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PREFA  

  
A a cum este cunoscut, realizarea obiectului contabilit ii 

financiare depinde în mod hot râtor de con inutul i 
valorificarea informa iilor de sintez  pe care le con in raport rile 
periodice, de la sfâr itul anului i al semestrului I. În defini ia 
dat  obiectului contabilit ii se acord  importan  deosebit  
raport rilor contabile de sintez , denumite în literatura de 
specialitate i conturi anuale sau situa ii financiare în 
reglement rile contabile în vigoare, documente prin intermediul 
c rora se asigur  informa ii utile unei game largi de utilizatori, 
atunci când ace tia iau decizii economice. 

În scopul realiz rii dezideratelor de mai sus, situa iile 
financiare anuale conforme cu Directiva a IV-a CEE au fost 
proiectate ca un document de sintez  complex în varianta în 
form  lung , care este constituit din urm toarele componente: 
bilan ul propriu-zis, contul de profit i pierdere, politici contabile i 
note explicative, situa ia fluxurilor de numerar i situa ia 
modific rilor capitalului propriu, componente care ocazioneaz  un 
volum de munc  laborioas  pentru completare, analiz  i 
valorificare a informa iilor pe care le furnizeaz . 

Sistemele de raport ri contabile se refer  la situa iile 
anuale i la cele întocmite la 30 iunie. Ele se înscriu în mod 
organic în sistemul contabil na ional, care, în forma actual  se 
utilizeaz  începând cu 1 ianuarie 2010, în condi iile existen ei, 
totodat , a posibilit ii aplic rii i a Standardelor Interna ionale 
de Raportare Financiar , doar pentru uz intern. 

La rândul lor, situa iile financiare care se utilizeaz  în 
anumite condi ii sunt proiectate i în variantele în form  
prescurtat  aplicabil  entit ilor mici i con in doar primele trei 
componente amintite anterior, precum i în form  prescurtat  
aplicabil  microentit ilor, care se utilizeaz  începând cu 
exerci iul financiar 2015, i se compun numai din bilan  i 
contul de profit i pierdere. 

Totodat , se re ine c  pentru entit ile ale c ror valori 
mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia  reglementat  
se utilizeaz  situa ii financiare conforme cu IFRS. 

Raport rile contabile de sintez , care constituie obiectul 
prezentei lucr ri, datorit  caracterului lor complex, necesit  
eforturi apreciabile din partea practicienilor din domeniul 
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financiar-contabil în vederea cunoa terii lor în detaliu i al 
utiliz rii în deplin  cuno tin  de cauz , ceea ce reprezint  
cerin a de baz  pentru îndeplinirea condi iilor i func iunilor ce 
le revin i, implicit, pentru asigurarea unei contribu ii în 
continu  cre tere la îmbun t irea volumului i, în mod 
deosebit, a calit ii informa iilor necesare pentru luarea 
deciziilor economice. 

Lucrarea de fa  este elaborat  în deplin  concordan  
cu reglement rile metodologice amintite i este orientat  cu 
prec dere c tre solu ii practice adecvate activit ii operatorilor 
economici. Dintre problemele abordate în aceast  manier  
men ion m pe cele mai importante i anume: efectuarea 
opera iilor contabile de la sfâr itul fiec rei perioade de 
gestiune, înregistrarea plusurilor i a diferitelor categorii de 
lipsuri constatate cu prilejul inventarierii, contabilizarea 
provizioanelor i a ajust rilor pentru deprecierea elementelor 
de activ, contabilitatea opera iilor de repartizare a profitului 
pe destina ii legale .a. 

În cadrul lucr rii la care ne referim s-a acordat, în mod 
firesc, un spa iu corespunz tor metodologiei privind întocmirea 
(completarea) propriu-zis  a tuturor componentelor situa iilor 
financiare. 

O problem  important  prezentat  în cadrul prezentei 
lucr ri, într-un spa iu relativ extins, o constituie metodologia 
întocmirii componentelor sale i analiza pe baza informa iilor 
furnizate, a rezultatelor activit ii economico-financiare, analiz  
care are, de asemenea, caracter practic, fiind efectuat  pe baza 
datelor înscrise în situa iile financiare anuale. 

Lucrarea elaborat , prin structura i con inutul s u, prin 
solu iile corecte date problemelor abordate, prin caracterul s u 
pronun at aplicativ i prin modul atent de redactare, reprezint  o 
surs  documentar  util  pentru to i cei interesa i în cunoa terea, 
întocmirea i utilizarea în cuno tin  de cauz  a raport rilor 
contabile anuale i a celor elaborate pentru 30 iunie. 
 

 
2016  

Autorii 
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Capitolul 1 

 
ELEMENTE SEMNIFICATIVE PRIVIND 

APARI IA I MODERNIZAREA 
RAPORT RILOR CONTABILE 

 
 Lucr rile contabile, astfel denumite, reprezint  
documente de sintez  cu un con inut informa ional foarte 
bogat i diversificat, care asigur  centralizarea i generalizarea 
datelor ce permit cunoa terea, la sfâr itul semestrului I i al 
anului, a patrimoniului, activit ilor desf urate de entitate i 
a rezultatelor ob inute. 

Altfel spus, raport rile ce se abordeaz  sunt de mare 
importan  pentru entitate deoarece, printre altele, constituie 
documente oficiale care asigur  baza informa ional  necesar  
pentru cunoa terea existen ei activelor i pasivelor acesteia i 
pentru efectuarea analizei i controlului detaliat privind 
gestionarea acestora i, implicit, a rezultatelor ob inute. 

Totodat , se impune a sublinia c  informa iile la care s-
a f cut referire sunt utile pentru fundamentarea a numeroase 
decizii economice pe care le preconizeaz  atât managementul 
entit ii, cât i diver i ter i interesa i de colabor ri cu 
respectiva entitate. 

În alt  ordine de idei, se poate afirma c  întocmirea, în 
condi iile exigen ei impuse de c tre normalizatorii contabili, a 
raport rilor la care ne referim constituie obiectivul central al 
oric rui sistem de contabilitate i, totodat , finalizarea i 
valorificarea activit ilor curente pe care acestea le 
ocazioneaz  în cursul perioadei pentru care se efectueaz  
raportarea contabil . 

În acest context, se poate remarca faptul c  cele dou  
concepte care privesc contabilitatea i raport rile contabile 
sunt inseparabile i, în mod firesc, au ap rut i au fost 
modernizate ca un tot unitar. Astfel se men ioneaz  c  pentru 
prima dat  s-au f cut referiri scrise la amândou  de c tre 
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Desimoni, în anul 1340, în lucrarea denumit  „Cartea mare 
a comunei Genova”, unde este consemnat conceptul de 
„billan ium”, atribuit contului de bilan . 

În anul 1494, la Viena, profesorul de matematic  Luca 
Pacioli, numit de unii autori i Paciolo, tip re te lucrarea 
„Geometria, Proportioni e Proportionalita“, în care, pentru 
prima dat , se prezint  probleme de contabilitate. Astfel, în 
partea I, la titlul IX, denumit „Tractatus de computis et 
scriptures“, sunt prezentate câteva principii de contabilitate 
dubl  i, printre altele, se propune întocmirea unui 
„bilancio“, care în fapt reprezenta o balan  de verificare prin 
care se verifica în ce m sur  Cartea mare este bine condus , 
inut  i soldat . A a cum a fost conceput  contabilitatea de 

c tre Pacioli, nu era necesar s  se întocmeasc  un bilan  
anual deoarece la contul „Profit i pierdere“ se concentrau 
toate conturile de încas ri, câ tiguri i cheltuieli. Totodat , 
deschiderea conturilor pentru anul urm tor se realiza pe baza 
inventarului, iar p r ile de avere i capital existente la 
închiderea anului se g seau stabilite direct în conturi. 
 În jurul anului 1700, în Fran a i Olanda, au ap rut 
lucr ri legate de centralizarea datelor contabile, utilizarea 
jurnalelor, închiderea conturilor i întocmirea bilan ului 
contabil. Astfel, francezul Mathieu de la Porte clarific  unele 
probleme referitoare la întocmirea bilan ului, iar olandezul 
Claes Pietersz de Deventer stabile te pentru prima dat  
regulile privind întocmirea unui bilan  real, bazat pe inventar i 
pe reevaluarea corect  a bunurilor existente. 
 Problemele privind contabilitatea i implicit bilan ul 
contabil cap t  noi dimensiuni pe m sura trecerii la 
capitalism. În aceast  perioad , bilan ul este tratat de 
numero i autori, f r  a se ajunge la o concep ie unitar . În 
acest sens, se re ine c  o problem  controversat  a constituit-
o cea privind teoriile referitoare la bilan , fiind tip rite lucr ri 
în Italia, Fran a, Germania, Anglia, Rusia .a. 
 În ara noastr , într-o prim  etap , au ap rut traduceri 
din lucr ri germane i franceze, îns  acestea con in i idei 
personale ale autorilor români, ceea ce reprezint  începutul 
gândirii contabile române ti. Astfel, în anul 1817 se public  la 
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Ia i, în limba greac , lucrarea „Did sc lia“ în care, pentru 
prima dat , se prezint  reguli de contabilitate. 

În anul 1837, Emanoil Ion Nichifor, profesor la coala 
comercial  a Capelei Române ti din cetatea Bra ovului, public  
lucrarea „Pravila comercial “ în care se prezint  principiile 
întocmirii bilan ului dup  metoda vene ian , recomandându-se 
întocmirea lui o dat  pe an. 
 Un moment important în apari ia i dezvoltarea gândirii 
contabile în ara noastr  îl constituie introducerea pred rii 
contabilit ii în înv mânt i în spe  în colile primare de la 
Br ila, în anul 1843, i de la Bucure ti, în anul 1844. 
Predarea contabilit ii se baza, în principal, pe lucr rile lui 
Dimitrie Jarcu, dintre care se men ioneaz  „Doppia 
skriptura sau inerea katastifelor“, care este o traducere 
din limba francez . Aceast  lucrare este deficitar  în ceea ce 
prive te bilan ul deoarece îl confund  cu balan a. 
 O etap  important  în dezvoltarea contabilit ii în ara 
noastr  este marcat  de profesorul Theodor tef nescu, care 
public  lucrarea „Curs de contabilitate în partid  dubl “, 
tip rit  în mai multe edi ii. El este denumit de urma i i de elevii 
s i întemeietorul contabilit ii în România, definind-o ca tiin , 
iar inerea registrelor ca art . 
 În lucrarea amintit  sunt prezentate i probleme privind 
inventarul i bilan ul, recomandându-se evaluarea 
bunurilor „la valoarea cea mai mic , fie costul, fie pre ul 
curent în epoca facerii inventarului“.1 
 În ceea ce prive te bilan ul, se re ine c  Theodor tef nescu 
îl define te ca „o oglind  fidel  a trecutului i în acela i timp 
o c l uz  sigur  a opera iunilor viitoare, i un tablou 
general, dar rezumat al inventarului, adic  al situa iei 
active i pasive, al unei întreprinderi i opera iunea prin 
care un comerciant pune fa  în fa  activul i pasivul s u, 
urm rind, cu punctualitatea prescris  de contabilitate, 
rezultatul ob inut în cursul anului.“2 

                    
1 Theodor tef nescu - Curs de contabilitate în partid  dubl , Edi ia a II-a, 
Bucure ti, 1981, pg. 372. 
2 Theodor tef nescu - Curs de contabilitate în partid  dubl , Edi ia a II-a, 
Bucure ti, 1981, pg. 372. 
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 În anul 1901, Constantin Petrescu, profesor de 
contabilitate la coala comercial  din Ia i, prin lucrarea 
„Contabilitate i administra ie“ contribuie la îmbog irea 
teoriei privind bilan ul. El define te bilan ul ca „situa ia 
conturilor unei contabilit i care, în urma punerii 
acestora în concordan  cu constat rile inventarului, 
arat  pozi iunea economic  a proprietarului, precum i 
rezultatul exerci iului încheiat.“3 
 În lucrarea amintit  este abordat  problema 
universalit ii public rii bilan ului i a condi iilor pe care s  le 
îndeplineasc  în ceea ce prive te claritatea i sinceritatea. 
 Principiile tiin ifice ale contabilit ii i func iile ei sociale 
au fost formulate de Spiridon Iacobescu. El abandoneaz  
problema bilan ului tip i a norm rii contabilit ii, fapt ce 
îmbog e te gândirea economic  româneasc  privind bilan ul. 
Autorul trateaz  aspectele referitoare la bilan  în volumul III din 
cursul „Contabilitatea comercial  i general “. Concep ia sa 
patrimonial  reiese i din defini ia pe care o d  bilan ului, în 
sensul c  acesta reprezint  „situa ia patrimonial  definitiv , 
prezentând în form  contabil  activul i pasivul 
patrimoniului împreun  cu rezultatele ce au modificat 
forma ini ial  a patrimoniului.“4 
 În cadrul literaturii i dezvolt rii gândirii contabile 
române ti un loc bine definit îl ocup  profesorul C. G. 
Demetrescu care a publicat cca. 150 de lucr ri i studii de 
contabilitate. El define te bilan ul ca fiind „o situa ie 
întocmit  sub form  contabil  i dup  un anumit plan, 
cuprinzând activul i pasivul unei întreprinderi, precum 
i rezultatele ob inute pân  la o anumit  dat .“ În acela i 

timp face men iunea c  „Bilan ul ca situa ie sub form  
contabil  a patrimoniului con ine sintetic, ceea ce este 
descris în mod analitic în inventar, cu deosebirea c  în 
inventar, în afar  de valoare, avem specificat  i 
cantitatea elementelor patrimoniale“.5 
                    
3 Constantin Petrescu - Contabilitate i administra ie, Ia i, 1901. 
4 Spiridon Iacobescu - Curs de contabilitate comercial  i general , vol. III, 
pg. 466. 
5 C.G.Demetrescu - Studiul organiz rii i conducerii contabilit ii 
întreprinderii, vol. III, Ed. SOCEC, Bucure ti, Edi ia a V-a, pg. 329. 




