inventar, în sumă de 550 lei. O parte din 

aceste materii prime constatate lipsă la inventar se împută gestionarului la valoarea 

actuală de 500 lei + Tva, banii fiindu-i reținuti din salariu în doua rate egale.  

10. La momentul inventarierii se constata o lipsa de produse finite la inventar în suma de 

400 lei, tot atunci se scot din evidență materii prime expirate în valoare de 100 lei. 

11. Se înregistrează amortizarea imobilizarilor corporale pe luna în curs, astfel: 

amortizarea costructiilor 100 lei, amortizarea instalatiilor si utilajelor 240 lei, 

amortizarea programului informatic 50 lei 

12. Se închid conturile de venituri şi cheltuieli şi se stabileşte rezultatul financiar. 

 

Se cere: 

- să se întocmească evidenţa cronologică şi sitematică a operaţiilor economice 

aferente aplicatiei de mai sus; 

- se închid conturile de venituri şi cheltuieli aferente tuturor operaţiilor înregistrate 

pe parcursul celor 6 capitole; 

- ştiind că societatea este o „microîntreprindere” plătitoare de impozit pe venit, să se 

determine impozitul pe venit de 1%; 

- să se determine ultima balanţă de verificare 

- să se stabilească bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, cu ajutorul ultimei 

balanţe de verificare  
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APLICAȚII PRACTICE RECAPITULATIVE 

Model test grila 23 
 

 

I. Întrebări grila: 

 

1. Care din metodele de evaluare a stocurilor la ieşirea din patrimoniu avantajează 

întreprinderea din punct de vedere fiscal în condiţii de inflaţie: 

a. metoda LIFO 

b. metoda costurilor standard 

c. metoda FIFO 

d. metoda costului unitar mediu ponderat 

 

2. Dispuneti de următoarele date privind produsele finite la o unitate patrimonială: stoc 

existent la începutul lunii 200 bucăţi a 5 lei / bucată cost standard, cost efectiv 5.1 lei / bucata, 

intrări în cursul lunii 100 bucăţi la cost standard, ieşiri în cursul lunii 180 bucăţi. Costul 

efectiv calculat la sfârşitul lunii este de 4,6 lei / bucată. 

Care este formula contabilă şi suma corectă pentru diferenţa de cost aferentă produselor finite 

ieşite: 

a. 711 = 348   11.97 

b. 711 = 345   14.77 

c. 348 = 711   11.97 

d. 345 = 711   10.67 

 

3. La data ieşirii din patrimoniu sau la darea în consum bunurile se evaluează şi se scad din 

gestiune la: 

a. valoarea actuala 

b. valoarea de intrare 

c. valoarea de inventar 

d. valoarea de utilitate 

 

4. O unitate patrimonială dispune de următoarele date privind gestiunea stocurilor de materii 

prime: stoc iniţial: 2000 bucăţi a 5 lei / bucata, intrări 1000 bucăţi a 8 lei / bucata, ieşiri 1800 

                                                           
23 Cazan E., și colab., (2002): Cunoștințe economice fundamentale și de specialitate, Editura Mirton, Timișoara 
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bucăţi. Care este valoarea ieşirilor şi a stocului final determinate după metoda costului mediu 

ponderat (CMP), FIFO, LIFO. 

 CMP FIFO LIFO 

a. 12.000 / 6.000 8.200 / 9.800 9.800 / 8.200 

b. 10.000 / 8.000 6.800 / 11.200 11.200 / 6.800 

c. 10.800 / 7.200 9.000 / 9.000 12.000 / 6000 

d. 13.000 / 5.000 7.500 / 10.500 11.000 / 7.000 

 

5. Fie o unitate patrimonială profilată pe industrializarea laptelui care deţine la 31.12.200 N 

următoarele elemente patrimoniale: cisterne pentru transportul laptelui 10.000 lei, hală de 

producţie 30.000 lei, cheltuieli de cercetare 1.000 lei, disponibilităţi băneşti în conturi la bănci 

25.500 lei, clienţi 10.000 lei, numerar în casierie 500 lei, furnizori 15.000 lei, lapte 

achiziţionat pentru prelucrare 15.000 lei, datorii faţă de salariaţi 5.000 lei, împrumuturi 

reprezentând credite pe termen scurt 15.000 lei, capital social 57.000 lei. Care este valoarea 

activului bilanţier şi rezultatul exerciţiului: 

a. 107.000 / +22.000 

b. 81.500 / -10.500 

c. 92.000 / 0 

d. 92.000 / +5.000 

 

6. Care metodă de evidenţă a stocurilor impune inventarierea obligatorie a stocurilor la 

sfârşitul lunii: 

a. metoda inventarului permanent 

b. metoda inventarului intermitent 

c. metoda global-valorică 

d. nici o varianta nu este corectă 

 

7. Când se folosesc conturile 409 Furnizori-debitori şi 419 Clienţi-creditori în contabilitatea 

ambalajelor: 

a. la ambalajele a căror valoare este cuprinsă în preţul mărfii 

b. la ambalajele nerestituibile a căror produse se facturează distinct 

c. la ambalajele care circulă în regim de restituire 

d. la ambalajele cu diferenţe la recepţie 
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8. Care este semnificaţia înregistrării? 

% = 371 

607 

378 

4428 

a. lipsa în gestiunea de mărfuri din cauza calamităţilor naturale 

b. vânzare de mărfuri 

c. scăderea din gestiune a mărfurilor vândute la prêţ de vânzare cu amănuntul 

d. mărfuri trimise la terţi 

 

9. Care din formulele contabile enunţate este în corelaţie cu explicaţia dată: 

a. 411 = 701 (livrarare de produse finite la export) 

b. 701 = 345 (scăderea din gestiune a produselor finite) 

c. 701 = 121 (închiderea contului de venituri din vânzarea produselor finite) 

d. a şi c 

 

10. Ce semnificaţie are înregistrarea contabilă?: 

472 = 706 

a. chirii încasate 

b. venituri înregistrate în avans 

c. cheltuieli înregistrate în avans 

d. venituri înregistrate în avans, aferente perioadei curente 

 

11. Ce semnifică înregistrarea contabilă?: 

%  =  2133  1500 

          2813         1000 

                      6583               500 

a. amortizarea mijloacelor de transport 

b. aport în natură la capital social 

c. scăderea din gestiune a mijloacelor de transport parţial amortizate 

d. scoaterea din gestiune a mijloacelor de transport casate 

 

12. O societate comercială emite 5.000 de obligaţiuni având valoarea nominală de 2 lei/bucată 

şi valoarea de emisiune de 1,8 lei/bucată. Durata împrumutului este de 3 ani, dobânda anuală 
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de 20%. Care sunt înregistrările contabile specifice acestui împrumut obligatar: 

a. % = 161   10.000 

   461    9.000 

   169    1.000 

b. 461 = 161  10.000 

c. 461 = 161   9.000 

d. % = 161   10.000 

   411    9.000 

   169    1.000 

   5121 = 461   9.000 

 

13. La încheierea exerciţiului financiar există disponibil în contul curent în valută la bancă de 

5.000 euro. Cursul la 31.12. este de 4,2 lei /euro. Soldul contului 5124 este de 20.000 lei, 

debitor. Ce înregistrări contabile se vor efectua?: 

a. 5124 = 5121  1.000 

b. 5121 = 5124  1.000 

c. 5124 = 765   1.000 

d. 665 = 5124   1.000 

 

14. Rezervele legale se caracterizează prin faptul că: 

a. se constituie anual din profitul brut în proporţie de 5%, dar să nu depăşească 20% 

din capitalul social la societăţile comerciale autohtone şi 25% din capitalul social al 

societăţilor comerciale cu participare de capital strain 

b. se constitue anual din profitul net în proporţie de 5% 

c. sunt prevăzute de lege 

d. a şi c 

 

15. Capitalul social constituit al societăţii “X” este de 100.000 lei (5000 de acţiuni, valoare 

nominală 20 lei/acţiune). Societatea şi-a constituit rezerve de la înfiinţare în valoare de 20.000 

lei. În cazul în care s-ar face emisiune de noi acţiuni, care ar fi valoarea de emisiune? 

a. 26 lei 

b. 25 lei 

c. 20 lei 

d. nici un răspuns nu este corect 
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16. Se vinde un teren, prêţ de vânzare 20.000 lei, TVA 19%, preţul de achiziţie fiind de 

18.000 lei. Care este formula contabilă corectă: 

a. 411 = %   23.800 

7583   20.000 

4427   3.800 

   6583 = 211   18.000 

b. 411 = %   23.800 

7583   20.000 

4427   3.800 

    281 = 211   18.000 

c. 461 = %   23.800 

7583   20.000 

4427   3.800 

   6583 = 211   18.000 

d. 461 = %   23.800 

7728   20.000 

4427   3.800 

   6728 = 211   20.000 

 

17. Reflectarea creanţei de 500.000 lei faţă de bugetul statului pentru subvenţia de primit 

pentru investiţii se înregistrează astfel: 

a. 475 = 445   500.000 

b. 5121 = 475   500.000 

c. 445 = 475   500.000 

d. 475 = 772   500.000 

18. Indicaţi înregistrarea corectă privind obţinerea de produse finite, în următoarele condiţii: 

cost prestabilit 80 lei; cost efectiv la sfârşitul lunii 85 lei; metoda de contabilizare – inventar 

permanent: 

a. 345 = 711   80 

b. 345 = 711   80 

    348 = 711   5 

c. 345 = 711   80 

    711 = 348   5 

d. 345 = 711   85 
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19. Preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor este de 29.760 lei. Care este costul de 

achiziţie al acestora ştiind că procentul de adaos comercial practicat este de 20%, iar cota de 

TVA de 19%: 

a. 20.000  

b. 20.666 

c. 24.800 

d. nici un raspuns un este corect 

 

20. Se anulează 20% din acţiunile proprii răscumpărate. În cazul în care valoarea nominală a 

acţiunilor coincide cu valoarea de răscumpărare (care este de 10.000 le), care va fi formula 

contabilă corectă? 

a. 664 = 109   1.000 

b. 149 = 109   2.000 

c. 1012 = 109   2.000 

d. 471 = 109   2.000 

 

21. Care este modificarea bilanţieră adusă de încasarea creanţelor de la clienţi prin casierie? 

a. A+X = P+X 

b. A-X = P-X 

c. A+X-X = P 

d. A = P+X-X 

22. Care este preţul de import al mărfii ştiind că: preţul extern este de 1.000 USD, transportul 

pe parcurs extern este de 100 USD, comisionul vamal este de 0.5%, taxe vamale 20%, TVA 

19% şi cursul valutar este de 3 lei/USD: 

a. 3,300 

b. 4,483 

c. 3,977 

d. nici un raspuns nu este corect 

23. Diminuarea capitalului social pe seama pierderii realizate în anii precedenţi se 

contabilizează astfel: 

a. 1011 = 129 

b. 1012 = 117 

c. 1012 = 121 

d. 1012 = 1011 
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24. Scoatearea din gestiune a unei imobilizări necorporale amortizate integral se înregistrează 

astfel. 

Înlocuiţi contul care lipseşte: 

? = 208   5.000 

a. 6811 

b. 2811 

c. 2808 

d. 2818 

25. Contribuţia angajaţilor pentru asigurări sociale de sănătate se suportă din: 

a. impozitul pe salarii 

b. impozitul pe venit 

c. veniturile nete 

d. veniturile brute 

26. Precizaţi care element patrimonial nu a fost corect încadrat: 

a. avansuri acordate furnizorilor (active circulante în decontare) 

b. timbre fiscale şi postale (active circulante băneşti) 

c. avansuri primite de la clienţi (active circulante în decontare) 

d. avansuri de trezorerie (active circulante băneşti) 

27. Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la: 

a. valoarea nominală 

b. valoarea contabilă 

c. valoarea nominala sau contabilă, după caz 

d. utilitatea bunului în unitate şi preţul pieţei 

28. Stabiliți prin ce relație se obține capitalul propriu : 

 a. activ – cheltuieli 

 b. activ – pasiv 

 c. activ – datorii 

 d. activ – venituri 

29. Se înregistrează scăderea din gestiune a mărfurilor vândute, știind că, prețul de achiziție al 

acestora este de 30 lei/bucată, cantitatea vândută de 1000 bucăți, iar adaosul comercial de 

10%. Care este formula contabilă corectă : 

 a.   %  =  371  40.920 

       607  30.000 

       378  3.000 
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       4428  7.920 

 b.  %  =  371  33.000 

      607   30.000 

      378   3.000 

 c.  %  =  371  40.920 

      411   33.000 

      4426  7.920 

 d.  5311  =  %  37.200 

         707 30.000 

         4427 7.200 

30. Care din următoarele formule contabile sunt în concordanță cu explicația dată? 

 a. 345  =  711  (plus de produse finite la inventar) 

 b. 211  =  721  (amenajări de teren realizate din efort propriu) 

 c. 302  = 7588  (materiale consumabile rezultate din casarea unui utilaj) 

 d. a și c 

31. Care este semnificația înregistrării:  456  =  1011 ?? 

 a. reflectarea dreptului de creanță a societății pentru capitalul subscris 

 b. obligația asociaților/acționarilor de a depune capitalul subscris 

 c. aportarea capitalului subscris 

 d. a și b 

32. Ce reprezintă capitalul social: 

 a. echivalentul valoric al aporturilor aduse de asociați sau acționari 

 b. valoarea nominală a acțiunilor sau părților sociale deținute de acționari sau asociați 

 c. expresia bănească a valorilor investite de proprietar 

 d. a, b, c 

33. La o societate figurează în evidența contabilă un stoc de materiale cu valoarea de 40.000 

lei. Prețul de inventar (de piață) a cunoscut următoarea dinamică la încheierea unor exerciții 

financiare succesive: N = 42.000; N+1 = 31.000; N+2 = 35.000. Conform principiului 

prudenței ce înregistrări contabile se impun la sfârșitul celor trei exerciții financiare? 

 a. N: 6814 = 391  2000;  N+1: 6814 = 391  1000;  N+2: 391 = 7814  5000; 

 b. N: 6814 = 391  2000;  N+1: 6814 = 391  9000;  N+2: 391 = 7814  4000; 

 c. N:      -                       ;  N+1: 6814 = 391  9000;  N+2: 391 = 7814  4000; 

 d. N: 391 = 7814  2000;  N+1: 391 = 7814  9000;  N+2: 6814 = 391  5000; 
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34. Care cheltuilei nu se cuprind în costul de achiziție al stocurilor?: 

 a. cheltuielile de transport-aprovizionare 

 b. taxele vamale și comisionul aferente stocurilor din import 

 c. cheltuielile financiare aferente finanțării necesare constituirii stocurilor și sconturile  

financiare acordate pentru plata înainte de scadență 

d. cheltuieli de manipulare, desfacere 

 

35. Cheltuielile și veniturile înregistrate în avans reprezintă: 

 a. creanțe, respectiv datorii ale exercițiului curent față de exercițiul sau exercițiile 

următoare 

 b. o consecință a aplicării principiului independenței exercițiului 

 c. creanțe, respectiv datorii ale lunii curente față de luna următoare 

 d. a și b 

 

36. Dispuneți de următoarele solduri finale ale conturilor: imobilizări corporale: 10.000 lei, 

amortizarea imobilizărilor corporale: 4.000 lei, produse finite: 80 lei, ajustări pentru 

deprecierea produselor 200 lei, cheltuieli cu materiale consumabile: 30 lei, contribuția unității 

la asigurări sociale: 60 lei. Precizați care este suma totală care formează activul bilanțului?: 

 a. 6.690 lei 

 b. 10.830 lei 

 c. 6.830 lei 

 d. 6.600 lei  
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