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I. Cuprinsul secvenței 
1. Noțiuni teoretice privind trezoreria
2. Aplicații practice rezolvate
3. Aplicații practice propuse
4. Teste de autoevaluare

II. Obiectivele secvenței
• Înțelegerea noțiunilor teoretice privind elementele de trezorerie;
• Familiarizarea studenților cu principalele operațiuni referitoare la elementele de trezorerie;
• Înregistrarea principalelor operațiuni privind elementele de trezorerie.

III. Cuvinte-cheie
Disponibil bancar, numerar, credite bancare pe termen scurt.
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1. Noțiuni teoretice privind trezoreria
Trezoreria entității încorporează activele cu lichiditatea ce mai mare din cadrul entității. Dintre 
acestea se remarcă conturile la bănci, numerarul și avansurile de trezorerie. Conturile la bănci 
cuprind: valorile de încasat (511), cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, dis-
ponibilităţile în lei şi valută (512), creditele bancare pe termen scurt (519), precum şi dobânzile 

aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente (518). Sumele virate sau depuse 
la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele 
de cont, se înregistrează într-un cont distinct (5125). În contul de viramente interne (581) se înregistrează 
transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria 
entităţii (5311). Avansuri de trezorerie reprezintă sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a 
terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii și se înregistrează distinct în contabilitate (542).

Citire

Decontările prin trezorerie pot fi în lei sau în valută. Operaţiunile privind încasările şi plăţile 
în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de 
la data efectuării operaţiunii. La finele fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de 
trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la 
cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii în cauză. 

Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar(765/665).

De reținut

 2. Aplicații practice rezolvate
1. Decontări pe bază de cec.
Societatea A (plătitoare de TVA) livrează, la data de 20.10.2014 (cf. Factura) mărfuri în valoare 
de 10.000 lei,  TVA 24%, societății B (plătitoare de TVA). Costul mărfurilor vândute este de 
8.000 lei. Decontarea se realizează pe bază de cec. Au loc următoarele operațiuni: 

1) 21.10.2014 Societatea B emite un cec, cu scadență de 30 de zile (20.11);
2) 21.10.2014 Societatea A primește cecul;
3) 20.11.2014 Societatea A depune cecul la bancă și încasează contravaloarea acestuia de  

la societatea B.

 Rezolvare: Societatea A (Vânzător)
Op.1.1 Vânzare mărfuri, preț de vânzare 10.000 lei, TVA 24%;
 Această operațiune duce la:

 ► V, sub forma Veniturilor din vânzarea mărfurilor cu 10.000 lei;
 ► D, sub forma datoriei brute față de stat privind TVA cu 2.400 lei;
 ► A, sub forma creanței față de clienți cu 12.400 lei;

707 ”V din vânzarea mărfurilor” V => C
4427 ”TVA colectată”  P => C
4111 ”Clienți” A => D

Op.1.2 Descărcarea din gestiune, cost  8.000 lei;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma stocurilor de mărfuri cu 8.000 lei;

Aplicații 
rezolvate
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 ► Ch, sub forma cheltuielilor privind mărfurile cu 8.000 lei;
 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

371 ”Mărfuri”  A  => C
607 ”Ch privind mărfurile” Ch  => D

4111 ”Clienți” A => C
5112 ”Cecuri de încasat” A => D

Op. 2 Primire cec emis de societatea B, 21.10;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de client pe baza facturii;
 ► A, sub forma creanței față de client pe baza cecului primit;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

Op. 3 Încasare contravaloare cec emis de societatea B, 20.11;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de client pe baza cecului primit;
 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 12.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

5112 ”Cecuri de încasat” A => C
5121 ”Conturi la bănci în lei” A => D

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:  

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1.1 20.10 Vânzare mărfuri (Factură) 4111 (A ) % 12.400

707 (V ) 10.000
4427(P ) 2.400

1.2 20.10 Descărcare gestiune (NC) 607 (Ch ) 371(A ) 8.000
2 21.10 Primire cec (NC) 5112 A ) 4111 (A ) 12.400
3 20.11 Încasare cec (Extr) 5121(A ) 5112 (A ) 12.400

  Rezolvare: Societatea B (Cumpărător)
Op.1 Achiziție mărfuri, cost de achiziție 10.000 lei, TVA 24%;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma mărfurilor cu 10.000 lei;
 ► A, sub forma creanței brute față de stat privind TVA cu 2.400 lei;
 ► D, sub forma datoriei față de furnizori cu 12.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

371 ”Mărfuri” A  => D
4426 ”TVA deductibilă”  A  => D
401 ”Furnizori”  P  => C
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Op. 2 Achitare contravaloare cec către societatea A, 20.11;
 Această operațiune duce la:

 ► D, sub forma datoriei față de furnizor pe baza cecului cu 12.400 lei;
 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 12.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

401 ”Furnizori” P => D
5121 ”Conturi la bănci în lei” A => C

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 20.10 Achiziție mărfuri (Factură) % 401 (P ) 12.400

371 (A ) 10.000
4426 (A ) 2.400

2 20.11 Plată  cec (Extr) 401 (P ) 5121 (A ) 12.400

371 ”Mărfuri” A => C
607 ”Ch privind mărfurile” Ch => D

Aplicații 
rezolvate

2. Livrări cu decontare prin mandat poștal
Societatea A (plătitoare de TVA) livrează, la data de 20.10.2014 (cf. Factura) mărfuri în valoare 
de 10.000 lei,  TVA 24%, prin poștă/curier. Costul mărfurilor vândute a fost de 8.000 lei. La data 
de 22.10.2014 se primește confirmarea de plată din partea curierului. La data de 24.10.2014 
încasarea creanței este consemnată în extrasul de cont.

  Rezolvare: Societatea A (Vânzător)
Op.1.1 Vânzare mărfuri, preț de vânzare 10.000 lei, TVA 24%;
 Această operațiune duce la:

 ► V, sub forma V din vz mărfurilor cu 10.000 lei;
 ► D, sub forma datorie brute față de stat privind TVA cu 2.400 lei;
 ► A, sub forma creanței față de clienți cu 12.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

707 ”V din vânzarea mărfurilor” V  => C
4427 ”TVA colectată”  P  => C
4111 ”Clienți” A  => D

Op.1.2 Descărcarea din gestiune, cost  8.000 lei;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma stocurilor de mărfuri cu 8.000 lei;
 ► Ch, sub forma cheltuielilor privind mărfurile cu 8.000 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:
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4111 ”Clienți” A => C
5112 ”Cecuri de încasat” A => D

5112 ”Cecuri de încasat” A => C
5121 ”Conturi la bănci în lei” A => D

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 05.12 Ridicare numerar ATM (Extr) 581 B (A ) 5121 (A ) 4.000
2 05.12 Dep. num. în casierie (Chit) 5311 (A ) 581 B (A ) 4.000
3 30.12 Ridicare num casierie (NC) 581 B (A ) 5311 (A ) 6.000
4 30.12 Dep. num. în bancă (Extr) 5121 (A ) 581 B (A ) 4.000

Op. 2 Primire mandat poștal, 22.10;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de client pe baza facturii cu 12.400 lei;
 ► A, sub forma sumelor în curs de decontare cu 12.400 lei (clientul a plătit, ca atare trebuie 
înregistrată scăderea creanței față de el și înregistrarea acesteia ca fiind în curs de decontare, 
deoarece banii înca nu au fost încasați);

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

Op. 3 Consemnare sumă în extrasul de cont, 24.10;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma sumelor în curs de decontare cu 12.400 lei;
 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 12.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1.1 20.10 Vânzare mărfuri (Factură) 4111 (A ) % 12.400

707 (V ) 10.000
4427(P ) 2.400

1.2 20.10 Descărcare gestiune (NC) 607 (Ch ) 371(A ) 8.000
2 21.10 Primire mandat (NC) 5125 A ) 4111 (A ) 12.400
3 20.11 Încasare sumă (Extr) 5121(A ) 5125 (A ) 12.400

3. Ridicări/depuneri numerar
La data de 05.12.2014 un reprezentant al societății ridică de la bancomat (ATM) suma de 
4.000 lei și o depune în casieria societății (Comisionul de ridicare este de 0,4%). La data de 
30.12.2014 este depusă de reprezentantul societății în contul curent suma de 6.000 lei iar.
Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

Aplicații 
rezolvate
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 Prezentaţi înregistrările contabile pentru societatea A

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 Achiziție mărfuri (Factură)

2 Plată  cec (Extr)

 Prezentaţi înregistrările contabile pentru societatea B

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 Achiziție mărfuri (Factură)

2 Plată  cec (Extr)

2. Livrări cu decontare prin mandat poștal

Societatea A (plătitoare de TVA) livrează, la data de 15.01.2015 (cf. Factura) mărfuri în valoare 
de 1.000 lei,  TVA 24%, prin poștă/curier. Costul mărfurilor vândute a fost de 800 lei. La data 
de 16.01.2015 se primește confirmarea de plată din partea curierului. La data de 17.10.2015 
curierul aduce suma plătită de client în numerar.

Aplicații 
rezolvate

Transferul de numerar între casierie și contul de disponibil se înregistrează printr-un cont 
intermediar 581 ”Viramente interne”. Acest lucru este impus de necesitatea urmăririi su-
melor ridicate 

De reținut

3. Aplicații practice propuse

1. Decontări pe bază de cec.

Societatea A (plătitoare de TVA) livrează, la data de 10.01.2015 (cf. Factura) mărfuri în valoare 
de 25.000 lei,  TVA 24%, societății B (plătitoare de TVA). Costul mărfurilor vândute este de 
13.000 lei. Decontarea se realizează pe bază de cec. Au loc următoarele operațiuni: 

1) 10.01.2015 Societatea B emite un cec, cu scadență de 30 de zile (10.02);
2) 10.01.2015 Societatea A primește cecul;
3) 10.02.2015 Societatea A depune cecul la bancă și încasează contravaloarea acestuia 

de la societatea B.

Aplicații 
rezolvate
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3. Ridicări/depuneri numerar
La data de 05.01.2015 este depusă de reprezentantul societății în contul curent suma de 3.000 
lei.La data de 15.01.2015 un reprezentant al societății ridică de la bancomat (ATM) suma de 
5.000 lei și o depune în casieria societății (Comisionul de ridicare este de 0,4%). 
Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

Aplicații 
rezolvate

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1.1 Vânzare mărfuri (Factură)

1.2 Descărcare gestiune (NC)
2 Primire mandat (NC)
3 Încasare numerar

 Prezentaţi înregistrările contabile

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 Ridicare numerar ATM (Extr)
2 Dep. num. în casierie (Chit)
3 Ridicare num casierie (NC)
4 Dep. num. în bancă (Extr)

  4. Teste de autoevaluare

 1. Cecurile primite de la clienţi sunt reflectate prin contul?
a) 5112
b) 5113
c) 413
d) 5125

 2. Ridicarea de numerar de la ATM se înregistrează astfel 5311 = 5121?
a) DA
b) NU

 3. Care este formula contabilă corectă pentru încasarea în numerar a unei sume prin mandat poştal:
a) 5125 = 5121;
b) 5121 = 5328;
c) 5121 = 5125;
d) 5121 = 4111. 

Test
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 4. Care este formula contabilă corectă pentru depunerea la bancă a numerarului din casierie?
a) 581 = 5311 şi 5121 = 581;
b) 581 = 5121 şi 5311 = 581;
c) 581 = 5311 şi 581 = 5121;
d) 5121 = 5311. 

5. Care este formula contabilă corectă pentru ridicarea de la bancă a unei sume în numerar şi depu-
nerea în casierie?
a) 581 = 5311 şi 5121 = 581;
b) 581 = 5121 şi 5311 = 581;
c) 581 = 5311 şi 581 = 5121;
d) 5121 = 5311. 

 Bibliografie

 ►  Matiş D., Pop At. (coordonatori), Contabilitate financiară, ediția a 3-a, Editua Alma Mater, 
Cluj-Napoca, 2010.
 ► Pântea P.I., Pop At. (coordonatori), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 2006.
 ►  Mateş D., Matiş D., Cotleţ D., Contabilitatea financiară a entităţilor economice, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2006.
 ► ***; Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005
 ►  ***;  Reglementări  contabile  privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1802/2014
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1. Noțiuni teoretice privind trezoreria
Trezoreria entității încorporează activele cu lichiditatea ce mai mare din cadrul entității. Dintre 
acestea se remarcă conturile la bănci, avansurile de trezorerie și creditele bancare pe termen 
scurt. Conturile la bănci cuprind, pe lângă elementele indicate în secțiunea anterioară: creditele 

bancare pe termen scurt (519), precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci 
în conturile curente (518). Avansuri de trezorerie reprezintă sumele în numerar, puse la dispoziţia personal-
ului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii și se înregistrează distinct în contabil-
itate (542). Aceste avansuri, numite și avansuri spre decontare sau avansuri pentru deplasări, apar cel mai 
frecvent atunci când entitatea trimite personal în delegații în interesul firmei. 

Citire

În cazul delegațiilor în interesul entității, aceasta suportă toate costurile generate de trans-
portul și cazarea angajatului, precum și diurna care i se cuvine acestuia. Diurna reprezintă o 
indemnizație de care beneficiează angajatul aflat în delegație. Un sinonim apropiat ca sens ar 
fi: “bani de buzunar”. La nivelul entităților economice private, valoarea diurnei deductibile din 
punct de vedere fiscal este de 42,50 lei/zi. Acordarea diurnei se face în următoarele condiții: 

locul delegației este la o distanță mai mare de cinci km. de localitatea în care își are sediul entitatea; pen-
tru delegarea cu o durată de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, 
indemnizaţia se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore. (HG 1860/2006 actualizată). 
În cazul deplasării cu autoturism se pot deconta 7,5 l/100 km.

De reținut

2. Aplicații practice rezolvate 
1. Avansuri de trezorerie.
O societatea comercială, cu sediul permanent Cluj-Napoca, trimite un angajat în delegație la 
Târgu-Mureș (distanța dus-întors 213 km) în perioada 24.02.2015 ora 9:00 - 26 .02.2015 ora 
17:00. Transportul se realizează cu mașina personală. Înainte de plecare, în 25.02 se acordă 

angajatului un avans de trezorerie în valoare de 600 lei. În data de 27 angajatul justifică avansul primit astfel:
 ► Bon de combustibil: 16 litri x 5,50 lei/litru = 88 lei; (213 km / 100 x 7,5 l)
 ► Factură+Chitanță cazare hotel: 2 nopți x 163,5 lei/noapte = 327 lei (TVA 9% inclus)
 ► Diurnă (reținută din avansul primit) 2 zile x 42,50 lei/zi = 85 lei

 Diferența de avans nefolosit este depusă de către angajat în casieria unității (Chit.)

Op.1 24.02 Acordare avans de trezorerie 600 lei conform Dispoziției de plată;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma numerarului cu 600 lei;
 ► A, sub forma creanței față de angajat cu 600 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

Aplicații 
rezolvate

5311 ”Casa în lei” A  => C
542 ”Avansuri de trezorerie” A  => D

Op.2 27.02 Justificare avans: combustibil 88 lei, conform bonului;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de angajat cu 88 lei;
 ► Ch, sub forma cheltuielilor cu transportul cu 88 lei;
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Op. 3 27.02 Înregistrare factură cazare: 327 lei, TVA 9% inclus; OBS.1 Mai întâi se înregistrează factura pen-
tru a deduce TVA. OBS.2 Pentru cazarea în regism hotelier cota de TVA este de 9%
 Această operațiune duce la:

 ► Ch, sub forma cheltuielie cu deplasări cu 300 lei; (372 x 100/109)
 ► A, sub forma creanței brute față de stat privind TVA cu 27 lei; (372 x 9/109)
 ► D, sub forma datoriei față de furnizori cu 327 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:
625 ”Ch cu deplasări” Ch  => D
4426 ”TVA deductibilă” A  => D
401 ”Furnizori” P  => C

Op. 4 27.02 Justificare avans: contravaloare factură de cazare din avans;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de angajat cu 327 lei;
 ► D, sub forma datoriei față de furnizori cu 327 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

5311 ”Casa în lei” A  => C
401 ”Furnizori” P  => D

542 ”Avansuri de trezorerie” A  => C
625 ”Ch cu deplasări” Ch  => D

Op. 5 27.02 Justificare avans: diurnă acordată din avans;
 Această operațiune duce la:

 ► Ch, sub forma Ch cu deplasări cu 85 lei; 
 ► A, sub forma creanței față de angajat cu 327 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

5311 ”Casa în lei” A  => D
542 ”Avansuri de trezorerie” A  => C

Op. 6 27.02 Depunere sumă rămasă în casierie (600-88-372-85 = 55 lei);
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma numerarului cu 55 lei;
 ► A, sub forma creanței față de angajat cu 55 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

371 ”Mărfuri” A  => C
607 ”Ch privind mărfurile” Ch  => D

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:
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Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 24.02 Acord avans (Disp.plată) 542(A ) 5311(A ) 600
2 27.02 Achitare combustibil (Bon) 624(Ch ) 542(A ) 88
3 27.02 Factură cazare (Factură) % 401 (P ) 372

625 (A ) 300
4426 (A ) 72

4 27.02 Achitare cazare (Chitanță) 401 (P ) 542(A ) 372
5 27.02 Diurnă 625(Ch ) 542(A ) 85
6 27.02 Dep.numerar (Chitanță) 5311(A ) 542(A ) 55

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

Aplicații 
rezolvate

2. Credite bancare pe termen scurt.
O societatea comercială încasează în contul bancar, la data de 27.02.2015 un credit bancar în 
valoare de 2.000 lei, rata dobânzii 24%/an, pe termen de 2 luni (termen scurt; <1an). Dobânda 
se înregistrează și se achită la sfârșitul fiecărei luni. Dobânda se calculează la soldul creditului.

Scadențar credit
Luna Sold credit Dob Rată Sold rămas
Mar 2.000 lei 40 lei* 1.000 lei+40 lei 1.000 lei

Aprilie 1.000 lei 20 lei** 1.000 lei+20 lei 0 lei
*2.000 x 24%/an /12luni = 40 lei ** 1.000 x 24%/an /12luni = 20 lei

Op. 1 27.02 Încasare credit bancar pe termen scurt 2.000 lei;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 2.000 lei;
 ► P, sub forma datoriei față de bancă cu 2.000 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:
5121 ”Conturi la bănci în lei” A  => D
5191 ”Credite bancare pe termen scurt” P  => C

5121 ”Conturi la bănci în lei” A  => C
5191 ”Credite bancare pe termen scurt” P  => D
666 ”Cheltuieli privind dobânzile” Ch  => D

Op. 2 Martie Achitare rată (1.000 lei din credit + 40 lei dobândă)
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 1.040 lei;
 ► P, sub forma datoriei față de bancă cu 1.000 lei;
 ► Ch, sub forma cheltuielie cu dobânda cu 40 lei; 

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

Op. 3 Aprilie Achitare rată (1.000 lei din credit + 20 lei dobândă)
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 1.020 lei;
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5121 ”Conturi la bănci în lei” A  => C
5191 ”Credite bancare pe termen scurt” P  => D
666 ”Cheltuieli privind dobânzile” Ch  => D

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 Febr Încasare credit (Extr) 5121(A ) 5121 (P ) 2.000
2 Mar Achitare rată (OP) % 5121 (A ) 1.040

5191 (P ) 1.000
666 (Ch ) 40

2 April Achitare rată (OP) % 5121 (A ) 1.020
5191 (P ) 1.000
666 (Ch ) 20

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

Aplicații 
rezolvate

3. Aplicații practice propuse
1. Avansuri de trezorerie.
O societatea comercială, cu sediul permanent Cluj-Napoca, trimite un angajat în delegație la 
Bucureşti în perioada 24.02.2015 ora 9:00 - 26 .02.2015 ora 17:00. Transportul se realizează cu 
trenul. Înainte de plecare, în 25.02 se acordă angajatului un avans de trezorerie în valoare de 
800 lei. În data de 27 angajatul justifică avansul primit astfel:

 ► Factură +Chitanţă CFR (+tichetele) 308 lei;
 ► Factură+Chitanță cazare hotel: 2 nopți x 163,5 lei/noapte = 327 lei (TVA 9% inclus)
 ► Diurnă (reținută din avansul primit) 2 zile x 42,50 lei/zi = 85 lei

 Diferența de avans nefolosit este depusă de către angajat în casieria unității (Chit.)
  Spaţiu pentru rezolvare

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 24.02 Acord avans (Disp.plată)
2 27.02 Factură CFR (Factură)

3 27.02 Achitare bilete (Chitanță)
4 27.02 Factură cazare (Factură)

5 27.02 Achitare cazare (Chitanță)
6 27.02 Diurnă
7 27.02 Dep.numerar (Chitanță)

 ► P, sub forma datoriei față de bancă cu 1.000 lei;
 ► Ch, sub forma cheltuielie cu dobânda cu 20 lei; 

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:
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2. Credit bancar pe termen scurt
O societatea comercială încasează în contul bancar, la data de 27.02.2015 un credit bancar în 
valoare de 6.000 lei, rata dobânzii 12%/an, pe termen de 3 luni (termen scurt; <1an). Dobânda 
se înregistrează și se achită la sfârșitul fiecărei luni. Dobânda se calculează la soldul creditului.

Scadențar credit
Aplicații 
rezolvate

Luna Sold credit Dob Rată Sold rămas
Mar

Aprilie
Mai

 Spaţiu pentru rezolvare

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 Febr Încasare credit (Extr)
2 Mar Achitare rată (OP)

2 April Achitare rată (OP)

2 Mai Achitare rată (OP)

  4. Teste de autoevaluare
 1. Avansurile pentru delegaţii sunt reflectate prin contul?

a) 542
b) 524
c) 5311
d) 5112

 2. Depunerea avansului nefolosit în casierie se înregistrează aşa 542 = 5311?
a) DA
b) NU

Test
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 3. Care este formula contabilă corectă pentru plata unei tranşe dintr-un credit bancar pe termen scurt:
a) 5191 = 5121;
b) 5121 = 5191;
c) 666 = 5121;
d) 5121 = 542. 

 4. Care este formula contabilă corectă pentru depunerea decontarea diurnei dintr-un avans de trezorerie?
a) 624 = 542;
b) 625 = 5311;
c) 625 = 542;
d) 5311 = 625. 

 5. Care este formula contabilă corectă pentru contractarea unui credit bancar pe termen scurt?
a) 5191 = 5121;
b) 5121 = 5191;
c) 5121 = 766;
d) 666 = 5121. 

 Bibliografie
 ►Matiş D., Pop At. (coordonatori), Contabilitate financiară, ediția a 3-a, Editua Alma Mater, 
Cluj-Napoca, 2010.
 ► Pântea P.I., Pop At. (coordonatori), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 2006.
 ►Mateş D., Matiş D., Cotleţ D., Contabilitatea financiară a entităţilor economice, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2006.
***; Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005
***;  Reglementări  contabile  privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financ-

iare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1802/2014
 ► Transferul de numerar între casierie și contul de disponibil se înregistrează printr-un cont inter-
mediar 581 ”Viramente interne”. Acest lucru este impus de necesitatea urmăririi sumelor ridicate 
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    1. Definirea, structura și evaluarea capitalului propriu

Definiție

În viziunea cadrului conceptual contabil IASB, capitalul propriu „reprezintă dreptul 
acţionarilor (interesul rezidual) în activele întreprinderii, după deducerea tuturor dato-
riilor acesteia”. 

Definiție

Capitalul social este o componentă a capitalurilor proprii care exprimă valoarea totală a 
aporturilor subscrise de acţionari sau asociaţi la constituirea societăţii comerciale. Capitalul 
social este egal cu valoarea nominală totală a acţiunilor sau a părţilor sociale, respectiv 
cu valoarea aportului, în numerar sau în natură, a altor elemente de capitaluri proprii 
încorporate în capitalul social sau a altor operaţiuni care conduc la modificarea acestuia.

Capitalurile proprii sunt reprezentate  de  capitalul subscris şi cel vărsat, în cazul societăţilor 
comerciale; patrimoniul regiei şi cel public, în cazul regiilor; primele legate de capital; rezervele 
din reevaluare; rezerve; rezultatul reportat și rezultatul exerciţiului.
În ceea ce privește evaluarea capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii şi în vederea prezentării 
elementelor în bilanţ acestea se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu 

rezultatele inventarierii. Capitalurile proprii rămân evidenţiate la valorile din contabilitate.

  2. Aspecte teoretice privind capitalul social și primele de capital

Citire

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.

Citire

• Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând 
numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate.

• Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalu-
lui sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.

• Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt, în principal, 
următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora 
ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor conta-
bile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii.

 Acţiunile unei societăţi comerciale se pot evalua la:
•  Valoarea nominală – determinată ca raport între mărimea capitalului social şi numărul de 
acţiuni emise;
•  Valoarea contabilă (matematică) – calculată ca raport între activul net contabil (ANC) şi 
numărul de acţiuni. (ANC = Activ total – Datorii = Capitaluri proprii)

• Valoarea  de  emisiune  –  preţul  la  care  se  vând  pe  piaţa  primară  a  titlurilor acţiunile emise;
• Cursul bursier – preţul la care se tranzacţionează pe piaţa secundară titlurile. Este o valoare de piaţă. 

În cazul în care titlurile nu sunt tranzacţionabile, atunci, în vederea vânzării, acestea se evaluază la o 
valoare stabilită în urma unei evaluări.

De reținut
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Primele legate de capital apar în cazul majorării capitalului social al întreprinderii prin noi 
aporturi în natură şi/sau în numerar, ulterior înfiinţării societăţii. Prin acestea se asigură condiţii 
de egalitate între vechii acţionari şi noii acţionari. Noii acţionari trebuie să “plătească” pentru a 
intra într-o societate deja înfiinţată, societate care este mai puternică decât în momentul iniţial, 
când, pentru a deveni acţionar, ar fi trebuit să plătească doar valoarea nominală pentru o 

acţiune. Ulterior însă, pentru a obţine o acţiune a societăţii, noul acţionar va trebui să aducă un aport mai 
mare decât valoarea nominală, diferenţa fiind considerată prima legată de capital.

 Structura primelor legate de capital este:
•	 Prima de emisiune, apare în cazul majorării capitalului social prin noi aporturi în numerar şi se sta-

bileşte ca diferenţă între valoarea de emisiune a noilor acţiuni sau părţi sociale (mai mare) şi valoarea 
nominală (mai mică) a acestora;

• Prima de fuziune apare în cazul majorării capitalului social în urma unei fuziuni prin absorbţie şi se 
calculează ca diferenţă între valoarea netă de aport a societăţii absorbite şi suma cu care a crescut cap-
italul social al societăţii absorbante. Menţionăm că în cazul fuziunii creare, nu apare prima de fuziune;

• Prima de aport, apare în cazul aporturilor noi în natură şi se determină ca diferenţă între valoarea 
bunurilor aduse ca aport în natură de acţionari sau asociaţi şi suma cu care a crescut capitalul social 
(valoarea nominală totală a acţiunilor emise în schimbul acestui aport);

• Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni poate să apară atunci când, conform prospectului de 
emisiune, obligaţiunile emise se convertesc în acţiuni. Prima de conversie se determină ca diferenţă 
între valoarea nominală a obligaţiunilor convertite în acţiuni şi valoarea nominală a acţiunilor emise 
în schimbul acestor obligaţiuni.

 În contabilitate primele legate de capital sunt reflectate cu ajutorul contului sintetic 104 “Prime leg-
ate de capital”, cont de pasiv, detaliat pe conturi sintetice de gradul II, conform structurii de mai sus, astfel:

 ► 1041 “Prime de emisiune”
 ► 1042 “Prime de fuziune/divizare”
 ► 1043 “Prime de aport”
 ► 1044 “Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni”

 Indiferent de felul sau natura primelor apărute în contabilitatea societăţilor comerciale, ele pot fi 
utilizate astfel: încorporarea în capitalul social, la alte rezerve şi pentru acoperirea pierderilor.

Citire

În contabilitate capitalul social este reflectat cu ajutorul contului sintetic 101 “Capital”, 
în cadrul căruia în funcţie de forma juridică a societăţii comerciale sunt funcţionale 
următoarele conturi:

 ► 1011 “Capital subscris nevărsat”
 ► 1012 “Capital subscris vărsat”;
 ► 1015 “Patrimoniul regiei”;
 ►  1016 “Patrimoniul public”.

Toate conturile menţionate sunt conturi de pasiv, funcţionând după reguli specifice acestora.

De reținut
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Op Explicația
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 Subscriere acțiuni 456 1011 200.000
2 Vărsare capital (Aport) % 456 170.000

5121 120.000
2111 30.000
2131 20.000

3 Transformare CS nevărsat în CS vărsat 1011 1012 170.000
4 Vărsare capital 5121 456 30.000
5 Transformare CS nevărsat în CS vărsat 1011 1012 30.000

Registru Jurnal

Op Explicația
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 Acoperire pierdere rep. din cap. soc. 1012 1171 10.000
2 Retragere asociat 1012 456 5.000
3 Achitare datorie față de asociat 456 5311 5.000

AP 2: Se înregistrează în contabilitatea unei societăţi următoarele operaţiuni:
 a) Se hotărăşte diminuarea capitalului social cu 10.000 lei în vederea acoperirii unor pierderi repor-

tate din exerciţiile precedente.
 b) Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea aportului social depus 

în sumă de 5.000 lei.
Registru Jurnal

Op Explicația
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 Subscrierea capitalului 456 % 13.000
1011 10.000
1041 3.000

2 Vărsarea capitalului subscris 5311 456 13.000
3 Transformare CS nevărsat în CS vărsat 1011 1012 10.000

AP 3 : Adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea a 1.000 de acţi-
uni care se vând în numerar la valoarea de emisiune (contabilă). Capitalurile proprii ale societăţii, înainte 
de emisiune, sunt în valoare de 130.000 lei iar capitalul social este divizat în 10.000 de acţiuni cu valoarea 
nominală de 10 lei.

Registru Jurnal

3. Aplicații practice
    3.1 Aplicații practice rezolvate

AP 1: Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 200.000 lei divizat în 20.000 
de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 12.000 de acţiuni şi s-au adus 
aporturi în natură concretizate într-un teren evaluat la suma de 30.000 lei şi în instalaţii de 

lucru evaluate la suma de 20.000 lei, pentru care s-au acordat 5.000 de acţiuni. Restul capitalului social s-a 
depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiinţare.

Aplicații 
rezolvate
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Op Explicația
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 Subscrierea capitalului 456 % 14.000
1011 10.000
1043 4.000

2 Achitare cheltuieli emisiune actiuni 201 5311 200
3 Vărsarea capitalului subscris 2131 456 14.000
4 Regularizare capital social 1011 1012 10.000
5 Acoperire ch. emisiune din prime 1043 201 200
6 Încorporare prime de aport la 1043 % 3.800

- alte rezerve 1068 2.280
- capital social 1012 1.520

Op Explicația
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

 AP 4: Se cunosc următoarele date: societatea A are un capital social, vărsat în totalitate, divizat în 10.000 de 
acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Se hotărăşte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat 
de un utilaj evaluat la 14.000 lei. Suma capitalurilor proprii este de 140.000 lei reprezentate, pe lângă capitalul 
social, de rezervele constituite de societate  în sumă de 40.000 lei. Totodată, societatea a plătit în numerar 
suma de 200 lei reprezentând cheltuieli pentru emisiunea noilor acţiuni. Din primele de aport încasate se 
acoperă cheltuielile cu emisiunea noilor acţiuni iar din suma ce a rămas, 60% se încorporează, ulterior, la alte 
rezerve iar restul se încorporează în capitalul social.

Registru Jurnal

3.2 Aplicații practice propuse spre rezolvare

 AP 1: Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 500.000 lei divizat în 100.000 
de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 40.000 de acţiuni şi s-au adus 
aporturi în natură concretizate într-un mijloc de transport evaluat la suma de 80.000 lei şi în 
aparatură birotică evaluată la suma de 60.000 lei, pentru care s-au acordat 14.000 de acţiuni. 

Restul capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 6 luni de la înfiinţare.

Registru Jurnal

Rezolvați
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Op Explicația
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

Op Explicația
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

AP 3: Adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea a 3.000 de acţiuni 
care se vând în numerar la valoarea de emisiune (contabilă). Capitalurile proprii ale societăţii, înainte de 
emisiune,  cuprind pe lângă capitalul social de 100.000 lei (divizat în 10.000 acțiuni) rezerve statutare 30.000 
lei  și rezultat reportat 40.000 lei.

Registru Jurnal

AP 2: Se înregistrează în contabilitatea unei societăţi următoarele operaţiuni:
a) Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie prin virament bancar contravaloarea aportului 

social depus în sumă de 10.000 lei.
b) Se acoperă din capitalului social o pierdere reportată din exerciţiile precedente în valoare de 18.000.

Registru Jurnal
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Rezumat
  În cadrul acestei secvențe am început cu analiza capitalului social. Am evidenţiat 
importanţa acestuia în cadrul oricărei unităţi economice cu scop lucrativ. Contabilizarea op-
eraţiilor privind capitalul social se realizează cu ajutorul contului 101 “Capital social”, cont 
de pasiv care se detaliază pe două conturi sintetice de gradul II. 
  Am prezentat modalităţile de majorare ale capitalului social cum ar fi: noi aporturi 
în natură şi/sau în numerar, prin capitalizarea rezultatului, sau din alte surse interne proprii, 
din conversia unor obligaţiuni în acţiuni. Printre modalităţile de diminuare a capitalului so-
cial amintim: retragerea din societate a unor asociaţi, acoperirea unor pierderi, diviziune, 
lichidare.
  În cazul în care majorarea capitalului social are loc prin noi aporturi, ulterior în-
fiinţării unităţii, pentru a se crea condiţii de egalitate între noii şi vechii acţionari apar 
primele de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie a obligaţiunilor în acţi-
uni) care reprezintă practic preţul plătit de cei care doresc să intre în societate în calitate de 
acţionari, ulterior înfiinţării ei, moment în care societatea a devenit mai puternică. Primele 
de capital pot fi folosite pentru capitalizare sau pentru încorporarea la rezerve.
  Am încheiat această secvență cu rezolvarea unor aplicații practice privind majorar-
ea și diminuarea capitalului social și am propus spre rezolvare câteva aplicații.

De reținut

  Teste de autoevaluare
1. Care sunt implicațiile contabile ale vărsării capitalului social?
2. Cum poate fi calculată prima de emisiune în cazul majorării capitalului social?
3. Alegeți formula contabilă corectă pentru subscrierea acțiunilor aferentă unei majorări de capital social, știind 

că vor fi emise 1.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 5 lei și o primă de emisiune/acțiune de 2 lei:

Test

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume
456 % 7.000 456 % 7.000 % 456 7.000 % 1011 7.000

1012 5.000 1011 5.000 1011 5.000 456 5.000
1041 2.000 1041 2.000 1041 2.000 1041 2.000

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume
1011 456 1.500 456 1012 1.500 1011 456 1.500 456 1011 1.500
5121 456 1.500 5121 456 1.500 456 5121 1.500 5121 456 1.500
1012 1011 1.500 1012 1011 1.500 1011 1012 1.500 1011 1012 1.500

4. Precizați care este filiera de înregistrări corectă pentru înființarea unei societăți coerciale și vărsarea 
capitalului social în contul bancar în sumă de 1.500 lei:
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5. Precizați care este filiera de înregistrări corectă pentru retragerea unui acționar și restituirea în numer-
ar a contravalorii acțiunilor retrase, în valoare de 500 lei:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume
456 1012 500 1011 456 500 1012 456 500 1011 456 500

5311 456 500 456 5121 500 456 5311 500 456 5311 500
1012 1011 500 1012 1011 500

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 456 5.000 1011 % 5.000 % 1011 5.000 % 1012 5.000
2131 3.000 2131 3.000 2131 3.000 2131 3.000
5311 2.000 5311 2.000 5311 2.000 5311 2.000

6. Precizați formula contabilă corectă pentru vărsarea aportului la capitalul social, constând într-un utilaj 
în valoare de 3.000 lei și numerar 2.000 lei.

 Bibliografie
 ►  Matiş D., Pop At. (coordonatori), Contabilitate financiară, ediția a 3-a, Editua Alma Mater, 
Cluj-Napoca, 2010.

 ► Pântea P.I., Pop At. (coordonatori), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 2006.

 ► Mateş D., Matiş D., Cotleţ D., Contabilitatea financiară a entităţilor economice, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2006.

 ► ***; Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005
 ► ***;  Reglementări  contabile  privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare 
anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1802/2014
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1. Noțiuni teoretice privind decontările comerciale
Societăţile comerciale îşi desfăşoară activitatea în contextul unui sistem complex de relaţii de 
decontare cu furnizorii, cu clienţii, cu angajaţii, cu organismele de asigurare şi protecţie socială, 
cu bugetul statului şi alte organisme publice, cu grupul de asociaţi şi cu subunităţile, precum 

şi cu alte persoane fizice şi juridice, care în contabilitate poartă denumirea de terţi. Aceste relaţii comerciale 
curente se concretizează în: apariţia şi stingerea drepturilor faţă de terţi (creanţele), respectiv apariţia şi stin-
gerea obligaţiilor faţă de terţi (datoriile). 

Citire

În cadrul decontărilor cu terții un loc important îl ocupă furnizorii și clienții. De la furnizori 
entitatea îşi procură bunurile şi serviciile de care are nevoie pentru realizarea obiectului de 
activitate (bunuri/lucrări/servicii) pe care le livrează/prestează clienţilor. Sistemul de conturi 
folosit pentru înregistrarea în contabilitate a relaţiilor comerciale se realizează astfel:

•  relaţiile de decontare privind obligaţiile faţă de furnizori şi plata acestora, precum şi eventualele 
creanţe faţă de furnizori  prin grupa 40 Furnizori şi conturi asimilate).

• relaţiile de decontare privind drepturile de creanţă faţă de clienţi şi încasarea acestora, precum şi even-
tualele datorii faţă de clienţi  prin grupa 41 Clienţi şi conturi asimilate.

De reținut

Tabelul 1: Principalele operaţiuni, documente şi conturi folosite

Utilizarea conturilor
Document
principal

Contabilitatea
furnizorului

(vânzătorului)

Contabilitatea
clientului

(cumpărătorului)

Contabilitatea decon-
tărilor comerciale

Factura 4111 
401 
404

Contabilitatea decontări 
comerciale prin efect 

comercial
Bilet la ordin

413 
5113

403
405

Contabilitatea decontări 
comerciale pentru care 
nu s-au întocmit facturi

Aviz de însoţire a mărfii
418 

4428
408

4428

Contabilitatea avansu-
rilor comerciale

Factură avans
Factură storno

419 409

Pentru fiecare cont dat în tabelul de mai sus, scrieţi din Planul de conturi denumirea şi funcţia 
contabilă.

Scrieți

Linkuri utile
• Model Factură: http://www.billpro.ro/wp-content/uploads/documente/Factura-tva-unic.pdf  
• Model Aviz de însoţire: http://www.billpro.ro/wp-content/uploads/documente/Aviz.pdf 
• Model Bilet la ordin: http://www.transilvaniarecuperaricreante.ro/wp-content/uploads/2012/05/BO_BT.jpg, 

http://www.transilvaniarecuperaricreante.ro/wp-content/uploads/2014/03/
Biletul-la-ordin_TRC.pdf  
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2. Aplicații practice rezolvate 
1. Decontări pe bază de efecte de comerț.
Societatea A (plătitoare de TVA) livrează, la data de 20.10.2014 (cf. Factura) mărfuri în valoare 
de 10.000 lei,  TVA 24%, societății B (plătitoare de TVA). Costul mărfurilor vândute este de 
8.000 lei. Decontarea se realizează pe bază de Bilet la ordin. Au loc următoarele operațiuni: 

1) 21.10.2014 Societatea B emite un Bilet la ordin, cu scadență de 30 de zile (20.11) acceptat 
de societatea A;

2) 21.10.2014 Societatea A primește Biletul la ordin;
3) 20.11.2014 Societatea A depune Biletul la ordin la bancă și încasează contravaloarea 

acestuia de la societatea B.

 Rezolvare: Societatea A (Vânzător)
Op.1.1 Vânzare mărfuri, preț de vânzare 10.000 lei, TVA 24%;
 Această operațiune duce la:

 ► V, sub forma V din vz mărfurilor cu 10.000 lei;
 ► D, sub forma datorie brute față de stat privind TVA cu 2.400 lei;
 ► A, sub forma creanței față de clienți cu 12.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

Aplicații 
rezolvate

707 ”V din vânzarea mărfurilor” V  => C
4427 ”TVA colectată” P  => C
4111 ”Clienți” A  => D

Op.1.2 Descărcarea din gestiune, cost  8.000 lei;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma stocurilor de mărfuri cu 8.000 lei;
 ► Ch, sub forma cheltuielilor privind mărfurile cu 8.000 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

371 ”Mărfuri” A  => C
607 ”Ch privind mărfurile” Ch  => D

413 ”Efecte de primit” A  => C
5113 ”Efecte de încasat” A  => D

Op. 2 Acceptare Bilet la ordin emis de societatea B, 21.10;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de client pe baza facturii cu 12.400 lei;
 ► A, sub forma creanței față de client pe baza Biletului la ordin de primit;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

Op. 3 Primire Bilet la ordin emis de societatea B, 21.10;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de client pe baza Biletului la ordin de primit;
 ► A, sub forma creanței față de client pe baza Biletului la ordin primit;
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 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

413 ”Efecte de primit” A  => C
5113 ”Efecte de încasat” A  => D

5113 ”Efecte de încasat” A  => C
5121 ”Conturi la bănci în lei” A  => D

401 ”Furnizori” P  => D
403 ”Efecte de plătit” P  => C

Op. 4 Încasare contravaloare Bilet la ordin emis de societatea B, 20.11;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de client pe baza Biletului la ordin primit;
 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 12.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1.1 20.10 Vânzare mărfuri (Factură) 4111 (A ) % 12.400

707 (V ) 10.000
4427(P ) 2.400

1.2 20.10 Descărcare gestiune (NC) 607 (Ch ) 371(A ) 8.000
2 21.10 Acceptare Bilet la ordin (NC) 413 (A ) 4111 (A ) 12.400
3 21.10 Primire Bilet la ordin (NC) 5113 (A ) 413 (A ) 12.400
4 20.11 Încasare Bilet la ordin (Extr) 5121 (A ) 5113 (A ) 12.400

 Rezolvare: Societatea B (Cumpărător)
Op.1 Achiziție mărfuri, cost de achiziție 10.000 lei, TVA 24%;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma mărfurilor cu 10.000 lei;
 ► A, sub forma creanței brute față de stat privind TVA cu 2.400 lei;
 ► D, sub forma datoriei față de furnizori cu 12.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

371 ”Mărfuri” A  => D
4426 ”TVA deductibilă” A  => D
401 ”Furnizori” P  => C

Op. 2 Emiterea Bilet la ordin către societatea A, 21.10;
 Această operațiune duce la:

 ► D, sub forma datoriei față de furnizor pe baza facturii cu 12.400 lei;
 ► D, sub forma datoriei față de furnizor pe baza Biletului la ordin cu 12.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:
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2. Livrări/Cumpărări pe bază de Aviz de însoțire.
În cursul lunii octombrie între SC ALFA SRL şi SC BETA SRL (ambele plătitoare de TVA) au 
loc următoarele operaţiuni:

1. 16.10.2014: SC ALFA vinde SC BETA SRL, mărfuri 3.000 buc., preţ de vânzare 10lei/buc., 
TVA 24%, pe bază de Aviz de însoţire a mărfii, cost de achiziţie 8 lei/buc;

2.  31.10.2014 SC ALFA SRL emite Factura aferentă livrărilor din cursul lunii.
 Să se înregistreze aceste operațiuni în contabilitatea ambelor societăți.
 
 Rezolvare: Societatea ALFA (Vânzător)
Op.1.1 Vânzare mărfuri, preț de vânzare 30.000 lei (3.000buc. x 10lei/buc), TVA 24%, pe bază de Aviz de 
însoțire a mărfii;
 Această operațiune duce la:

 ► V, sub forma V din vz mărfurilor cu 30.000 lei;
 ► D, sub forma datoriei brute neexigibile față de stat privind TVA cu 7.200 lei;
 ► A, sub forma creanței față de clienți pe baza Avizului cu 37.200 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:
Op.1.2 Descărcarea din gestiune, cost  24.000 (3.000buc. x 8lei/buc.);
 Această operațiune duce la:

707 ”V din vânzarea mărfurilor” V  => C
4428 ”TVA neexigibilă” (B)P  => C
418 ”Clienți – facturi de întocmit” A  => D

Op. 3 Achitare contravaloare Bilet la ordin către societatea A, 20.11;
 Această operațiune duce la:

 ► D, sub forma datoriei față de furnizor pe baza Biletului la ordin cu 12.400 lei;
 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 12.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

403 ”Efecte de plătit” P  => D
5121 ”Conturi la bănci în lei” A  => C

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1.1 Vânzare mărfuri (Factură)

1.2 Descărcare gestiune (NC)
2 Primire mandat (NC)
3 Încasare numerar

Aplicații 
rezolvate
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 ► A, sub forma stocurilor de mărfuri cu 24.000 lei;
 ► Ch, sub forma cheltuielilor privind mărfurile cu 24.000 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:
371 ”Mărfuri” A  => C
607 ”Ch privind mărfurile” Ch  => D

418 ”Clienți-facturi de întocmit” A  => C
4111 ”Clienti” Ch  => D

Op. 2 Emiterea facturii către societatea BETA, 31.10;
Observație: Având în vedere că transferul dreptului de proprietate asupra mărfurilor s-a realizat prin livrarea 
pe baza Avizului de însoțire, la această operațiune doar se transformă creanța față de client și TVA în con-
formitate cu cerințele de înregistrare pe baza facturii.
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de client pe baza Avizului cu 37.200 lei;
 ► A, sub forma creanței față de client pe baza Facturii cu 37.200 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

4428 ”TVA neexigibilă” (B)P  => D
4427 ”TVA colectată” P  => C

 Această operațiune duce la:
 ► D, sub forma datoriei brute neexiginile față de stat privind TVA cu 7.200 lei;
 ► D, sub forma datorie brute față de stat privind TVA cu 7.200 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1.1 16.10 Vânzare mărfuri (Aviz) 418 (A ) % 37.200

707 (V ) 30.000
4428(P ) 7.200

1.2 16.10 Descărcare gestiune (NC) 607 (Ch ) 371(A ) 24.000
2 31.10 Emitere factură (Factura) 4111 (A ) 418 (A ) 37.200

4428(P ) 4427 (P ) 7.200

 Rezolvare: Societatea BETA (Cumpărător)
Op.1 Achiziție mărfuri, cost de achiziție 30.000 lei (3.000buc. x 10lei/buc), TVA 24%, pe bază de Aviz de 
însoțire a mărfii;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma mărfurilor cu 30.000 lei;
 ► A, sub forma creanței brute neexigibile față de stat privind TVA cu 7.200 lei;
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 ► D, sub forma datoriei față de furnizori pe baza Avizului cu 37.200 lei;
 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

371 ”Mărfuri” A  => D
4427 ”TVA neexigibilă” (B)A  => D
408 ”Furnizori-facturi nesosite” P  => C

408 ”Furnizori-facturi nesosite” A  => C
401 ”Furnizori” Ch  => D

Op. 2 Primirea facturii de la societatea ALFA, 31.10;
Observație: Având în vedere că transferul dreptului de proprietate asupra mărfurilor s-a realizat prin livrarea 
pe baza Avizului de însoțire, la această operațiune doar se transformă creanța față de client și TVA în con-
formitate cu cerințele de înregistrare pe baza facturii.
 Această operațiune duce la:

 ► D, sub forma datoriei față de furnizori pe baza Avizului cu 37.200 lei;
 ► D, sub forma datoriei față de furnizori pe baza Facturii cu 37.200 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 16.10 Achiziție mărfuri (Factură) % 408 (P ) 37.200

371 (A ) 30.000
4428 (A ) 7.200

2 31.10 Primire Factură (Factura) 408 (P ) 401 (P ) 37.200
4426 (A ) 4428 (A ) 7.200

4428 ”TVA neexigibilă” (B)A  => C
4426 ”TVA deductibilă” A  => D

 Această operațiune duce la:
 ► A, sub forma creanței brute neexigibile față de stat privind TVA cu 7.200 lei;
 ► A, sub forma creanței brute față de stat privind TVA cu 7.200 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

3. Avansuri comerciale acordate/primite.
SC BETA SRL (plătitoare de TVA) dorește să achiziționeze mărfuri de la SC ALFA SRL (plăti-
toare de TVA). SC ALFA SRL solicită din partea lui SC BETA SRL un avans înainte de a livra 
mărfurile. Între cele două societăți au loc următoarele operațiuni:

1. 2.12.2014: SC ALFA SRL emite către SC BETA SRL Factura 6070 ce conține un avans în 
valoare de 40.000 lei, TVA 24%;

Aplicații 
rezolvate
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2. 4.12.2014 SC BETA SRL achită prin virament bancar, contravaloarea Facturii 6070;
3. 20.12.2014: SC ALFA SRL emite către SC BETA SRL Factura 6075 ce conține: mărfuri 

facturate în valoare de 100.000 lei, TVA 24% și stornarea avansului încasat anterior. Cos-
tul mărfurilor vândute este de 60.000 lei;

4. 22.12.2014: SC BETA SRL achită prin virament bancar, contravaloarea Facturii 6075.
 Pentru o mai bună înțelegere a documentelor, vă prezentă mai jos cele două facturi menționate în aplicație.

Avasurile primite de la clienți generează pentru furnizor o datorie fată de clienți (419 ”Clienți 
creditori” P) față de aceștia (încasează sau va încasa o suma de bani – clientul creditează fur-
nizorul-, având obligația să livreze bunuri sau să presteze servicii). Similar, avansurile acor-
date furnizorilor generează pentru clienți o creanță față de furnizor (409 ”Furnizori debito-
ri” A) (plătește sau va plăti o suma de bani, având dreptul să primească bunuri sau servicii). 
Deoarece avansurile se acordă/primesc pe bază de Factură, acestea sunt purtătoare de 
TVA.

De reținut

 Rezolvare: Societatea ALFA (Vânzător/Furnizor)
Op.1 Emitere factură de avans (Factura 6070);
 Această operațiune duce la:

 ► D, sub forma datoriilor față de client (BETA) generat de avans cu 40.000 lei;
 ► D, sub forma datorie brute față de stat privind TVA cu 9.600 lei;
 ► A, sub forma creanței față de clienți (BETA) cu 49.600 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

419 ”Clienți creditori” P  => C
4427 ”TVA colectată” P  => C
4111 ”Clienți” A  => D

Op. 2 Încasare contravaloare Factură 6070;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de client (BETA) 49.600;
 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 49.600 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

4111 ”Clienți” A  => C
5121 ”Conturi la bănci în lei” A  => D
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707 ”V din vânzarea mărfurilor” V  => C
4427 ”TVA colectată” P  => C
419 ”Clienți creditori” P  => C
4427 ”TVA colectată” P  => C
4111 ”Clienți” A  => D

Op.3.1 Emitere factură vânzare și stornare avans (Factura 6075);
 Această operațiune duce la:

 ► V, sub forma veniturilor din vânzarea mărfurilor 100.000 lei;
 ► D, sub forma datorie brute față de stat privind TVA cu 24.000 lei;
 ► D, sub forma datoriilor față de client (BETA) generat de avans cu -40.000 lei;
 ► D, sub forma datorie brute față de stat privind TVA cu -9.600 lei;
 ► A, sub forma creanței față de clienți (BETA) cu 74.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

Op.3.2 Descărcarea din gestiune, cost  60.000;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma stocurilor de mărfuri cu 60.000 lei;
 ► Ch, sub forma cheltuielilor privind mărfurile cu 60.000 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:
371 ”Mărfuri” A  => C
607 ”Ch privind mărfurile” Ch  => D

4111 ”Clienți” A  => C
5121 ”Conturi la bănci în lei” A  => D

Op. 4 Încasare contravaloare Factură 6075;
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma creanței față de client (BETA) 74.400;
 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 74.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
c 02.12 Emitere Fact avans (F.6070) 4111 (A ) % 49.600

419 (P ) 40.000
4426(P ) 9.600

2 04.12 Încasare c/v factură (Extr.) 5121 ( ) 4111 (A ) 49.600
3.1 20.12 Vz mărfuri + stornare avans 418 (A ) % 74.400

(F.6075) 707 (V ) 100.000
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 Rezolvare: Societatea BETA (Cumpără  tor/Client)
Op.1 Înregistrare factură avans (Factura 6070);
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma crenațelor față de furnizor (ALFA) generat de avans cu 40.000 lei;
 ► A, sub forma creanței brute față de stat privind TVA cu 9.600 lei;
 ► D, sub forma datoriei față de furnizori cu 49.600 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:
409 ”Furnizori debitori” A  => D
4426 ”TVA deductibilă” A  => D
401 ”Furnizori” P  => C

Op. 2 Achitare contravaloare Factură 6070;
 Această operațiune duce la:

 ► D, sub forma datoriei față de furnizor cu 49.600 lei;
 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 49.600 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

401 ”Furnizori” P  => D
5121 ”Conturi la bănci în lei” A  => C

Op.3 Înregistrare factură achiziție marfă și stornare avans (Factura 6075);
 Această operațiune duce la:

 ► A, sub forma mărfurilor cu 100.000 lei;
 ► A, sub forma creanței brute față de stat privind TVA cu 24.000 lei;
 ► A, sub forma crenațelor față de furnizor (ALFA) generat de avans cu 40.000 lei;
 ► A, sub forma creanței brute față de stat privind TVA cu 9.600 lei;
 ► D, sub forma datoriei față de furnizori cu 74.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

707 ”V din vânzarea mărfurilor” A  => D
4427 ”TVA colectată” A  => D
419 ”Clienți creditori” A  => D
4427 ”TVA colectată” A  => D
4111 ”Clienți” P  => C

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
4427 (P ) 24.000
419 (P ) -40.000
4426(P ) -9.600

3.2 20.12 Descărcare gestiune (NC) 607 (Ch ) 371(A ) 60.000
4 22.12 Încasare c/v factură (Extr.) 5121 ( ) 4111 (A ) 74.400
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401 ”Furnizori” P  => D
5121 ”Conturi la bănci în lei” A  => C

Op. 4 Achitare contravaloare Factură 6076;
 Această operațiune duce la:

 ► D, sub forma datoriei față de furnizor cu 74.400 lei;
 ► A, sub forma disponibilului bancar cu 74.400 lei;

 Transpus în conturi această operațiune se reflectă astfel:

 Prezentăm în continuare sinteza înregistrărilor în Registrul jurnal:

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 2.12 Înreg. F avans (F6070) % 401 (P ) 49.600

409 (A ) 40.000
4426 (A ) 9.600

2 4.12 Achitare c/v factură (Extr.) 401 (P ) 5121 (P ) 49.600
3 2.12 Înreg. F avans (F6070) % 401 (P ) 74.400

371 (A ) 100.000
4426 (A ) 24.000
409 (A ) -40.000

4426 (A ) -9.600
4 4.12 Achitare c/v factură (Extr.) 401 (P ) 5121 (P ) 74.400

3 Aplicații practice propuse
1. Decontări pe bază de efecte de comerț.
Societatea A (plătitoare de TVA) livrează, la data de 01.01.2015 (cf. Factura) mărfuri în valoare 
de 20.000 lei,  TVA 24%, societății B (plătitoare de TVA). Costul mărfurilor vândute este de 
15.000 lei. Decontarea se realizează pe bază de Bilet la ordin. Au loc următoarele operațiuni 

1) 01.01.2015 Societatea BETA emite un Bilet la ordin, acceptat de ALFA;
2) 02.01.2015 Societatea ALFA primește Biletul la ordin;
3) 01.02.2015 Societatea ALFA depune Biletul la ordin la bancă și încasează contravaloarea 

acestuia de la societatea BETA.
 Înregistrări în contabilitatea societății ALFA

Aplicații 
rezolvate

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1.1 Vânzare mărfuri (Factură)

1.2 Descărcare gestiune (NC)
2 Acceptare Bilet la ordin (NC)
3 Primire Bilet la ordin (NC)
4 Încasare Bilet la ordin (Extr)
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 Înregistrări în contabilitatea societății BETA

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 Achiziție mărfuri (Factură)

2 Emitere Bilet la ordin (BO)
4 Plată  Bilet la ordin (Extr)

2. Livrări/Cumpărări pe bază de Aviz de însoțire.
În cursul lunii ianuarie între SC ALFA SRL şi SC BETA SRL (ambele plătitoare de TVA) au loc 
următoarele operaţiuni:

1. 16.01.2015: SC ALFA vinde SC BETA SRL, mărfuri 1.000 buc., preţ de vânzare 10lei/buc., 
TVA 24%, pe bază de Aviz de însoţire a mărfii, cost de achiziţie 8 lei/buc;

2.  31.01.2015 SC ALFA SRL emite Factura aferentă livrărilor din cursul lunii.
 Să se înregistreze aceste operațiuni în contabilitatea ambelor societăți.
 Înregistrări în contabilitatea societății ALFA

Aplicații 
rezolvate

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1.1 Vânzare mărfuri (Aviz)

1.2 Descărcare gestiune (NC)
2 Emitere factură (Factura)

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 Achiziție mărfuri (Factură)

2 Primire Factură (Factura)

 Înregistrări în contabilitatea societății BETA

3. Avansuri comerciale acordate/primite.
SC BETA SRL (plătitoare de TVA) dorește să achiziționeze mărfuri de la SC ALFA SRL (plăti-
toare de TVA). SC ALFA SRL solicită din partea lui SC BETA SRL un avans înainte de a livra 
mărfurile. Între cele două societăți au loc următoarele operațiuni:

1. 2.01.2015: SC ALFA SRL emite către SC BETA SRL Factura 125 ce conține un avans în 
valoare de 20.000 lei, TVA 24%;

Aplicații 
rezolvate
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2. 4.01.2015 SC BETA SRL achită prin virament bancar, contravaloarea Facturii 125;
3. 20.01.2015: SC ALFA SRL emite către SC BETA SRL Factura 136 ce conține: mărfuri fac-

turate în valoare de 30.000 lei, TVA 24% și stornarea avansului încasat anterior. Costul 
mărfurilor vândute este de 18.000 lei;

4. 22.01.2015: SC BETA SRL achită prin virament bancar, contravaloarea Facturii 136.
 Înregistrări în contabilitatea societății ALFA

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 Emitere Fact avans(F.6070)

2 Încasare c/v factură (Extr.)
3.1 Vz mărfuri + stornare avans

(F.6075)

3.2 Descărcare gestiune (NC)
4 Încasare c/v factură (Extr.)

Nr Data Explicații (Document)
Modificări

Conturi
SumaBilanț CPP

A D Cp Ch V DEBIT CREDIT
1 Înreg. F avans (F6070)

2 Achitare c/v factură (Extr.)
3 Înreg. F avans (F6070)

4 Achitare c/v factură (Extr.)

 Înregistrări în contabilitatea societății BETA
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 Teste de autoevaluare
 1. Biletul la ordin este:

a) un efect de comerț
b) un titlu de credit
c) un titlu de creanță
d) un efect al politicii statului privind TVA.

 2. Avizul de însoțire al mărfii permite deducerea/colectarea TVA?
a) DA
b) NU

 3. Avansurile încasate de la clienți:
a) generează creanțe față de aceștia;
b) niciodata nu sunt supuse TVA;
c) generează datorii față de aceștia;
d) generează venituri. 

 4. Avansurile acordate furnizorilor:
a) generează creanțe față de aceștia;
b) niciodata nu sunt supuse TVA;
c) generează datorii față de aceștia;
d) generează cheltuieli. 

 5. Care este formula contabilă corectă pentru încasarea unui Bilet la ordin?
a) 413 = 5121
b) 5121 = 413
c) 403 = 5121
d) 5121 = 403

 6. Care este formula contabilă corectă pentru plata unui Bilet la ordin?
a) 413 = 5121
b) 5121 = 413
c) 403 = 5121
d) 5121 = 403

Test
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1. Noțiuni teoretice privind decontările sociale și fiscale
Contabilitatea decontărilor sociale cuprinde drepturile salariale, sporurile, indemnizaţiile pentru 
concedii, precum şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru 
munca prestată. La acestea se adaugă decontările sociale care cuprind contribuțiile sociale datorate 

de angajați și de către angajatori. O categorie distinctă o reprezintă impozitarea veniturilor cu formele ei cele 
mai întâlnite: impozitul pe salarii, impozitul pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Citire

Contabilitatea sintetică a decontărilor cu personalul se efectuează cu ajutorul grupei 42 
„Personal şi conturi asimilate”. Contabilitatea decontărilor cu bugetul de asigurări şi pro-
tecţie sociale se efectuează cu ajutorul conturilor de gradul I din grupa 43 „Asigurări sociale, 
protecţie socială şi conturi asimilate” şi din grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale şi 
conturi asimilate”. Prezentăm mai jos contribuțiile sociale și fiscale datorate de angajați și 

contribuțiile sociale datorate de angajatori:

Detalii D C Calcule

Înregistrarea salariilor brute datorate 641 421
Salarii brute 

[SB]
Contribuțiile angajaților
1. Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale (CAS) 10,5% 421 4312 10,5% x SB
2. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 
(CASS) 5,5%

421 4314 5,5% x SB

3. Contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj (CFS)  0,5% 421 4372 0,5% x SB
4. Impozit pe salarii (16%) x Venit bază de calcul [VBC] 421 444 16% VBC
Contribuțiile angajatorilor
1. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (CAS) 15,8% 6451 4311.1 15,8% x SB
2. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii la Fondul naţional 
unic de asigurări de sănătate (CCIASS)  0,85%

6451 4311.2 0,85%  x SB

3. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profe-
sionale (CAMBP) 0,15%-0,85%

6451 4311.3 CCRA% x SB

4. Contribuţia unităţii la fondul de asigurări sociale de sănătate 
(CASS)

6453 4313 5,2% x SB

5. Contribuţia la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
(CFGPCS) 0,25%

6452 447 0,25% x SB

6. Contribuția unității la fondul de șomaj (CFS) 0,5% 6452 4371 0,5% x SB

De reținut

VBC = Salariu realizat – (CAS+CASS+CFS) – Deducere personală – Alte deduceri (contribuție sindicală, 
contribuții la fonduri facultative de pensii –în anumite limite-) 
 Deducerea personală se calculează astfel:

• pentru salarii brute între 0 – 1.000, Dp = 250+ nr.pers.întreţinere X 100 lei  unde nr.pers.întreținere € 
[1,4] 

• pentru salarii brute între (1.000, 3.000), Dp = (250+ nr.pers.întreţinere X 100 ) x (1-(VBL – 1000)/2000) 
unde nr.pers.întreținere € [1,4]. Observație: deducerea personală în acest caz se rotunjește în sus la următo-
rii 10 lei întregi. De ex. dacă se obține din calcul 121 lei se rotunjește la 130 lei.

• pentru salarii brute peste 3.000, Dp = 0
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2. Aplicații practice rezolvate 
1 Societatea EXEMPLU SRL are trei angajați:

 ► Ion Pop, salariu brut 1.000 lei, fără persoane în întreținere;
 ► Maria Sas, salariu brut 1.800 lei, o persoană în întreținere;
 ► Ștefan Mare, salariu brut 3.000 lei, trei persoane în întreținere. 

 Cerințe: 
 1. Întocmiți Statul de plată al salariilor;
 2. Înregistrați în contabilitate Statul de plată.

Impozitul pe profit se calculează și se înregistrează trimestrial cumulat de la începutul 
anului. La calculul impozitului pe profit se stabilește profitul impozabil, în majoritatea 
situațiilor diferă de profitul contabil, stabilindu-se astfel:
Profit impozabil = Venituri totale – Cheltuieli totale + Cheltuieli nedeductibile – Venituri 
neimpozabile.

 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care nu sunt necesare realizării de venituri. Acestea 
pot fi total nedeductibile (cheltuiala cu impozitul pe profit, cheltuieli cu amenzi, cheltuieli cu lipsuri 
neimputabile, cheltuieli cu provizioane nedeductibile) sau parțial nedeductibile (cheltuieli de protocol, 
cheltuieli cu diurna angajaților aflați în delegații).
 Veniturile neimpozabile sunt veniturile care fie au fost impozitate (venituri din dividende primite 
de la entități economice din România –acestea au fost impozitate deja când au fost acordate de către 
entitatea respectivă-) fie sunt aferente unor cheltuieli nedeductibile (venituri aferente cheltuielilor cu 
provizioane nedeductibile).
Cota de impozitare este de 16%.

De reținut

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Microîntreprinderile sunt societăți 
comerciale care: (1) nu realizează activități în domeniul bancar, al asigurărilor sau jocurilor 
de noroc; (2) realizează venituri, altele decât din consultanță și management, în proporție 
de peste 80% din veniturile totale; (3) veniturile realizate nu depășesc echivalentul în lei a 
65.000 lei; (4) capitalul social este privat. Aceste entități datorează un impozit de 3% din ve-

niturile impozabile. Acestea se stabilesc scăzând din venituile totale următoarele: venituri din producția 
de imobilizări, venituri aferente costului stocurilor de produse, venituri din anularea sau diminuarea 
ajustărilor și provizioanelor, etc. Procetul de impozit este de 3%.

De reținut

Aplicații 
rezolvate
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Stat salarii

Nr
Numele 
și pre-

numele

Sal-
ariu 
brut

Contribuții angajați
Venit net

Deducere 
personală

Venit 
bază 

calcul
Impozit

Salariu 
netCAS CASS CFS

0 1 2 3=2x10,5% 4=2x5,5% 5=2x0,5% 6 =2-(3->5) 7 8=6-7 9=8x0,16 10=6-9

1
Ion 
Pop

1.000 105 55 5 835 250 585 94 741

2
Maria 
Sasa

1.800 189 99 9 1503 210 1293 207 1296

3
Ștefan 
Mare

3.000 315 165 15 2505 0 2505 401 2104

TOTAL  5.800 609 319 29 702

Detalii D C Suma Calcule
Înregistrarea salariilor brute 641 421 5.800 TOTAL Col. 2

Contribuțiile angajaților
1. CAS 10,5% 421 4312 609 TOTAL Col. 3
2. CASS 5,5% 421 4314 319 TOTAL Col. 4
3. CFS 0.5% 421 4372 29 TOTAL Col. 5
4. Impozit 16% x VBC 421 444 702 TOTAL Col. 9

Contribuțiile angajatorului
1. CAS 15,8% 6451 4311.1 916 15,8% x   5.800
2. CCIASS 0,85% 6451 4311.2 49 0,85% x  5.800
3. CAMBP 6451 4311.3 23 0,4% x   5.800
4. CASS 5,2% 6453 4313 302 5,2% x   5.800
5. CFGPS 0,25% 6452 447 15 0.25% x  5.800
6. CFS 0,5% 6452 4371 29 0,5% x   5.800

2 Societatea EXEMPLU SRL prezintă următoarea situația de mai jos privind cheltuielile și 
veniturile. Stabiliți impozitul pe profit datorat pe trimiestrul 1. Înregistrați operațiunile afer-
ente stabilirii (31.03) și achitării impozitului pe profit (25.04).

Aplicații 
rezolvate

Venituri totale, din care: 22.000
venituri din dividende 2.000
Cheltuieli totale, din care: 11.000
cheltuieli cu amenzile (către instituţii de stat) 1.000

 Calcule:
Profit impozabil = Ven totale – Ch totale + Ch neded – Ven neimp

     = 22.000 – 11.000 + 1.000 – 2.000 = 10.000 
Impozit = 16% x Profit impozabil = 16% x 10.000 = 1.600 lei
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3 Aplicații practice propuse
1. Salarii și controbuții sociale
SC TEMA SRL are următoarea situație privind angajații și salariile acestora:

 ► Oana Cuc, salariu brut 1.500 lei, 1 persoană în întreținere;
 ► Florin Ip, salariu brut 2.000 lei, 2 persoane în întreținere;
 ► Iulia Pop, salariu brut 2.500 lei, fără persoane în întreținere.

 Cerințe
 1. Întocmiți Statul de plată al salariilor;
 2. Înregistrați în contabilitate Statul de plată.

V din vânzarea mărfurilor 120.000 707
V din vânzarea produselor finite 80.000 701
V din producția de imobilizări corporale 20.000 722
V aferente costului stocurilor de produse 20.000 711

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 31.03.2015 NC Înregistrare impozit datorat 691 4411 1.600
2 25.04.2015 OP Achitare impozit 5121 4411 1.600

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 31.03.2015 NC Înregistrare impozit datorat 698 4418 6.000
2 25.04.2015 OP Achitare impozit 5121 4418 6.000

Registru Jurnal

3 Societatea EXEMPLU SRL prezintă următoarea situația de mai jos privind veniturile. 
Stabiliți impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pe trimiestrul 1. Înregistrați op-
erațiunile aferente stabilirii (31.03) și achitării impozitului pe venituri (25.04).

Aplicații 
rezolvate

Aplicații 
rezolvate

 Calcule
Ven impoz = Ven totale –722 – 711 = 240.000 – 20.000 – 20.000 = 200.000
Impozit pe venit = 3% x Ven impozabile = 3% x 200.000 = 6.000 lei

Registru Jurnal

Nr
Numele și 
prenumele

Salariu 
brut

Contribuții angajați
Venit net

CAS CASS CFS

0 1 2 3=2x10,5% 4=2x5,5% 5=2x0,5% 6 =2-(3->5)
1
2
3

TOTAL
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Deducere personală Venit bază calcul Impozit Salariu net
7 8=6-7 9=8x0,16 10=6-9

Venituri cumulate, din care: 52.000
venituri din dividende 2.000
Cheltuieli totale, din care: 11.000
Cheltuieli cu impozitul pe trimestrul 1 1.600
cheltuieli cu amenzile (către instituţii de stat) 1.000
cheltuieli cu lipsuri neimputabile 1.240

2. Impozit pe profit.
Societatea EXEMPLU SRL prezintă următoarea situația de mai jos privind cheltuielile și 
veniturile. Stabiliți impozitul pe profit datorat pe trimiestrul 2. Înregistrați operațiunile 
aferente stabilirii (31.06) și achitării impozitului pe profit (25.07).Aplicații 

rezolvate

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 31.03.2015 NC Înregistrare impozit datorat
2 25.04.2015 OP Achitare impozit

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 31.06.2015 NC Înregistrare impozit datorat
2 25.07.2015 OP Achitare impozit

Registru Jurnal

Aplicații 
rezolvate

3. Impozit pe venituri.
Societatea EXEMPLU SRL prezintă următoarea situația de mai jos privind veniturile. 
Stabiliți impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pe trimiestrul 1. Înregistrați 
operațiunile aferente stabilirii (31.03) și achitării impozitului pe venituri (25.04).

V din vânzarea mărfurilor 250.000 707
V din vânzarea produselor finite 100.000 701
V din producția de imobilizări corporale 40.000 722
V aferente costului stocurilor de produse 40.000 711

Registru Jurnal
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 Teste de autoevaluare
 1. Cota de 16% este specifică:

a) impozitului pe salarii și impozitului pe profit
b) doar impozitului pe salarii
c) doar impozitului pe profit
d) impozitului pe venit.

 2. Pentru un salariu brut de 3.000 lei se acordă deducere personală?
a) DA
b) NU

 3. Contribuțiile sociale datorate de angajatori, generează pentru acestea:
a) venituri;
b) creanțe;
c) cheltuieli;
d) contraprestații echivalente. 

 4. Cheltuielile cu amenzile sunt:
a) cheltuieli nedeductibile;
b) cheltuieli deductibile;
c) cheltuieli parțial nedeductibile;
d) cheltuieli parțial deductibile. 

 5. Care este formula contabilă corectă înregistrarea salariilor brute?
a) 421 = 641
b) 641 = 421
c) 641 = 444
d) 641 = 4311

 6. Care este formula contabilă corectă înregistrarea impozitului pe profit?
a) 4411 = 691
b) 691 = 4411
c) 691 = 4411
d) 698 = 4418

Test



48



Investeşte în

OAMENI
FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT 

LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Capitol: Contabilitatea imobilizărilor
Secvență: Contabilitatea imobilizărilor corporale 

Disciplină:
Contabilitate financiară

(15’ teorie, 45’ practică)

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat şi Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

I. Cuprinsul secvenței 
20. Recunoașterea și evaluarea imobilizărilor corporale
21. Amortizarea, cedarea și casarea imobilizărilor corporale
22. Contabilizarea imobilizărilor corporale
23. Aplicații practice

II. Obiectivele secvenței
• Definirea noţiunii de imobilizări corporale şi prezentarea conţinutului acesteia din punctul de 

vedere al contabilităţii;
• Contabilizarea operaţiilor privind intrările, amortizarea şi ieşirile de imobilizări corporale

III. Cuvinte-cheie
Imobilizări corporale, amortizare liniară, degresivă, accelerată, ajustări pentru depreciere; depreciere 
ireversibilă versus depreciere reversibilă



50

2. Amortizarea, cedarea şi casarea imobilizărilor corporale
Amortizarea este procesul de recuperare treptată a valorii amortizabile a unui bun, de regulă 
pe parcursul duratei de viaţă utilă, prin includerea în cheltuielile exerciţiului a unei părţi din 
valoarea de amortizat sub forma amortismentului. Deci amortizarea este un proces, iar amor-
tismentul este rezultatul acestui proces.

Amortizarea apare în cazul bunurilor (imobilizărilor) care sunt folosite în cadrul mai multor 
cicluri de exploatare (exerciţii financiare) când, ca urmare a folosirii lor, se înregistrează deprecierea 
(ireversibilă) a valorii iniţiale a acestora. Deprecierea ireversibilă a valorii unei imobilizări prin 
folosirea acesteia nu trebuie interpretată ca o pierdere de valoare ci mai degrabă ca un transfer 
al valorii imobilizării respective asupra bunurilor şi serviciilor realizate cu ajutorul ei.

1. Recunoașterea, evaluarea și structura imobilizărilor corporale
Potrivit reglementărilor contabile românești, imobilizările corporale reprezintă active de natură 
corporală, vgeneratoare de beneficii economice viitoare care:

• sunt deţinute de către persoana juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau 
prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administra-
tive; 

• sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an și
• au valoarea mai mare decât limita prevăzută de reglementările legale în vigoare (în prezent 2.500 lei).

Structural, 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, şi 
• imobilizări corporale în curs de execuţie.

Definiție

Definiție

Un activ corporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează ca va genera beneficii economice 
pentru întreprindere şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.
Iniţial, o imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată la cost determinat în 
funcţie de modalităţile de intrare, aşa cum s-a precizat în capitolul imobilizări, iar cheltuielile 
ulterioare se recunosc , de regulă, ca şi cheltuieli în perioada în care s-au efectuat.Citire

 În bilanţ imobilizările corporale se prezintă la cost, sau la o valoare substituibilă acestuia, mai 
puţin amortizarea cumulată aferentă şi ajustările cumulate din depreciere.

De reținut

Citire
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 Amortismentul imobilizărilor amortizabile se calculează pe baza unui plan de amortizare, din luna 
următoare punerii acestora în funcţiune şi până la data recuperării integrale a valorii lor de intrare, conform 
duratelor de viaţă utilă şi condiţiilor de utilizare a acestora, presupunând cunoaşterea următoarelor elemente:

•  Valoarea de amortizat poate fi reprezentată de costul de achiziţie, costul de producţie sau valoarea de 
utilitate, iar în unele cazuri chiar valoarea de înlocuire, sau o altă valoare substituibilă acestora.

•  Durata de utilizare a imobilizării. În acest context putem vorbi de două durate de utilizare:
 ► Durata normală de funcţionare (Dnf), care este stabilită prin Hotărâre de Guvern. Durata 

normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de ve-
dere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. Pentru fiecare mijloc fix 
nou achiziţionat se utilizează sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare minimă şi una 
maximă, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcţionare cuprinsă între aceste 
limite. Astfel stabilită, durata norma lă de funcţionare a mijlocului fix ramâne neschimbată până 
la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din functiune.

 ► Durata  de  viaţă  utilă,  care  este  perioada  în  care  întreprinderea estimează că va folosi în 
activitatea sa imobilizarea respectivă.

  Prin urmare, pot să existe diferenţe între cele două valori, în ambele sensuri, însă dacă ar exista o 
asemenea situaţie, din punct de vedere fiscal, se recunoaşte amortismentul calculat în funcţie de durata nor-
mală de funcţionare şi nu cel contabil, calculat în funcţie de durata estimată de întreprindere.

Metodele de 
amortizare

Amortizare 
pe unitatea de 

produs

Amortizare 
liniară

Amortizare 
degresivă

Amortizare 
accelerată

 Metodele de amortizare, aplicabile în România sunt:
  Regimul de amortizare liniară constă în includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor 
sume fixe, stabilite proporţional cu durata normată de utilizare a imobilizărilor respective.
 Conform regimului degresiv de amortizare se includ în cheltuielile de exploatare valori variabile, 
mai mari în primii ani de utilizare a imobilizării corporale şi valori mai mici în ultima perioadă de viaţă a 
acesteia. Această metodă are două variante: varianta AD1 – fără influenţa uzurii morale şi varianta AD2 – cu 
influenţa uzurii morale.
 Potrivit regimului degresiv de amortizare, varianta AD1, se includ în cheltuielile de exploatare valori 
variabile, mai mari în primii ani de utilizare a imobilizării corporale şi valori mai mici în ultima perioadă de 
viaţă a acesteia.
 Astfel, în primul rând se determină cota degresivă de amortizare (qd) prin multiplicarea cotei liniare 
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Coeficient 
de amortizare 

degresivă (k)

2,5 când DVU 
este

 peste 10 ani

1,5 când DVU 
este

 până în 5 ani

2 când DVU 
este 

între 5 și 10 ani

(ql) cu un coeficient (k) stabilit în funcţie de durata normală de funcţionare:
  Amortismentul anual se calculează prin aplicarea la valoarea rămasă de amortizat a cotei degresive 
de amortizare până în anul în care amortismentul calculat după regula de mai sus este mai mic sau egal 
cu amortismentul rezultat prin raportarea valorii de amortizat în anul respectiv la durata de funcţionare 
rămasă. Din acel an şi până la terminarea duratei de funcţionare amortismentul se va determina prin metoda 
liniară, adică prin împărţirea valorii rămase de amortizat la durata de funcţionare rămasă.
 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 imobilizării corporale. Amortizările anuale în 
exerciţiile următoare de utilizare normală a imobilizării se calculează la valoarea rămasă de amortizat după 
regimul liniar, prin raportarea acesteia la numărul de ani de utilizare rămasă.
 Imobilizările corporale se scot din evidenţă cu ocazia cesionării sau casării, atunci când nici un 
beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea lor ulterioară. Cesionarea desemnează toate 
modalităţile de ieşire din întreprindere a imobilizărilor, pe lângă cele casate, şi anume: prin vânzare, donaţii, 
lipsuri, schimb cu alte active, restituiri pentru acţionarii sau asociaţii ieşiţi din societate şi diverse alte ieşiri.
 Cu ocazia cedării sau casării imobilizărilor corporale se realizează câştiguri sau pierderi care trebuie 
recunoscute ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere.

4. Contabilizarea imobilizărilor corporale

Corespunzător structurii imobilizărilor corporale, conturile alocate fiecărei categorii de 
imobilizări sunt:

 ► 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri ”
 ► 212 „Construcţii”
 ► 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”
 ► 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 

şi alte active corporale”
 ► 231 „Imobilizări corporale în curs”
 ► 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale”

 Toate conturile menţionate, mai sus, sunt conturi de activ, sintetice, de gradul I sau II, operaţionale,  
care  se  debitează  cu  majorările  sau  creşterile  de  valoare  a  imobilizărilor corporale menţionate, 
creditându-se cu ieşirile, diminuările de valoare ale imobilizărilor, putând avea solduri debitoare, care 
exprimă dimensiunea valorică a imobilizărilor corporale aflate în gestiunea întreprinderii.

De reținut
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Facem menţiunea că din categoria imobilizărilor corporale terenurile nu se amortizează pe 
motiv că nu au o durată limitată de utilizare, iar pe măsura utilizării raţionale a acestora îşi 
sporesc fertilitatea şi valoarea. Amenajările de terenuri, însă, se amortizează, folosindu-se con-
tul 2811 „Amortizarea amenajărilor de terenuri”.Ambele, atât terenurile cât şi amenajările de 
terenuri pot fi supuse deprecierii reversibile, utilizându-se pentru aceasta contul 2911„Ajustări 

pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri”. 

 Pentru contabilizarea amortizării imobilizărilor corporale, conform OMFP nr. 3055/2009 se 
foloseşte contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” în cadrul căruia au fost instituite 
următoarele conturi operaţionale de gradul II:

• 2811 „Amortizarea amenajărilor de terenuri”;
• 2812 „Amortizarea construcţiilor”;
• 2813 „Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor”;
•  2814 „Amortizarea altor imobilizări corporale”

 Toate aceste conturi sunt funcţionale, au funcţie de pasiv, creditându-se cu mărimea amortizărilor 
calculate, în corespondenţă cu conturile de cheltuieli corespunzătoare şi debitându-se cu ocazia cedării sau 
casării imobilizărilor corporale amortizabile. Soldul lor exprimă mărimea amortizărilor calculate aferente 
imobilizărilor corporale existente în societatea comercială.
 Pentru deprecierea reversibilă a imobilizărilor corporale s-au prevăzut în lista de conturi, cuprinsă 
în conţinutul OMFP nr. 3055/2009, în grupa de conturi 29 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor” 
următoarele conturi:

•  291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale”
•  293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie”

 Toate conturile din grupa 29 sunt conturi operaţionale, cu funcţie de pasiv, reflectând în creditul lor 
mărimea deprecierilor imobilizărilor corporale.

Ştiaţi că?

5.Aplicații practice
5.1 Aplicații practice rezolvate
AP 1: S.C. A1 S.R.L. achiziţionează (cf. Factura) la data de 11.10.2011 un teren în următoarele 
condiţii: valoare facturată de furnizor 50.000 lei, TVA 24%. La data de 18.10.2011 se achită, 
prin virament bancar, (cf. OP şi Extras de cont) datoria faţă de furnizorul terenului. O firmă 

de specialitate efectuează pe terenul achiziţionat (în perioada octombrie-decembrie) lucrări de desecare în 
valoare de 4.800 lei, TVA 24% (cf. Factura din data de 18.12.2011). Recepţia lucrării are loc în aceeaşi zi (cf. 
Proces verbal de recepţie). Durata de utilizare este stabilită la 4 ani, metoda de amortizare utilizată fiind 
cea liniară. După:

a) 4 ani – amenajarea se scoate din evidenţă;
b) 3 ani – de utilizare terenul şi amenajarea sunt vândute, p. vz: 60.000 lei, TVA 24% (cf. Factura).

Aplicații 
rezolvate
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Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 11.10.11 Fact Achiziţie teren % 404 62.000
+PVR 2111 50.000

4426 12.000
2 18.10.11 OP+Ex Achitare datorie prin virament 404 5121 62.000
3 18.12.11 Fact Înregistrare fact amenajare teren % 404 5.952

231 4.800
4426 1.152

4 18.12.11 PV rec
Recepţia lucrării de moderniza-

re
2112 231 4.800

5a 2012-15 Plan am Amortizare amenajare (48 luni) 6811 2811 100 x 48
6a 12.2016 PV Scoatere din evidenţă amenajare 2811 2111 4.800
5b 2012-15 Plan am Amortizare amenajare (36 luni) 6811 2811 100 x 36
6b 12.2015 Fact Vânzare teren + amenajare 461 % 74.400

7583 60.000
4427 14.400

7b 12.2015 NC Scoatere din evidenţă teren 6583 2111 50.000
8b 12.2015 NC Scoatere din evidenţă amenajare % 2112 4.800

2811 3.600
6583 1.200

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 15.12.11 Fact+PVR Achiziţie utilaj % 404 4.464
2131 3.600
4426 864

2 17.12.11 OP+Ex Achitarea datoriei 404 5121 4.464
3a 2012-16 Plan Amortizare utilaj (60 luni) 6811 2813 60 x 60
4a 12.2016 PV Scoatere din funcţiune/casare 2813 2131 3.600
3b 2013-14 Plan Amortizare utilaj (36 luni) 6811 2813 60 x 36
4b 12.2014 Factura Vânzare utilaj 461 % 3.100

7583 2.500
4427 600

5b 12.2014 NC?? Scoatere din evidenţă utilaj % 2131 3.600
2813 2.160
6583 1.440

AP2: S.C. A2 S.R.L. achiziţionează (cf. Factura) la data de 15.12.2011 un utilaj în următoarele condiţii: 
valoare facturată: 3.000 lei; transport: 600 lei, TVA 24%. La data de 17.12.2011 se achită, prin virament ban-
car, (cf. OP şi Extras de cont) datoria faţă de furnizorul utilajului. În aceeaşi zi se pune în funcţiune utilajul, 
(cf. Proces verbal de recepţie). Durata de utilizare economică a utilajului a fost stabilită la 5 ani. Având în 
vedere modul de utilizare al utilajului societatea optează pentru metoda liniară de amortizare. După:

 ► 5 ani de utilizare, utilajul este casat (cf. Proces verbal de scoatere din funcţiune);
 ► 3 ani de utilizare utilajul este cedat la preţul de vânzare de 2.500 lei, TVA 24% (cf. Factura).

Registru Jurnal
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Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 11.2011 B consum
Consum materiale (alte materi-

ale)
6028 3028 2.000

2 11.2011 Stat sal Înregistrare salarii datorate NOI 641 421 1.500
3 30.11.20 PV Recepţie parţială 231 722 3.500
4 12.2011 Stat salarii Înregistrare salarii datorate DEC 641 421 500
5 12.12.20 PV recepţ Recepţia finală 212 % 4.000

231 3.500
722 500

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 21.11 Factura Înregistrare factura avans imob % 404 12.400
232 10.000

4426 2.400
2 21.11 OP+Ex Achitare datorie prin virament 404 5121 12.400
3 15.13 Factura Achiziţie+stornare avans % 404 24.800

2131 30.000
4426 7.200
232 (10.000)

4426 (2.400)
4 15.13 OP+Ex Achitare diferenţă prin virmanet 404 5121 24.800

AP 3: S.C. A3 S.R.L. doreşte realizarea, în regie proprie, a unei construcţii (garaj). În acest sens, societatea 
realizează următoarele operaţiuni în perioada 01-30.11.2011: 

•  se dau în consum materiale de construcţii în valoare de 2.000 lei;
•  se înregistrează salariile datorate angajaţilor în valoare 1.500 lei;
•  în 30.11 se înregistrează stadiul actual al lucrărilor (recepţia parţială)

 În 12.12.2011 se înregistrează salariile datorate angajaţilor pentru perioada 01-12.12.2011 în valoare 
de 500 lei. În aceeași zi se înregistrează recepţia finală a lucrărilor.

Registru Jurnal

AP 4: S.C. A4 S.R.L. la data de 21.10. 2011 acordă un avans pentru un autoturism unei alte societăţi (cf. Fac-
tura) în valoare de 12.400 lei (inclusiv TVA 24%), achitat prin virament bancar (cf. OP şi extras de cont). 
La data de 15.12.2011 se achiziţionează autoturismul, factura aferentă cuprinzând următoarele: valoarea 
autoturismului 30.000 lei, TVA 24% respectiv, stornarea avansului acordat iniţial. Diferenţa se achită fur-
nizorului,  prin virament bancar.

Registru Jurnal

AP 5: S.C. A5 S.R.L. prezintă la data de 01.12.2010 următoarea situaţie privind un autoturism: Sid 2133 
10.000, Sic 2813 4.000, durată de utilizare 5 ani, metoda liniară de amortizare. În vederea îmbunătăţirii para-
metrilor tehnici ai autoturismului (modernizare) societatea realizează următoarele operaţiuni:

•  în 02.12 se dau în consum materiale în valoare de 1.000 lei (cf. Bon de consum);
•  în 15.12 se înregistrează salariile datorate angajaţilor în valoare de 500 lei (cf. Stat de salarii);
•  în 21.12 se realizează recepţia lucrării de modernizare (cf. Proces verbal de recepţie).
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 Cerinţă suplimentară: să se înregistreze amortizarea aferentă anului 2011, ştiind că societatea decide 
amortizarea modernizării efectuate pentru autoturism pe perioada de amortizare rămasă.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 02.12 B consum Consum materiale 6028 3028 1.000

2 15.12 Stat salarii Înregistrare salarii datorate 641 421 500

3a 21.12 PV rec Recepţie lucrării de modernizare 2133 722 1.500

3b 21.12 NC Înregistrarea lucrări în curs 231 722 1.500

21.12 PV rec Recepţia lucrării de modernizare 2133 231 1.500

4 2011 Plan am Înregistrare amortizare 6811 2813 2.500

Am/an= 6000+1.500)/3=2.500

AP 6: S.C. A6 S.R.L. în baza unui contract cu un furnizor din Franţa, achiziţionează la data de 15.12.2010 
(cf. Invoice) un utilaj în valoare de 10.000 EUR (curs valutar la data facturării: 4,2000 RON/EUR). Recepţia 
utilajului are loc în aceeaşi lună. Conform contractului cu furnizorul, termenul de plată a datoriei este de 
30 de zile. Cursuri valutare: 31.12.2010 - 4,3500 RON/EUR (acest curs se foloseşte pentru actualizarea ac-
tivelor şi datoriilor monetare la sfârşitul exerciţiului financiar); 15.01.2011 - 4,1000 RON/EUR (acest curs se 
foloseşte la achitarea datoriei). Durata de utilitate economică a utilajului a fost stabilită la 12 ani, societatea 
optând pentru aplicarea metodei liniare de amortizare (se cere înregistrarea amortizării pentru anul 2011).

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 15.12.10 Invoice+P Achiziţie utilaj (10.000 x 4.2000) 2131 404 42.000

2 15.12.10 Factura Taxare inversa 4426 4427 10.080

3 31.12.10 NC Actualiz. datorie [(4,35-4,2)x10000] 665 404 1.500

4 15.01.11 OP+Ex Achitare datorie [(4,35-4,1) x10000] 404 % 43.500

5124 41.000

765 2.500

5 2011 Pl am+NC Amortizare 2011 6811 2813 3.500

5.2 Aplicații practice propuse spre rezolvare
AP1: S.C. ALFA S.R.L. la data de 15.12.2011 achiziţionează un teren (cf. Factura) în ur-
mătoarele condiţii: valoarea facturată de furnizor 4.000 lei, TVA 24%. În data de 16.12.2011, se 
achită în numerar (cf. Chitanţa) contravaloarea datoriei faţă de furnizorul utilajului. În data 
de 15.01.2016 se vinde terenul (cf. Factura) în următoarele condiţii: preţ de vânzare 10.000 lei, 

TVA 24%. La data de 14.02.2016 se încasează prin virament bancar creanţa faţă de clientul care a achiziţionat 
terenul.

Rezolvați
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Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

AP 2: S.C. BETA S.R.L. prezintă la data de 01.11.2011 următoarea situaţiei iniţială Sid 2111 „Terenuri” 15.000 
lei, Sid 3028 „Alte materiale” 3.000 lei. În perioada noiembrie-decembrie, societatea demarează un proiect 
de amenajare a terenului constând în realizarea unui drum de acces şi a unui gard. Aceste lucrări sunt reali-
zate parţial în regie proprie şi parţial în antrepriză. În acest sens au loc următoarele operaţiuni:

•  03.11.2011 se dau în consum materialele existente pe stoc;
•  17.11.2011 se înregistrează factura privind lucrările efectuate de firma specializată, 1.000, TVA 24%;
•  21.11.2011 se înregistrează factura privind consumul de energie folosit pt. realizarea lucrării: 1.000, 

TVA 24%
•  29.11.2011 se înregistrează salariile datorate angajaţilor în valoare de 900 lei;
•  30.11.2011 se înregistrează stadiul actual al lucrărilor (în vederea reflectării în bilanţ)
•  20.12.2011 se înregistrează salariile datorate angajaţilor în valoare de 700 lei;
•  21.12.2011 se înregistrează recepţia lucrării de amenajare. Durata de amortizare este stabilită la 10 ani;

 După 8 ani de utilizare (04.01.2019) se vinde terenul şi amenajarea aferentă la preţul de vânzare de 
20.000 lei, TVA 24% (cf. factura) În data de 15.01.2019 se încasează, prin virament bancar, creanţa avută faţă 
de cumpărătorul terenului.

Registru Jurnal

Registru Jurnal
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AP 3: S.C. GAMMA S.R.L. prezintă la data de 01.12.2011 următoarea situaţie privind un autoturism: Sid 
2133 10.000, Sic 2813 4.000, durată de utilizare 5 ani, metoda liniară de amortizare. În vederea îmbunătăţirii 
parametrilor tehnici ai autoturismului (modernizare) societatea apelează la o societate specializată care la 
data de 20.12 facturează lucrările realizate astfel: valoarea lucrărilor 1.500 lei, TVA 24% ( recepţia are loc 
în aceeaşi zi). Cerinţă suplimentară: să se înregistreze amortizarea aferentă anului 2012, ştiind că societatea 
decide amortizarea modernizării efectuate pentru autoturism pe perioada de amortizare rămasă.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

 AP 4: S.C. DELTA S.R.L. prezintă la data de 01.01.2011 următoarele solduri iniţiale: Sic 1012 10.000; Sic 
401 5.000; Sid 212 20.000; Sic 2812 5.000 (durata de utilizare 5 ani, metoda de amortizare liniară). Întocmiţi 
bilanţul iniţial şi deschideţi conturile aferente. Pentru perioada 2011-2013 înregistraţi amortizarea anuală şi 
întocmiţi bilanţul iniţial respectiv, cel final. (ex. bilanţ iniţial 2012 = bilanţ final 2011).

Anul Si=Sf 212 Si 2812 Rc2812 Sfc2812 Val contabilă

AP 5: S.C. EPSILON S.R.L. a achiziţionat la data de 28.12.2010 un utilaj în valoare de 4.800 lei. Durata de 
utilizare economică a fost stabilită la 4 ani. Societatea optează pentru metoda: a) liniară; b) accelerată de 
amortizare; c) degresivă (carte pg.154). Completaţi Planul de amortizare pentru cele trei metode.

a) Metoda liniară b) Metoda accelerată c) Metoda degresivă
V.i. Am/an Am Val V.i. Am/an Am Val V.i. Am/an Am Val

2011
2012
2013
2014
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  În cadrul acestei secvențe am prezentat condiţiile pe care trebuie să le îndeplineas-
că un activ pentru a fi inclus în categoria imobilizărilor corporale şi am precizat modul de 
evaluare şi prezentare în bilanţ a imobilizărilor corporale. 
  Am continuat cu identificarea şi prezentarea elementelor sistemului de amortizare: 
valoarea de amortizat (care în ţara noastră este egală cu valoarea de intrare în patrimoniu), 
durata normală de funcţionare (stabilită la noi pe cale administrativă) şi regimul (metoda) 
de amortizare folosită (metoda liniară, degresivă – cu cele două variante care ţin sau nu 
cont de influenţa uzurii morale – şi metoda accelerată). Am menţionat faptul că din rândul 
imobilizărilor corporale nu sunt supuse amortizării terenurile, considerându-se că acestea 
nu sunt supuse, prin folosire, unei deprecieri ireversibile. Însă investiţiile efectuate asupra 
sau în legătură cu un anumit teren se supun amortizării. Deprecierea reversibilă a valorii 
imobilizărilor corporale (inclusiv a terenurilor) poate să apară şi atunci se impune consti-
tuirea de ajustări pentru depreciere.
  Ca şi în cazul imobilizărilor necorporale am specificat conturile folosite şi modul 
lor de funcţionare iar în final am rezolvat câteva operaţii privind imobilizările corporale.

De reținut

 Teste de autoevaluare
1. Care consideraţi că este cea mai avantajoasă metodă de amortizare a imobilizărilor? Argumentaţi!
2. Dacă o imobilizare este supusă procesului de amortizare, putem vorbi de Ajustări pentru depreciere în 

legătură cu acea imobilizare? Argumentaţi răspunsul!
3. Alegeți formula contabilă corectă pentru achiziția unui utilaj în valoare de 3.000 lei (știind că atât fur-

nizorul cât și cumpărătorul sun plătitoare de TVA):

Test

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 404 3.720 404 % 3.720 % 404 3.720 % 404 3.000
2131 3.000 2131 3.000 2131 3.000 2131 2.280
4427 720 4427 720 4426 720 4426 720

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 2131 62
6811 50 6811 2813 50 2813 6811 50 6811 2131 50
4426 12

4. Alegeți formula contabilă corectă pentru amortizarea lunară a unei instalații, a cărei valoare de intrare 
este 4.800 lei, DNU 8 ani, metoda liniară de amortizare:
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5. Alegeți varianta corectă de înregistrare în contabilitate pentru vânzarea unui teren la prețul de 50.000 
lei, TVA 24%, știind că valoarea de intrare a terenului este de 30.000 lei:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume
461 % 62.000 461 % 62.000 461 % 62.000 461 % 62.000

7583 50.000 7583 50.000 2111 50.000 7583 20.000
4427 12.000 4426 12.000 4427 12.000 4427 12.000

6583 2111 30.000 2811 2111 30.000 2811 2111 30.000 2111 30.000
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ciare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1802/2014
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1. Recunoașterea, evaluarea și structura imobilizărilor necorporale
 Un activ (imobilizat) necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi 
deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a 
fi închiriat terţilor, sau pentru scopuri administrative.

 Structural, imobilizările necorporale cuprind: 
•  Cheltuielile de constituire;
•  Cheltuielile de dezvoltare;
•  Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile, drepturile şi alte valori similare;
•  Fondul comercial;
•  Alte imobilizări necorporale.

Definiție

În bilanţ, un activ necorporal trebuie recunoscut dacă se estimează că va genera beneficii eco-
nomice pentru persoana juridică şi dacă costul său poate fi evaluat în mod credibil.
Prin beneficii economice viitoare se înţelege potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la 
fluxul de numerar sau de echivalenţe de numerar către persoana juridică.

 Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, iar dacă acesta a 
fost raportat drept cheltuială nu mai poate fi recunoscut ca parte din costul unui activ necorporal.
 Cheltuielile ulterioare recunoaşterii iniţiale unui activ necorporal se înregistrează în conturile de 
cheltuieli atunci când sunt efectuate, însă acestea pot majora costul activului necorporal dacă vor permite 
activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.

Citire

În bilanţ imobilizările necorporale se prezintă la cost, sau la o valoare substituibilă acestuia, 
mai puţin amortizarea cumulată aferentă şi ajustările cumulate din depreciere.

De reținut

2. Amortizarea, cedarea şi derecunoașterea imobilizărilor necorporale
Amortizarea este procesul de recuperare treptată a valorii amortizabile a unui bun, de regulă 
pe parcursul duratei de viaţă utilă, prin includerea în cheltuielile exerciţiului a unei părţi din 
valoarea de amortizat sub forma amortismentului. Deci amortizarea este un proces, iar amor-
tismentul este rezultatul acestui proces.
Valoarea amortizabilă a unei imobilizări necorporale trebuie să fie alocată sistematic de-a lun-
gul duratei sale de viaţă utilă. Durata de viaţă utilă reprezintă perioada pe parcursul căreia se 
estimează că întreprinderea va utiliza activul supus amortizării sau numărul unităţilor produse 
sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de către întreprindere prin folosirea 
activului respectiv.

 Un activ necorporal trebuie scos din evidenţă la cedare, atunci când nici un beneficiu economic nu 
mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.
 Câştigurile sau pierderile care apar odată cu cedarea imobilizării necorporale se determină ca dif-
erenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazion-
ate de cedarea acestuia şi se recunosc ca venit sau cheltuială, în contul de profit şi pierdere.

Definiție

Citire
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3. Contabilizarea imobilizărilor necorporale

Corespunzător structurii imobilizărilor necorporale, conturile alocate fiecărei categorii de 
imobilizări sunt:

•  201 „Cheltuieli de constituire”;
•  203 „Cheltuieli de dezvoltare”;
•  205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare”;
•  207 „Fondul comercial”;
•  208 „Alte imobilizări necorporale”;

 Toate conturile menţionate, mai sus, sunt conturi de activ, sintetice, de gradul I, operaţionale,  care  se  
debitează  cu  majorările  sau  creşterile  de  valoare  a  imobilizărilor necorporale menţionate, creditându-se 
cu ieşirile, diminuările de valoare ale imobilizărilor, putând avea solduri debitoare, care exprimă dimensi-
unea valorică a imobilizărilor necorporale aflate în gestiunea întreprinderii.
 Pentru contabilizarea amortizării imobilizărilor necorporale, conform legislației în vigoare se fo-
loseşte contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale” în cadrul căruia au fost instituite ur-
mătoarele conturi operaţionale de gradul II:

•  2801 „Amortizarea cheltuielilor de constituire”;
•  2803 „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare”;
•  2805   „Amortizarea   concesiunilor,   brevetelor,   licenţelor,   mărcilor comerciale şi altor drepturi şi 

valori similare”;
•  2808 „Amortizarea altor imobilizări necorporale”

 Toate aceste conturi sunt funcţionale, au funcţie de pasiv, creditându-se cu mărimea amortizărilor 
calculate, în corespondenţă cu conturile de cheltuieli corespunzătoare şi debitându-se cu ocazia ieșirii/dere-
cunoașterii imobilizărilor necorporale amortizabile. Soldul lor exprimă mărimea amortizărilor calculate 
aferente imobilizărilor necorporale existente în societatea comercială.
 Pentru deprecierea reversibilă a imobilizărilor necorporale s-a prevăzut contul 290 „Ajustări pentru 
deprecierea imobilizărilor necorporale”, cu următoarele conturi sintetice de gradul 2:

•  2093 „Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare”
•  2095 „Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor de fabrică”
•  2097 „Ajustări pentru deprecierea fondului comercial”
•  2098 „Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale” 

 Toate aceste conturi sunt conturi operaţionale, cu funcţie de pasiv, reflectând în creditul lor mărimea 
deprecierilor imobilizărilor necorporale.

Citire

4. Aplicații practice

4.1 Aplicații practice rezolvate

AP 1: Se constituie o societate comercială al cărei asociat depune la casieria unităţii (cf. Dis-
poziţie de încasare) suma de 5.000 lei (la data de 15.12.2011). În vederea înfiinţării firmei se 

efectuează următoarele operaţiuni:
•  16.12.2011 se achită 1.600 lei taxe notariale (cf. Chitanţa) pentru autentificarea actului de constituire;
•  17.12.2011 se înregistrează factura de la Registrul Comerţului în sumă de 2.000 lei, TVA 24%;
•  17.12.2011 se achită (cf. Chitanţa) contravaloarea facturii;

Aplicații 
rezolvate
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Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 15.12.11
Disp înc/

Chit
Depunere numerar asociat 5311 4551 5.000

2 16.12.11 Chitanţa Achitare taxe notariale 201 5311 1.600
3 17.12.11 Factura Înregistrare factura Reg Com % 401/404 2.480

201 2.000
4426 480

4 17.12.11 Chitanta Achitare factura Reg Com 401 5311 2.480
5 20.01.12 Disp plată Restituire avans asociat 4551 5311 5.000

6 2012-13
Plan 

am+NC
Înregistrare am lunară (24 luni) 6811 2801 150 x 24

7 31.12.13 NC Scoatere din evidenţă ch constit 2801 201 3.600

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 25.12.11
Contr 
conces

Înregistrare concesiune teren 205 167 480.000

2 2012-31 OP+Extr Achitarea redevenţei lunare (240 luni) 167 5121 2.000

3 2012-31
Plan 

am+NC
Înregistrarea amortizării lunare (240 luni) 6811 2805

2.000 x 
240

4 31.12.31
NC+Ctr 

con
Scoatere din evidenţă concesiune 2805 205 480.000

 La data de 20.01.2012 se restituie în numerar suma depusă de asociat (cf. Dispoziţia de plată). Amor-
tizarea cheltuielilor de constituire se face pe 2 ani, metoda de amortizare fiind liniară. După 2 ani se scot din 
evidenţă cheltuielile de constituire complet amortizate.

Registru Jurnal

AP 2: S.C. ALFA S.R.L. la data de 25.12.2011 concesionează un teren (cf. Contract de concesiune) pentru o 
perioadă de 20 de ani, valoarea concesiunii fiind stabilită la 480.000 lei neindexabil la inflaţie (pentru sim-
plificarea calculelor). Redevenţa se achită lunar prin virament bancar (cf. OP+Extras de cont). Amortizarea 
concesiunii are loc pe durata contractului. După expirarea contractului se scoate din evidenţă concesiunea 
complet amortizată. 

Registru Jurnal

AP 3: S.C. BETA S.R.L. la data de 10.12.2011 achiziţionează un program de contabilitate (cf. Factura) în 
valoare de 3.600 lei, TVA 24%. Entitatea estimează că programul de contabilitate va fi folosit 3 ani (se folos-
eşte metoda liniară de amortizare). După 3 ani programul de contabilitate este scos din evidenţă.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 10.12.11 Fact+PV rec Achiziţie aplicaţie contabilitate % 404 4.464
208 3.600

4426 864
2 2012-14 Plan am+NC Amortizare program (36 luni) 6811 2808 100 x 36
3 31.12.14 NC Scoatere din evidenţă program 2808 208 3.600
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4.2 Aplicații practice propuse spre rezolvare
AP1: S.C. ALFA S.R.L. decide să realizeze prin forţe proprii un proiect de dezvoltare constând în proiectarea, 
unor unelte şi matriţe care implică tehnologie nouă. În acest sens în perioada noiembrie-decembrie au loc 
următoarele operaţiuni:

•  05.11.2014 se dau în consum materiale auxiliare (cf. Bon de consum) în valoare de 5.000 lei;
•  25.11.2014 se înregistrează salariile datorate angajaţilor (cf. Stat salarii) în valoare de 3.600 lei;
•  30.11.2014 se înregistrează stadiul actual al lucrărilor (recepţie parţială) (cf. PV de recepţie parţială);
•  06.12.2014 se înregistrează factura privind consumul de energie folosit pentru realizarea proiectului, 

în valoare de 1.000 lei, TVA 24%.
•  18.12.2014 se înregistrează recepţia finală a proiectului de dezvoltare (PV de recepţie).

Societatea decide ca proiectul să fie amortizat pe o perioadă de 2 ani, utilizând metoda liniară. După 2 ani, 
se scoate din evidenţă proiectul de dezvoltare complet amortizat. 

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

AP2: S.C. GAMMA S.R.L. doreşte realizarea, în regie proprie, a unei aplicaţii informatice. În acest sens, so-
cietatea realizează următoarele operaţiuni:
01-30.11.2011: 

•  se înregistrează  salariile datorate angajaţilor în valoare 1.500 lei;
•  se înregistrează factura privind consumul de energie în valoare de 1.000 lei, TVA 24%;
•  în 30.11 se înregistrează stadiul actual al lucrărilor (recepţia parţială);
•  01-12.12.2011 se înregistrează salariile datorate angajaţilor în valoare de 500 lei.
•  în 12.12 se înregistrează recepţia finală aplicaţiei.

 Durata de utilizare a fost stabilită la 5 ani. Societatea optând pentru metoda liniară de amortizare. 
După 3 ani de utilizare (la data de 03.01.2015) aplicaţia informatică este vândută (cf. Factura), preţ 
de vânzare: 1.500 lei, TVA 24% (concomitent se înregistrează scoaterea din evidenţă). Încasarea are 
loc în numerar (cf. Chitanţa).
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Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

Rezumat
 Pentru început am început cu prezentarea noţiunii de activ necorporal. Astfel, 
Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi deţinut 
pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi 
închiriat terţilor, sau pentru scopuri administrative.
 În bilanţ, un activ necorporal trebuie recunoscut dacă se estimează că va genera 
beneficii economice pentru persoana juridică şi dacă costul său poate fi evaluat în mod 
credibil. Prin beneficii economice viitoare se înţelege potenţialul de a contribui, direct sau 
indirect, la fluxul de numerar sau de echivalenţe de numerar către persoana juridică.
 Am continuat cu prezentarea structurii imobilizărilor necorporale: Cheltuielile de 
constituire, Cheltuielile de dezvoltare, Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile, drepturile 
şi alte valori similare, Fondul comercial, Alte imobilizări necorporale. 
Imobilizările necorporale se supun, de regulă procesului de amortizare, amortismentul 
stabilindu-se, în principiu, prin metoda liniară.
 Corespunzător structurii imobilizărilor necorporale, am prezentat conturile folosite 
pentru reflectarea acestora în contabilitate: conturi de imobilizări, care sunt conturi de activ; 
contul de înregistrare a amortismentului, care este un cont de pasiv, conturile de ajustări pentru 
depreciere, conturi de pasiv. Am încheiat cu unele aplicații practice care ilustrează mai bine 
funcţionarea conturilor care se folosesc în legătură cu imobilizările necorporale.

De reținut
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 Teste de autoevaluare

1. Ce reprezintă un activ necorporal și în ce condiții trebuie acesta recunoscut în situațiile financiare?
2. Dacă o imobilizare necorporală este supusă procesului de amortizare, putem vorbi de Ajustări pentru 

depreciere în legătură cu acea imobilizare? Argumentaţi răspunsul!
3. Alegeți formula contabilă corectă pentru achiziția unui program informatic în valoare de 3.000 lei (știind 

că atât furnizorul cât și cumpărătorul sun plătitoare de TVA):

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 404 3.720 404 % 3.720 % 404 3.720 % 404 3.000
208 3.000 208 3.000 208 3.000 208 2.280

4427 720 4427 720 4426 720 4426 720

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 203 62
6811 50 6811 2803 50 2803 6811 50 6811 203 50
4426 12

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume
461 % 62.000 461 % 62.000 461 % 62.000 461 % 62.000

7583 50.000 7583 50.000 205 50.000 7583 20.000
4427 12.000 4427 12.000 4427 12.000 4427 12.000

6583 205 30.000 2805 205 30.000 2805 205 30.000 205 30.000

4. Alegeți formula contabilă corectă pentru amortizarea lunară a cheltuielilor de dezvoltare, a căror 
valoare de intrare este 4.800 lei, DNU 8 ani, metoda liniară de amortizare:

5. Alegeți varianta corectă de înregistrare în contabilitate pentru vânzarea unui brevet de 50.000 lei, TVA 
24%, știind că valoarea de intrare a brevetului este de 30.000 lei iar acesta este complet amortizat:
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 ► Matiş D., Pop At. (coordonatori), Contabilitate financiară, ediția a 3-a, Editua Alma Mater, 
Cluj-Napoca, 2010.

 ► Pântea P.I., Pop At. (coordonatori), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 2006.

 ► Mateş D., Matiş D., Cotleţ D., Contabilitatea financiară a entităţilor economice, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2006.

 ► ***; Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005
 ► ***; Reglementări  contabile  privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile finan-

ciare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1802/2014



68



Investeşte în

OAMENI
FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT 

LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Capitol: Contabilitatea capitalurilor
Secvență: Contabilitatea rezervelor, rezultatului

 și a împrumuturilor pe termen lung

Disciplină:
Contabilitate financiară

(15’ teorie, 45’ practică)

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat şi Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

I. Cuprinsul secvenței 
28. Definirea și structura rezervelor
29. Prezentarea rezultatului exercițiului și a rezultatului reportat
30. Aspecte teoretice privind creditele bancare pe termen lung
31. Aplicații practice

II. Obiectivele secvenței
• Definirea rezervelor, rezultatului și a împrumuturilor pe termen lung şi prezentarea conţinutului 

acestora din punctul de vedere al contabilităţii;
• Contabilizarea operaţiilor privind rezervele, rezultatul și împrumuturile pe termen lung

III. Cuvinte-cheie
Rezerve legale, rezerve statutare, rezultat reportat, rezultatul exercițiului, repartizarea profitului, 
acoperirea pierderii, credit bancar pe termen lung 



70

1. Definirea și structura rezervelor 
Rezervele sunt considerate surse asimilate celor proprii, deci formă de manifestare a capi-
talurilor proprii, reprezentând profituri capitalizate, însă spre deosebire de acestea, nu sunt 
generatoare de dividende.Definiție

Structura rezervelor pe care o entitate le poate constitui potrivit reglementărilor legale este următoarea:
• Rezervele legale – conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterio-
are, rezervele legale se formează prin aplicarea în fiecare an a unei cote de 5% asupra profitului 
brut din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile aferente acestor ve-

nituri neimpozabile, până când acestea vor atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat.
•  Rezerve statutare sau contractuale. Constituirea acestor rezerve se face din profitul net, dacă sunt 

prevăzute în actul constitutiv al societăţii comerciale şi dacă adunarea generală a acţionarilor sau aso-
ciaţilor decide aceasta.

•  Alte rezerve. Societăţile comerciale pot constitui alte rezerve din profitul net, primele legate de capital, 
din profitul reportat , din diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia constituirii capitalului prin 
aporturi evaluate în valută, etc.

 După modul de constituire şi utilizare rezervele sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul contului 
de pasiv 106 „Rezerve”, structurându-se astfel:

 ► 1061 „Rezerve legale”
 ► 1063 „Rezerve statutare sau contractuale”
 ► 1068 „Alte rezerve”

 Rezervele, pot fi utilizate pentru acoperirea pierderilor din exerciţiul curent sau precedente respec-
tive pentru încorporarea în capitalul social (cu excepţia rezervelor legale).

Citire

Definiție

2. Prezentarea rezultatului exercițiului și a rezultatului reportat
Rezultatul exerciţiului, din punct de vedere contabil, reprezintă diferenţa dintre veniturile şi 
cheltuielile unui exerciţiu. Aceasta poate fi favorabilă (profit) sau nefavorabilă (pierdere).
Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită din ex-

erciţiile financiare precedente. Repartizarea rezultatelor trebuie supusă hotărârii AGA, mai puţin sumele 
destinate constituirii rezervelor legale. Sunt contabilizate în rezultatul reportat, unele operaţiuni contabile 
generate de: trecerea de la un referenţial contabil la altul; corectarea unor erori contabile din exerciţiile finan-
ciare precedente pentru care situaţiile financiare au fost deja aprobate şi publicate. 

Planul de conturi general în vigoare, a instituit pentru contabilizarea rezultatelor economico-fi-
nanciare curente ale exerciţiului Contul 121 „Profit şi pierdere” (bifuncțional) care la sfârşitul 
exerciţiului financiar poate prezenta:
• sold creditor, în ipoteza în care veniturile exerciţiului sunt mai mari decât cheltuielile;
• sold debitor, în ipoteza inversă. Prin urmare în debitul contului se înregistrează, cu ocazia 

închiderii, cheltuielile reflectate cu ajutorul conturilor din clasa a VI-a, iar în creditul său se înregis-
trează veniturile reflectate ajutorul conturilor din clasa a VII-a din Planul de Conturi General.

 Indiferent de natura soldului (creditor sau debitor), acesta se preia în bilanţ, cu semnul plus (dacă 
este creditor) sau minus (dacă este pierdere) la rubrici (posturi bilanţiere) distincte din structura capitalurilor proprii.

Citire
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 Întrucât în bilanţul supus aprobării Adunării generale profitul trebuie să figureze, potrivit normelor 
contabile în vigoare, ca post bilanţier distinct în structura capitalurilor proprii, s-a impus instituirea unui 
cont de repartizare a profitului care să corecteze în bilanţ profitul repartizat pe destinaţiile supuse aprobării 
Adunării generale. Acest cont este 129 “Repartizarea profitului”.
 Fiind un cont de repartizare pe diferite destinaţii a sporului de mijloace economice (active patrimo-
niale) având ca sursă de provenienţă profitul, contul 129 “Repartizarea profitului” este un cont de activ, 
după soldul pe care-l prezintă la “momentul” închiderii exerciţiului financiar la care se referă.
 În bilanţ însă, soldul contului 129 “Repartizarea profitului” este preluat la o rubrică (post bilanţier) 
distinctă, din structura capitalurilor proprii, pentru a putea asigura imaginea fidelă a acestora.
 Pentru sumele reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită contabilitatea se 
ţine cu ajutorul contului bifuncţional 1171 “Rezultatul reportat”, reprezentând profitul nerepartizat sau 
pierderea neacoperită. Acest cont poate avea la un moment dat:

• fie sold creditor, reprezentând profiturile (beneficiile) reportate din exerciţiile financiare precedente;
• fie sold debitor, reprezentând pierderile reportate din exerciţiile financiare precedente.

Sunt contabilizate direct în rezultatul reportat, unele operaţiuni contabile “speciale” generate de “trecerea” 
de la un referenţial contabil la altul sau de corectare a unor erori contabile provenite din exerciţii financiare 
precedente pentru care situaţiile financiare au fost deja aprobate şi publicate.

3. Aspecte teoretice privind creditele bancare pe termen lung
Creditele sunt sume împrumutate de către bănci persoanelor fizice şi juridice şi care trebuie 
rambursate la un anumit termen numit scadenţă.

Definiție

Creditele bancare sunt purtătoare de dobânzi, care pentru societate reprezintă o cheltuială, 
adică preţul plătit pentru folosirea creditului bancar obţinut.
Creditele bancare pe termen lung (peste 1 an) sunt destinate finanţării investiţiilor. La acordarea 
creditelor întreprinderile trebuie să întocmească un dosar de creditare, care trebuie să conţină 

informaţii privind sediul societăţii, obiectul de activitate, destinaţia creditului, posibilităţile de rambursare, 
studiu de fezabilitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, fluxul de trezorerie, bilanţul, balanţa conturilor, etc.
 Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu se realizează cu ajutorul contului sintetic 
de gradul I 162 “Credite bancare pe termen lung”, care se detaliază pe conturi sintetice de gradul II, în 
funcţie de natura creditelor angajate. Aceste conturi sunt, după conţinutul economic, conturi de surse îm-
prumutate iar după funcţia contabilă sunt conturi de pasiv.
 Dobânzile aferente creditelor bancare pe termen lung se evidenţiază cu ajutorul contului 1682 
“Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”, care este un cont de datorii după conţinutul eco-
nomic iar după funcţia contabilă este un cont de pasiv.

Citire
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Credit  ele bancare se pot acorda atât în lei cât şi în valută. În cazul în care se acordă în valută, 
evidenţa acestora se ţine atât în lei cât şi în valută, evaluarea în lei făcându-se în funcţie de cur-
sul de schimb valutar din data primirii creditului în contul bancar. În momentul rambursării 
parţiale sau totale a creditului în valută, ţinând seama că există un alt curs valutar decât cel de 
la data contractării creditului, apar diferenţele de curs valutar care pot  fi favorabile sau nefa-
vorabile, după caz, şi se înregistrează ca venituri sau cheltuieli financiare. Aceleaşi diferenţe de 
curs apar şi la sfârşitul exerciţiului financiar când se  reevaluează creditele în valută la cursul 
de la închiderea exerciţiului, aceste diferenţe fiind tratate ca venituri sau cheltuieli financiare, 
după caz. Acelaşi tratament îl au şi dobânzile asociate creditelor în valută.

De reținut

4. Aplicații practice

4.1 Aplicații practice rezolvate
AP 1: La sfârșitul exercițiului financiar 2011 rezultatul net al unei societăți comerciale este de 
21.000 lei. Societatea repartizează la rezerve legale suma de 1.000 lei. La începutul exerciţiului 

financiar 2012 se înregistrează repartizarea rezultatului rămas (la rezultat reportat) şi închiderea conturilor 
121 şi 129. În baza hotărârii AGA, convocată în luna aprilie 2012, se înregistrează repartizarea profitului 
reportat din exerciţiul financiar anterior (în valoare de 20.000 lei) pe următoarele destinaţii: prime reprez-
entând participarea personalului la profit 1.000 lei, dividende 10.000 lei, majorarea capitalului social 5.000 
lei, alte rezerve 4.000 lei. În data de 14.05.2012 societatea plătește prin virament bancar personalului primele 
respectiv acționarilor dividendele (reținând în prealabil în ambele cazuri impozitul pe dividende de 16%). 
În 25.06.2012 este achitat impozitul pe dividende.

Registru Jurnal

Aplicații 
rezolvate

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 Dec 2011 NC Reparizare profit la Rezerve legale 129 1061 1.000

2 Ian 2012 NC
Report Pnet nedistrib+închid 

121/129
121 % 21.000

1171 20.000
129 1.000

3 Ian 2012 NC Corectare Rulaje 121 121 121 21.000
4 Ian 2012 NC Corectare Rulaje 129 129 129 1.000
5 Apr 2012 NC+AGA Repartizare profit reportat 1171 % 20.000

424 1.000
457 10.000

1012 5.000
1068 4.000

5 Mai 2012 NC Reținere impozit dividende pt prime 424 446 160
6 Mai 2012 NC Reținere impozit dividende pt divid. 457 446 1.600
7 Mai 2012 OP + Extr. Plată prime personalului 424 5121 840
8 Mai 2012 OP + Extr. Plată dividende acționarilor 457 5121 8.400
9 25.06 2012 OP + Extr. Plată impozit dividende 446 5121 1.760
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AP 2: O societate comercială a înregistrat în exerciţiul financiar 2011 o pierdere contabilă de 5.000 lei. La în-
ceputul exerciţiului 2012 se înregistrează reportarea pierderii din exerciţiul anterior. În baza hotărârii AGA 
din luna aprilie, societatea înregistrează acoperirea parţială a pierderii reportate din următoarele surse: alte 
rezerve 1.000 lei, prime de aport 1.500 lei, capital social 1.500 lei.

Registru Jurnal

AP 3: O societate comercială primeşte în contul de disponibil un credit bancar în sumă de 100.000 lei. Ram-
bursarea împrumutului se face începând cu luna a X-a de la contractare şi până în luna a XIV-a, în tranşe 
egale. Dobânda anuală este de 40% şi se plăteşte concomitent cu plata celor 5 tranşe prin care se asigură 
rambursarea împrumutului. Dobânda se înregistrează lunar.

Registru Jurnal

Op Data Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 Ian 2012 NC Reportare pierdere 1171 121 5.000
2 Ian 2012 NC Corectare Rulaje 121 121 121 5.000
3 Apr 2012 NC+AGA Acoperire parţială pierdere % 1171 4.000

1068 1.000
1043 1.500
1012 1.500

Op Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 I
Ctr +Ex 

cont
Încasare credit pe t lung 5121 1621 100.000

2 I-X NC
Înreg dob datorată (100.000 x 

0,4)/12
666 1682 3.333,33

3 X Ex cont Achitare rata I 1621 5121 20.000
4 X Ex cont Achitare dobândă (I-X) 1682 5121 33.333,33
5 XI Ex cont Achitare rata II 1621 5121 20.000
6 XI Ex cont Achit dob (XI) (80.000 x 0,4)/12 666 5121 2.666,67
7 XII Ex cont Achitare rata III 1621 5121 20.000
8 XII Ex cont Achit dob (XII) (60.000 x 0,4)/12 666 5121 2.000
9 XIII Ex cont Achitare rata IV 1621 5121 20.000

10 XIII Ex cont Achit dob (40.000 x 0,4)/12 666 5121 1.333,33
11 XIV Ex cont Achitare rata V 1621 5121 20.000
12 XIV Ex cont Achitare dob (20.000 x 0,4)/12 666 5121 666,67

4.2 Aplicații practice propuse spre rezolvare
AP1: La sfârșitul exercițiului financiar 2011 rezultatul net al unei societăți comerciale este de 
40.000 lei. La începutul exerciţiului financiar 2012 se înregistrează repartizarea rezultatului 
rămas (la rezultat reportat) şi închiderea contului 121. În baza hotărârii AGA, convocată în luna 
aprilie 2012, se înregistrează repartizarea profitului reportat din exerciţiul financiar anterior (în 

valoare de 40.000 lei) pe următoarele destinaţii: prime reprezentând participarea personalului la profit 2.000 
lei, dividende 25.000 lei, alte rezerve 7.000 lei. În data de 10.06.2012 societatea plătește prin virament bancar 
personalului primele respectiv acționarilor dividendele (reținând în prealabil în ambele cazuri impozitul pe 
dividende de 16%). În 25.07.2012 este achitat impozitul pe dividende.

Rezolvați
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Registru Jurnal

Op Explicația
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

Op Explicația
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

Op Explicația
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

AP 2: O societate comercială a înregistrat în exerciţiul financiar 2011 o pierdere contabilă de 7.000 lei. La 
începutul exerciţiului 2012 se înregistrează reportarea pierderii din exerciţiul anterior. În baza hotărârii 
AGA din luna aprilie, societatea înregistrează acoperirea parţială a pierderii reportate din următoarele surse: 
prime de aport 2.500 lei, rezerve statutare 2.000 lei, alte rezerve 1.000 lei, capital social 1.500 lei.

Registru Jurnal

AP 3: O societate comercială primeşte în contul de disponibil un credit bancar în sumă de 200.000 lei. Ram-
bursarea împrumutului se face începând cu luna a X-a de la contractare şi până în luna a XIV-a, în tranşe 
egale. Dobânda anuală este de 10% şi se plăteşte concomitent cu plata celor 5 tranşe prin care se asigură 
rambursarea împrumutului. Dobânda se înregistrează lunar.

 Registru Jurnal
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Rezumat

   În cadrul acestei secvențe am început cu definirea și prezentarea rezervelor (legale, 
statutare, pentru acţiuni proprii, alte rezerve). Acestea sunt considerate surse asimilate ce-
lor proprii, deci formă de manifestare a capitalurilor proprii, reprezentând beneficii capi-
talizate, însă spre deosebire de acestea, nu sunt generatoare de dividende. Se constituie din 
profitul unităţii (brut sau net) şi din alte surse. Se utilizează pentru acoperirea pierderilor 
înregistrate şi pentru capitalizare. 

   Tot în cadrul acestei secvențe am prezentat noţiunile de rezultat al exerciţiului 
curent şi rezultat reportat şi am arătat modalităţile de repartizare pe destinaţii a profitului 
realizat şi modalităţile de acoperire a pierderilor, inclusiv contabilizarea acestor operaţii.
  De asemenea am prezentat creditele bancare pe termen lung. Acestea pot fi con-
tractate în valută, caz în care apar diferenţele de curs valutar, care sunt tratate ca si venituri 
sau cheltuieli financiare, după caz.

   Am încheiat această secvență cu rezolvarea unor aplicații practice privind rezultat-
ul exercițiului, rezultatul reportat, rezerve și credite bancare pe termen lung și și am propus 
spre rezolvare câteva aplicații.

De reținut

 Teste de autoevaluare

1. Care este diferența între rezultatul exercițiului și rezultatul reportat?
2. Care sunt implicațiile contabile ale contractării unui credit bancar pe termen lung în valută?
3. Alegeți formula contabilă corectă pentru reportarea profitului din exercițiul financiar precedent, știind 

că rezerva legală constituită la finalul exercițiului a fost de 200 lei iar rezultatul exercițiului a fost de 
5.000 lei:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume
121 % 5.000 1171 % 5.000 121 % 5.200 129 % 5.000

1171 4.800 121 4.800 1171 5.000 1171 4.800
129 200 129 200 129 200 121 200

4. Alegeți formula contabilă corectă pentru repartizarea profitului reportat în valoare de 10.000 lei, desti-
națiile fiind alte rezerve 3.000 lei, dividende 5.000 lei și capital social 2.000 lei:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 1171 10.000 129 % 10.000 1171 % 10.000 121 % 10.000
1068 3.000 1068 3.000 1068 3.000 1068 3.000
457 5.000 457 5.000 457 5.000 456 5.000

1012 2.000 1011 2.000 1012 2.000 1012 2.000
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5. Alegeți formula contabilă corectă pentru acoperirea unei pierderi reportate în valoare de 16.000 lei din 
următoarele surse: rezerve statutare 6.000 lei, alte rezerve 7.000 lei, capital social 3.000 lei:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 1171 16.000 1171 % 16.000 % 121 16.000 % 1171 16.000
1063 6.000 1063 6.000 1063 6.000 1063 6.000
1061 7.000 1061 7.000 1061 7.000 1061 7.000
456 3.000 1011 3.000 1011 3.000 1012 3.000

6. Precizați filiera corectă de înregistrări contabile pentru contractarea unui credit bancar pe termen de 
2 ani în valoare de 20.000 lei, înregistrarea dobânzii lunare (rata dobânzii fiind de 12% pe an) și ram-
bursarea anticipată a creditului după un an împreună cu dobânda acumulată:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume
5121 1621 20.000 5121 1621 20.000 5121 1621 20.000 5121 1621 20.000
1682 666 200 666 1682 200 666 1682 100 666 1682 100

% 5121 22.400 % 5121 22.400 % 5121 21.200 % 5121 21.200
1621 20.000 1621 20.000 1621 20.000 1621 20.000
666 2.400 1682 2.400 666 1.200 1682 1.200
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1. Definirea stocurilor de mărfuri și formele de circulație a mărfurilor
Stocurile de mărfuri sunt acele bunuri (active circulante) pe care entitatea le cumpără în ve-
derea revânzării în aceeași stare (fără vreo prelucrare suplimentară) sau produsele predate spre 
vânzare magazinelor proprii. 

 În categoria stocurilor de mărfuri se cuprind şi alte categorii de activele circulante materiale (materii 
prime, materiale, obiecte de inventar) care și-au schimbat destinația inițială și sunt oferite spre vânzare terților.

În ceea ce privește circulația mărfurilor, trebuie menționat faptul că de la producător până la 
consumatorul final acestea parcurg, de regulă două stadii, și anume:
•	 Circulația cu ridicata (en-gros) a mărfurilor – care constă în achiziționarea de mărfuri în 
cantități mari de la producători sau de la alți furnizori în scopul revânzării acestora către alte 
entități economice, îndeosebi celor specializate în comerțul cu amănuntul;

•  Circulația cu amănuntul *en-detail) a mărfurilor – care constă în vânzarea mărfurilor consumatorilor in-
dividuali, precum și unor entități economice pentru consumul propriu. 

Definiție

Citire
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2. Evidența și evaluarea stocurilor de mărfuri
Evidența stocurilor de mărfuri în contextul aplicării inventarului permanent al acestora pre-
supune practicarea unor costuri/prețuri specifice stadiului din cadrul circulației mărfurilor, în 
care acestea se regăsesc, distingându-se în acest sens:

• costul de achiziţie – specifice comerțului en-gros sau cu ridicata, format din preţul de facturare al 
furnizorului, taxe şi ambalaje nerecuperabile, cheltuieli de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli 
incluse în factura furnizorului. 

•  Prețul de vânzare cu amănuntul (inclusiv TVA) – practicat în comerțul en-detail sau cu amănuntul, 
format din constul de achiziție, adaosul comercial și TVA neexigibilă (doar în cazul detailiștilor plăti-
tori de TVA).

 Costul mărfurilor înregistrate la prețul de vânzare cu amănuntul este calculat la ieșirea din gestiune 
(vânzare etc.) prin deducerea valorii marjei brute din prețul de vânzare fără TVA. Marja brută se determină astfel:

•  Prin procedeul sutei mărite, dacă societatea practică o cotă unică de adaos comercial
 Marjă brută = Preț vânzare fără TVA * % Adaos comercial / (100 + % Adaos comercial)

•  Prin aplicarea coeficientului de repartizare a diferențelor de preț K378, dacă societatea practică cote 
diferite de adaos comercial pentru diversele categorii de mărfuri

 Marjă brută = Preț de vânzare fără TVA * K378
 K378 = (Si 378 + Rc378)/(Si371 + Rd 371 – Si4428 – Rc4428)

Citire
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În bilanț, indiferent de tipul de comerț practicat de entitate, stocul de marfă se prezintă la 
valoarea lui contabilă, denumită și Valoare realizabilă netă. VC = Vi – Ajustări, unde Vi este, 
de regulă, costul de achiziție al stocului.

De reținut

3. Contabilizarea stocurilor de mărfuri
Contabilitatea stocurilor de mărfuri se realizează, în cazul aplicării inventarului permanent cu 
ajutorul contului 371 „Mărfuri”, dacă evidența stocurilor de mărfuri se ține la cost efectiv de 
achiziţie (în cazul entităților en-gros). În situația în care evidența stocurilor de mărfuri se ține 

la preț de vânzare cu amănuntul, contabilitatea mărfurilor se realizează cu ajutorul conturilor 371 „Mărfu-
ri”, 378 „Diferențe de preț la mărfuri” și 4428 „TVA neexigibilă”.

 În vreme ce contul 371 „Mărfuri” este un cont de activ, conturile 378 „Diferențe de preț la mărfuri” 
și 4428 „TVA neexigibilă” sunt conturi de pasiv. În creditul contului 378 „Diferențe de preț la mărfuri”se 
înregistrează adaosul comercial practicat de entitate iar în creditul contului 4428 „TVA neexigibilă” se în-
registrează TVA neexigibilă cu ocazia formării prețului de vânzare cu amănuntul. Aceste două conturi se 
debitează cu ocazia descărcării din gestiune a mărfurilor (prin vânzare etc.).

Produsele finite (obținute de către o entitate economică în cadrul activității sale de producție) 
care sunt transferate în magazinul propriu (cu vânzare) al entității, sunt, de regulă, înregistrate 
cu această ocazie de asemenea în contul de mărfuri, prin debitarea contului 371 „Mărfuri” și 
creditarea contului 345  „Produse finite”. 

4. Aplicații practice
4.1 Aplicații practice rezolvate

AP 1: SC Aramis S.R.L. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie 
cumpără la 15.09.2014 mărfuri la preţul de 40.000 lei, TVA 24% (cf. Factură). Datoria faţă 
de furnizor se achită la 25.09.2014 prin bancă (cf. Extras de cont şi OP). Angrosistul livrează 

la 1.10.2014 unui detailist – S.C. Chios S.R.L. (care practică un adaos comercial unic de 25%) jumătate 
din mărfuri (achiziţionate la 15.09. 2014) la preţul de 25.000 lei, TVA 24% (cf. Factură). Decontarea se 
efectuează prin bancă în data de 10.10.2014 (cf. Extras de cont şi OP). S.C. Chios S.R.L. vinde în numerar 
peste alte cinci zile 3/4 din mărfurile achiziționate (cf. Raport Z). Să se efectueze înregistrările aferente atât 
în contabilitatea angrosistului (S.C. Aramis S.R.L.) cât şi în contabilitatea detailistului (S.C. Chios S.R.L).

Citire
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Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 15.09.2014 Factură Achiziție mărfuri % 401 49.600
371 40.000

4426 9.600
2 25.09.2014 OP Achitare datorie 401 5121 49.600
3 01.10.2014 Factură Vânzare mărfuri 4111 % 31.000

707 25.000
4427 6.000

4 01.10.2014 NC Descărcare gestiune mărfuri 607 371 20.000

5 10.10.2014
Extras 
cont

Încasare creanță 5121 4111 31.000

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 01.10.2014 Factură Achiziție mărfuri % 401 31.000
371 25.000

4426 6.000

2 01.10.2014 NIR
Adaos comercial și TVA 

neexigibilă
371 % 13.750

(Formare preț de vânzare cu 378 6.250
amăn.) 4428 7.500

3 10.10.2014 OP Achitare datorie 401 5121 31.000
4 15.10.2014 Raport Z Vânzare mărfuri în numerar 5311 % 29.062,5

707 23.437,5
4427 5.625,0

5 15.10.2014
NC/Rap.

ges
Descărcare gestiune mărfuri % 371 29.062,5

607 18.750,0
Marja brută = 23.437,5 * 

25/125
378 4.687,5

4428 5.625,0

În contabilitatea en-gros-istului
Registru Jurnal

În contabilitatea detail-istului
Registru Jurnal

AP 2: S.C. Nordic S.A. (plătitoare de TVA), care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor 
cu amănuntul, deţine la începutul lunii octombrie 2014 un stoc de marfă evaluat la preţul de vânzare cu 
amănuntul de 744 lei (Sid371 = 744 lei,  Sic378 = 100 lei, Sic4428 = 144 lei). În data de 07.10.2014 societatea 
achiziţionează de la un angrosist  mărfuri la preţul de cumpărare de 1.500 lei, plus TVA 24%. Cota de adaos 
comercial este de 30%. Datoria este achitată peste o săptămână prin virament bancar. În 20.10.2014 soci-
etatea vinde în numerar mărfuri în valoare de 992 lei (inclusiv TVA 24%).



81

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 07.10.2014 Factură Achiziție mărfuri % 401 1.860
371 1.500

4426 360

2 07.10.2014 NIR
Adaos comercial și TVA neexi-

gibilă
371 % 918

(Formare preț de vânzare cu 378 450
amăn.) 4428 468

3 14.10.2014 OP Achitare datorie 401 5121 918
4 20.10.2014 Raport Z Vânzare mărfuri în numerar 5311 % 992

707 800
4427 192

5 20.10.2014 NC/Rap.gest. Descărcare gestiune mărfuri % 371 992,0
K378=(100+450)/ 607 627,2

(744+2418-144-468)=0,216 378 172,8
Marja brută 0,216*800=172,8 4428 192,0

Registru Jurnal

AP 3: S.C. TopShop S.R.L. (plătitoare de TVA), care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor 
cu amănuntul,  achiziţionează în data de 14.12.2014 mărfuri la preţul de 3.000 lei, plus TVA 24%. Societatea 
practică o cota unică de adaos comercial este de 30%. Achitarea are loc după trei zile prin virament bancar.  
În data de 20.12.2014 sunt returnate furnizorului 1/3 din mărfurile achiziţionate din cauza calității necore-
spunzătoare (pentru care furnizorul emite o factură de stornare). Încasarea creanței se efectuează tot prin 
virament bancar, în aceeași zi. La inventarierea din 31.12.2014 se constată o lipsă de mărfuri (articolul A), 
evaluate la preţ de vânzare cu amănuntul de 248 lei, care se impută vânzătorului (la aceeaşi valoare) şi un 
plus de mărfuri (articolul B), evaluat la preţul de vânzare cu amănuntul de 124 lei.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 14.12.2014 Factură Achiziție mărfuri % 401 3.720
371 3.000

4426 720
2 14.12.2014 NIR Adaos comercial și TVA neexigibilă 371 % 1.836

(Formare preț de vânzare cu amăn.) 378 900
4428 936

3 17.12.2014 OP Achitare datorie 401 5121 3.720
4 20.12.2014 Factură Returnare mărfuri % 401 1.240

371 1.000
4426 240

5 20.12.2014 NIR
Stornare adaos comercial și TVA 

neexigibilă
371 % 612

pt mărfurile returnate 378 300
4428 312
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Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

6 20.12.2014 Chitanță Încasare creanță 5121 401 1.240
7 31.12.2014 Listă inv/NC Lipsă mărfuri % 371 248,00

607 153,85
Marja brută = 200*30/130 378 46,15

4428 480,00
8 31.12.2014 Raport Z Imputare lipsă vânzătorului 4282 % 248

7588 200
4427 48

9 31.12.2014 Listă inv/NC Plus de marfă la inventar % 371 (124,00)
607 (76,92)

Marja brută 0,216*800=172,8 378 (23,08)
4428 (24,00)

4.2 Aplicații practice propuse spre rezolvare
AP1: S.C. T1 S.A. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie cumpără 
la 05.08.2014 mărfuri la preţul de 10.000 lei, TVA 24%. Datoria faţă de furnizor se achită peste 
trei zile prin bancă. Societatea livrează la 21.08.2014 unui detailist (care practică un adaos 
comercial de 30%) mărfurile achiziţionate (la 05.08. 2014) la preţul de 15.000 lei, TVA 24%. 

Decontarea se efectuează prin bancă în data de 28.08.2014. După alte cinci zile detailistul vinde în numerar 
1/4 din mărfurile achiziționate. Să se efectueze înregistrările aferente atât în contabilitatea angrosistului cât 
şi în contabilitatea detailistului.
În contabilitatea en-gros-istului

Registru Jurnal

Rezolvați

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare
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În contabilitatea detail-istului
Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

AP 2: S.C. T2 S.A. (plătitoare de TVA) transferă în data de 10.11.2014 400 buc. produse finite (cost de pro-
ducție de 30 lei/buc) din depozitul de produse al fabricii la mărfuri în magazinul propriu de desfacere cu 
amănuntul. Adaosul comercial practicat este de 25%. În data de 20.11.2014 societatea vinde cu încasare în 
numerar jumătate din respectivele mărfuri.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare
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AP 3: S.C. T2 S.A. (plătitoare de TVA), care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor cu amă-
nuntul, deţine la începutul lunii septembrie 2011 un stoc de marfă evaluat la preţul de vânzare cu amănuntul 
de 6.200 lei (Sid371 = 6.200 lei,  Sic378 = 1.000 lei, Sic4428 = 1.200 lei). În data de 10.09.2011 Societatea achiziţio-
nează de la un angrosist mărfuri la preţul de cumpărare de 4.000 lei, plus TVA 24%. Cota de adaos comercial 
aplicată este de 30%.  După trei zile detailistul returnează furnizorului 1/4 din mărfurile achiziţionate (pen-
tru care furnizorul emite o factură de stornare. Datoria rămasă față de furnizor este achitată prin virament 
bancar, în data de 20.09.2011. Societatea vinde în 25.09.2011 în numerar mărfuri în valoare de 1.612 lei 
(inclusiv TVA 24%). La inventarierea de la sfărțitul lunii se constată o lipsă de mărfuri, evaluate la preţ de 
vânzare cu amănuntul de 124 lei, care se impută vânzătorului la aceeași valoare (cu reținere din salar).

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare
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Rezumat

  În cadrul acestei secvențe am definit stocurile de mărfuri și am prezentat formele 
de circulație a acestora (cu ridicata sau en-gros respectiv cu amănuntul sau en-detail). 

  În continuare am expus modul de evidență a stocurilor de mărfuri în contextul 
aplicării inventarului permanent al acestora care presupune practicarea unor costuri/prețuri 
specifice stadiului din cadrul circulației mărfurilor, în care acestea se regăsesc. De asemenea 
am prezentat modul de determinare al cuostului mărfurilor și al marjei brute.

  Am încheiat cu specificarea conturilor folosite în contabilitatea stocurilor de măr-
furi în funcție de forma de circulație a acestora, după care am rezolvat câteva studii de caz.

De reținut

 Teste de autoevaluare
1. Care sunt implicațiile contabile principale ale celor două circuite ale stocurilor de mărfuri?.
2. Cum poate fi calculat costul mărfurilor la ieșirea din gestiune în cazul entităților specializate în comer-

țul cu amănuntul?
3. Alegeți formula contabilă corectă pentru achiziția unui stoc de mărfuri în valoare de 3.000 lei (știind că 

atât furnizorul cât și cumpărătorul sun plătitoare de TVA), dacă entitatea aplică inventarul permanent 
și ține evidența stocurilor la cost efectiv:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Cre-

dit
Sume Debit Cre-

dit
Sume Debit Cre-

dit
Sume

% 4111 3.720 401 % 3.720 % 401 3.720 % 401 3.000
371 3.000 371 3.000 371 3.000 371 2.280
4426 720 4427 720 4426 720 4426 720

4. Precizați formula contabilă corectă pentru formarea prețului de vânzare cu amănuntul, știind că en-
titatea este plătitoare de TVA iar costul de achiziție al mărfurilor este de 1.000 lei, adaosul comercial 
practicat fiind de 40%:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Cre-

dit
Sume Debit Cre-

dit
Sume Debit Cre-

dit
Sume

% 371 736 371 % 736 607 % 736 % 378 736
378 400 378 400 378 400 371 400
4428 336 4428 336 4428 336 4428 336

Test
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5. Alegeți formula contabilă corectă pentru vânzarea în numerar a unui stoc de mărfuri de către o entitate 
specializată în comerțul cu amănuntul, știind că prețul de vânzare cu amănuntul este de 1.240 lei, iar 
adaosul comercial practicat este de 25%:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume
5311 % 1.240 5121 % 1.240 5311 % 1.240 5311 % 1.240

371 1.000 707 800 371 800 707 1.000
4427 240 378 200 378 200 4427 240

4427 240 4427 240

6. Precizați formula contabilă corectă pentru descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute de o societate 
specializată în comerțul cu amănuntul ce practică o cotă unică de adaos de 25%, știind că prețul de 
vânzare cu amănuntul este 2.480 lei.

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 371 2.880 % 378 2.480 607 % 2.480 % 371 2.480
607 2.000 607 1.600 371 1.600 607 1.600
378 400 371 400 378 400 378 400

4427 480 4428 480 4428 480 4428 480

 Bibliografie
 ► Matiș D., Pop At. (coordonatori), Contabilitate financiară, ediția a 3-a, Editua Alma Mater, 
Cluj-Napoca, 2010.

 ► Pântea P.I., Pop At. (coordonatori), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 2006.

 ► Mateș D., Matiș D., Cotleţ D., Contabilitatea financiară a entităţilor economice, Ed. Mirton, 
Timișoara, 2006.

 ► ***; Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005
 ► ***;  Reglementări  contabile  privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1802/2014



Investeşte în

OAMENI
FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT 

LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Capitol: Contabilitatea stocurilor
Secvență: Contabilitatea stocurilor de mărfuri

Disciplină:
Contabilitate financiară

(15’ teorie, 45’ practică)

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat şi Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

I. Cuprinsul secvenței 
36. Definirea și structura stocurilor obținute din producție
37. Evaluarea stocurilor obținute din producție
38. Contabilizarea stocurilor obținute din producție
39. Aplicații practice

II. Obiectivele secvenței
• Definirea noţiunii de stocuri obținute din producție şi prezentarea conţinutului acesteia din 

punctul de vedere al contabilităţii;
• Contabilizarea operaţiilor privind intrările şi ieşirile de stocuri obținute din producție

III. Cuvinte-cheie
Produse finite, semifabricate, produse reziduale, producție în curs de execuție, cost efectiv, cost 
standard, FIFO, LIFO, CMP, identificare specific, venituri aferente costului stocurilor de produse



88

1. Definirea și structura stocurilor obținute din producție
Stocurile de produse sunt active circulante sub formă de produse finite, semifabricate sau 
produse reziduale, obţinute în procesul de exploatare/producție și recepționate în depozit, 
destinate, în principal, livrărilor către terţi.

•	 Semifabricate reprezintă produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într- o secţie sau fază de 
fabricaţie şi care trece în continuare în procesul tehnologic al altei secţii sau faze de fabricaţie sau se 
livrează terţilor.

•	 Produsele finite au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de pre-
lucrări ulterioare în cadrul unităţii, corespund din punct de vedere calitativ, putând fi depozitate în 
vederea livrării sau expedierii direct clienţilor.

•	 Produsele reziduale constituie materialele recuperabile sau deşeurile, reprezentate de bunurile care 
nu corespund calitativ scopului pentru care au fost fabricate.

Definiție

   În categoria stocurilor de produse se cuprind și activele cu ciclu lung de fabricaţie, 
destinate vânzării (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinţe etc. realizate de 
entităţile ce au ca activitate principală obţinerea și vânzarea de locuinţe). Dacă construcţiile 
sunt realizate în scopul exploatării pe termen lung, de către entitatea care le-a realizat, ele 
reprezintă imobilizări. 

   Stocurile de producție în curs de execuție reprezintă acele produse care nu au 
trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute în procesul tehnologic, precum și produsele 
nesupuse probelor și recepției tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în 
curs de execuţie se cuprind, de asemenea, serviciile și studiile în curs de execuţie sau neterminate.

De reținut

2. Evaluarea stocurilor obținute din producție
Evaluarea la intrarea în gestiune a stocurilor obținute din producție se realizează la cost de 
producție.  Acesta cuprinde cheltuielile directe aferente producției (ex. Cheltuieli cu materii 
prime și materiale directe, energia consumată în procesul tehnologic, salariile muncitorilor 

direct productivi etc) precum și cota de cheltuieli indirecte de producție, alocată în mod rațional ca fiind 
legată de fabricarea stocurilor respective (ex. Cheltuieli cu amortizarea utilajelor, cu reparațiile acestora, cu 
salariile personalului de conducere din secții, cu chiria spațiilor de producție etc). 

 Produsele se pot evalua la intrarea în patrimoniu la cost efectiv de producţie, sau la cost 
standard de producție.

 În contextul evaluării la cost efectiv de producie, cu ocazia ieșirii din gestiune, stocurile de produse 
fungibile pot fi evaluate după următoarele metode:

• Metoda primul intrat - primul ieşit – FIFO
• Metoda costului mediu ponderat - CMP
• Metoda ultimul intrat - primul ieşit – LIFO.

 Evaluarea costului stocurilor care nu sunt fungibile se realizează prin identificarea specifică a 
costurilor individuale, care presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. 

 La fel ca și în cazul stocurilor de materii prime și materiale, pentru determinarea costului  produselor 
poate fi folosită (în afara metodei costului efectiv – descrisă mai sus) și metoda costului standard.  Costul 

Citire
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standard este un cost prestabilit care presupune evaluarea și înregistrarea stocurilor în costuri fixe, stabilite 
anterior pe baza costurilor medii de producție din perioada precedentă. Diferenţele de preţ faţă de costul de 
producție efectiv trebuie evidenţiate distinct în contabilitate (cont 348), fiind recunoscute în costul activului. 
Repartizarea diferenţelor de preţ se efectuează proporțional atât asupra valorii bunurilor ieșite cât și asupra 
stocurilor cu ajutorul unui coeficient.

În bilanț stocul se prezintă la valoarea lui contabilă, denumită și Valoare realizabilă netă. 
VC = Vi – Ajustări, unde Vi este, de regulă, costul efectiv de producție al stocului.

De reținut

3. Contabilizarea stocurilor obținute din producție

Contabilitatea produselor se realizează cu ajutorul următoarelor conturi sintetice de gradul 
I, conturi de activ: 341 „Semifabricate”, 345 „Produse finite”, 346 „Produse reziduale”, în 
contrapartidă cu contul 711 “Venituri aferente costului stocurilor”. Descărcarea gestiunii de 

produsele ieşite din patrimoniu, în cazul aplicării metodei inventarului permanent, se face printr-o formulă 
contabilă inversă faţă de formula contabilă de înregistrare a obţinerii lor.

 Dacă evaluarea produselor se face la cost standard, diferenţa între acest cost şi cel efectiv se oglindeşte 
cu contul 348 „Diferenţe de preţ la produse”. Aceste diferenţe pot fi nefavorabile, când se înregistrează 
în negru, sau favorabile, când se înregistrează în roşu, reflectând dimensiunea stocurilor de produse din 
situaţiile financiare.

 Contabilitatea producţiei în curs de execuţie se realizează cu grupa de conturi 33 „Producţia în 
curs de execuţie”, în cadrul căreia s-au nominalizat şi simbolizat două conturi, respectiv: 331 „Produse în 
curs de execuţie” şi 332 „Lucrări şi servicii în curs de execuţie”. Ambele sunt conturi sintetice, operaţionale, 
conturi de activ.

 În debitul conturilor se înregistrează, la sfârșitul perioadei, valoarea producţiei în curs de execuţie, 
stabilită prin metoda directă sau a inventarierii, ori prin metoda indirectă sau contabilă, evaluată la cost 
efectiv. La începutul lunii următoare se stornează (în roșu sau în negru) valoarea producţiei neterminate 
de la sfârșitul lunii precedente. În ambele situaţii contul folosit în contrapartidă este 711 “Venituri aferente 
costului stocurilor”.

Entitățile mici și mijlocii pot ține contabilitatea sintetică a stocurilor după metoda 
inventarului intermitent. Aceasta presupune stornarea stocului inițial de produse la 
începutul lunii. Producția obținută nu se înregistrează în conturile de stocuri în cursul 
perioadei. De asemenea la vânzarea stocurilor nu se mai înregistrează destocarea lor. La 
sfârșitul perioadei, pe baza inventarierii stocurilor se stabilește și se înregistrează stocul final.

4. Aplicații practice
4.1 Aplicații practice rezolvate

AP 1: S.C. Luxor S.R.L. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa stocurilor de produse la cost 
efectiv de producţie și utilizează metoda inventarului permanent deţine la începutul lunii 
octombrie 2014 un stoc de produse finite de 1.000 kg, înregistrat la costul de producţie de 6 
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lei/kg. Pentru realizarea de produse finite societatea efectuează în cursul lunii octombrie 2014 următoarele 
cheltuieli de producţie: cu materii prime 4.700 lei și cu combustibili 1.200 lei (cf. Bon de consum), cu 
personalul 3.800 lei (cf. Stat de plată) și cu energia (facturată de furnizor) 800 lei (plus TVA 24%). În data 
de 28.10.2014 se recepţionează în depozit producţia obiţinută de 1.500 kg (cf. Bon de predare-transfer-
restituire), evaluate la cost efectiv de producţie de 10.500 lei. În 30.10.2014 societatea vinde jumătate din 
produsele finite aflate în stoc la preţul de 10 lei/kg, TVA 24%. Încasarea are loc peste șapte zile prin virament 
bancar(cf. Extras de cont). Evaluarea ieșirilor din stoc se face după: a) metoda FIFO, b) metoda LIFO, c) 
metoda CMP.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 10.2014 BC Consum materii prime 601 301 4.700
2 10.2014 BC Consum combustibili 6022 3022 1.200
3 10.2014 Stat plată Salarii brute 641 421 3.800
4 10.2014 Factura Consum energie % 401 992

605 800
4426 192

5 28.10.2014 Bon pred Obținere produse finite 345 711 10.500
6 30.10.2014 Factura Vânzare produse finite (1.250 kg) 4111 % 15.500

701 12.500
4427 3.000

7a 30.10.2014 NC Descărcare gestiune pr fin FIFO 711 345 7.750
7b 30.10.2014 NC Descărcare gestiune pr fin LIFO 711 345 8.750
7c 30.10.2014 NC Descărcare gest pr fin CMP=6,6 lei/kg 711 345 8.250
8 06.11.2014 Extr. Cont Încasare creanță din vânzare pr finite 5121 4111 15.500

AP2: S.C. Flaro S.R.L. (plătitoare de TVA) ţine evidenţa stocurilor de produse la cost efectiv de producţie 
și utilizează metoda inventarului permanent. Pentru realizarea de produse finite, la data de 12.11.2014 
firma eliberează în consum materii prime 19.000 lei. În data de 27.11.2014 este înregistrat consumul 
(productiv) de energie electrică de 3.000 lei (TVA 24%). La sfârșitul lunii sunt înregistrate salariile brute 
aferente personalului în sumă de 8.000 lei. De asemenea se recepţionează în depozit 3.000 bucăţi produse 
finite, evaluate la cost efectiv de producţie de  8 lei/bucată. Totodată la sfârșit de lună se constată produse 
neterminate evaluate la un cost efectiv total de 6.000 lei (Producția neterminată este stornată la începutul 
lunii următoare). În 12.12.2014 firma vinde 1.000 bucăţi de produse finite (obținute în luna precedentă) 
la preţul de vânzare de 15 lei/bucată, TVA 24%. Încasarea creanței se realizează după șapte zile în contul 
bancar.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 12.11.2014 BC Consum materii prime 601 301 19.000
2 27.11.2014 Factura Consum energie % 401 3.720

605 3.000
4426 720
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3 30.11.2014 Stat plată Salarii brute 641 421 8.000
4 30.11.2014 Bon predare Obținere produse finite 345 711 24.000
5 30.11.2014 NC Producție în curs de execuție 331 711 6.000
6 01.12.2014 NC Stornare producție în curs de exec. 711 331 6.000
7 12.12.2014 Factura Vânzare produse finite (1.000 buc.) 4111 % 18.600

701 15.000
4427 3.600

8 12.12.2014 NC Descărcare gestiune pr fin 711 345 8.000
9 19.12.2014 Extr. Cont Încasare creanță din vânzare pr finite 5121 4111 18.600

AP 3: S.C. Crio S.A. (plătitoare de TVA) care utilizează metoda inventarului permanent deţine la 01.08.2014 
un stoc de produse finite de 1.500 kg, înregistrate la preţul (costul) standard de 12 lei/kg, diferenţele de preţ 
aferente stocului iniţial fiind de 400 lei. În data de 12.08.2014 societatea eliberează în consum materii prime 
în valoare de 5.000 lei. Peste alte cinci zile sunt consumate materiale pentru ambalat 1.400 lei. În data de 
23.08.2014 se recepționează la magazie 1.000 kg produse finite. Societatea primește în data de 28.08.2014 
factura (pentru consumul productiv) de energie electrică în valoare de 800 lei, TVA 24%. În 31.08.2014 
sunt înregistrate salariile brute în sumă 4.700 lei. De asemenea la sfârșitul lunii (când este calculat costul 
efectiv de producție) se înregistrează diferențele de preț aferente intrărilor de produse (în condițiile în care 
nu există produse neterminate). În data de 10.09.2014 societatea vinde 400 kg produse finite la preţul de 
vânzare de 15 lei/kg (plus TVA 24%), încasarea efectuându-se în aceeași zi prin bancă.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 12.08.2014 BC Consum materii prime 601 301 5.000
2 17.08.2014 BC Consum materiale pt ambalat 6023 3023 1.400
3 23.08.2014 Bon predare Obținere produse finite 345 711 12.000
4 28.08.2014 Factura Consum energie % 401 992

605 800
4426 192

5 31.08.2014 Stat plată Salarii brute 641 421 4.700
6 31.08.2014 NC Diferențe de preț pt pr fin obținute 348 711 100
7 10.09.2014 Factura Vânzare produse finite (400 kg) 4111 % 7.440

701 6.000
4427 1.440

8 10.09.2014 NC Descărcare gestiune pr fin 711 345 4.800
9 10.09.2014 Extr. Cont Încasare creanță din vânzare pr finite 5121 4111 7.440

10 30.09.2014 NC Dif. de preț afer ieșirilor K348=0,01 711 348 48

AP 4: S.C. Amad S.R.L., care ţine evidenţa produselor obţinute la cost de producţie cu ajutorul inventarului 
permanent prezintă la începutul lunii iulie 2014 un stoc iniţial de produse finite 1000 kg, evaluat la 180 lei/
kg și stoc iniţial de produse reziduale 50 kg, evaluat la 20 lei/kg. În cursul lunii se efectuează cheltuieli cu 
materii prime 100.000 lei și cu salariile 36.760 lei și sunt obţinute 800 kg produse finite, la cost de producţie 
de 170 lei/kg, și 40 kg produse reziduale, la cost de producţie de 19 lei/kg. Firma vinde 900 kg produse finite 
la preţ de vânzare de 250 lei/kg (plus TVA 24%) și 30 kg produse reziduale la  preţ de vânzare de 25 lei/kg 
(plus TVA 24%). Pentru ieșirile din stoc se aplică metoda CMP.
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Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 07.2014 BC Consum materii prime 601 301 100.000
2 07.2014 Stat plată Salarii brute 641 421 36.760
3 07.2014 Bon predare Obținere produse finite și prod. rezid. % 711 136.760

345 136.000
346 760

4 07.2014 Factura Vânzare produse finite (900 kg) 4111 % 279.000
701 225.000

4427 54.000
5 07.2014 NC Desc. gest. pr fin CMP=175,56lei/kg 711 345 158.004
6 07.2014 Factura Vânzare produse rezid. (30 kg) 4111 % 930

703 750
4427 180

7 07.2014 NC Desc. gest. pr rez CMP=19,56lei/kg 711 346 586,80

4.2 Aplicații practice propuse spre rezolvare

AP1: SC T1 S.A. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa stocurilor de produse la cost efectiv de 
producţie și utilizează metoda inventarului permanent deţine la începutul lunii iulie 2014 un 
stoc de produse finite de 150 kg, înregistrat la costul de producţie de 9 lei/kg. Pentru realizarea 

de produse finite societatea efectuează în cursul lunii iulie 2014 următoarele cheltuieli de producţie: cu 
materii prime 3.500 lei și cu materiale pentru ambalat 800, cu personalul 2.700 lei și cu energia (facturată 
de furnizor) 500 lei (plus TVA 24%). În data de 29.07.2014 se recepţionează în depozit producţia obiţinută 
de 750 kg, evaluate la cost efectiv de producţie de 7.500 lei. În 30.07.2014 societatea vinde o treime din 
produsele finite aflate în stoc la preţul de 12 lei/kg, TVA 24%. Încasarea are loc peste șapte zile în numerar. 
Evaluarea ieșirilor din stoc se face după: a) metoda FIFO, b) metoda LIFO, c) metoda CMP.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

Rezolvați
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AP 2: .  SC T2 S.A. (plătitoare de TVA), ţine evidenţa stocurilor de produse la cost efectiv de producţie și 
utilizează metoda inventarului permanent. Pentru realizarea de produse finite, la data de 10.10.2014 firma 
eliberează în consum materii prime 11.000 lei. În data de 24.10.2014 este înregistrată factura de energie 
electrică de 2.000 lei (TVA 24%). La sfârțitul lunii sunt înregistrate salariile brute aferente personalului în 
sumă de 7.000 lei. De asemenea se recepţionează în depozit 2.000 bucăţi produse finite, evaluate la cost 
efectiv de producţie de  9 lei/bucată. Totodată la sfârșit de lună se constată produse neterminate evaluate la 
un cost efectiv total de 2.000 lei. În 08.11.2014 firma vinde 500 bucăţi de produse finite (obținute în luna 
precedentă) la preţul de vânzare de 11 lei/bucată, TVA 24%. Încasarea creanței se realizează după trei zile 
în contul bancar.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

AP 3: SC T3 S.A. (plătitoare de TVA), care utilizează metoda inventarului permanent deţine la 01.09.2014 
un stoc de produse finite de 2.500 kg, înregistrate la preţul (costul) standard de 7 lei/kg, diferenţele de preţ 
aferente stocului iniţial fiind de  minus 500 lei. În data de 12.09.2014 societatea dă în consum materii prime 
în valoare de 3.500 lei. Peste alte cinci zile sunt consumate alte materiale consumabile 1.200 lei. În data de 
26.09.2014 se recepționează la magazie 1.000 kg produse finite. Societatea primește în data de 27.09.2014 
factura (pentru consumul productiv) de energie electrică în valoare de 600 lei, TVA 24%. În 30.09.2014 
sunt înregistrate salariile brute în sumă 3.700 lei. De asemenea la sfârșitul lunii (când este calculat costul 
efectiv de producție) se înregistrează diferențele de preț aferente intrărilor de produse (în condițiile în care 
producția neterminată este evaluată la 1.200 lei). În data de 10.10.2014 societatea vinde 400 kg produse 
finite la preţul de vânzare de 10 lei/kg (plus TVA 24%), încasarea efectuându-se în aceeași zi în numerar.
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Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

AP 4: SC T4 S.R.L. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa stocurilor de produse la cost de producţie și 
utilizează metoda inventarului permanent deţine în stoc la începutul lunii noiembrie 2014 1.000 bucăţi de 
semifabricate la costul de 8 lei/bucată. În această lună sunt eliberate pentru prelucrare în alte secţii 800 
bucăţi de semifabricate. Procesul de producţie generează în luna curentă următoarele cheltuieli: cu materii 
prime 7.000 lei, cu materiale pentru ambalat 500 lei, cu energia (facturată de furnizor) 1.000 lei (plus TVA 
24%) și cu personalul 5.000 lei. La sfârșitul lunii sunt recepționate la magazia de produse 700 bucăţi de 
produse finite (evaluate la cost de producţie de 21 lei/bucată) și 20 produse reziduale (evaluate la cost de 
producție de 10 lei/bucată).  Producţia neterminată se evaluează după metoda contabilă (indirectă). În luna 
decembrie 2014 se mai consumă materii prime în valoare de 2.000 lei, materiale pentru ambalat în valoare 
de 200 lei și se înregistrează salarii de 2.700 lei, recepționându-se la magazie alte 450 bucăți de produse 
finite, evaluate la cost efectiv de 22 lei/bucată. (La sfârșitul lunii nu există producție neterminată).

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare
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 Rezumat
   În cadrul acestei secvențe am făcut o prezentare și o definire a stocurilor de produse 

de care poate să dispună o unitate economică – semifabricate, produse finite și produse 
reziduale. Tratamentul contabil al stocurilor de produse este similar cu cel al stocurilor 
provenite din cumpărări, existând anumite particularităţi în funcţie de natura stocurilor. 
Spre exemplu, echivalentul costului de achiziţie în cazul stocurilor cumpărate este costul de 
producţie în cazul bunurilor realizate în cadrul unităţii. De asemenea, dacă în cazul metodei 
inventarului intermitent, în situaţia stocurilor cumpărate, consumul nu se înregistrează 
în contabilitatea sintetică, în cazul aplicării aceleiaşi metode, în cazul stocurilor produse, 
obţinerea nu se înregistrează în contabilitatea curentă. Aşadar, practic principiul metodei 
inventarului intermitent se menţine de la o categorie de stocuri la alta, dar îmbracă o altă 
formă de manifestare.

   Un caz aparte pe care l-am analizat în cadrul acestei unităţi a fost cel al producţiei 
în curs de execuţie, care se evaluează întotdeauna la cost efectiv (de producţie) prin 
metoda directă sau contabilă (indirectă). Producţia neterminată se înregistrează doar la 
sfârşitul lunii, urmând ca la începutul lunii următoare să se storneze înregistrarea obţinerii 
producţiei neterminate. Deci, în legătură cu producţia neterminată, nu se poate aplica decât 
metoda inventarului intermitent. Menţionăm că sunt considerate producţie neterminată 
şi produsele finite nesupuse probelor şi recepţiei tehnice, lucrările şi serviciile în curs de 
execuţie, precum şi semifabricatele nedepozitabile.

   Am prezentat, totodată, şi conturile folosite pentru evidenţa stocurilor de produse 
şi am exemplificat funcţionarea lor prin câteva aplicații practice.

De reținut

Test
 Teste de autoevaluare

1. Precizați care sunt deosebirile între semifabricate, produse finite și produsele în curs de execuție.
2. Cum se determină la sfârșitul unei luni repartizarea diferențelor de preț aferente produselor finite vân-

dute, în cazul evidenței stocurilor de produse la cost standard?
3. Alegeți formula contabilă corectă pentru obținerea (recepționarea) unui stoc de produse în valoare de 

1.000 lei și a unui stoc de semifabricate de 500 lei, dacă entitatea aplică inventarul permanent și ține 
evidența stocurilor la cost efectiv:
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A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 711 1.500 711 % 1.500 % 331 1.500 331 % 1.500
345 1.000 345 1.000 345 1.000 345 1.000
341 500 341 500 341 500 341 500

4. Alegeți varianta corectă pentru înregistrarea în contabilitate a obținerii de produse finite (200 kg), ști-
ind că entitatea ține evidența acestora la cost standard (10 lei/kg) iar costul efectiv de producție stabilit 
la finalul lunii este de 2.100 lei:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

711 345 2.000 345 711 2.000 345 711 2.000 331 711 2.000

711 348 (100) 348 331 100 348 711 100 348 711 100

5. Alegeți varianta corectă pentru înregistrarea în contabilitate a vânzării de produse finite la prețul de 
4.000 lei, TVA 24% (cu încasare ulterioară), știind că produsele finite vândute au un cost de producție 
de 3.000 lei, iar entitatea ține evidența acestora la cost efectiv de producție:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume
4111 % 4.960 4111 % 4.960 4111 % 4.960 4111 % 4.960

701 4.000 711 4.000 701 4.000 701 4.000
4427 960 4427 960 4426 960 4427 960

601 345 3.000 711 345 3.000 345 711 3.000 711 345 3.000

6. Precizați formula contabilă corectă pentru repartizarea la sfârșitul lunii a diferențelor de preț aferente 
produselor finite vândute în cursul respectivei luni (100 kg), știind că entitatea utilizează un cost stan-
dard de 7 lei/kg, iar K348 este 0,04.

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

348 711 28 711 348 28 345 348 (28) 331 348 (28)
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44. Aplicații practice

II. Obiectivele secvenței
• Definirea noţiunii de stocuri şi prezentarea conţinutului acesteia din punctul de vedere al 

contabilităţii;
• Contabilizarea operaţiilor privind intrările şi ieşirile de stocuri destinate consumului

III. Cuvinte-cheie
Stocuri, materii prime, material, obiecte de inventar, inventar permanent, inventar intermitent, 
consum, LIFO, FIFO, CMP
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1. Definirea și structura stocurilor 

Potrivit reglementărilor contabile românești, stocurile reprezintă active circulante, generatoa-
re de beneficii economice viitoare care:

• sunt deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;
• sunt  în  curs  de  producţie  în  vederea  vânzării  pe  parcursul  desfăşurării activităţii; şi
• sunt sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile, ce urmează a fi folosite în procesul 
de producţie sau pentru prestarea de servicii.

 Deci, caracteristica esenţială a stocurilor este consumul acestora într-un ciclu de exploatare.

Stocurile pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere: după sursa de provenienţă, după 
apartenenţa la patrimoniu, după gradul de individualizare și modul de gestionare, etc.

În categoria stocurilor destinate consumului intern pot intra:

•	 Materiile prime – sunt bunurile care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul 
finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială sau sub o formă transformată;

•	 Materialele consumabile, sub forma: materialelor auxiliare, combustibilului, materialelor pentru amba-
lat, pieselor de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile care participă 
sau ajută la procesul de fabricaţie sau exploatare fără a se regăsi, de regulă în produsul finit. 

•	 Materiale de natura obiectelor de inventar – bunurile care nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile 
pentru a fi încadrate în categoria imobilizărilor corporale; echipamentul de protecţie şi de lucru; scule, 
dispozitive şi verificatoare (SDV-uri), aparate de măsură şi control (AMC-uri), baracamentele şi amena-
jările provizorii, etc.

2. Evaluarea stocurilor la intrare, ieșire și în bilanț
Stocurile destinate consumului intern și provenite din cumpărări pot fi evaluate la intrarea în 
patrimoniu la una din următoarele valori, numite și preţ de înregistrare:

•	 Cost de achiziţie – format din preţul de facturare al furnizorului, taxe şi ambalaje nerecuperabile, 
cheltuieli de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli incluse în factura furnizorului. Deoarece cos-
turile de achiziţie diferă de la o perioadă la alta, chiar pentru acelaşi bun, se pune problema evaluării 
ieşirilor din stoc. 

•	 Cost standard– prin care stocurile se evaluează şi înregistrează la un preţ prestabilit iar diferenţele 
de preţ până la costul de achiziţie (favorabile sau nefavorabile) se înregistrează distinct. La ieşirea 
din patrimoniu a stocurilor, acestea se evaluează la preţul prestabilit şi, totodată, se repartizează şi 
diferenţele de preţ aferente stocurilor ieşite, proporţional, folosind un coeficient de repartizare a dif-
erenţelor de preţ.

 În contextul aplicării costului de achiziție, ieșirile stocurilor fungibile se evaluează după una din 
următoarele metode:

•	 metoda primul intrat – primul ieşit (FIFO)- prin care ieşirile se evaluează la preţul de înregistrare 
al primei intrări (lot); în momentul în care primul lot s-a epuizat, ieşirile care au loc în continuare se 
evaluează la preţul de înregistrare al celui de-al doilea lot de intrare, ş.a.m.d.

•	 metoda ultimul intrat – primul ieşit (LIFO) - prin care ieşirile se evaluează la preţul de înregistrare 

Definiție

Citire

Citire
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al ultimei intrări (lot); în momentul în care ultimul lot s-a epuizat, ieşirile care au loc în continuare se 
evaluează la preţul de înregistrare al penultimului lot de intrare, ş.a.m.d.

•	 metoda costului mediu ponderat (CMP) – ieşirile se evaluează la un cost mediu ponderat cu acele 
cantități aferente fiecărei intrări.

 Evaluarea costului stocurilor care nu sunt fungibile se realizează prin identificarea specifică a 
costurilor individuale, care presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor.

În bilanț stocul se prezintă la valoarea lui contabilă, denumită și Valoare realizabilă netă. VC 
= Vi – Ajustări, unde Vi este, de regulă, costul de achiziție al stocului; Vi = Cost de achiziție 
sau Vi = Cost stand + Dif.preț.

De reținut

3. Organizarea contabilității sintetice a stocurilor
Contabilitatea sintetică a stocurilor în general precum și a stocurilor pentru consumul intern 
poate fi organizată conform următoarelor două metode: 

Citire Contabili-
tatea sintetică 
a stocurilor

Metoda inventarului 
intermitent

Metoda inventarului 
parmanent

•	 Metoda inventarului permanent este obligatorie pentru întreprinderile mari şi opţională pentru 
IMM – uri. Conform acesteia, în contabilitate, toate operaţiunile de intrare şi de ieşire de stocuri se 
oglindesc cu conturile din clasa a 3 – a, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a 
existenţei şi mişcării cantitative şi valorice a stocurilor.

•	 Metoda inventarului intermitent care poate fi aplicată la toate IMM, constând în stabilirea ieşirilor 
de stocuri din gestiune şi înregistrarea acestora în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor, la 
finele perioadei, de obicei lunar. Conform acestei metode în cursul perioadei de gestiune nu se folos-
esc pentru mişcarea stocurilor conturile din clasa a 3 – a, aceste mişcări se trec direct pe cheltuieli. 
Ieşirile de stocuri se determină ca diferenţă între valoarea stocurilor iniţiale la care se adaugă valoarea 
intrărilor din care se deduce valoarea stocurilor finale stabilite pe baza inventarierii, conform relaţiei:

E (ieșiri) = Si (stoc inițial) + I (intrări) – Sf (stoc final)

4. Contabilizarea stocurilor pentru consum
Contabilitatea stocurilor de materii prime și materiale consumabile se realizează, în cazul 
aplicării inventarului permanent cu ajutorul contului 301 „Materii prime”, respectiv 302 
„Materiale consumabile” (cont care se detaliază pe conturi sintetice de gradul II), dacă 

evaluarea intrărilor de stocuri se face la cost efectiv de achiziţie. 

 Dacă evaluarea are loc la cost standard sau preţ  de înregistrare, se folosește și contul 308 „Diferenţe 
de preţ la materiile prime şi materiale”, când se ridică și problema repartizării diferenţelor de preţ pentru 
materiile prime și materialele ieșite din gestiune și pentru cele rămase în stoc. Valoarea materiilor prime 

Citire
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și materialelor consumabile ieșite din patrimoniu, în general prin consum, se trece asupra cheltuielilor de 
exploatare, caz în care se folosește contul 601 „Cheltuieli cu materiile prime”, respectiv 602 „Cheltuieli cu 
materialele consumabile”

 Evidenţa existenţei, mișcării și folosirii materialelor de natura  obiectelor  de inventar  se conduce 
cu ajutorul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”. Acesta este un cont sintetic de activ, 
operaţional. În debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” se înregistrează valoarea 
la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate, sau provenite din alte 
surse. Cheltuielile cu obiectele de inventar date în consum se înregistrează în contul 603 „Cheltuieli privind 
materialele de natura obiectelor de inventar”.

După natura lor, o serie de obiecte de inventar (SDV-uri, AMC-uri, echipamente de protecție) 
se aseamănă cu activele imobilizate corporale, participând, de regulă, la mai multe cicluri 
de producție. Deoarece însă valoarea lor este sub plafonul de 2.500 lei (prevăzut pentru 
încadrarea la imobilizări corporale), ele vor fi încadrate la stocuri și drept urmare nu vor mai 
fi amortizate ci trecute pe cheltuieli (contul 603) cu ocazia dării lor în folosință.

5. Aplicații practice

5.1 Aplicații practice rezolvate
AP 1: SC Pandora S.R.L. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie 
prezintă la începutul lunii octombrie 2011 un stoc iniţial de materii prime de 200 kg (2,5 lei/
kg). În data de 10.10.2011 societatea cumpără 500 kg materii prime, la preţul de 2 lei/kg, plus 

TVA 24% (cf. Factura). Transportul aferent materiilor prime este facturat de o firmă specializată la preţul 
de 100 lei, TVA 24% (cf. Factura). Cele două facturi sunt achitate peste cinci zile prin virament bancar 
(cf. OP/Extras cont). În data de 20.10.2011 se consumă în producţie 400 kg materii prime (cf. Bon de 
consum). Peste trei zile societatea mai achiziționează 300 kg materii prime la preţul de 2,4 lei/kg, plus TVA 
24% (cf. Factura), achitarea efectuându-se în aceeași zi în numerar (cf. Chitanță). Contabilitatea sintetică 
a fluxurilor de stocuri se organizează  după metoda inventarului permanent. Evaluarea ieșirilor din stoc se 
face după: a) metoda FIFO, b) metoda LIFO, c) meto da costului mediu ponderat.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 10.10.2011 Factură Achiziție materii prime % 401 1.240
301 1.000

4426 240
2 10.10.2011 Factură Transport materii prime % 401 124

Cost achiziție=1.100/500=2,2 lei/kg 301 100
4426 24

3 15.10.2011 OP/Ex.ct. Achitare furnizor materii prime 401 5121 1.240
4 15.10.2011 OP/Ex.ct. Achitare transport materii prime 401 5121 124
5a 20.10.2011 Bon cons. Consum materii prime (FIFO) 601 301 940
5b 20.10.2011 Bon cons. Consum materii prime (LIFO) 601 301 880
5c 20.10.2011 Bon cons. Consum materii prime (CMP=2,29lei) 601 301 916
6 23.10.2011 Factură Achiziție materii prime % 401 892,8

Ştiaţi că?

Aplicații 
rezolvate



101

301 720
4426 172,8

7 23.10.2011 Chitanță Achitare materii prime 401 5311 892,8

AP2: Același enunț ca și la aplicația practică 2.1, cu deosebirea că societatea are organizată contabilitatea 
sintetică a stocurilor după metoda inventarului intermitent, efectuând astfel în mod obligatoriu inventarierea 
stocurilor la sfârșitul lunii. Cu ocazia acestei inventarieri se constată un stoc final de 600 kg materii prime.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 01.10.2011 Bon cons. Descărcare din gest. stoc inițial 601 301 500
2 10.10.2011 Factură Achiziție materii prime % 401 1.240

601 1.000
4426 240

3 10.10.2011 Factură Transport materii prime % 401 124
Cost achiziție=1.100/500=2,2 lei/kg 601 100

4426 24
4 15.10.2011 OP/Ex.ct. Achitare furnizor materii prime 401 5121 1.240
5 15.10.2011 OP/Ex.ct. Achitare transport materii prime 401 5121 124
6 23.10.2011 Factură Achiziție materii prime % 401 892,8

601 720
4426 172,8

7 23.10.2011 Chitanță Achitare materii prime 401 5311 892,8
8a 31.10.2011 NC Stabilire stoc final (FIFO) 301 601 1.380

SAU 601 301 1.380
8b 31.10.2011 NC Stabilire stoc final (LIFO) 301 601 1380

SAU 601 301 1.380
8c 31.10.2011 NC Stabilire stoc final (CMP=2,32 lei/kg) 301 601 1392

SAU 601 301 1.392

AP 3: SC MediaCom S.R.L. (plătitoare de TVA) care ţine evidenţa stocurilor la cost standard și utilizează 
metoda inventarului permanent prezintă la 01.11.2011 un stoc iniţial de combustibili de 400 litri, evaluat 
la costul standard de 4 lei/litru precum și diferenţe de preţ aferente stocului iniţial de 120 lei. În data de 
12.11.2011 societatea cumpără cu plata ulterioară 500 litri cu preţul de facturare de 3,4 lei/litru și TVA 24%. 
Cheltuielile de transport sunt de 100 lei și TVA 24% și sunt achitate în numerar. Societatea consumă în data 
de 19.11.2011 700 litri de combustibili. La sfârșitul lunii se constată un minus la combustibili de 20 litri, 
neimputabili. (Pentru minusul neimputabil se înregistrează TVA colectată, având drept scop compensarea 
TVA deductibilă aferentă achiziției combustibilului constatat lipsă la inventar.) De asemenea, la sfârșitul 
lunii se efectuează repartizarea diferențelor de preț aferente ieșirilor din stoc.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 12.11.2011 Factură Achiziție combustibili % 401 2.108
3022 2.000
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308 300
4426 408

2 12.11.2011 Factură Transport combustibili % 401 124
308 100

4426 24
3 12.11.2011 Chitanță Achitare transport combustibili 401 5311 124
4 19.11.2011 Bon cons. Consum combustibili 6022 3022 2.800
5 30.11.2011 NC/PV inv. Lipsă la inventar combustibili 6022 3022 80
6 NC TVA colectată aferentă lipsei neimp. 635 4427 19,20

7 30.11.2011 NC
Repartizare dif. de preț afer. ieșirilor

K308 = -80/3600= -0,022 RC308=K308 
*RC3022

6022 308 63,36

AP 4: SC NovaConf S.A. (plătitoare de TVA și nu are certificat de amânare a plăţii TVA în vamă) care ţine 
evidenţa obiectelor de inventar la cost de achiziţie și utilizează metoda inventarului permanent importă din 
China în data de 10.10.2011 echipament de lucru pentru personalul productiv la preţul de facturare de 1.000 
USD. (curs valutar 3,3 lei/USD). Societatea înregistrează și plătește în vamă taxe vamale de 10%, comision 
vamal de 0,5% și TVA 24%. Plata furnizorului extern se face în data de 24.10.2011 la cursul de 3,4 lei/USD. 
Echipamentul se distribuie salariaţilor, care suportă 50% din costul de achiziţie, acesta reţinându-se din 
salarii în două rate lunare.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

1 10.10.2011 Factura Import echipament de lucru 303 401 3,300
2 10.10.2011 DVI, OP/ Ex.ct Achitare taxe și comis. vamale și TVA % 5121 1.221,66

303 346,50
4426 875,16

3 24.10.2011 OP/Ex.ct. Achitare furnizor % 5124 3.400
401 3.300
665 100

4 25.10.2011 NC Distribuire echipamente salariaților % 303 3.646,50
603 1.823,25

4282 1.823,25
5 25.10.2011 NC Obiecte de inventar date in folosinta 8035 3646,5
6 25.10.2011 NC TVA afer. valorii sup. de sal. 4282 4427 437,58
7 31.10.2011 NC Reținere din sal. rată 1 din val. echip. 421 4282 1.130,42
8 30.11.2011 NC Reținere din sal. rată 2 din val. echip. 421 4282 1.130,41

5.2 Aplicații practice propuse spre rezolvare
AP1: SC T1 S.A. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie prezintă la 01.09.2011 
un stoc iniţial de materii prime de 400 kg (3,5 lei/kg). În data de 12.09.200N societatea cumpără 400 kg 
materii prime, la preţul de 4 lei/kg, plus TVA 24% (cf. Factura). Transportul aferent materiilor prime este 
facturat de o firmă specializată la preţul de 100 lei, TVA 24% (cf. Factura). În data de 21.09.2011 se consumă 
în producţie 300 kg materii prime (cf. Bon de consum). Peste cinci zile societatea mai achiziționează 500 
kg materii prime la preţul de 3,4 lei/kg, plus TVA 24% (cf. Factura). Contabilitatea sintetică a fluxurilor de 
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stocuri se organizează  după metoda inventarului permanent. Evaluarea ieșirilor din stoc se face după: a) 
metoda FIFO, b) metoda LIFO, c) metoda costului mediu ponderat.

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

AP 2: SC T3 S.A. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie, cu ajutorul inventarului 
intermitent deţine la 01.11.2011 un stoc iniţial de 400 kg materii prime, evaluat la costul de achiziţie 0,9 
lei/kg (care se include la început de lună în cheltuieli). În data de 10.11.2011 societatea cumpără cu plata 
ulterioară 600 kg, la preţul de facturare de 1 leu/kg, TVA 24%. Cheltuielile de transport în valoare de 60 lei, 
plus TVA 24% se achită în numerar în aceeași zi. După  alte 10 zile societatea mai achiziționează 300 kg, la 
prețul de 1,1 lei/kg, TVA 24%. La inventarierea de la sfârșitul lunii se constată un stoc de materii prime de 
200 kg (evaluat la costul de achiziţie al ultimei intrări).

Registru Jurnal

Op Data Document Explicaţia
Conturi

Sume
Debitoare Creditoare

AP 3: SC T4 S.A. (plătitoare de TVA) care ţine evidenţa stocurilor la cost standard și utilizează metoda 
inventarului permanent prezintă la 01.12.2011 un stoc iniţial de materii prime de 300 kg, evaluat la costul 
standard de 5 lei/kg precum și diferenţe de preţ aferente stocului iniţial de 150 lei. În data de 15.12.2011 
societatea cumpără cu plata ulterioară 400 kg cu preţul de facturare de 4,4 lei/kg și TVA 24%. Cheltuielile 
de transport sunt de 200 lei și TVA 24% și sunt achitate după două zile prin virament bancar. Societatea 
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consumă în data de 22.12.2011 500 kg de materii prime. La sfârșitul lunii, cu ocazia inventarierii se constată 
un minus la materii prime de 30 kg, care se impută gestionarului la valoarea de 180 lei, plus TVA 24%. Suma 
imputată se încasază în aceeași zi de la gestionar în numerar. De asemenea, la sfârșitul lunii se efectuează 
repartizarea diferențelor de preț aferente ieșirilor din stoc.

Registru Jurnal

Op Data
Do-

cu-ment
Explicaţia

Conturi
Sume

Debitoare Creditoare

AP 4: SC T5 S.R.L. (plătitoare de TVA și nu are certificat de amânare a plăţii TVA în vamă) care ţine 
evidenţa obiectelor de inventar la cost de achiziţie și utilizează metoda inventarului permanent importă din 
Turcia la 10.11.2011 10 AMC-uri la preţul de facturare de 200 USD/ bucată. (curs valutar 3,3 lei/USD). 
Societatea înregistrează și plătește în vamă taxe vamale de 10%, comision vamal de 0,5% și TVA 24%. Plata 
furnizorului extern se face în data de 24.10.2011 la cursul de 3,4 lei/USD. În aceeași lună sunt puse în 
funcţiune 3 AMC-uri. La 28.10.200N sunt transferate la mărfuri 5 aparate și vândute la preţul de 1.000 lei/
bucata plus TVA 24%, decontarea efectuându-se în numerar.

Registru Jurnal

Op Data
Do-

cu-ment
Explicaţia

Conturi
Sume

Debitoare Creditoare
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Rezumat
  În cadrul acestei secvențe am prezentat categoriile de stocuri care pot fi destinate 
consumului intern – materii prime, materiale consumabile și obiecte de inventar. În legătură 
cu acestea am abordat valorile (preţurile) la care pot fi înregistrate stocurile respective în 
contabilitatea curentă în momentul intrării în patrimoniu și implicaţiile acestora asupra 
modalităţilor de evaluare a ieșirilor din stoc. Astfel, dacă evaluarea stocurilor se face la cost 
de achiziţie, ieşirile se evaluează prin metoda FIFO, LIFO sau la un cost mediu. În cazul în 
care intrările de stocuri se evaluează la cost standard, diferenţele de preţ până la costul efectiv 
(favorabile sau nefavorabile, după caz) se înregistrează distinct iar cu ocazia ieşirilor aceste 
diferenţe se repartizează şi se trec asupra cheltuielilor proporţional cu valoarea stocurilor 
ieşite, evaluate la cost standard. 

  Am prezentat, de asemenea, metodele de organizare a contabilităţii sintetice a 
stocurilor, respectiv metoda inventarului permanent şi metoda inventarului intermitent. 

  Am încheiat cu specificarea conturilor folosite în contabilitatea stocurilor provenite 
din cumpărări şi influenţa metodelor de evidenţă a stocurilor asupra conturilor folosite, 
după care am rezolvat câteva studii de caz.

De reținut

Test

 Teste de autoevaluare
1. Stabiliţi interdependenţele posibile între metodele de organizare a contabilităţii sintetice a stocurilor şi 

preţurile de înregistrare la care se ţine evidenţa stocurilor.

2. Dacă se aplică metoda inventarului intermitent la ce preţ se evaluează la sfârşitul lunii stocurile inven-
tariate cunoscându-se că pe parcursul lunii respective intrările de stocuri au avut loc la preţuri diferite?

3. Alegeți formula contabilă corectă pentru achiziția unui stoc de materii prime în valoare de 3.000 lei 
(știind că atât furnizorul cât și cumpărătorul sun plătitoare de TVA), dacă entitatea aplică inventarul 
permanent și ține evidența stocurilor la cost efectiv:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 4111 3.720 401 % 3.720 % 401 3.720 % 401 3.000
301 3.000 301 3.000 301 3.000 301 2.280

4426 720 4427 720 4426 720 4426 720
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4. Precizați formula contabilă corectă pentru achiziția unui stoc de materii prime în valoare de 3.000 lei 
(știind că atât furnizorul cât și cumpărătorul sun plătitoare de TVA), dacă entitatea aplică inventarul 
intermitent și ține evidența stocurilor la cost efectiv:

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 401 3.720 401 % 3.720 % 401 3.720 % 401 3.000
601 3.000 601 3.000 301 3.000 601 2.280

4426 720 4427 720 4426 720 4426 720

5. Alegeți formula contabilă corectă pentru achiziția unui stoc de 100 kg materii prime în valoare, la 
prețul unitar de de 32 lei/kg (știind că atât furnizorul cât și cumpărătorul sun plătitoare de TVA), dacă 
entitatea aplică inventarul permanent și ține evidența stocurilor la cost standard (30 lei/kg):

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 4111 3.968 401 % 3.968 % 401 3.968 % 401 3.720
301 3.200 301 3.000 301 3.000 301 3200

4426 768 308 200 308 200 308 (200)
4427 768 4426 768 4426 720

6. Precizați formula contabilă corectă consumul a 400 kg materiale auxiliare, știind că stocul inițial este de 
300 kg (4 lei/kg) iar în cursul lunii a mai avut loc o intrare de 200 kg (5 lei/kg). Entitatea aplică metoda 
FIFO.

A B C D
Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume Debit Credit Sume

% 301 2.108
601 1700 601 301 1.700 301 601 1.700 601 301 1.800

4426 408
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