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IntROduCeRe

„Bazele contabilităţii” este disciplina de introducere în domeniul contabilităţii 
prin care, gradat și metodic, se ia cunoștinţă de elementele teoretice fundamentale 
ale obiectului și metodei sale, de principiile, procedeele și mijloacele specifice con-
cepute și folosite pentru obţinerea, valorificarea și stocarea informaţiilor cu privire 
la patrimoniu, situaţia și poziţia financiară, precum și performanţele financiare ale 
unei entităţi.

Prezenţa disciplinei „Bazele contabilităţii” la toate specializările și facultăţile 
cu profil economic, ca un obiect de studiu obligatoriu, precum și în programele de 
învăţământ ale facultăţilor de alt profil: drept, informatică și altele, se motivează 
prin caracterul universal al contabilităţii. 

argumentarea necesităţii de a studia contabilitatea și limbajul ei din punctul 
nostru de vedere a fost expusă foarte convingător de profesorul român emil Ho-
romnea1, redată ca un decalog pentru economistul mileniului iii:

1. Pentru că trăim într-o lume cu resurse limitate;
2. Pentru că primul pas spre prosperitate îl reprezintă chiverniseala;
3. Pentru că nimeni nu a eșuat în afaceri atunci când a socotit prea mult. in-

vers, slavă Domnului;
4. Pentru că ordinea din cuget trebuie instaurată și în viaţă;
5. Pentru că primul semn al declinului în afaceri îl reprezintă lipsa de infor-

mare;
6. Pentru că fără prudenţă, ordine și rigoare poţi risipi într-o clipă ceea ce ai 

agonisit într-o viaţă;
7. Pentru că este demn să-ţi măsori cu cumpătare efortul;
8. Pentru că cifrele vorbesc uneori mai relevant decât cuvintele;
9. Pentru că unul dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei (Bill Gates) a fost la 

originile lui… contabil;
10. Pentru că, așa cum a spus Göethe, „contabilitatea este una din cele mai in-

genioase creaţii ale spiritului uman”.
În urma studierii contabilităţii obţineţi cunoștinţe și aptitudini necesare pen-

tru a participa la luarea unor decizii economice importante. informaţiile furnizate 
de contabilitate stau la baza procesului decizional atât în interiorul entităţii, cât și 
în exteriorul ei. informaţia contabilă reprezintă un instrument ce nu poate servi 
direct celor care nu–l cunosc sau nu doresc să-l folosească sau care îl utilizează 
eronat. totuși modul său de utilizare poate fi învăţat, iar contabilitatea trebuie, în 
final, să ofere informaţii care să poată fi folosite de toţi cei ce doresc să le folosească 
în mod corect.

Manualul „Bazele contabilităţii” reprezintă un curs de iniţiere în contabilitate, 
elaborat în conformitate cu programa analitică a disciplinei „Bazele contabilităţii”, 
destinat studenţilor care nu posedă studii anterioare de contabilitate.

1 Horomnea, e., Bazele contabilităţii. Concepte și aplicaţii, ediţie revizuită, editura Sedcom 
Libris, iași, 2004.
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conţinutul manualului dezvoltă într-o ordine logică, explicită și accesibilă  
obiectul de studiu și metoda contabilităţii. În acest sens se insistă pe definirea, iden-
tificarea și clasificarea elementelor patrimoniale – activele, capitalul propriu, dato-
riile, veniturile și cheltuielile, reprezentarea dublă a patrimoniului și corelaţia lui 
cu bilanţul contabil, sunt expuse detaliat mecanismul de funcţionare a dublei înre-
gistrări, a conturilor contabile și corelaţia acestora cu formulele contabile, legătura 
dintre conturi, balanţa de verificare și bilanţul contabil, se prezintă schema genera-
lă a contabilităţii principalelor operaţii economice ale entităţii, se explică aplicarea 
procedeelor de evaluare, inventariere, documentare și raportareaa patrimoniului, 
poziţiei financiare și performanţelor entităţii. 

La elaborarea conţinutului acestui manual autorii s-au bazat pe prevederile 
Standardelor naţionale de contabilitate (Snc), dar cu referinţe ample și la Standar-
dele internaţionale de raportare financiară (iFRS).

Întrebările de recapitulare de la sfârșitul fiecărui capitol se axează pe principa-
lele concepte și termenii utilizaţi în contabilitate și oferă subiecte pentru discuţii și 
dezbateri.

testele atașate dau cititorului posibilitatea să-și verifice preluarea corectă a as-
pectelor tratate în manual. 

aplicaţiile practice incluse în manual vor permite asimilarea mai eficientă a 
materiei teoretice și dezvoltarea abilităţilor și deprinderilor de folosire a contabi-
lităţii.

nu avem pretenţia că cele prezentate în lucrarea de față rezolvă toate cerinţele 
impuse de titlul manualului sau epuizează problemele ce se cuvine a fi tratate în 
contextul dat, dar avem certitudinea expunerii corecte și suficient de minuţioase a 
multor aspecte teoretice și practice ale știinţei contabile.

Mulţumim pe această cale celor ce au dorit să consulte acest manual și așteptăm 
cu plăcere eventualele recomandări.

autorii
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capitolu l  1.

COntaBILItatea ȘI ROLuL eI În sIsteMuL 
InFORMaŢIOnaL

Obiectivele/ rezultatele învăţării:
▶ să definească contabilitatea și să descrie rolul acesteia în luarea deciziilor;
▶ să identifice utilizatorii de informaţii și informaţiile necesare acestora;
▶ să delimiteze noţiunile de contabilitate financiară și contabilitate de gestiu-

ne (managerială);
▶ să cunoască sistemul de reglementare normativă a contabilităţii;
▶ să explice rolul și utilizarea principiilor contabile;
▶ să perceapă caracteristicile calitative ale informaţiei contabile și relaţiile 

dintre acestea.

 1.1. Contabilitatea – componentă a sistemului informaţional

apariţia și evoluţia contabilităţii ca știinţă, domeniu al practicii, sistem de in-
formare sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strâns legată de dez-
voltarea omenirii și a progresului economic și social. contabilitatea a apărut din 
nevoia de a răspunde în plan informaţional și decizional la problematica gestiunii 
mișcărilor de valori economice pentru persoane fizice sau juridice.

În prezent, datorită caracterului său practic, contabilitatea a devenit unul din 
instrumentele importante de gestiune a afacerilor, fiind considerată o disciplină 
știinţifică permanentă și universală, furnizând majoritatea informaţiilor necesare 
procesului decizional.

contabilitatea reprezintă o componentă importantă a sistemului informaţional 
al entităţii. Prin maniera sa de prelucrare a datelor, contabilitatea oferă informaţii 
exacte privind existenţa și mișcarea elementelor patrimoniale, prezentând, sub for-
mă sintetică, rezultatele activităţii desfășurate.

contabilitatea2 este un sistem complex de colectare, identificare, grupare, pre-
lucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile și de raportare financia-
ră. altfel spus contabilitatea poate fi înţeleasă ca o activitate, realizată în cadrul 
ciclului contabil, prin intermediul căreia se face legătura dintre activitatea entităţii 
și factorii de decizie (Schema 1.1).

2 Legea contabilităţii nr. 113-XVi din 27.04.2007/ Monitorul oficial nr.90-93/399 din 29.06.2007 
(art. 3).
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Schema 1.1. Legătura dintre activitatea entităţii, contabilitate și factorii de decizie
a

ct
iv

ita
te

a 
ec

on
om

ic
o-

fin
an

ci
ar

ă 
a 

en
tit

ăţ
ii

acţiunea Factorii de decizie 
(utilizatorii de informaţii)

Colectarea infor-
maţiei:

realizată prin 
întocmirea docu-
mentelor primare 
în momentul 
efectuării opera-
ţiilor economico-
financiare sau 
după efectuarea 
acestora.

Identificarea, gru-
parea, prelucrarea 

și înregistrarea  
informaţiei:

realizată prin 
evaluarea și 
recunoașterea ele-
mentelor contabile; 
reflectarea infor-
maţiilor în conturile 
contabile; întoc-
mirea registrelor 
contabile.

Generalizarea 
informaţiei:

realizată prin 
inventarierea 
elementelor conta-
bile; întocmirea ba-
lanţei de verificare 
și a Cărţii mari.

Raportarea 
financiară:

realizată prin în-
tocmirea rapoar-
telor (situaţiilor) 
financiare.

Contabilitatea

nevoi de 
informaţii

primirea 
de infor-
maţiii

cercetările în domeniu au demonstrat că contabilitatea reprezintă atât o știinţă, 
cât și un domeniu al practicii racordat sistemului economic informaţional. În cali-
tatea sa de componentă a acestui sistem informaţional, ea oferă cea mai mare parte 
a informaţiilor necesare luării deciziilor economice.

Obiectivul contabilităţii este de a consemna și a gestiona faptele și evenimentele 
economice reale din viaţa entităţilor și de a furniza periodic informaţii complete și 
pertinente asupra poziţiei financiare și a performanţelor financiare ale entităţilor 
acelora care generic sunt denumiţi utilizatori ai informaţiei contabile.

Pentru a-și realiza obiectivul principal, contabilitatea are și o serie de atribuţii: 
■ să furnizeze informaţii necesare elaborării planurilor și programelor de 

activitate economică;
■ să asigure urmărirea și controlul valoric al activităţilor desfășurate, prin 

înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiilor economice, prelucra-
rea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului, informaţii necesare 
atât pentru nevoile proprii ale întreprinderii, cât și în relaţiile cu acţionarii 
și asociaţii, clienţii, furnizorii, băncile, cu organele fiscale și alte persoane 
fizice și juridice;
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■ să asigure controlul integrităţii patrimoniului prin înregistrarea existenţe-
lor și mișcărilor elementelor patrimoniale, pe categorii, pe locuri de depo-
zitare sau păstrare, persoanele în responsabilitatea cărora se află etc.;

■ să furnizeze informaţiile necesare întocmirii situaţiilor financiare care 
reflectă imaginea fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare și a rezul-
tatelor obţinute, astfel încât aceste informaţii să poată fi utilizate de toţi 
utilizatorii în luarea deciziilor economice.

Realizarea obiectivului și a atribuţiilor sale este posibilă doar în condiţiile în care 
contabilitatea îndeplinește următoarele funcţii: înregistrarea și prelucrarea datelor, 
informarea utilizatorilor, controlul patrimoniului, mijloc de probă în justiţie. 

Schema 1.2. Funcţiile contabilităţii

Funcţia de informare a contabilităţii rezidă în furnizarea 
informaţiilor privind structura și dinamica patrimoniului, a 
situaţiei financiare și a rezultatelor obţinute în scopul funda-
mentării deciziilor.

Funcţia de control constă în verificarea cu ajutorul infor-
maţiilor contabile a modului de păstrare și utilizare a valorilor 
materiale și bănești, administrarea resurselor, controlul res-
pectării disciplinei financiare etc.

Funcţia de înregistrare și prelucrare a datelor constă în 
consemnarea, potrivit unor principii și reguli proprii, a proce-
selor și fenomenelor economice ce apar în cadrul întreprin-
derilor și se pot exprima valoric.

Funcţia juridică. datele din contabilitate și documen-
tele primare servesc ca mijloc de probă în justiţie, pentru a 
dovedi realitatea unor operaţii economice, pentru stabilirea 
răspunderii patrimoniale pentru pagubele produse. ele ajută 
la soluţionarea unor litigii.

Funcţiile  
contabilităţii

Funcţia previzională. Informaţiile furnizare de contabi-
litate sunt utilizate la stabilirea tendinţelor viitoare ale feno-
menelor și proceselor economice.

informaţiile furnizate de contabilitate stau la baza procesului decizional atât 
în interiorul, cât și în exteriorul întreprinderii. Utilizatorii informaţiilor contabile 
pot fi clasificaţi, în general, în trei grupuri: (1) cei ce gestionează o întreprinde-
re (utilizatori interni); (2) cei din afara întreprinderii, care au un interes financiar 
direct în aceasta și (3) organizaţii și instituţii ce au un interes financiar indirect în 
întreprindere.

Utilizatorii interni sunt reprezentaţi de manageri. ei apelează la informaţiile 
contabile care reflectă operaţiile de exploatare, investiţii, finanţare și gestiune a 



c a p i t o l u l  i  11 

patrimoniului și activităţii entităţii, pentru fundamentarea și luarea deciziilor lor. 
conducerea entităţilor folosește informaţiile contabile la întocmirea sistemului de 
bugete, mai ales în faza de control al realizării planurilor și programelor.

Sistemul informaţional contabil prin evenimente și tranzacţii procesate corect 
și adecvat oferă răspunsuri la unele întrebări frecvente: – compania generează 
profituri? – compania progresează sau pur și simplu încearcă să supravieţuiască? 
– are compania suficient numerar?

acestea sunt unele dintre cele mai frecvente întrebări pe care managerii (utili-
zatorii) trebuie să le cunoască, pentru a crea o bază în vederea stabilirii unei strate-
gii de succes, care să permită creșterea și dezvoltarea continuă a entităţii lor.

Utilizatorii externi care au interes financiar direct în informaţiile contabile 
sunt reprezentaţi de investitorii actuali sau potenţiali, creditorii actuali sau poten-
ţiali, cumpărătorii actuali sau potenţiali.

Investitorii actuali și potenţiali sunt interesaţi de câștigurile care pot fi obţinu-
te din investiţia într-o anumită entitate (rata dividendului), împreună cu riscurile 
aferente.

Creditorii actuali sau potenţiali sunt terţii care acordă împrumuturi entităţii 
pe o perioadă stabilită în prealabil în schimbul unei dobânzi, fiind interesaţi de 
solvabilitatea și lichiditatea entităţilor, precum și de sistemul de garanţii.

Cumpărătorii actuali sau potenţiali sunt interesaţi de capacitatea întreprinderii 
de a-și continua activitatea și, în consecinţă, de a vinde bunuri sau de a presta ser-
vicii, într-un viitor previzibil. De exemplu, o societate care produce și comerciali-
zează autovehicule dorește să știe dacă există riscul ca furnizorul de frâne să intre 
în stare de faliment.

Salariaţii și sindicatele se interesează de performanţele și perspectivele între-
prinderii, din punctul de vedere al negocierii salariale și al securităţii locurilor de 
muncă. De asemenea, ei au nevoie de informaţii privind performanţele sectoriale 
în scopul de a putea verifica și înţelege deciziile managerilor privind extinderea sau 
restrângerea de activităţi particulare. 

Utilizatorii externi care au interes financiar indirect în informaţiile contabile 
sunt reprezentaţi de guvern și instituţiile sale, salariaţi și sindicate, presă, companii 
de audit, public.

Guvernul și instituţiile sale sunt interesate de activitatea entităţilor întrucât sta-
tul face apel la informaţiile contabile pentru realizarea funcţiei fiscale.

Publicul se așteaptă ca entităţile să furnizeze informaţii despre impactul activi-
tăţii lor asupra comunităţilor locale și asupra mediului natural.

 1.2. Contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune

Pe de o parte, contabilitatea urmărește furnizarea de informaţii către utilizato-
rii externi, iar pe de altă parte, informaţiile furnizate de contabilitate vizează utili-
zatorii interni. cu toate că informaţiile furnizate de contabilitate vizează utilizatori 
diferiţi ca natură, practic ele se bazează pe aceleași înregistrări și pe aceleași surse, 
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doar că modul de structurare și de prezentare este diferit. În plus, deși au la bază 
înregistrări și surse comune, informaţiile contabilităţii urmăresc direcţii distincte, 
astfel contabilitatea entităţii se organizează în două circuite: 

•	 contabilitatea financiară, care vizează aspectele trecute ale gestiunii în-
treprinderii; 

•	 contabilitatea managerială, care permite organelor de conducere ale en-
tităţii obţinerea unor informaţii de detaliu privind activitatea trecută a 
unităţii, dar servesc și ca bază de elaborare a viitoarelor decizii cu caracter 
strategic, tactic și operativ. 

Contabilitatea financiară reprezintă un sistem de colectare, grupare, prelucra-
re și sistematizare a informaţiei privind existenţa și mișcarea activelor, capitalului 
propriu, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor în expresie valorică pentru întocmi-
rea situaţiilor financiare. contabilitatea financiară cuprinde în câmpul său de ac-
ţiune cunoașterea și prezentarea patrimoniului și a rezultatelor obţinute, ca urmare 
a utilizării elementelor acestuia. astfel, contabilitatea financiară are ca obiect de 
activitate evaluarea elementelor patrimoniale ale întreprinderii, înregistrarea tutu-
ror operaţiilor de modificare (majorare sau diminuare) a elementelor patrimoniale, 
stabilirea rezultatelor finale sub formă de profit sau pierdere, efectuarea lucrărilor 
prealabile întocmirii rapoartelor financiare, efectuarea inventarierii, întocmirea 
balanţelor de verificare etc., întocmirea și prezentarea situaţiilor financiare prevă-
zute de legislaţie, și anume: bilanţul contabil (situaţia privind poziţia financiară), 
raportul de profit și pierdere, raportul privind fluxul mijloacelor bănești și raportul 
privind fluxul capitalului propriu.

Contabilitatea managerială este un sistem de colectare, prelucrare, pregăti-
re și transmitere a informaţiei contabile pentru planificarea, calcularea costurilor, 
verificarea și analiza executării bugetelor, în scopul pregătirii rapoartelor inter-
ne pentru luarea deciziilor manageriale. contabilitatea managerială înregistrează 
informaţiile necesare aprecierii mersului activităţii interne, controlului riguros și 
sistematic asupra modului de utilizare a factorilor de producţie în cadrul activităţii 
interne. De regulă, ea se ocupă cu calcularea costurilor de producţie pe produse, 
servicii, lucrări sau activităţi, determinarea anumitor rezultate analitice la nivelul 
subdiviziunilor de producţie pe tipuri de produse, furnizarea informaţiilor pentru 
stabilirea bugetelor, furnizarea informaţiilor pentru determinarea performanţelor 
(rentabilitate, productivitate etc.) ale diferitelor subdiviziuni de producţie (sectoare, 
secţii, ateliere), efectuarea controlului de gestiune și luarea deciziilor gestionare.

organizarea și funcţionarea contabilităţii manageriale se bazează pe concepte 
și principii pur interne al căror conţinut este liber de standarde, fiind definit în 
funcţie de propriile convenţii ale fiecărei entităţi. În consecinţă, deși organizarea 
contabilităţii manageriale este obligatorie, aceasta beneficiază de o libertate separa-
tă în ceea ce privește posibilitatea de adaptare de către fiecare entitate, în funcţie de 
specificul activităţii și de nevoile de informare în vederea actului decizional. 

Faptul separării contabilităţii în financiară și managerială (de gestiune) nu de-
notă că la întreprindere există două contabilităţi și diverse registre de evidenţă. La 
întreprindere funcţionează un singur sistem contabil, însă el este construit în așa 
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fel, încât prin regruparea datelor iniţiale tuturor utilizatorilor să le fie pusă la dis-
poziţie acea informaţie care îi va ajuta să ia decizii corecte.

 1.3. principiile contabilităţii și caracteristicile calitative 
  ale informaţiilor financiare

Pentru a realiza o imagine fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare și a re-
zultatelor obţinute, trebuie respectate cu bună-credinţă principiile contabile. Prin-
cipiile contabile sunt definite ca fiind „convenţiile, regulile și procedeele necesare 
pentru definirea unei practici contabile acceptate la un moment dat”3.

Principiile contabile se regăsesc la baza contabilităţii din toate ţările – inter-
pretarea și transpunerea lor în reguli și norme pot fi diferite de la ţară la ţară. Prin-
cipiile contabile izvorăsc din practică și se modifică odată cu ea, iar acceptarea lor 
are loc prin consensul producătorilor și utilizatorilor informaţiei contabile.

necesitatea principiilor contabile este impusă de activitatea practică, întrucât 
se pot întâlni operaţii, evenimente și tranzacţii pentru care nu există reguli și pro-
ceduri unice de soluţionare, ceea ce impune apelarea la raţionamentul profesional, 
care are la bază principiile contabile. 

În Republica Moldova principiile contabile sunt stipulate în următoarele acte 
normative: Bazele conceptuale ale pregătirii și prezentării rapoartelor financia-
re4, Standardele naţionale de contabilitate5, Legea contabilităţii nr. 113-XVi din 
27.04.20076 și Standardele internaţionale de raportare financiară7. 

Remarcăm o discordanţă în nominalizarea principiilor contabile în aceste acte 
normative, cauzate, din punctul nostru de vedere, de detașarea în timp a elabo-
rării și adoptării lor. Urmează ca legislatorii să corecteze această carenţă, or, la 
momentul actual suntem obligaţi să ne ghidăm de prevederile Legii contabilităţii, 
superioară legislativ, dar și cea mai recent aprobată. 

Principiul continuităţii activităţii, potrivit căruia se presupune că entitatea își 
continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare 
de lichidare sau de reducere sensibilă a activităţii. continuitatea activităţii se expri-
mă clar în actul de constituire. atunci când funcţionarea este delimitată în timp, 
sunt menţionate datele de începere și de încetare a activităţii. Dacă conducerea nu 
intenţionează și nu este obligată să lichideze entitatea sau să reducă esenţial volu-
mul de produc\ie, atunci se vor aplica metodele tradiţionale de evaluare a activelor, 
pasivelor, precum și de calculare a rezultatelor financiare care sunt prevăzute în 

3 needlees Jr., Belverd e., anderson Henry R., caldwell James c., Principiile contabilităţii, 
2001, pag. 9.

4 ordinul ministrului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997/ Monitorul oficial al RM nr. 88-91 din 
30.12.1997.

5 Monitorul oficial al RM nr. 88-91 din 30.12.1997.
6 Monitorul oficial nr. 90-93/399 din 29.06.2007.
7 www.minfin.md
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politica de contabilitate a entităţii. În cazul în care entitatea intenţionează sau este 
obligată să se lichideze, atunci conducerea entităţii nu mai are dreptul să utilizeze 
metodele tradiţionale de evaluare și calculare a rezultatelor financiare, prin urma-
re, se va recurge la utilizarea valorii de piaţă, care, de obicei, este mai mică decât va-
loarea contabilă. De exemplu, în cazul funcţionării normale a entităţii, mijloacele 
fixe sunt reflectate în bilanţ la valoarea de intrare diminuată cu suma amortizării 
acumulate, iar în cazul lichidării entităţii, acestea vor fi evaluate la valoarea de 
vânzare (lichidare).

Exemplul 1. entitatea „Galacom” a cumpărat și a pus în funcţiune la 20 decembrie 
2010 un mijloc de transport la valoarea de intrare de 270 000 de lei. Mijlocul de transport 
a fost utilizat pe parcursul anului 2011, fiind calculată amortizarea în sumă de 54 000 de 
lei. presupunem că la închiderea anului de gestiune 2011:

a) Continuitatea activităţii este asigurată;
b) Continuitatea activităţii nu este asigurată; se estimează o valoare de lichidare 

– 190 000 de lei. 
analizăm situaţia la finele anului 2011:

a) deoarece continuitatea activităţii este asigurată, la închiderea anului 2011, 
mijlocul de transport este evaluat la valoarea sa contabilă, adică valoarea de 
intrare diminuată cu suma amortizării cumulate. altfel spus, el va fi înscris în 
bilanţul contabil la valoarea sa de 216 000 de lei (270 000 – 54 000);

b) deoarece continuitatea activităţii nu este asigurată, în bilanţul contabil de 
la 31.12.2011, mijlocul de transport va fi înscris pentru valoarea probabilă de 
vânzare a bunului, adică 190 000 de lei.

Contabilitatea de angajamente (specializarea exercițiilor) bază de contabiliza-
re, conform căreia elementele contabile sunt recunoscute pe măsura apariției aces-
tora, indiferent de momentul încasării/plății mijloacelor bănești sau compensării 
în altă formă.

Exemplul 2. entitatea „Galacom” sRL achiziţionează pe 24 martie 2012 10 mașini 
de spălat, pentru a fi revândute. datoria faţă de furnizor este achitată pe 15 aprilie 
2012. Mașinile de spălat sunt livrate unui client pe 2 mai. Clientul achită contravaloarea 
acestora pe 7 iunie. Trebuie să determinăm momentul recunoașterii veniturilor și chel-
tuielilor din tranzacţiile menţionate.

Venitul trebuie recunoscut în momentul livrării mărfurilor, adică atunci când are loc 
tranzacţia dintre părţi, ceea ce în drept este echivalent cu existenţa acordului de voin-
ţă al părţilor. prin urmare, venitul se va constata la 2 mai 2012, iar cheltuielile se vor 
constata de asemenea la 2 mai 2012. 

sa analizăm în parte fiecare etapă a tranzacţiilor:
• procurarea mașinilor de spălat pe 24 martie, precum și achitarea lor la data 

de 15 aprilie nu produce pentru entitatea „Galacom” nici venituri, nici chel-
tuieli, pe motiv că entitatea dispune de aceeași avere în echivalent valoric, 
doar că în altă formă (stare). 

• La momentul livrării mașinilor de spălat cumpărătorilor, costul lor ( valoarea 
de achiziţie plătită sau care urmează să fie plătită furnizorilor) se transformă 
în cheltuieli, iar ceea ce trebuie să încasăm vor fi venituri.
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Principiul necompensării prevede că elementele de activ și de pasiv trebuie să 
fie evaluate și înregistrate în contabilitate separat, nefiind admisă compensarea între 
posturile de activ și cele de pasiv ale bilanţului, precum și între veniturile și cheltuielile 
din raportul de profit și pierdere. necompensarea trebuie înţeleasă în sensul că pentru 
fiecare element patrimonial cu substanţă materială, pentru orice resursă care reflectă 
drepturi și obligaţii etc. trebuie să fie deschis câte un cont în contabilitate.

Exemplul 3. Fie exemplul entităţii „Galacom”, care a achiziţionat 10 mașini de spălat de la un 
furnizor în valoare de 40 000 de lei și le-a livrat ulterior cumpărătorilor săi în valoare de 56 000 de 
lei. termenul de achitare a datoriei e de 30 de zile, iar cel de încasare a creanţei – de 45 de zile.

În bilanţul entităţii „Galacom” sRL va figura o creanţă a cumpărătorilor către entitatea 
„Galacom” de 56 000 de lei (în activ) și o datorie de 40 000 de lei (în pasiv), și nu o creanţă 
netă de 16 000 de lei.

Principiul permanenţei metodelor presupune continuitatea aplicării regulilor și 
normelor privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor 
patrimoniale și a rezultatelor asigurând comparabilitatea în timp și în spaţiu a infor-
maţiilor contabile. acest principiu asigură aplicarea pentru aceleași elemente, structuri, 
domenii de activitate etc. a acelorași metode de la o perioadă de gestiune la alta. 

Permanenţa metodelor de evaluare și prezentare a situaţiilor financiare asigu-
ră coerenţa și deci comparabilitatea informaţiilor contabile în cursul perioadelor 
succesive. 

Se poate deroga de la fixitatea metodelor, dacă această derogare are ca obiect 
căutarea unei mai bune informări.

Să precizăm și faptul că permanenţa metodelor nu trebuie absolutizată. Prac-
tica relevă o serie de evenimente economice și financiare, în care entitatea este 
obligată să schimbe o parte din metodele sale. Standardele de contabilitate ne sesi-
zează, în acest sens, două cazuri: 

a) atunci când există modificări în legislaţie și reglementarea contabilă; 
b) atunci când o nouă metodă aleasă ar conferi rapoartelor financiare o in-

formare mai relevantă și mai fiabilă.
totodată, ţinem cont că schimbarea metodelor conduce la informarea suplimenta-

ră în notele explicative, care constă în precizarea schimbării, motivarea ei și explicarea 
consecinţelor modificării asupra poziţiei financiare și a performanţelor entităţii. 

Exemplul 4. În anul 2011, managementul entităţii „Galacom” a decis să schimbe me-
toda utilizată pentru evaluarea stocurilor de materiale, prin trecerea de la FIFO (primul 
intrat-primul ieșit) la costul mediu ponderat. La 31 decembrie 2010, valoarea stocurilor, 
conform metodei FIFO, era 120 000 de lei. dacă s-ar fi aplicat metoda costului mediu 
ponderat, valoarea stocului de materiale ar fi fost 100 000 de lei. 

Metoda costului mediu ponderat se aplică pentru evaluarea stocului de materiale 
în anul 2011. dar ţinând cont de faptul că situaţiile financiare prezintă informaţii pentru 
anul de gestiune și concomitent, pentru comparare, și pentru anul precedent (2010), 
entitatea trebuie să recalculeze costul stocului de materiale din anul precedent conform 
metodei costului mediu ponderat pentru a asigura comparabilitatea în timp.

de asemenea, entitatea trebuie să prezinte informaţii despre faptul dat în notele ex-
plicative.
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Principiul consecvenţei se referă la modul de prezentare și clasificare a dife-
ritelor elemente din rapoartele financiare, elemente care trebuie menţinute de la o 
perioadă la alta, fără a fi schimbate.

Separarea patrimoniului și a datoriilor, care prevede ca patrimoniul și dato-
riile unei entităţi să fie separate de patrimoniul și datoriile proprietarului acestei 
și altor entităţi.

Utilizatorii de informaţii financiare doresc ca informaţia să fie de calitate, în 
măsură să le satisfacă necesităţile de informare.

Potrivit prevederilor Legii contabilităţii, caracteristicile calitative ale informa-
ţiei contabile, din care derivă utilitatea acestora, sunt:

◆ inteligibilitatea; 
◆ relevanţa; 
◆ credibilitatea; 
◆ comparabilitatea. 

Inteligibilitatea reprezintă caracteristica informaţiei de a fi ușor înţeleasă de 
către utilizatorii care dispun de cunoștinţe suficiente privind desfășurarea afaceri-
lor și a activităţilor economice, de noţiuni de contabilitate și au dorinţa de a studia 
informaţiile prezentate cu diligențele cuvenite.

Relevanţa se pune în evidenţă atunci când informaţiile influenţează deciziile 
economice, ajutându-i pe aceștia să evalueze evenimente trecute, prezente sau vii-
toare, confirmând sau corectând evaluările lor anterioare. Relevanţa informaţiei 
este influenţată de natura informaţiei și de pragul de semnificaţie. astfel natura 
informaţiei ne oferă indicii în legătură cu conţinutul său, răspunzând la întrebarea 
„la ce se referă informaţia?”. Pragul de semnificaţie se referă la importanţa unui 
element sau a unui fapt. Dacă un element sau un fapt prezintă importanţă, înseam-
nă că acesta este relevant pentru utilizatorii rapoartelor financiare. Un element 
este semnificativ dacă se presupune fundamentat că evidenţierea sa va influenţa 
deciziile utilizatorilor rapoartelor financiare. 

Credibilitatea se manifestă prin faptul că informaţia credibilă nu conţine erori 
semnificative și nu este părtinitoare, iar utilizatorii au încredere că prezintă cu 
fidelitate ceea ce se presupune că ar trebui să reprezinte sau ceea ce se așteaptă, în 
mod rezonabil, să reprezinte. Următorii factori contribuie la credibilitate: reprezen-
tarea fidelă, prevalenţa economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenţa, 
integralitatea.

Reprezentarea fidelă: informaţia trebuie să reprezinte cu fidelitate tranzacţiile, 
operaţiile și evenimentele pe care și le-a propus să le reprezinte sau este de așteptat 
în mod rezonabil să le prezinte. De exemplu, bilanţul contabil trebuie să prezinte 
integral toate tranzacţiile și alte operaţii, care conduc la apariţia activelor, datorii-
lor și capitalului propriu al întreprinderii la data raportată și corespund criteriilor 
de constatare.

Prevalenţa economicului asupra juridicului prevede că informaţiile trebuie să 
fie contabilizate și prezentate conform fondului lor și în concordanţă cu realitatea 
economică și nu doar cu forma lor juridică.
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Neutralitatea impune ca informaţia să fie lipsită de influenţe. Rapoartele fi-
nanciare nu sunt neutre dacă prin selectarea și prezentarea informaţiei influenţea-
ză luarea unei decizii.

Prudenţa înseamnă un grad de precauţie pentru a face estimări cerute în con-
diţii de incertitudine, astfel încât activele și veniturile să nu fie supraevaluate, iar 
datoriile și cheltuielile să nu fie subevaluate.

Integralitatea impune ca informaţiile din rapoartele financiare să fie complete 
în limitele rezonabile ale pragului de semnificaţie și ale costului obţinerii lor.

Comparabilitatea este necesară pentru ca utilizatorii să identifice tendinţele în 
poziţia financiară a întreprinderii și performanţele sale; comparaţia se poate face în 
timp, dar și cu alte întreprinderi cu același obiect de activitate.

 1.4. sistemul de reglementare normativă a contabilităţii  
  în Republica Moldova

Sistemul de reglementare normativă a contabilităţii reprezintă toate normele 
contabile impuse în mod obligatoriu printr-o normă juridică.

Reglementarea contabilităţii8 cuprinde: 
◀ asigurarea normativă și aplicarea cerinţelor unice ale contabilităţii și rapor-

tării financiare pentru entităţi, indiferent de tipul activităţii economice; 
◀ corespunderea prevederilor Standardelor naţionale de contabilitate 

(S.n.c.) și ale Standardelor naţionale de contabilitate pentru sectorul pu-
blic (S.n.c.S.P.) nivelului de dezvoltare economică al ţării și cerinţelor uti-
lizatorilor de situaţii financiare; 

◀ asigurarea condiţiilor necesare pentru aplicarea unică a standardelor de 
contabilitate, inclusiv a Standardelor internaţionale de raportare financia-
ră (S.i.R.F.); 

◀ stabilirea normelor contabile și de raportare financiară pentru entităţile 
micului business; 

◀ stabilirea cerinţelor privind respectarea normelor contabile și de raportare 
financiară; 

◀ stabilirea cerinţelor faţă de entităţile care efectuează instruirea profesiona-
lă continuă a contabililor și prestează servicii de ţinere a contabilităţii și de 
întocmire a situaţiilor financiare. 

Organele de reglementare a contabilităţii includ: 
▷ autorităţi statale – Guvernul, Ministerul Finanţelor, Banca naţională a Mol-

dovei, comisia naţională a Valorilor Mobiliare, organele centrale de spe-
cialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, 

8 Legea contabilităţii nr. 113-XVi din 27. 04. 2007/ Monitorul oficial nr. 90-93/399 din 29. 06. 2007.
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Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul naţional 
de Statistică (denumit Serviciu informaţional al rapoartelor financiare); 

▷ asociaţii profesionale,s care au drept scop perfecţionarea și dezvoltarea 
contabilităţii.

Principalul act normativ care reglementează activitatea contabilă este Legea con-
tabilităţii nr. 113-XVi din 27.04.2007. aceasta stabilește principiile metodologice unice 
ale contabilităţii și raportării financiare, regulile generale privind documentarea ope-
raţiilor economice, întocmirea registrelor contabile, inventarierea patrimoniului, co-
rectarea erorilor contabile, întocmirea și prezentarea situaţiilor financiare.

Următorul act normativ în ierarhia reglementării contabilităţii îl reprezintă 
Bazele conceptuale ale pregătirii și prezentării rapoartelor financiare. În esenţă, 
Bazele conceptuale definesc conceptele care stau la baza întocmirii și prezentării 
situaţiilor financiare pentru utilizatorii externi. acesta, din punct de vedere con-
ceptual, abordează:

■ obiectivul situaţiilor financiare;
■ caracteristicile calitative care determină utilitatea informaţiilor din 

situaţiile financiare;
■ definirea, recunoașterea și evaluarea elementelor pe baza cărora sunt 

întocmite situaţiile financiare (active,datorii, capitaluri proprii, veni-
turi și cheltuieli);

■ conceptul de capital și de menţinere a nivelului capitalului.
Standardele naţionale de contabilitate (S.N.C.) reprezintă norme generale de 

ţinere a contabilităţii, evaluare și recunoaștere a activelor, capitalului propriu, da-
toriilor, veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor financiare, întocmire a situaţiilor 
financiare, a anexelor la acestea și a notei explicative.

Comentarii la standardele naţionale de contabilitate (C.S.N.C.) – explicaţii 
oficiale (în baza exemplelor convenţionale) privind aplicarea prevederilor standar-
delor naţionale de contabilitate.

Standarde internaţionale de raportare financiară (IFRS-urile) – standarde și 
interpretări, emise de consiliul pentru Standarde internaţionale de contabilitate, 
care au devenit valabile în Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul 
Republicii Moldova. acestea includ: Standarde internaţionale de raportare finan-
ciară; Standarde internaţionale de contabilitate; interpretări iFRic; și interpretări 
Sic. Ţin contabilitatea și întocmesc situaţii financiare conform iFRS entităţile de 
interes public.

Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderi-
lor este un model normativ privind clasificarea, codificarea și aplicarea conturilor. 
el reprezintă un tablou al sistemului de conturi în cadrul căruia fiecare cont des-
emnat printr-o denumire și un simbol cifric este încadrat într-o anumită grupă și 
clasă în raport de o anumită caracteristică de grupare, precum și de normele de 
aplicare a fiecărui cont.

Instrucţiuni, scrisori și alte acte instructive emise de Ministerul Finanţelor al 
Republicii Moldova, care reprezintă explicaţii privind modul de ţinere a contabili-
tăţii în diferite domenii de activitate ale întreprinderilor.
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 Î n t R E bă R I  R E C a pI t u l at I v E :
1. De ce contabilitatea este considerată sistem informaţional?
2. care este rolul contabilităţii în procesul decizional?
3. Descrieţi pe scurt utilizatorii cu interes indirect în informaţii contabile.
4. evidenţiaţi deosebirile dintre contabilitatea financiară și contabilitatea 

managerială.
5. care sunt principiile contabile? În ce mod contribuie fiecare dintre ele la 

interpretarea informaţiilor financiare?
6. care sunt caracteristicile calitative ale informaţiilor contabile și ce semni-

ficaţie au ele?
7. enumeraţi organele de reglementare a contabilităţii și misiunea lor.
8. ce reprezintă Standardele naţionale de contabilitate? De ce acestea au im-

portanţă în organizarea contabilităţii?

 t E S t E :
testaţi-vă cunoștinţele din acest capitol, alegând răspunsul corect pentru fie-

care din următoarele întrebări:

1. ce reprezintă contabilitatea?
a) sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, 

generalizare a elementelor contabile și de raportare financiară;
b) sistem de colectare, prelucrare, pregătire și transmitere a informaţiei con-

tabile pentru planificarea, calcularea costurilor, verificarea și analiza exe-
cutării bugetelor, în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru luarea 
deciziilor manageriale;

c) sistem de colectare, grupare, prelucrare și sistematizare a informaţiei privind 
existenţa și mișcarea activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor și 
cheltuielilor în expresie valorică pentru întocmirea situaţiilor financiare.

2. Funcţia juridică a contabilităţii constă în:
a) consemnarea, potrivit unor principii și reguli proprii, a proceselor și fenome-

nelor economice ce apar în cadrul întreprinderilor și se pot exprima valoric;
b) furnizarea informaţiilor privind structura și dinamica patrimoniului, a situ-

aţiei financiare și a rezultatelor obţinute în scopul fundamentării deciziilor;
c) verificarea cu ajutorul informaţiilor contabile a modului de păstrare și uti-

lizare a valorilor materiale și bănești, de gospodărire a resurselor, controlul 
respectării disciplinei financiare etc;

d) datele din contabilitate și documentele primare servesc ca mijloc de probă 
în justiţie, pentru a dovedi realitatea unor operaţii economice.

3. Funcţia de control a contabilităţii constă în:
a) consemnarea, potrivit unor principii și reguli proprii, a proceselor și fenome-

nelor economice ce apar în cadrul întreprinderilor și se pot exprima valoric;
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b) furnizarea informaţiilor privind structura și dinamica patrimoniului, a situa-
ţiei financiare și a rezultatelor obţinute în scopul fundamentării deciziilor;

c) verificarea cu ajutorul informaţiilor contabile a modului de păstrare și uti-
lizare a valorilor materiale și bănești, de gospodărire a resurselor, controlul 
respectării disciplinei financiare etc;

d) datele din contabilitate și documentele primare servesc ca mijloc de probă 
în justiţie, pentru a dovedi realitatea unor operaţii economice.

4. care dintre următoarele grupuri utilizează informaţiile contabile pentru pre-
zentarea profitabilităţii și lichidităţii unei întreprinderi:

a) managementul;
b) investitorii;
c) creditorii;
d) planificatorii economici.

5. Selectaţi sfera de acţiune a contabilităţii manageriale:
a) determinarea unor rezultate pe produse;
b) controlul și analiza unor laturi ale activităţii întreprinderii;
c) înregistrarea tuturor operaţiilor de modificare a patrimoniului entităţii;
d) determinarea rezultatului financiar al entităţii.

6. obiectivele contabilităţi financiare sunt:
a) întocmirea rapoartelor financiare;
b) prognozarea costului de producţie;
c) determinarea unor rezultate pe produse;
d) controlul și analiza unor laturi ale activităţii întreprinderii;
e) înregistrarea tuturor operaţiilor economice efectuate la întreprindere.

7. care din autorităţile statale enumerate nu are funcţia de reglementare a conta-
bilităţii?

a) Banca naţională a Moldovei;
b) Guvernul R.M.;
c) comisia naţională a Valorilor Mobiliare;
d) Serviciul Fiscal de Stat al R.M. 

8. care este misiunea asociaţiilor profesionale în reglementarea contabilităţii?
a) elaborarea, emiterea și aprobarea actelor normative aferente contabilităţii;
b) perfecţionarea și dezvoltarea contabilităţii;
c) elaborarea și propunerea spre aprobare organelor competente a unor pro-

iecte de acte normative în domeniul contabilităţii, a unor programe de in-
struire profesională continuă a contabililor. 

9. Scrieţi în spaţiile libere actele normative cărora le sunt inerente stipulările 
menţionate:

a) reprezintă norme și reguli generale de evaluare, constatare și raportare fi-
nanciară a activelor, pasivelor, veniturilor și cheltuielilor (____________
_________________________);
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b) prezintă explicaţii oficiale ale aplicării Standardelor naţionale de contabi-
litate (_____________________);

c) oferă un tablou al sistemului de conturi (________________________
____________________________);

d) stipulează principiile generale ale impozitării în R.M. (______________
___________________________);

e) stabilește principiile metodologice unice ale contabilităţii și rapoartelor fi-
nanciare (___________________).

10. contabilitatea se ocupă de furnizarea de informaţii factorilor de decizie. ca-
drul general de reguli pe care le respectă contabilii în desfășurarea acestei acti-
vităţi de furnizare a informaţiilor se poate defini prin noţiunea de:

a) legislaţie fiscală; c) preluarea datelor;
b) principii contabile; d) operaţiuni economice.

11. Selectaţi principiile contabilităţii stipulate în Legea contabilităţii:
a) prudenţa;
b) prevalenţa economicului asupra juridicului;
c) continuitatea activităţii;
d) permanenţa metodelor;
e) consecvenţa prezentării.

12. conform cărui principiu cheltuielile se constată în momentul când au fost su-
portate, indiferent de momentul plăţii lor:

a) consecvenţei prezentării;
b) continuităţii activităţii;
c) contabilităţii de angajamente; 
d) permanenţei metodelor.

13. conform principiului contabilităţii de angajamente, cheltuielile din vânzarea 
bunurilor se vor înregistra atunci când:

a) se fabrică bunurile;
b) se comandă bunurile;
c) se livrează bunurile clienţilor;
d) în momentul încasării contravalorii bunurilor livrate.

14. ignorarea unei sume pentru că este foarte mică în comparaţie cu rapoartele 
financiare luate ca ansamblu poate avea loc datorită:

a) comparabilităţii;
b) prudenţei;
c)  importanţei relative a informaţiei; 
d) relevanţei informaţiei.

15. informaţiile contabile sunt utile atunci când sunt:
a) oportune și părtinitoare; c) relevante și nesigure;
b) relevante și fiabile; d) corecte și exacte.


