
 

267 

 

CUPRINS 
 

 

 

 

Introducere 5 
1. DEFINIREA ȘI SFERA DE APLICARE 9 
 1.1. Definirea obiectului contabilității afacerilor................ 9 
 1.2. Sfera de aplicare a contabilității afacerilor................. 13 

2. CONTABILITATEA DATORIILOR ȘI CREANȚELOR......... 17 
 2.1. Structura generală și evaluarea datoriilor 

 și creanțelor......................................................... 
 

17 
 2.2. Contabilitatea datoriilor și decontărilor generate de 

tranzacțiile comerciale ............................................ 
 

21 
 2.3. Contabilitatea creanțelor și decontărilor generate de 

tranzacțiile comerciale............................................. 
 

36 
 2.4. Contabilitatea decontărilor cu personalul.................. 46 
 2.5. Contabilitatea decontărilor privind asigurările și 

protecția socială..................................................... 
 

53 
 2.6. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului și 

fondurile speciale................................................... 
 

64 
  2.6.1. Contabilitatea impozitului pe profit/venit........ 65 
  2.6.2. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată...... 69 
  2.6.3. Contabilitatea impozitului pe venituri salariale. 79 
  2.6.4. Contabilitatea subvenţiilor ............................ 84 
  2.6.5. Contabilitatea altor impozite, taxe şi  

vărsăminte asimilate............................................... 
 

85 
  2.6.6. Contabilitatea taxelor şi vărsămintelor 

asimilate fondurilor speciale .................................... 
 

86 
  2.6.7. Contabilitatea altor datorii şi creanţe cu 

bugetul statului ..................................................... 
 

88 
 2.7. Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului şi cu 

acționarii/asociaţii .................................................. 
 

89 
  2.7.1. Contabilitatea decontărilor între entitățile 

afiliate.................................................................... 
 

89 
  2.7.2. Contabilitatea sumelor pe care 

acționarii/asociații le lasă temporar la dispoziția 
entității.................................................................. 

 
 

92 
  2.7.3. Contabilitatea decontărilor cu  

acționarii/asociații privind capitalul social.................. 
 

93 



 

268 

  2.7.4. Contabilitatea dividendelor cuvenite 
acționarilor sau asociaților....................................... 

 
95 

  2.7.5. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor 
privind operațiile realizate în participație................... 

 
96 

 2.8. Contabilitatea debitorilor și creditorilor diverși........... 97 
 2.9. Contabilitatea subvențiilor pentru investiții și 

operațiilor de regularizare și asimilate....................... 
 

100 
  2.9.1. Contabilitatea cheltuielilor înregistrate în 

avans.................................................................... 
 

100 
  2.9.2. Contabilitatea veniturilor înregistrate în 

avans.................................................................... 
 

101 
  2.9.3. Contabilitatea operațiilor în curs de 

clarificare............................................................... 
 

102 
  2.9.4. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii..... 103 

3. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ............................... 105 
 3.1. Definirea şi structura cheltuielilor ........................... 105 
 3.2. Organizarea generală a contabilităţii cheltuielilor ..... 107 
 3.3. Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile .............. 109 
 3.4. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrările şi serviciile 

executate de terţi .................................................. 
 

113 
 3.5. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate 

de terți.................................................................. 
 

114 
 3.6. Contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi 

vărsăminte asimilate .............................................. 
 

116 
 3.7. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul .................. 117 
 3.8. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare ............. 119 
 3.9. Contabilitatea cheltuielilor financiare ....................... 121 
 3.10. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare .................. 123 
 3.11. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările, 

provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau 
pierderile de valoare...............................................  

 
 

124 
 3.12. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit şi 

alte impozite .......................................................... 
 

125 
4. CONTABILITATEA VENITURILOR ................................... 127 
 4.1. Definirea şi sfera de aplicare ................................... 127 
 4.2. Organizarea generală a contabilităţii veniturilor ........ 130 
 4.3. Contabilitatea veniturilor privind cifra de afaceri ....... 132 
 4.4. Contabilitatea veniturilor aferente costului producţiei 

în curs de execuţie.................................................. 
 

135 
 4.5. Contabilitatea veniturilor din producţia de imobilizări.  137 
 4.6. Contabilitatea veniturilor din subvenţii de exploatare.  139 



 

269 

 4.7. Contabilitatea altor venituri din exploatare ............... 140 
 4.8. Contabilitatea veniturilor financiare ......................... 142 
 4.9. Contabilitatea veniturilor extraordinare .................... 144 
 4.10. Contabilitatea veniturilor din provizioane, ajustări 

pentru depreciere sau pierdere de valoare ............... 
 

145 
5. CONTABILITATEA ANGAJAMENTELOR ȘI ALTOR 

ELEMENTE EXTRABILANȚIERE....................................... 
 

148 
6. LUCRĂRI CONTABILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI 

FINANCIAR ...................................................................... 
 

152 
 6.1. Delimitări şi verificări preliminare privind situaţiile 

financiare anuale ................................................... 
 

152 
 6.2. Inventarierea activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii ................................................................... 
 

158 
  6.2.1. Metodologia efectuării inventarierii................. 158 
  6.2.2. Evaluarea şi stabilirea rezultatelor inventarierii...... 163 
  6.2.3. Metodologia efectuării şi soluţionării contabile 

a compensării minusurilor cu plusurile de inventar..... 
 

167 
  6.2.4. Stabilirea şi înregistrarea plusurilor definitive 

(finale) .................................................................. 
 

168 
  6.2.5. Determinarea şi înregistrarea lipsurilor  

neimputabile şi a pierderilor din calamităţi ............... 
 

172 
  6.2.6. Imputarea lipsurilor provenite din vina 

salariaţilor sau a terţilor .......................................... 
 

177 
  6.2.7. Înregistrarea lipsurilor în curs de clarificare.... 178 
  6.2.8. Contabilitatea ajustărilor pentru depreciere 

sau  pierdere de valoare la elementele de activ ....... 
 

180 
 6.3. Determinarea rezultatului exerciţiului ...................... 183 
 6.4. Contabilitatea operaţiilor privind repartizarea 

profitului............................................................... 
 

185 
  6.4.1. Repartizarea profitului la entităţile cu capital 

integral sau majoritar de stat.................................. 
 

185 
  6.4.2. Repartizarea profitului la entităţile cu capital 

majoritar privat......................................................  
 

187 
  6.4.3. Contabilitatea operaţiilor privind închiderea 

contului de rezultate............................................... 
 

188 
 6.5. Structura situaţiilor financiare anuale....................... 190 
  6.5.1. Structura bilanţului contabil dezvoltat, 

prescurtat și simplificat............................................ 
 

190 
  6.5.2. Structura contului de profit şi pierdere .......... 211 
  6.5.3. Situaţia modificărilor capitalului propriu.......... 214 
  6.5.4. Situaţia fluxurilor de numerar ....................... 215 



 

270 

  6.5.5. Note explicative la situaţiile financiare anuale.  216 
 6.6. Formulare care însoţesc situaţiile financiare anuale şi 

raportările anuale la 31 decembrie .......................... 
 

221 
  6.6.1. Date informative........................................... 221 
  6.6.2. Situaţia activelor imobilizate.......................... 223 
 6.7. Întocmirea situaţiilor financiare anuale .................... 224 
 6.8. Raportul administratorilor........................................ 225 
 6.9. Auditarea sau verificarea situaţiilor financiare anuale. 227 
 6.10. Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor 

financiare anuale.................................................... 
 

229 
7. CONTABILITATEA AFACERILOR ÎN VIZIUNEA  

IFRS-URILOR................................................................. 
 

232 
 7.1. Aspecte semnificative privind documentarea 

premergătoare implementării IFRS-urilor.................. 
 

232 
 7.2. Tratamente conforme standardelor internaționale 

specifice contabilității creanțelor și datoriilor............. 
 

234 
 7.3. Tratamente conforme standardelor internaționale 

specifice contabilității cheltuielilor............................. 
 

241 
 7.4. Tratamente conforme standardelor internaționale 

specifice contabilității veniturilor............................... 
 

245 
 7.5. Tratamente conforme standardelor internaționale 

specifice situațiilor financiare anuale......................... 
 

249 
 Anexa 1. Planul de conturi general – pliat   
 Anexa 2. Balanţa de verificare a conturilor sintetice.............. 259 

BIBLLIOGRAFIE................................................................... 263 
CUPRINS................................................................................. 267 
 




