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Inventarierea patrimoniului 
 

Bartis Marinela 

Liceul Tehnologic „I.G. Andron”, Negreşti Oaş 
 

 

Inventarierea generală reprezintă lucrarea preliminară prin care se stabileşte situaţia reală a 

patrimoniului. Nu se poate concepe un bilanţ, adică nu se pot determina patrimoniul, situaţia 

financiară şi rezultatele unei întreprinderi la un anumit moment şi pe o anumită perioadă de timp, 

fără să se alcătuiască în prealabil inventarul. Numai printr-un bilanţ alcătuit pe baze reale, 

întreprinzătorul se poate orienta şi menţine într-o economie însoţită de variaţia preţurilor şi 

puterii de cumpărare a banului. 

Cu toate precauţiile ce şi le impune, respectând anumite principii, reguli şi folosind o 

tehnică adecvată de culegere, prelucrare, sintetizare şi transmitere a informaţiei, datorită 

complexităţii activităţilor economice, a influenţei unor factori interni şi externi perturbanţi, 

adesea imprevizibili, a organizării necorespunzătoere a evidenţei şi a altor cauze, între datele 

contabilităţii şi existenţa reală, pe teren, a unor elemente patrimoniale, pot apărea diferenţe de 

natură cantitativă, calitativă şi valorică, cu urmări nedorite în luarea deciziilor şi în respectarea 

unor prevederi legale.   

Pe lângă aducerea scriptelor la nivelul realităţii, prin inventariere se mai verifică dacă 

sistemul de evidenţă a funcţionat în mod corespunzător, precum şi calităţile profesionale şi 

morale ale persoanelor cărora li s-a încredinţat gestionarea patrimoniului. Prin inventariere se 

mai determină gradul de utilitate (uzura fizică şi morală a unor bunuri), stadiile de fabricaţie 

(produse finite, semifabricate, în curs de execuţie), cheltuielile făcute în avans, veniturile 

obţinute în avans, gradul de solvabiltate a unor titulari de creanţe, realizarea obligaţiilor faţă de 

persoane fizice sau juridice. 

Prin inventariere se determină, în principal, diferenţele dintre soldurile scriptice şi cele 

reale, apoi cauzele care le-au generat şi persoanele implicate în producerea lor. 

Diferenţele pot fi de natură cantitativă şi calitativă. 

Diferenţele cantitative în minus constituie lipsuri în gestiune, adică soldurile scriptice sunt 

mai mari decât în realitate. Aceste lipsuri pot fi justificate, nejustificate sau în curs de justificare. 
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Diferenţele cantitative în plus constituie plusuri în gestiune, adică soldurile contabile sunt 

mai mici decât cele reale. 

Atât minusurile cât şi plusurile pot avea cauze multiple. Dacă este vorba de bunuri 

materiale, ambele situaţii se pot găsi în procesul de aprovizionare, manipulare, depozitare, cât şi 

în procesul utilizării acestora. 

Lipsurile pot fi determinate şi de proprietăţile fizico-chimice, pot fi provocate de uscare, 

oxidare, evaporare etc., de factori naturali cu caracter distructiv (calamităţi naturale), de forţă 

majoră sau fortuită (furturi prin efracţie, clienţi incerţi etc.). 

Pierderile de bunuri mai pot fi cauzate şi de o proastă organizare a acestora (rebuturi, 

consumuri exagerate), confuzii în manipulare în ceea ce priveşte calităţile şi preţurile 

sortimentelor, comenzi în curs anulate datorită renunţării făcute de clienţi, sau unele proiecte de 

cercetare-dezvoltare abandonate, cheltuieli făcute în avans, venituri făcute în avans, existenţa 

unor bunuri fără mişcare sau cu mişcare lentă, existenţa unor bunuri declasate. 

Unităţile patrimoniale care folosesc, pentru evidenţa stocurilor, metoda inventarului 

intermitent sau metoda global-valorică procedează la inventarierea petrimoniului pentru a fi în 

posesia unor informaţii cu privire la evidenţa stocurilor, consumurilor şi vânzărilor. În funcţie de 

corectitudinea în care s-a efectuat  inventarierea şi de evaluarea stocurilor determinate prin 

inventariere se stabilesc apoi cheltuielile pe care le provoacă ieşirile de stocuri.  

Inventarierea, împreună cu balanţa de verificare, constituie procedee ale metodei 

contabilităţii care permit încheierea ciclului contabil. 

Cu ajutorul inventarierii şi a balanţei de verificare în care rezultatele inventarierii se 

regăsesc în conturile contabile, se deschid conturile la începutul exerciţiului şi tot pe baza lor se 

întocmeşte bilanţul contabil anual. 

Bibliografie 

1. O. Călin, M. Ristea – Bazele contabilităţii, Editura Naţional, 2007.  

2. M. Epuran, V. Băbăiţă – Bazele contabilităţii, Editura Mirton, Timişoara, 2002. 

3. N. Feleagă, I. Ionaşcu – Tratat de contabilitate financiară, vol. II, Editura Economică, 

Bucureşti, 2007. 

4. D. Mateş, I. Pereş, C. Pereş – Bazele contabilităţii, Editura IVAN KRASKO, 2006. 

5. V. Munteanu – Teoria şi bazele contabilităţii, Editura LUMINA LEX, Bucureşti, 2008. 
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Gestiunea stocurilor 

 
Buzgar Carmen 

Liceul Tehnologic Silvic Campeni 

 

Comerţul ca o componentă principală  a sectorului terţiar al economiei, se poate defini ca 

ansamblul de activităţi prin care se stabilesc legături permanente între producători şi 

consumatori. În esenţă el se defineşte ca o activitate continuă de cumpărare a mărfurilor şi 

revânzare a lor, în scopul obţinerii unui profit. 

În ceea ce priveşte comerţul cu amănuntul, vânzările de mărfuri au evoluat în corelaţie 

directă cu puterea de cumpărare a populaţiei, în condiţiile în care oferta pe piaţa bunurilor de 

consum s-a majorat atât pe seama importurilor cât şi a producţiei interne de bunuri durabile. 

Diminuarea treptată a raportului supraunitar dintre creşterea veniturilor băneşti şi rata inflaţiei 

mai accentuată a făcut ca vânzările de mărfuri să crească tot mai puţin în ultimii ani, în termeni 

reali. 

Comerţul cu mărfuri în toate formele lui, prezentate în lucrarea aceasta arată că mărfurile 

sunt formate din bunuri achiziţionate în vederea revânzării în aceeasă stare. Problema care se 

pune în unele cazuri este delimitarea noţiunii de marfă. 

Problema stabilirii execte a noţiunii de marfă este foarte importantă pentru comerţ şi mai 

ales pentru comerţul prin magazine proprii acolo unde trebuie să se facă delimitarea exactă între 

marfă şi produs finit. 

În ceea ce priveşte unităţile producătoare, nu vând în cele mai multe cazuri mărfuri prin 

magazinele lor, ci produse finite pe care le obţin, cu scopul de a obţine un profit suplimentar 

pentru a testa cerinţele pieţei şi pentru a atrage mai mulţi cumpărători prin preţurile mai reduse în 

comparaţie cu cele ale mărfurilor identice, dar care nu au străbătut circuitul producător-comerţul 

engros-comerţul endetail-utilizatori finali. 

În concluzie, considerăm că desfacerea produselor finite prin magazine proprii sau direct 

din depozitele de produse finite trebuie să urmeze aceeaşi filieră de înregistrare contabilă pe care 

Normele Metodologice ale Ministerului Finanţelor de utilizare a conturilor contabile, le prevăd 

pentru obţinerea şi vânzarea produselor finite. 
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La societăţile comerciale care desfăşoară vânzări de produse cu plata în rate, fie prin 

sistemul en-gros, fie en-detail, contabilitatea circulaţiei mărfurilor cuprinde trei variante care îi 

permit oricărei societăţi care desfăşoară astfel de activităţi să-şi aleagă metoda dorită. 

Circulaţia mărfurilor prin comerţul prin consignaţie a căpătat o amploare deosebită după 

1990 şi până în prezent. Comerţul prin consignaţie oferă unele avantaje comercianţilor datorită 

faptului că ei au nevoie de mai puţine lichidităţi deoarece ei nu cumpără mărfurile pe care le 

vând ci intermediază vânzarea lor, între proprietar şi cumpărător. 

Comerţul de consignaţie ca formă a comerţului cu amănuntul asigură desfacerea unor 

mărfuri aparţinând unor persoane fizice sau juridice. Ca urmare se diversifică paleta sortimentală 

a mărfurilor oferite consumatorilor. 

Comerţul en-gros atât de important în cadrul economiei de piaţă asigură o verigă foarte 

importantă în cadrul activităţii de circulaţie a mărfurilor. Reducerea lanţului de verigi, duce la 

reduceri de preţ la cumpărătorii finali. 

 Contabilitatea analitică şi sintetică este foarte bine organizată în cadrul formelor de 

comerţ en-gros, oferind informaţii utile factorilor de decizie şi conducere. 

În cadrul acestei lucrări am urmărit modul de organizare şi conducere a contabilităţii 

privind circulaţia mărfurilor în domeniul comerţului cu amănuntul într-o societate care are acest 

profil ca obiect principal de activitate.  

Analizând modul de organizare şi conducere a contabilităţii privind circulaţia mărfurilor 

şi reflectarea acestuia în contabilitate se pot trage mai multe concluzii: 

-o evidenţă bine organizată în oricare dintre tipurile de comerţ şi faze ale circulaţiei mărfurilor 

trebuie să furnizeze informaţiile necesare luării unor decizii cât mai documentate; 

-actuala metodologie privind evidenţa circulaţiei mărfurilor şi actualul sistem contabil satisfac 

necesităţile menţionate mai sus, dar problema este a documentelor justificative prea complexe şi 

numeroase care îngreunează procesul de prelucrare a datelor primare şi mai ales de culegere a 

lor. 

Simplificarea sau scurtarea verigilor prin care trec aceste documente ar duce la o mai 

bună eficienţă şi randament în cadrul compartimentelor financiar-contabile ale diferitelor firme 

de comerţ. 
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Toate aceste lucruri se pot realiza numai prin buna organizare a contabilităţii în cadrul 

societăţilor comerciale, utilizarea metodologiei de aplicare a contabilităţii, aceasta fiind baza 

necesară realizării scopurilor propuse de firmă. 

Din analiza modului de conducere a contabilităţii privind circilaţia mărfurilor se desprind 

concluzii despre organizarea şi conducerea activităţii. În primul rând circulaţia documentelor 

contabile între punctele de lucru şi compartimentul contabilitate se făcea uneori prea încet şi de 

aceea s-a găsit soluţia informatizării contabilităţii şi gestiunii în punctele de lucru, ceea ce a dus 

la creşterea vitezei de circulaţie a documentelor precum şi a corectitudinii prelucrării lor, a 

obţinerii unor informaţii foarte rapide şi precise, acest lucru având efect major asupra luării unor 

decizii importante. 

Personalul utilizat în cadrul firmei, dar mai ales în cadrul compartimentului contabilitate 

nu avea sarcini clare şi de aceea eficienţa era scăzută. După implementarea programelor 

informatice, aceste dezavantaje s-au remediat în mare parte, fiecare ştiind precis ce are de făcut, 

activitatea fiecăruia putând fi mult mai uşor de verificat, eficienţa fiind mult ridicată. De 

asemenea s-a redus timpul de lucru şi numărul de personal, ceea ce a dus la scăderea 

cheltuielilor. 

 Analizând situaţia actuală a firmei se pot face propuneri de îmbunătăţire a activităţii prin 

perfecţionarea în continuare a  organizarii, prin acordarea unei importanţe sporite activităţii de 

analiză economico-financiară şi bugetare a activităţii. Având în vedere că prelucrarea datelor se 

face foarte rapid cu ajutorul programelor informatice, iar complexitatea informaţiilor ce se pot 

obţine este foarte mare şi indicatorii economico financiari se pot stabili rapid atât la nivel de 

firmă cât şi la nivelul fiecărui punct de lucru, se poate trage concluzia că există premisele 

desfăşurării unei activităţi eficiente şi elaborate astfel încât informaţiile contabile să fie într-

adevăr un instrument în conducerea activităţii.  

 Consider că prin aceste măsuri poate să crească rolul informativ al contabilităţii, prin 

furnizarea unor informaţii, reale, corecte, privind acest sector important al activităţii de comerţ. 
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Contabilitatea arta stapanirii afacerilor 
 

Buzagau Rodica Claudia 

Liceul Tehnologic “George Barițiu” Livada 
 

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea, 

evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum 

și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice", în care scop "trebuie să 

asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor 

cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru 

cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii 

financiari și comerciali. 

Daca ar fi sa definim contabilitatea am putea spune despre aceasta ca este o stiinta si o arta care 

are ca scop masurarea, evaluarea, cunoasterea si gestionarea activelor si pasivelor din cadrul unei 

companii. Astfel este foarte important sa ai o contabilitate exacta a companiei tale pentru a 

mentine o dezvoltare constanta. Orice activitate economica trebuie inregistrata cronologic si 

sistematic pentru a putea fi ulterior prelucrata, publicata si pastrata. 

De cele mai multe ori companiile au propriul departament de contabilitate care ii ajuta sa 

mentina o afacere profitabila, sa controleze in mod permanent fluxul de numerar, sa realizeze 

sitatii contabile zilnice si sa ofere rapoarte lunare cu privire la evolutia companiei pe parcursul 

unui exercitiu financiar. Chiar si asa in ultima perioada sa observat cum din ce in ce mai multe 

companii, care nu au un departament de contabilitate, ajung sa apele la serviciile specializate 

oferite de firme de contabilitate. Aceste companii se vor ocupa de toate aspectele legale din 

domeniu contabil pentru a se asigura ca toate activitatile vor fi corecte si isi vor instiinta clientii 

cu privire la eventualele modificari din domeniu.Filrmele de contabilitate ofera servicii 

specializate si un profesionalism aparte pentru a va gestiona afacerea intr-un mod eficient si 

adecvat.In cazul in care esti in cautarea unei firme de contabilitate sau esti in cautarea 

unui expert fiscal..E important sa alegi o firma de contabilitate cu renume si cu clienti importanti 

si cu o gama larga de servicii ce pot include de la servicii de contabilitate financiara, de gestiune 

si asistenta in inventariere, servicii de salarizarea personalului, pana la servicii de expertiza 

financiar contabila.  

http://www.contaexpertsv.ro/
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Contabilitatea s-a născut odată cu economia de subsistență a comunei primitive, desenele din 

peșterile rupestre nefiind altceva decât forme incipiente ale „socotelilor”: câte animale au fost, 

vânate și mâncate, câte piei s-au jupuit și câte haine au rezultat, etc. 

Împreună cu economia în dezvoltare s-a perfecționat și „arta ținerii socotelilor”, punctul de 

cotitură reprezentându-l modelul matematic elaborat de Luca Pacioli di Borgo acum mai bine de 

500 de ani, după care contabilitatea a devenit de neînlocuit, fără alternative, deopotrivă o știință 

și o artă în urmărirea existenței și mișcării capitalurilor și utilităților, al stabilirii rezultatelor 

activității și plasării lor, și totul de maniera ca afacerile să beneficieze permanent de suportul 

bănesc necesar.  

Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice, științifice și practice sunt fără sfârșit atât în 

ceea ce privește cuprinderea fenomenelor economice cât și al modului în care ele sunt 

sistematizate, prelucrate și prezentate, astfel că despre ea niciodată nu poți să pretinzi că știi 

totul. 

Companiile, întreprinderile, instituțiile, societățile de orice fel și mărime, persoanele juridice din 

întreaga lume întocmesc „conturi” și situații financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de 

informații, proprietarilor, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie 

unică - iar aceasta este contabilitatea. 

Bibliografie 

1. JIANU I. Evaluarea ,prezentarea şi analiza 

performanţei întreprinderii, Editura 

CECCCAR , Bucureşti,2007 

 

2. LUNGU C.I.  Teorie şi practici contabile privind 

întocmirea şi prezentarea  situaţiilor 

financiare,Editura CECCCAR , 

Bucureşti,2007 

 

3. MUNTEANU V.                                             Contabilitatea financiară a întreprinderilor,   

                                                                                   Editura SYLVI, vol.I, Bucureşti, 2001. 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Luca_Pacioli_di_Borgo&action=edit&redlink=1
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Contabilitatea între artă şi joc social 
Pribilean Mariana 

Liceul tehnologic „George Baritiu” Livada 

 

 Contabilitatea s-a născut odată cu economia de subsistență a comunei primitive, desenele 

din peșterile rupestre nefiind altceva decât forme incipiente ale „socotelilor”: câte animale au 

fost, vânate și mâncate, câte piei s-au jupuit și câte haine au rezultat, etc. 

 Împreună cu economia în dezvoltare s-a perfecționat și „arta ținerii socotelilor”, punctul 

de cotitură reprezentându-l modelul matematic elaborat de Luca Pacioli di Borgo acum mai bine 

de 500 de ani, după care contabilitatea a devenit de neînlocuit, fără alternative, deopotrivă o 

știință și o artă în urmărirea existenței și mișcării capitalurilor și utilităților, al stabilirii 

rezultatelor activității și plasării lor, și totul de maniera ca afacerile să beneficieze permanent de 

suportul bănesc necesar. 

 Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice, științifice și practice sunt fără sfârșit 

atât în ceea ce privește cuprinderea fenomenelor economice cât și al modului în care ele sunt 

sistematizate, prelucrate și prezentate, astfel că despre ea niciodată nu poți să pretinzi că știi 

totul. 

 Artă înseamnă şi „îndeletnicire care cere multă îndemânare şi anumite cunoştinţe“. 

 Reprezentarea realităţii economice de către contabili este rezultatul măiestriei 

profesionale, depinde de „arta“ profesionistului contabil de a „realiza reprezentarea realităţii 

economice prin intermediul contabilităţii“. 

 Contabilitatea este arta reprezentării abstracte a unei realităţi economice concrete. 

 Definirea contabilităţii ca artă a avut loc în contextul apariţiei contabilităţii în partidă 

dublă, în evul mediu. În această perioadă procesul de propagare a cunoştinţelor contabile a fost 

destul de lent, deoarece contabilii s-au organizat în asociaţii profesionale, care aveau 

regulamente restrictive de admitere. Păstrarea secretului asupra artei de a ţine registrele, a 

contabilităţii în partidă dublă a dus la creşterea prestigiului contabililor dar şi la încetinirea 

propagării ştiinţei. 

 Punctul de convergenţă între artă, privită în sens larg, şi contabilitate constă în faptul că 

ambele sunt creaţii ale spiritului uman şi constituie reprezentări abstracte ale realităţilor concrete. 

Contabilitatea, aşa cum am arătat nu are un mesaj estetic, existenţa contabilităţii este determinată 

de utilitatea sa în cunoaşterea realităţii înconjurătoare. 

 Prin „tehnică“ se înţelege un ansamblu de procedee care aparţin unei meserii sau unei arte 

şi care sunt utilizate pentru obţinerea unui rezultat determinat. Din acest punct de vedere 

contabilitatea este o tehnică. Prin tehnică se înţelege şi aplicarea cunoştinţelor teoretice. În acest 

sens, tehnica este o parte a ştiinţei. 

 Ca tehnică de gestiune contabilitatea poate fi considerată partea aplicativă a teoriei 

contabile. 

 Dacă limităm contabilitatea numai la culegerea, prelucrarea, transmiterea, utilizarea şi 

stocarea informaţiei atunci contabilitatea este o tehnică cu ajutorul căreia se măsoară, se exprimă 

în etalon bănesc realitatea economică. Mulţi autori consideră că aceasta este o tehnică de 

observare, înregistrare şi de control a fluxurilor financiare interne şi externe ale întreprinderii. 

 Contabilitatea este privita si ca ştiinţă socială, statutul ştiinţific al contabilităţii este legat 

de existenţa uneia sau mai multor teorii în contabilitate. Acestea sunt acele realizări ştiinţifice 
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care sunt recunoscute de către o comunitate ştiinţifică şi care asigură un limbaj comun de 

comunicare şi o relativă unanimitate asupra judecăţilor lor profesionale. 

 În prezent contabilitatea este o ştiinţă matură, cu teorii multiple, iar în domeniul ei 

distingem trei direcţii de cercetare: 

1. Cercetarea fundamentală se ocupă de contabilitate ca fenomen istoric, social şi organizaţional. 

Rezultatele acestei cercetări contribuie la definirea conceptelor, a metodelor şi funcţiilor 

contabilităţii. Cercetarea fundamentală nu urmăreşte să răspundă nemijlocit unor nevoi practice. 

Ea contribuie indirect la perfecţionarea practicii contabile. 

2. Cercetarea contabilă aplicativă urmăreşte perfecţionarea procedeelor şi instrumentelor cu care 

operează contabilitatea practică. 

3. Cercetarea contabilă normativă face studii şi analize pe baza cărora organismele de 

normalizare emit norme şi reglementări contabile. Cercetarea contabilă normativă asigură 

legătura dintre cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă, între teoria şi practica contabilă, 

deoarece elaborarea unor norme contabile trebuie să ţină seama şi de restricţiile social-politice şi 

instituţionale dintr-o anumită ţară. 

 Contabilitatea poate fi privita şi ca limbaj de comunicare: limbajul contabil se 

caracterizează prin trei dimensiuni: aspectul sintactic, aspectul semantic şi aspectul pragmatic. 

 Sintaxa contabilă constă în ansamblul de reguli şi proceduri ce trebuiesc respectate pentru 

înregistrarea, calculul şi analiza operaţiilor economice dintr-o întreprindere. Sintaxa contabilă se 

bazează pe un sistem de simboluri care formează un vocabular contabil specializat, cum ar fi: 

contul, bilanţul, debitul, creditul, activul, pasivul, venituri, cheltuieli, rezultate etc. 

 Semantica limbajului contabil tratează semnificaţia semnelor transmise de contabilitate şi 

se referă la corespondenţa dintre obiectul descris (averea întreprinderii) şi sistemul sau modelul 

contabil. 

 Aspectul pragmatic sau practica limbajului contabil se referă la dialogul realizat prin 

intermediul informaţiilor contabile dintre diferiţii utilizatori ai „produselor“ contabilităţii. 

 Dacă pornim de la o abordare sistemică, contabilitatea poate fi definită ca un sistem de 

informare ce are ca obiect culegerea, prelucrarea, stocarea şi comunicarea informaţiilor cu privire 

la patrimoniul întreprinderilor, în vederea luării deciziilor. 

 Pentru realizarea proceselor de cunoaştere şi de gestiune a patrimoniului se procedează la 

organizarea datelor şi informaţiilor într-un sistem informaţional. 

 Sistemul informaţional economic reprezintă un ansamblu organizat de informaţii 

economice complexe, care se obţin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse şi care 

sunt necesare pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii economice. Principala 

funcţie a sistemului informaţional economic este aceea de a furniza informaţiile necesare 

cunoaşterii activităţii economice în vederea luării deciziilor pe toate treptele organizatorice. 

Sistemul informaţional economic are următoarea structură: 

- ansamblul informaţiilor economice complexe; 

- prelucrarea datelor sau informaţiilor economice; 

- sursele de date şi informaţii economice. 

 In cele din urmă dar nu în final contabilitatea este un  joc social. 

 Creşterea rolului social al contabilităţii i-a determinat pe unii autori să afirme că 

contabilitatea este un joc social, cu actorii şi regizorii săi, cu arbitrii reprezentaţi de instanţele de 

normalizare şi reglementare. Studiind trecutul ei, se constată că în decursul timpului s-a simţit 

nevoia folosirii contabilităţii pentru a evidenţia, sistematiza, generaliza, controla, analiza şi 
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interpreta fenomenele şi procesele din activitatea economică, devenind indispensabilă pentru 

întreprindere ca titulară de patrimoniu. 

 Aprecieri în această privinţă au făcut nu numai specialiştii din domeniu, ci şi oamenii de 

diferite preocupări, care au reuşit s-o înţeleagă. Printre “actorii” care participă la „jocul social“ 

care este contabilitatea amintim: 

- întreprinderile şi conducătorii lor; 

- contabilii sau producătorii de informaţii contabile; 

- utilizatorii de informaţii contabile. 
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Economia, esenţa societăţii umane. 

 

 Ratiu Ioana Daniela 

Colegiul National "Ioan Slavici" Satu Mare   
 

Indivizii produc în societate, deci producţia socialmente determinată a indivizilor 

reprezintă, fireşte, punct de plecare. Vânătorul şi pescarul izolat cu care operează Smith şi 

Ricardo fac parte din născocirile lipsite de fantezie ale robinsonadelor secolului al XVIII-lea, 

care sunt departe de a fi, cum îşi închipuie istoricii civilizaţiei, doar o reacţie împotriva excesului 

de rafinament şi o reîntoarcere la o greşit înţeleasă viaţă în mijlocul naturii. Nici „Contractul 

social” al lui Rousseau, care stabileşte pe cale contractuală legături şi relaţii între indivizi 

independenţi de la natură, nu se sprijină câtuşi de puţin pe un asemenea naturalism, care, atât în 

robinsonadele mici cât şi cele mari, nu este decât o aparenţă, o aparenţă pur etică . Este vorba 

mai curând de o anticipare a „societăţii civile”, care începe să se dezvolte încă din secolul al 

XVI-lea şi care în secolul al XVIII-lea făcuse paşi gigantici în direcţia maturizării ei. În această 

societate a liberei concurenţe, individul apare desprins de legăturile naturale etc., care în epocile 

istorice anterioare îl făceau să fie accesoriul unui conglomerat uman limitat şi bine determinat. 

Profeţilor din secolul al XVIII-lea, pe ai căror umeri mai stau încă pe de-a-ntregul Smith şi 

Ricardo, individul secolului la XVIII-lea produs al destrămării formelor sociale feudale, pe de o 

parte, si al dezvoltării noilor forţe de producţie, începând cu secolul al XVI-lea, pe de altă 

parte — le apare ca un ideal al cărui existenţă ţine de domeniul trecutului
*
. El nu le apare ca 

rezultat al istoriei, ci ca punct de plecare al ei, deoarece, ca individ corespunzător naturii, potrivit 

concepţiei lor despre natura umană, el nu le apare ca un produs al istoriei, ci ca ceva dat de 

natură. Această eroare a fost până acum proprie tuturor epocilor noi. Stuart, care în unele privinţe 

se află în opoziţie cu secolul al XVIII-lea şi ca aristocrat se situează într-o măsură mai mare pe 

temeiul istoriei, a evitat această eroare. 

Cu cât pătrundem mai adânc în istorie, cu atât mai mult individul —deci şi individul care 

produce — ne apare dependent, aparţinând unui ansamblu mai cuprinzător : iniţial — întru-n 

mod cu totul natural încă — el este legat de familie şi de familia care, dezvoltându-se, devine 

                                                           
*
 Niţă Dobrotă, Economie politică, Editura Eficient, Bucureşti, 1993, p. 10–21. 
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gintă, iar mai târziu el este legat de obşte în diferitele ei forme, rezultată din ciocnirea şi 

contopirea ginţilor. Abia în secolul al XVIII-lea, în „societatea civilă”, diferitele forme de 

legătură socială apar în raport cu individul ca simple mijloace pentru atingerea scopurilor lui 

private, ca o necesitate exterioară. Dar epoca care generează acest punct de vedere, punct de 

vedere al individului singularizat e tocmai epoca relaţiilor sociale cele mai dezvoltate (şi, din 

acest punct de vedere, generale). 

Omul este, în sensul strict literar al cuvântului, un zoon politikon nu numai un animal 

social, ci un animal care numai în societate se poate singulariza. O producţie realizată de un 

individ izolat în afara societăţii — fenomen rar, posibil în cazul unui om civilizat pe care 

întâmplarea 1-a aruncat într-o regiune nelocuită şi care posedă deja în sine, virtualmente, forţele 

societăţii — este ceva tot atât de absurd ca şi ideea că limba s-ar putea dezvolta iară indivizi care 

să trăiască împreună şi să vorbească între ei. 

Când vorbim de producţie, aşadar, avem în vedere întotdeauna o producţie care are loc pe o 

anumita treaptă de dezvoltare socială, o producţie realizată de indivizi sociali. S-ar părea deci că, 

pentru a vorbi în genere despre producţie, trebuie fie să urmărim procesul dezvoltării istorice în 

diferitele lui faze, fie să declarăm din capul locului că avem de-a face cu o anumită epocă 

istorică, cu producţia burgheză modernă, de pildă, care constituie în fond tema noastră propriu-

zisă. Nu-i mai puţin adevărat însă că toate epocile de producţie au anumite trăsături comune, 

determinaţii comune. Producţia în general este o abstracţie, dar o abstracţie raţională în măsura în 

care desprinde şi fixează realmente ceea ce este comun, scutindu-ne astfel de repetări. Dar acest 

element general, sau elementul comun desprins prin comparaţie, este el însuşi ceva multiplu 

articulat, care se întruchipează în determinaţii diferite. Unele din aceste trăsături-sunt proprii 

tuturor epocilor; altele doar unora dintre ele. Unele determinaţii sunt comune atât epocii celei 

mai moderne, cât şi epocii celei mai vechi. Fără ele nu poate fi concepută nici o producţie. Dar 

aşa cum limbile cele mai dezvoltate, deşi au legi şi determinaţii comune cu cele mai puţin 

dezvoltate, s-au dezvoltat totuşi tocmai prin ceea ce le deosebeşte de acest element general şi 

comun, tot astfel determinările valabile pentru producţie în general trebuie degajate tocmai 

pentru a se evita ca unitatea — care decurge din însuşi faptul că subiectul, omenirea, şi obiectul, 

natura sunt aceleaşi — să ne facă să uităm deosebirile esenţiale. 

Societatea burgheză reprezintă cea mai dezvoltată şi mai diversificată organizare istorică a 

producţiei. De aceea categoriile care exprimă relaţiile acestei societăţi, înţelegerea structurii ei 
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oferă totodată posibilitatea de a cunoaşte structura şi relaţiile de producţie ale tuturor formelor 

sociale dispărute din ale căror sfărâmături şi elemente s-a construit ea. Unele din aceste vestigii 

nedepăşite încă continuă să vegeteze în cadrul societăţii burgheze, în timp ce elementele care 

înainte existaseră doar în germene s-au dezvoltat în toată semnificaţia lor. Anatomia omului ne 

oferă o cheie pentru înţelegerea anatomiei maimuţei. Dimpotrivă, la speciile animale inferioare, 

germenii unor elemente superioare pot fi înţeleşi numai în cazul când înseşi aceste elemente 

superioare sunt deja cunoscute. Economia burgheză ne oferă astfel cheia pentru înţelegerea 

economiei antice, dar nicidecum în maniera proprie economiştilor, care şterg toate deosebirile 

istorice şi care văd în toate formele de societate numai formele burgheze. Dijma, zeciuiala etc. 

pot fi înţelese dacă cunoaştem renta funciară, dar nu trebuie să identificăm cu aceasta din urmă . 

Apoi, deoarece însăşi societatea burgheză nu este decât o formă antagonică de dezvoltare, 

relaţiile unor formaţiuni anterioare se întâlnesc în ea adesea doar într-o formă complet 

degenerată sau chiar caricaturală, cum este cazul, de pildă, cu proprietatea în obşte. Prin urmare, 

dacă este just să se spună că categoriile economiei burgheze conţin o doză de adevăr pentru toate 

celelalte forme de societate, lucrul acesta trebuie înţeles numai cum grano salis. Ele le pot 

conţine pe acestea din urmă într-o formă dezvoltată, într-o formă degenerată sau caricaturală etc., 

dar întotdeauna într-o formă esenţialmente modificată. Aşa-numita dezvoltare istorică se sprijină 

în genere pe faptul că forma nouă vede în cele anterioare nişte trepte care duc spre ea şi deoarece 

numai arareori şi numai în condiţii bine determinate forma nouă este capabilă de autocritică —

 nu vorbim, fireşte, de acele perioade istorice care se apreciază singure ca perioade de 

decadentă —, ea le înţelege întotdeauna într-o manieră unilaterală. Religia creştină a putut 

contribui la înţelegerea obiectivă a mitologiilor anterioare numai atunci când autocritica ei a fost 

până la un anumit punct, potenţial, ca să zicem aşa, gata elaborată . Tot aşa economia politică 

burgheză a ajuns să înţeleagă economia feudală,
*
 antică, orientală abia atunci când a început 

autocritica societăţii burgheze. În măsura în care economia politică burgheză nu se identifică în 

întregime, într-o manieră mitologică, cu economia trecutului, critica făcută de ea societăţii 

anterioare, anume celei feudale, cu care mai avea de luptat în mod nemijlocit, se aseamănă cu 

aceea pe care creştinismul o făcuse păgânismului, sau protestantismul catolicismului. 

Ca şi în orice ştiinţă istorică, socială, la examinarea mişcării progresive a categoriilor 

economice trebuie să avem întotdeauna în vedere că — atât în realitate, cât şi în minte —

                                                           
*
 Niţă Dobrotă, Reproducţia capitalistă contemporană, Editura Politică, Bucureşti, 1981, p. 17–30. 
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 subiectul — în cazul de faţă societatea burgheză modernă — este dat şi că, în virtutea acestui 

fapt, categoriile exprimă forme de existenţă, condiţii de existenţă, adesea numai diferite aspecte 

ale acestei societăţi determinate, ale acestui subiect, şi că de aceea nici pentru ştiinţă societatea 

nicidecum nu începe să existe abia în momentul când pentru prima oară se vorbeşte despre ea ca 

atare. Acest considerent trebuie reţinut, pentru că ne oferă din capul locului o indicaţie 

hotărâtoare cu privire la structura obiectului. 

Primul om care, împrejmuind un teren, s-a încumetat să spună acesta este al meu şi care a 

găsit oameni destul de proşti ca să-1 creadă a fost adevăratul întemeietor al societăţii civile. De 

câte crime, războaie, omoruri, de câte mizerii şi orori ar fi scutit omenirea cel care, scoţând 

ţăruşii sau astupând şanţul, ar fi strigat semenilor săi : „Feriţi-vă să-1 ascultaţi pe acest impostor; 

sunteţi pierduţi dacă uitaţi că roadele sunt ale tuturor şi că pământul nu este al nimănui”. Cât 

timp oamenii s-au mulţumit cu colibele lor simple, cât timp s-au mulţumit să-şi coasă 

îmbrăcămintea din piei cu ajutorul spinilor şi oaselor de peşte să-şi zugrăvească corpul cu diferite 

culori, să-şi perfecţioneze sau să-şi înfrumuseţeze arcurile şi săgeţile, să-şi cioplească cu ajutorul 

unor pietre ascuţite câte o luntre de pescari sau instrumente grosolane de muzică, într-un cuvânt, 

cât timp n-au făcut decât lucruri pe care le puteau face de unul singur şi s-au ocupat cu 

meşteşuguri care nu necesitau mai multe mâini; ei au trăit liberi, sănătoşi, buni-şi fericiţi pe cât le 

îngăduia natura lor şi au continuat să se bucure de farmecul unor relaţii independente de ei. Dar 

din clipa în care un om a avut nevoie de ajutorul altuia, din clipa în care s-a văzut că este 

folositor ca unul singur să aibă provizii pentru doi, egalitatea a dispărut, s-a ivit proprietatea, 

munca a devenit necesară, iar pădurile nemărginite s-au schimbat în câmpii ce trebuiau stropite 

cu sudoarea oamenilor. În curând, acolo s-a văzut sclavia şi mizeria încolţind şi crescând odată 

cu recoltele. Presupun că oamenii au ajuns în stadiul când obstacolele care împiedică rămânerea 

lor în starea de natură trag mai mult în cumpănă, prin rezistenţa lor, decât forţele pe care fiecare 

individ le poate întrebuinţa pentru a se menţine în această stare. Atunci starea primitivă nu mai 

poate dăinui, şi genul uman ar pieri dacă nu şi-ar schimba felul de a fi. Or, cum oamenii nu pot 

să creeze forţe noi, ci numai să le unească şi să le dirijeze pe cele existente, ei n-au alt mijloc de 

autoconservare decât să formeze, prin agregare, sumă de forţe în stare să învingă orice rezistenţă 

şi să le pună în mişcare în vederea unui singur scop, făcându-le să acţioneze într-un deplin acord. 

Această sumă de forţe nu se poate naşte decât din unirea mai multor oameni; dar forţa şi 

libertatea fiecărui om fiind cele dintâi instrumente ale propriei lui conservări, cum le va putea 



18 
 

oare angaja fără să-şi dăuneze şi fără să neglijeze grija pe care şi-o datorează lui însuşi ? Această 

dificultate raportată la subiectul meu poate fi enunţată în termenii următori : 

„A găsi o formă de asociaţie care să apere şi să protejeze cu toată forţa comună persoana şi 

bunurile fiecărui asociat şi în cadrul căreia fiecare dintre ei, unindu-se cu toţii, să nu asculte 

totuşi decât de el însuşi şi să rămână tot atât de liber ca şi mai înainte”. Aceasta este problema 

fundamentală, a cărei soluţie este contractul social. 

Clauzele acestui contract sunt atât de mult determinate prin natura actului, încât cea mai 

mică modificare le-ar face să devină zadarnice şi fără efect; astfel că, deşi ele poate n-au fost 

niciodată enunţate formal, sunt peste tot aceleaşi admise şi recunoscute în mod tacit pretutindeni, 

până în momentul când pactul social fiind violat, fiecare reintră în drepturile sale iniţiale şi îşi 

recapătă libertatea naturală, pierzând prin aceasta libertatea convenţională pentru care a renunţat 

la cea naturală. 

Bineînţeles, aceste clauze se reduc toate la una singură : înstrăinarea totală a fiecărui 

asociat, cu toate drepturile sale, în favoarea întregii comunităţi ; căci în primul rând, fiecare 

dăruindu-se în întregime, condiţia este aceeaşi pentru toţi ; şi condiţia fiind egală pentru toţi, 

nimeni nu are interes să o facă să devină oneroasă pentru ceilalţi.  

În afară de aceasta, înstrăinarea făcându-se fără rezerve, unirea este cât se poate de 

perfectă, şi nici un asociat nu mai poate avea nimic de reclamat ; căci dacă ar rămâne unele 

drepturi în mâinile particularilor, dat fiind că n-ar exista nici un superior comun care să poată 

hotărî între ei şi public, atunci fiecare, fiind oarecum propriul său judecător, ar putea pretinde să 

fie şi judecătorul celorlalţi ; starea de natură s-ar menţine, iar asociaţia ar ajunge în mod 

inevitabil tiranică sau zadarnică.  

În sfârşit, fiecare dăruindu-se tuturor, nu se dăruieşte nimănui ; şi cum nu există nici un 

asociat asupra căruia să nu câştigi acelaşi drept pe care i 1-ai cedat, fiecare câştigă echivalentul a 

tot ce a pierdut şi, în plus mai multă forţă pentru a păstra ceea ce are. Deci, dacă îndepărtăm din 

pactul social ceea ce nu este de esenţa lui, vom vedea că el se poate reduce la termenii următori :  

„Fiecare din noi pune în comun persoana şi toată puterea lui, conducerea supremă a voinţei 

generale ; şi primim in corpore pe fiecare  membru, ca parte indivizibilă a întregului”.  

În acelaşi moment, în locul persoanei particulare a fiecărui contractant, actul acesta de 

asociere dă naştere unui corp moral şi colectiv, alcătuit din tot atâţia membri câte voturi sunt în 

adunare, corp care capătă, prin însuşi acest act, o unitate, un eu colectiv, o viaţă şi o voinţă a sa. 
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Această persoană publică ; formată astfel prin unirea tuturor celorlalte persoane, purta odinioară 

numele de cetate, iar astăzi poartă numele de republică sau corp politic, fiind numit de către 

membrii săi stat, atunci când e pasiv, suveran când e activ şi putere când e comparat cu alte 

formaţiuni asemănătoare. În ceea ce îi priveşte pe asociaţi, ei iau în mod colectiv numele de 

popor şi în particular se numesc cetăţeni, întrucât participă la autoritatea suverană, şi supuşi, 

întrucât se supun legilor statului. Dar aceşti termeni se confundă adesea, fiind folosiţi unul în 

locul altuia ; e de ajuns să-i putem distinge atunci când sunt întrebuinţaţi cu toată precizia. 

Adevărata fiinţă a omului este mai degrabă fapta sa ; în ea individualitatea este reală, şi ea 

este aceea care suprimă ce e presupus pe ambele laturi ale ei : odată ea suprimă ce este presupusă 

fiinţa corporală calmă ; individualitatea se prezintă mai curând în faptă ca fiind esenţa negativă, 

care nu este decât întrucât suprimă fiinţa. Apoi, fapta suprimă inexprimabilitatea părerii şi în ce 

priveşte individualitatea conştientă –de – sine, care, în părere, este o individualitate infinit 

determinată şi determinabilă. În fapta împlinită, această infinitate rea este distrusă. Fapta este 

ceva simplu determinat, universal, ce poate fi cuprins într-o abstracţie: ea este crimă, hoţie, 

binefacere, faptă eroică, etc. Şi se poate spune despre ea ceea ce ea este. fia este aceasta, şi fiinţa 

ei nu este doar un semn, ci este faptul însuşi. Ea este aceasta, şi anume omul individual este ceea 

ce ea este. În simplitatea acestei fiinţe, omul este pentru ceilalţi o esenţă universală şi încetează 

de a fi numai ceva presupus. El nu este anume pus în ea ca spirit; dar, întrucât e vorba de fiinţa 

lui ca fiinţă, şi, pe de o parte, fiinţa dublă, figura şi fapta, se opun aici, numai acţiunea trebuie 

mai degrabă considerată ca fiind fiinţa lui autentică, nu figura sa, care ar trebuii să exprime ceea 

ce el crede despre faptele sale sau ceea ce s-ar crede că el ar putea doar să facă. La fel, întrucât 

de pe altă parte opera şi posibilitatea sa internă, capacitatea, adică intenţia, sunt opuse, opera 

singulară trebuie privită ca fiind realitatea sa adevărată, chiar dacă el însuşi se înşeală în această 

privinţă şi, întors în sine din acţiunea sa, el crede a fi în acest interior un altul decât este în faptă. 

Individualitatea care se încredinţează elementului obiectiv, atunci când devine operă, se lasă să 

fie schimbată în voie şi invertită. Dar caracterul faptei îl constituie tocmai aceea că fapta este sau 

o fiinţă relativ — reală, care se ţine, sau este numai o operă presupusă, care, nulă, dispare în sine. 

Obiectivitatea nu alterează fapta însăşi ci arată numai ceea ce este fapta, adică arată dacă ea este 

sau nu este nimic. Dezmembrarea acestei fiinţe în intenţii şi în atare fineţuri, prin care omul real, 

adică fapta sa, trebuie să fie din nou interpretat ca o fiinţă presupusă — aşa cum, desigur, el 



20 
 

însuşi poate să-şi creeze intenţii particulare în ce priveşte realitatea sa —, trebuie lăsată 

trândăviei conjuncturii, care, dacă vrea să pună în acţiune înţelepciunea ei ineficace. 
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