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Modulul III: FINANŢAREA ŞI EVIDENŢA UNEI ACTIVITĂŢI 

ANTREPRENORIALE  

 

3.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Capitalul necesar pentru afacerea mea  16 12 2 2 

2. Venituri  şi cheltuieli 18 12 4 2 

3. Gestionarea finanţelor 20 14 4 2 

4. Eficiența economico-financiară  20 12 4 4 

Total 74 50 14 10 

3.2. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

1. Capitalul necesar pentru afacerea mea 

UC1. Estimarea 
necesarului de 
capital  

1. Sursele financiare 
necesare pentru 
lansarea unei 
activitati 
antreprenoriale: 

• Sursele 
proprii  

• Surse 
împrumutate 

• Avantaje şi 
limite ale 
surselor 
împrumutate 

 
3. Calcularea 

A1. Identifică resursele 
financiare, materiale şi 
umane necesare pentru 
lansarea unei activitati 
antreprenoriale; 

A2. Estimează necesarul de 
resurse financiare;  

A3. Identifică sursele de 
finanțare;  

A4. Calculează costul resurselor 
împrumutate; 

A5. Identifică programele de 
finanţare pentru diverse 
activitati antreprenoriale;* 

A6. Argumentează importanţa 

At.25 Apreciază 
sursele 
financiare 
posibile pentru 
finanţarea unei 
activitati 
antreprenoriale
. 

At.26 Evaluează 
riscurile și 
avantajele 
surselor 
financiare.* 

At. 27 Manifestă 
inițiativă și 
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Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

costului resurselor 
împrumutate. 
 
4. Estimarea 
necesarului de 
capital pentru 
iniţierea unei 
activitati 
antreprenoriale. 

 

estimării cheltuielilor de 
lansare a unei activitati 
antreprenoriale;* 

A7. Argumentează 
avantajele/dezavantajele 
utilizării surselor 
împrumutate.** 

creativitate în 
stabilirea unei 
activitati 
antreprenoriale 
proprii.** 

2. Venituri  şi cheltuieli 

UC2. Analizarea 
situației  fluxului 
mijloacelor 
bănești  pe 
parcursul unei 
unități de timp 
în situații reale 
sau simulate 

1. Conţinutul şi 
structura 
veniturilor. 
Prognoza 
veniturilor 
 

2. Tipuri de 
cheltuieli. 
Prognoza 
cheltuielilor 
 

3. Situaţia fluxului 
de 
numerar/fluxul 
mijloacelor 
băneşti 

 
4. Prezentarea 

produsului: 
Prognoza 
veniturilor şi 
cheltuielilor. 
Fluxul de 
numerar 

A8. Explică necesitatea 
prognozării veniturilor şi 
cheltuielilor la etapa de 
iniţiere a unei activitati 
antreprenoriale; 

A9. Estimează veniturile şi 
cheltuielile pentru 
implementarea propriei idei 
de afaceri; 

A10. Explică modul în care se 
duce evidenţa propriei 
afaceri; 

A11. Planifică veniturile şi 
cheltuielile unei activitati 
antreprenoriale;* 

A12. Întocmeşte fluxul de 
numerar.* 

A13. Comentează situaţia 
financiară a unei activitati 
antreprenoriale în baza 
fluxului de numerar pe 
parcursul unui an de 
activitate;** 

A14. Restructurează resursele 
financiare în situaţii 
neprevăzute.** 

At. 28  Manifestă 
dorinţa de a 
implementa 
experienţele de 
învăţare. 

At.29  Este hotărât 
să-şi realizeze 
obiectivele 
propuse  în 
planificarea 
veniturilor şi 
cheltuielilor.* 

At. 30 
Demonstrează 
spirit rațional în 
luarea unor 
decizii 
pertinente ** 

3. Gestionarea finanţelor 

UC3. Realizarea 
evidenței 

1. Noţiuni 
fundamentale 

A15. Explică importanţa 
evidenţei financiare în 

 

At.31 Îşi asumă 
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Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

financiare a unei 
activitati 
antreprenoriale 
conform 
cerințelor legale 

de evidenţă 
contabilă. 
Sisteme de 
evidență 
contabilă. 

 
1. Contul contabil/ 

reguli de 
funcţionare a 
conturilor 
contabile. 

2. Structura 
activului 
patrimonial . 
Structura 
elementelor de 
activ şi pasiv. 
 

3. Structura şi 
elementele 
bilanţului 
contabil. Reguli 
de bază în 
întocmirea 
bilanțului 
contabil. 
 

activitatea antreprenorială; 

A16. Explică modul de evidenţă 
contabilă în partidă simplă şi 
în partidă dublă; 

A17. Caracterizează structura şi 
forma unui cont contabil; 

A18. Întocmește corect 
înregistrări cronologice în 
conturi contabile în partidă 
simplă şi  dublă; 

A19. Descrie  structura 
activului  şi pasivului 
patrimonial al intreprinderii; 

A20. Diferențiază structura 
elementelor de pasiv și activ; 

A21. Întocmeşte un bilanț 
contabil simplificat al propriei 
afaceri respectând regulile;* 

A22. Argumentează 
necesitatea evidenței 
contabile în gestionarea 
propriei afaceri.** 

 

diverse roluri în 
cadrul realizării 
sarcinilor. 

At.32 
Demonstrează 
preocupare pentru 
păstrarea şi 
valorificarea 
eficientă a 
patrimoniului unei 
activitati 
antreprenoriale* 

At.33 Manifestă 
creativitate 
în domeniile de 
interes** 

4. Eficiența economico-financiară  

UC4. Estimarea 
eficienţei 
economico- 
financiare a unei 
afaceri în baza 
indicatorilor  
economici 

1.  Indicatori ai 
rezultatelor 
economico-
financiare: 
cost  versus preț; 
volumul vânzărilor; 
marja brută a 
vânzarilor; marja 
netă a vânzarilor; 
profitabilitatea 
operațională. 

 
2.   Indicatori ai 
rezultatelor 

A23. Operează cu noţiuni de 
evidenţă financiară; 

A24. Explică esenţa categoriilor 
de cheltuieli; 

A25. Distinge costurile, 
cheltuielile şi preţurile în 
afaceri; 

A26. Calculează indicatorii 
eficienţeieconomico- 
financiare ai unei activitati 
antreprenoriale; 

A27. Analizează indicatorii 
eficienţei economico- 
financiare ai unei activitati 

At. 34 Îşi asumă 
roluri şi 
responsabilităţi 
concrete în 
sporirea eficienței 
economice a unei 
activitati 
antreprenoriale; 

At. 35 
Argumentează 
propriile decizii 
privind 
eficienţa unei 
activitati 
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Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

economico-
financiare: 
pragul de 
rentabilitate; 
rentabilitatea 
activelor (ROA); 
rentabilitatea 
capitalului propriu 
(ROE); 
 
3.  Indicatori ai 
rezultatelor 
economico-
financiare: 
coeficentul de 
îndatorare; profitul 
net; termenul de 
recuperare a 
investiției; 

antreprenoriale;* 

A28. Prognozează rezultatul 
financiar al unei activitati 
antreprenoriale;** 

A29. Argumentează 
eficienţaeconomico- 
financiară a unei activitati 
antreprenoriale prin prisma 
indicatorilor financiari.** 

antreprenoriale
* 

At.36 Demonsrează 
responsabi 
litate pentru 
obţinerea 
succesului 
comun** 

 

UC5. Elaborarea 
planului 
financiar al 
propriei afaceri 

4.   Componentele 
planului financiar 
pentru propria idee 
de afacere. 

A30. Prezintă prognoza 
finaciară a propriei afaceri; 

A31. Evaluează prognoza 
finaciară pentru propria idee 
de afacere şi a colegilor;* 

A32. Apreciază corectitudinea 
planului financiar elaborat.** 

 At. 37 Manifestă 
hotărâre în 
realizarea 
planului 
financiar al 
propriei afaceri. 

Descriere generală 
a modului: 

In cadrul acestui modul elevii vor fi familiarizați cu aspectele financiare ce 
țin de inițierea unei activități antreprenoriale, scopurile, obiectivele şi 
metodele contabilităţii. De asemenea in modul se urmărește scopul de a 
forma la elevi competențe ce țin de analiza şi evidenţa financiară a unei 
afaceri. Însuşirea acestor competenţe le va permite elevilor să fie capabili 
de a gestiona, din punct de vedere financiar, propriii bani, inclusiv şi 
propria afacere. Cu siguranță, in modulul dat se va accentua importanța 
planificării necesarului de capital, care este vitală pentru orice 
antreprenor, înainte de a-şi realiza ideea de afaceri. 

 3.1. CAPITALUL NECESAR PENTRU AFACEREA 
MEA 

Conţinuturi vizate: ▪ Mărimea mijloacelor bănești necesare inițierii unei activități 
antreprenoriale; 

▪ Estimarea necesarului de capital financiar la iniţierea propriei afaceri. 
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Concepte şi 
noţiuni  cheie: 

mijloace băneşti, planificarea necesarului de capital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestii didactice 
de predare-
învățare: 
 

MĂRIMEA MIJLOACELOR BĂNEŞTI NECESARE INIŢIERII AFACERII 

Explicaţi elevilor că nu există un răspuns unic la întrebarea „De câţi bani are 
nevoie antreprenorul pentru a iniţia o afacere?”. 
Totul depinde de domeniul de activitate, obiectivele afacerii, investiţiile 
iniţiale, piaţa de desfacere, etc.  
Iniţierea afacerii, în cele mai multe cazuri se face pe cont propriu, iar 
necesarul de mijloace financiare pentru pregătirea şi începerea afacerii 
trebuie determinat bine în planul de afaceri, în care se verifică viabilitatea 
ideii sale. În caz contrar există riscul ca înregistrând afacerea antreprenorul să 
nu mai dispună de resurse financiare pentru începerea activităţii. 
Pentru a reduce la minim riscul dat, cel mai indicat ar fi să se alcătuiască o 
listă a cheltuielilor necesare pentru pregătirea şi lansarea afacerii: 

1. înregistrarea afacerii:  
a) taxa pentru înregistrare,  
b) taxa pentru perfectarea documentelor,  

2. confecţionarea ştampilei (după caz); 
3. deschiderea contului bancar; 
4. licenţierea activităţii, în cazul în care activitatea poate fi practicată doar 

în baza licenţei; 
5. obţinerea autorizaţiilor necesare. 

O cotă considerabilă în cheltuielile de iniţiere o va constitui cheltuielile 
atribuite alegerii amplasamentului: cumpărarea sau închirierea spaţiilor, 
construirea sau renovarea acestora. Este foarte important să se ia în calcul 
condiţiile necesare pentru practicarea afacerii alese. De exemplu, pentru un o 
frizerie este foarte importantă amplasarea în zona centrală a localităţii. Deşi 
costurile legate de chirie sunt ridicate, încasările mari vor permite obţinerea 
unor profituri considerabile, în comparaţie cu amplasarea în suburbie, unde 
aceste costuri sunt mai joase, dar şi încasările vor fi modeste. 

ESTIMAREA NECESARULUI DE CAPITAL FINANCIAR LA INIŢIEREA PROPRIEI 
AFACERI 

În baza exemplului analizat (vezi în anexă exemplul de calcul al cheltuielilor 
de iniţiere a unei afaceri şi Exemplu de proiectare a necesarului de capital 
bănesc la iniţierea afacerii) suma iniţială de mijloace băneşti, necesară pentru 
a deschide şi începe activitatea în afacerea concepută constituie  31 900  lei.  

Antreprenorul nostru are surse proprii doar  7 400 lei. 
Prin urmare, el are nevoie de surse suplimentare în mărime de 24 500    

lei, care constituie 66,1% din suma totală a capitatului necesar de investit. 
 
 

Articole de investiții 
Total 

investiții 

Sursa de finanțare 

Resurse 

proprii 

Împrumut 

rude/per. 

Credite 

bancă/ 
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fizice OMF 

1. Înregistrarea afacerii 
(documente juridice) 

100 100 
-  -  

2. Obținerea actelor permisive. 
500 500 

-  -  

3. Reparația și amenajarea 
spațiului de producere. 

5000 5000 
- - 

4. Procurare utilaje, inclusiv: 
- mașină cusut liniar  
- mașină de brodat  
- masă de croit 

 
2000 
3000 
3500 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 
2000 
3000 
3500  

5. Echipament și instrumente 
(foarfece, riglă, etc.) 1800 1800 - - 

6. Mobilier sala de așteptare 
(canapea, dulap, etc.) 

4000 - - 4000 

7. Materie primă/materiale 
prima lună de activitate  

8000 - 8000 - 

8. Salarii prima lună de 
activitate 

2500 - 2500 - 

9. Cheltuieli de întreținere a 
încăperii (arenda, comunale, etc 1500 - 1500 - 

Total investiții 31900 7400 12000 12500 

Ponderea surselor de finanțare 
100% 23% 38% 39% 

     

 

Sarcină: Propuneţi elevilor să calculeze ponderea mijloacelor proprii şi a 
acelor împrumutate în baza unui studiu de caz (frontal sau în grupuri). 

Sugestii didactice 
de predare-
învăţare: 
 

FONDURILE  PROPRII ŞI ÎMPRUMUTATE 

Elevilor li se va explica faptul că pentru a începe o afacere, fi e şi una foarte 
mică, sunt necesare resurse financiare. Antreprenorii începători consideră că 
este dificilă estimarea sumei necesare pentru a începe şi desfăşura o afacere. 
Însă este important de a nu subestima semnificativ suma de fonduri de care 
are nevoie un antreprenor la iniţierea afacerii. Atunci când se lansează o 
afaceri trebuie să se prevadă o serie obstacole neaşteptate cu care se va 
ciocni întreprinzătorul sau posibilitatea de a valorifica anumite oportunităţi. 
Majoritatea afacerilor mici sunt finanţate din surse proprii şi/sau 
împrumuturi. 
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Se pot împrumuta bani de la membrii familiei, rude sau prieteni şi mai rar de 
instituţiile de mico-finanţare, programele internaţionale de granturi 
programele guvernamentale sau bănci comerciale. În continuare vom 
examina fiecare din aceste surse în parte. 

 AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII FONDURILOR  PROPRII ŞI 
ÎMPRUMUTATE 

Surse financiare personale: Primele surse de fonduri sunt cele personale, 
fiind cele mai accesibile şi necondiţionate. De asemenea, este prima sursă de 
care urmează să ţină cont antreprenorul deoarece majoritatea oamenilor nu 
vor investi într-o afacere, dacă proprietarul afacerii nu va demonstra unele 
angajamente personale.  
Prieteni şi rude: Odată ce antreprenorul şi-a evaluat propriile economii şi a 
calculat că acestea nu sunt, totuşi, suficiente, poate a venit timpul să 
împrumute bani de la prieteni şi rude. Această sursă este folosită de mulţi 
antreprenori drept o bună parte de finanţare a afacerii la etapa de iniţiere. 
Cel mai mare risc legat de această sursă de finanţare constă în punerea în 
pericol a relaţiei cu aceste persoane, în cazul în care eşuează afacerea. Prin 
urmare, este important ca investiţiile lor să fie tratate în acelaşi fel ca şi cum 
ar fi de la o bancă sau altă sursă externă de capital. Respectiv urmează să se 
cadă de acord asupra condiţiilor şi termenilor de rambursare a împrumutului 
luat de la persoanele apropiate. În funcţie de natura afacerii, acest tip de 
finanţare ar putea fi suficient pentru a suplini fondurile personale. 
Instituţiile de micro-finanţare şi băncile comerciale . Aceste instituţii sunt 
folosite în calitate de surse externe pentru finanţarea noilor afaceri. Prima 
preocupare pentru Instituţiile de micro finanţare şi pentru băncile comerciale 
la evaluarea cererii pentru credite este încrederea lor în abilitatea persoanei 
de a rambursa creditul. 

Această încredere depinde de mai mulţi factori cum ar fi : 
1. Personalitatea solicitantului de credit şi aptitudinile de a administra 

Sursele financiare ale unei afaceri: 

Surse proprii: 
 

Economii 
personale 

Surse împrumutate: 
1. de la rude, prieteni; 
2. de la asociaţi, 

parteneri în afacere; 
3. din contul 

produselor/ serviciilor 
achitate în avans; 

4. din granturi (bani 
nerambursabili) 

5. din creditele bancare 
şi companiile de 
microfinanţare.  

+ 
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afacerea; 
2. Fluxul de numerar adecvat care să asigure finanţarea afacerii şi 

rambursarea creditului; 
3. Patrimoniul întreprinderii şi calitatea acestuia; 
4. Coeficientul de îndatorare; 
5. Istoria de creditare, dacă antreprenorul a  beneficiat de alte credite 

anterior; 
6. Capacitatea de asigurare a rambursării creditului (gajul). 

Instituţiile de microfinanţare din Republica Moldova şi, cu atât mai mult, 
băncile comerciale nu-şi vor asuma riscuri prea mari în cazul unor afaceri 
mici. Ele au responsabilitatea să asigure securitatea depozitelor de bani şi să 
obţină o încredere absolută în rambursarea rezonabilă a surselor alocate. De 
aceea urmează să se atragă atenţie elevilor despre faptul că la aceste 
instituţii financiare urmează să se solicite împrumuturi numai după ce au aflat 
condiţiile de obţinere a creditului. De asemenea, este binevenită şi vizitarea 
acestor instituţii solicitând informaţii detaliate despre produsele financiare 
destinate micilor antreprenori. 

CREDITUL BANCAR - MODALITĂŢILE DE OBŢINERE ŞI COSTURILE ACESTUIA 

Elevilor li se vor oferi explicaţii privind momentul în care antreprenorul 
decide totuşi să solicite un credit de la instituţiile de mico-finanţare sau bănci 
comerciale urmează:  
- Să colecteze informaţii despre liniile de finanţare existente la instituţiile 

financiare (bănci, agenţii de micro-creditare, organizaţii non-
guvernamentale etc); 

- Să aleagă instituţia şi linia de credit în funcţie de condiţiile de finanţare şi 
alte facilităţi oferite; 

- Să elaboreze un plan de afaceri; 
- Să pregătească setul de documente solicitate; 
- Să evalueze corect garanţiile disponibile, pentru asigurarea creditului 

(gajului) să apeleze la specialişti, dacă este necesar; 
- Să ţină cont de taxele suplimentare care pot fi prevăzute în contractul de 

creditare. 
Creditul reprezintă un împrumut acordat în bani de către o parte (denumită 
creditor, de ex. o bancă) unei alte părţi (denumită debitor) pe o perioadă 
determinată de timp cu o dobândă stabilită în funcţie de riscul pe care şi-l 
asumă creditorul sau de reputaţia debitorului şi cu un grafic de rambursare 
(întoarcere a sumei împrumutate), la terminarea căruia debitorul restituie 
suma împrumutată plus o anumită dobândă (procent). 
Băncile din Moldova oferă credite în lei sau în valută străină. Pentru obţinerea 
creditului, este necesar de a prezenta: 
✓ cerere – anchetă oferită de către instituţia financiară;  
✓ buletinul de identitate;  
✓ certificatul de înregistrare a întreprinderii; 
✓ alte documente, în funcţie de tipul creditului ales. 

Componentele creditului. Creditul constă din suma principală (suma propriu-
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zisă luată cu împrumut) şi dobânda (care se calculează ca un procent din 
suma principală). 

1. Rata dobânzii. Aceasta poate fi fixă (aceeaşi pe toată perioada 
creditului) sau flotantă (poate fi schimbată de către bancă în dependenţă de 
situaţia pe piaţă), unică (calculată de la suma creditului din contract pe tot 
termenul acestuia, indiferent de schema de întoarcere a creditului), efectivă 
(rata anuală a dobânzii calculată în baza dobânzii şi a tuturor comisioanelor 
efectuate), efectivă real (rata efectivă a dobânzii, minus rata inflaţiei). De 
asemenea ea mai poate fi anuală, lunară, săptămânală, zilnică.  

2. Comisioane. În afara dobânzii, se achită şi anumite comisioane – plăţi 
suplimentare. De exemplu, există comision la eliberarea creditului, comision 
pentru rambursarea anticipată (achitarea înainte de termen a creditului) etc. 

3. Penalităţi. Atunci când nu este respectat graficul de rambursare 
(întârziere cu plată), persoana va fi obligată să plătească penalităţi. Dacă o 
persoană are restanţe la credite, acest lucru va putea fi uşor verificat, ceea ce 
va împiedica acea persoană să mai beneficieze de credite de la alte instituţii 
financiare din Moldova. 

Avantajele unui creditul bancar: Dezavantajele creditului bancar: 

obţinerea de fonduri suplimentare expunerea proiectului la riscuri noi – de 
exemplu riscul creşterii ratei dobânzii; 

stabilirea unor relaţii de încredere cu 
instituţiile financiare şi accesul mai 
uşor la alte servicii furnizate de bănci 

atitudinea sceptică şi reţinută a băncilor în 
ceea ce priveşte finanţarea iniţierii unei 
afaceri, banca având nevoie de siguranţă că 
va primi înapoi banii acordaţi drept credit, în 
timp ce firmele nou-înfiinţate nu oferă 
această garanţie din diferite motive (nu au 
istoric, nu au experienţă , nu sunt stabile…); 

lansarea de semnale pozitive pentru 
alţi potenţiali investitori, care să ofere 
susţinere financiară 

riscul întreruperii creditării în cazul unor 
evenimente nefavorabile pentru firmă. 

în cazul anumitor forme de credit, 
existenţa unui grad de flexibilitate 
privind sumele acordate, termenii de 
creditare, dobânzile şi termenele de 
rambursare etc. 

 

Calcularea dobînzii lunare se face după formula: 

Dobînda = 

(Soldul creditului * rata anuală a dobînzii * nr. de zile în lună) 

360 zile în an  

Soldul creditului pentru luna curentă este egal suma creditului la finele lunii 
precedente. 

EExxeemmpplluull  11::    
Valoarea creditului = 9.550 lei;  
Timpul = 12 luni, termenul creditului;  
Rata dobînzii = 24 %, rata dobânzii anuală. 
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Sarcină: Calculaţi dobînda pentru o lună (30 zile) ? 
  

RReezzoollvvaarree::  
Dobînda = (9.550 lei* 24% * 30 zile) =191,00 lei 
                               360 zile 
EExxeemmpplluull  22::    
Valoarea creditului= 12.000 lei;  
Timpul = 24 luni, termenul creditului;  
Rata dobînzii = 18 %, rata dobânzii anuală. 
Sarcină:Calculaţi dobînda pentru primul an (360 zile) ? 

  

RReezzoollvvaarree::  
Dobînda = (12.000 lei*18%*360 zile) = 2.160,00 lei 
                              360 zile 

Nota Bene: De regulă, dobănda anuală efectivă, ori dobânda real plătită, este 
mai mare decît dobănda anuală la credit stipulată în contractul de credit cu 2 
- 3 puncte procentuale în contul băncilor comerciale. În cazul OMF această 
diferență poate fi și de 4 - 5 puncte procentuale. 
La calcularea dobănzii efective, care va fi plătită băncii pentru credit, se includ 
toate taxele și comisioanele percepute de bancă (comision de examenare a 
cererii, comision de eliberare a creditului, comision de administrare, etc) 
Costul creditului = Dobănda efectivă +cheltuilile notariale + înregistrare la 
organul cadastral + asigurarea bunurilor gajate, etc. 

 

Sarcină: Propuneţi elevilor să rezolve în caiet studiul de caz privind calcularea 
dobânzii unui credit bancar. 

LEASINGUL CA SURSĂ DE FINANŢARE 

Leasingul reprezintă o formă de arendă pe termen lung, caracterizată 
prin transmiterea în folosinţă a echipamentului, instalaţiilor, mijloacelor de 
transport etc. în schimbul plăţii chiriei. El se bazează pe 3 principii de bază: 
termenul de scadenţă, rambursabilitatea şi plata. Procesul de leasing include 
următoarele etape:  

1. beneficiarul (locatarul) solicită firma de leasing(locatorul) pentru 
obţinerea în leasing a echipamentului; 

2. firma de leasing încheie 2 contracte, unul cu privire la vânzare-
cumpărare cu proprietarul sau producătorul echipamentului şi altul cu 
privire la leasing cu beneficiarul;  

3. firma de leasing achită întreprinderii producătoare preţul 
echipamentului;  

4. are loc livrarea echipamentului locatarului; 
5. locatarul achită firmei de leasing plata pentru folosirea 

echipamentului şi comisioanele. Cele mai întâlnite tipuri de leasing 
sunt leasingul financiar şi operaţional. Înainte de a apela la leasing 
întreprinzătorul trebuie să evalueze avantajele şi dezavantajele lui.  
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Avantajele leasingului:  Dezavantajele leasingului:  

permite să obțină mijloace 
necesare de producție și să 
înceapă exploatarea acestora în 
lipsa unor resurse financiare 
suficiente 

locatarul nu este proprietarul 
mijloacelor fixe, nu le poate pune 
în gaj 

plata pentru chirie se include în 
costul producției ce micșorează 
suma venitului impozabil al 
beneficiarului 

suportă riscul uzurii morale a 
echipamentului şi, ca urmare, 
plata pentru chirie poate fi mai 
mare decât cheltuielile suportate 
pentru procurarea echipamentului 
sau plata creditului. 

peste 2-3 ani are posibilitatea să 
procure echipamentul la valoarea 
lui reziduală 

plata pentru chirie se efectuează 
conform unui grafic stabilit în 
contract, astfel beneficiarul are 
posibilitatea să coordoneze 
cheltuielile şi veniturile sale 

plata pentru chirie se efectuează 
după instalarea echipamentului, 
astfel beneficiatul are posibilitatea 
de a efectua plăţile din mijloacele 
obţinute de la realizarea 
producţiei fabricate pe 
echipamentul dat 

Sarcină: Rugați elevii să identifice sursele de finanţare pentru propria idee de 
afaceri. 

 
3.4. EFICIENŢA ECONOMICO-FINANCIARĂ  

Conţinuturi vizate: 

 

▪ Eficienţa financiară a afacerii 
▪ Perioada de recuperare a investiţiilor iniţiale 
▪ Rentabilitatea propriei afaceri 
▪ Pragul de rentabilitate 

Concepte şi 
noţiuni  cheie: 

cheltuieli fixe, cheltuieli variabile, profit brut, profit până la impozitare, profit 
net, rentabilitatea economică, rentabilitatea financiară, rentabilitatea 
vânzărilor, prag de rentabilitate 

Sugestii didactice 
de predare-
învăţare: 
 

EFICIENŢA FINANCIARĂ A AFACERII 

Analiza economico-financiară contribuie la cunoaşterea  permanentă a 
eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi financiare și ajută la 
identificarea activităţii nesatisfăcătoare a întreprinderii şi la stabilirea 
măsurilor care vor influenţa maximizarea profitului în viitor. 
Obiectivul analizei (diagnosticului) financiare îl constituie eficienţa cu care a 
fost folosit capitalul investit în afacere. 
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Analiza economico- financiară constituie un instrument indispensabil al 
conducerii eficiente a activităţii întreprinderii  
Elevilor urmează să le se explice că în esenţă, prin eficienţă financiară trebuie 
să se înţeleagă faptul ca prin consumarea unor fonduri de investiţii se impune 
obţinerea de rezultate maxime. 
O expresie la modul general a eficienţei financiare este data de relaţia dintre 
efectele utile obţinute dintr-o anumită activitate economică şi cheltuielile, 
adică eforturile, realizate în activitatea respectiva. 
Cele mai frecvent indicatori ai eficienţei economice sunt următorii: 

• Perioada de recuperare a investiţiei; 
• Pragul de rentabilitate; 
• Rentabilitatea Capitalului Propriu; 
• Rentabilitatea Activelor; 
• Rentabilitatea vânzărilor 

PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTIŢIILOR INIŢIALE 

Termenul de recuperare a investiţiei reprezintă perioada de timp (exprimată 
în ani) în care se recuperează capitalul investit din beneficiile nete ale afacerii. 
(vezi în anexă exemplu privind calcularea perioadei de recuperare a 
investiţiilor). 
Formula de calcula a perioadei de recuperare a investiţiilor (Pri): 
 

Perioada de recuperare a investiţiilor (Pri) 
 

                            Pri =   Suma investită    x 100% 
                                                  Profit 
 

 
INDICATORII RENTABILITĂŢII AFACERII 

 

 
              Rentabilitatea Capitalului  Propriu (ROE) 
                                  
                                 ROE =   Profit net                     x 100% 
                                                Capital propriu 
 
 

Ca să putem considera afacerea rentabilă din punct de vedere financiar, 
coeficientul de rentabilitate financiar urmează să constitui 20%-30%. 
 

 
                      Rentabilitatea activelor (ROA)  
                                     
                                  ROA =     Profitul net     x 100% 
                                                   Active totale 
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De regulă rentabilitatea economică a afacerii va pendula în jurul următorului 
procentaj: 10%-20%. 
Nota Bene! Cu cât coeficienţii sus menţionaţi sunt mai mari decât cei indicaţi 
drept limită cu atât afacerea este mai rentabilă. 
 

 
Rentabilitatea vânzărilor (Rv)=   Profit brut x 100% 

                                      Vânzări 
 

 

PRAGUL DE RENTABILITATE 
De ce este important să cunoaştem care este pragul de rentabilitate? Pentru 
a evita pierderile. Pragul de rentabilitate indică punctul în care veniturile sunt 
egale cu cheltuielile (profitul egal cu zero). Toate veniturile ce depăşesc 
pragul de rentabilitate vor produce profit, iar obţinerea unor venituri mai mici 
decât cele aferente pragului de rentabilitate vor produce o pierdere.  

V
A
L
O
A
R
E

Cheltuieli totale

Vînzări

Prag de rentabilitate

CANTITATE  
Se consideră că este atins pragul de rentabilitate atunci când Veniturile = 
Cheltuieli. 
Formula de calcul a pragului de rentabilitate este următoarea: 
 

 
Pragul de rentabilitate (Pr) =  Costuri totale 

                                                      Preţul unei unităţi 
 

De exemplu: 
O întreprindere produce ciorapi de bumbac. A cheltuit în total pentru 
producere 10.000 lei, iar preţul unei perechi de ciorapi este 17 lei. Aplicând 
formula de mai sus vom obţine:  
10.000  = 588 de perechi de ciorapi.                                            

     17 
Deci pentru a acoperi toate cheltuielile întreprinderii este necesar de a se 
vinde 588 de perechi de ciorapi cu preţul de 17 lei perechea. În cazul că nu 
este cerere pentru un asemenea număr de ciorapi, întreprinderea are 
următoarele oportunităţi: 

➢ Micşorarea cheltuielilor; 
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➢ Mărirea preţului; 
➢ Mărirea numărului ce ciorapi vânduţi. 

 3.3. GESTIONAREA FINANTELOR 

Conţinuturi vizate: • Importanţa evidenţei financiare a activităţii antreprenoriale 
▪ Sistemele de evidenţă contabilă pentru micul business 

Concepte şi 
noţiuni  cheie: 

contabilitatea,evidenţa contabilă, obiectul contabilităţii, patrimoniu, obligaţii 

Sugestii didactice 
de predare-
învăţare: 

 

IMPORTANŢA EVIDENŢEI FINANCIARE A ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE 

Elevilor li se va explica faptul că domeniul contabilităţii este o activitate 
practică, dar şi o ştiinţă. Ea însumează o serie de cunoştinţe ce ţin de 
gestiunea resurselor economice ale întreprinderii. Itinerariul ei de dezvoltare 
a pornit de la practică la teorie, în cadrul căruia  experienţa a fost cea care a 
anticipat şi a modelat teoria şi metoda contabilităţii. 

De-a lungul secolelor au apărut idei, concepte, teorii, principii cu privire la 
conţinutul şi scopul contabilităţii. Astfel s-a aflat în continuă perfecţionare 
determinat de legătura între sistemele economice şi cerinţele de modelare a 
întreprinderilor şi organizaţiilor.  

Contabilitate poate fi considerată ca fiind un element important  al sistemului 
informaţional  al unei întreprinderi. Contabilitatea a devenit un instrument 
intern  în luarea deciziilor şi în realizarea cerinţelor de control şi gestiune.  

Fără o evidenţă strictă a tuturor tranzacţiilor economice, a resurselor 
financiare a întreprinderii antreprenorul nu va fi capabil să analizeze, 
gestioneze li să planifice toate activităţile afacerii. 

Modul de organizare a contabilităţii interne este la discreţia antreprenorului, 
în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii de informare ale 
acestuia.  

Obiectului contabilităţii este patrimoniul (cu alte cuvinte averea, resursele 
economice, capitalul, fondurile) persoanei fizice sau juridice.  
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Patrimoniul întreprinderii este totalitatea bunurilor materiale (terenuri, 
clădiri,  utilaj, bani indiferent că sunt cei din casă sau din contul bancar, 
etc., inclusiv drepturile de creanță de care dispune întreprinderea si 
bunurile nemateriale (acte de constituire, acte permisive, licențe, ștampila, 
produsele software  „1C: Întreprindere 8”, etc. ) care îi aparţin şi au fost 
procurate din surse proprii sau surse împrumutate/datorii.  

Sursele proprii reprezintă drepturile întreprinderii, iar sursele străine sunt 
obligaţiile (datoriile) ce şi le asumă pentru a le restitui. 

În baza afirmaţiilor de mai sus putem oferi următorul echilibru al evidenţei 
contabile: 

Patrimoniu = Drepturi + Obligaţii (datorii) 

Sarcină: Propuneţi elevilor să facă o listă a patrimoniului pe care îl deţin în 
propria cameră sau cea din cămin. 

Obiectul contabilităţii cuprinde nu doar cunoaşterea existenţei patrimoniului, 
dar şi mişcările, transformările acestuia. 

Mişcările se referă la operaţiuni simple de intrări şi ieşiri de elemente 
patrimoniale, dar şi la modificări complexe ce se cunosc sub noţiunile de 
cheltuieli, venituri, rezultate.  

Consumuri - resurse financiare consumate pentru fabricarea 
produselor/prestarea serviciilor (materie primă, salariu lucrători, energie 

electrică, combustibil, etc.)   

Cheltuieli - resursele financiare folosite de întreprindere pentru asigurarea 

activităţii sale (cheltuieli administrative, de deservire, de organizare a 

producţiei, cheltuieli pentru comercializarea produselor/mărfurilor/ 

serviciilor).  

Venituri – resursele financiare obţinute de întreprindere în rezultatul 
activităţii sale. 

Contabilitatea 
duce evidenţa aceea ce  

posedă întreprinderea 

SURSA DE 

FINANȚARE:  

 Surse 
proprii 

BUNURI: 

 terenuri,  
 clădiri,  
 utilaj,  
 mijloace de 

transport, 

 marfă, 
 bani 

PATRIMONIU 

 

 Surse 

împrumutate 
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Rezultat financiar – diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. Rezultatul financiar 
poate fi pozitiv, adică profit sau negativ, adică pierderi. 

Rezultat financiar = Venituri – Consumuri - Cheltuieli 

Sarcină: Împărţiţi elevii în grupuri mici. Descrieţi elevilor o situaţie în care îşi 
doresc să organizeze o masă de sărbătoare. Distribuiţi fiecărui grup cîte o 
sarcină: Grupul 1: Să facă lista de cumpărături şi să estimeze preţul 
produselor incluse în ea, avînd un buget de 300 lei. Grupul 2: Să alcătuiască 
lista de cumpărături şi preţul acestora fără să aibă indicat bugetul pentru 
masa de sărbătoare. Grupul 3: Să calculeze bugetul avînd lista de cumpărături 
şi preţul acestora. După care să calculeze rezultatul financiar. Grupul 4. Avînd 
şi lisat şi bugetul să estimeze preţul fiecărui produs şi calculeze rezultatul 
financiar. Întrebaţi elevii în ce caz le-a fost mai uşor să calculeze? De ce e 
nevoie de a se estima cheltuielile?   

În concluzie putem afirma că obiectul evidenţei contabile este: 
▪ patrimoniul,  
▪ drepturile,  
▪ obligaţiile(datoriile), 
▪ veniturile şi cheltuielile, 
▪ rezultatul financiar. 

Prin evidenţă se înţelege consemnarea într-o anumită ordine a informaţiilor 
despre operaţiile economice care au loc la o întreprindere, într-o perioadă de 
gestiune analizată (lună, trimestru, an) 

Cerinţele de bază ale evidenţei afacerii sunt următoarele: 
1. Simplă - nu cu mari cheltuieli; 
2. Clară - pentru toţi lucrătorii, investitorii, creditorii, acţionarii; 
3. Obiectivă - toate datele să fie reflectate real; 
4. Completă - toate domeniile de activităţi trebuie să fie reflectate în 

rapoartele de evidenţă; 
5. Operativă - toate informaţiile trebuie să fie prezentate la momentul 

corespunzător. 

SISTEMELE DE EVIDENŢĂ CONTABILĂ PENTRU MICUL BUSINESS 

În Republica Moldova sunt utilizate câteva sisteme de ţinere a evidenţei 
contabile, iar decizia de aplicare a unuia dintre aceste sisteme îi aparţine 
fiecărui antreprenor în funcţie de preferinţe şi specificul activităţii 
antreprenoriale. 

Conform  art.3 din Legea contabilității  nr.287 din 15.12.2017 sun definite 
următoarele sisteme de ținere a evidenței contabile: 
1. Contabilitate în partidă simplă – reflectarea unilaterală a faptelor 
economice, conform metodei „intrare-ieşire”, fără aplicarea conturilor 
contabile şi fără întocmirea situaţiilor financiare. 
2. Contabilitate în partidă dublă – reflectarea faptelor economice prin dublă 
înregistrare, cu aplicarea conturilor contabile şi întocmirea situaţiilor 
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financiare 

Contabilitatea în partidă simplă,  fără întocmirea situaţiilor financiare, este 
ținută de entitățile micro, care la data raportării, nu depăşeşte limitele a două 
dintre următoarele criterii:  

a) totalul activelor - 5 600 000 lei;  
b) veniturile din vînzări -11 200 000  lei;  
c) numărul mediu al salariaţilor nu depășește 10 persoane,  

Contabilitatea în partidă simplă este ținută și de gospodăriile ţărăneşti, 
întreprinzătorii individuali, pînă la înregistrarea acestora ca plătitori ai taxei 
pe valoare adăugată. 
 
Contabilitatea în partidă dublă , cu prezentarea rapoartelor financiare 
simplificate, este ținută de entitățile mici, care la data raportării, nu 
depăşeşte limitele a două dintre următoarele criterii:  

a) totalul activelor - 63 600 000 lei;  
b) veniturile din vînzări -127 200 000 lei;  
c) numărul mediu al salariaţilor – 50. 

Conform SNC, Contabilitatea în partidă dublă, cu prezentarea situaţiilor 
financiare  complete, este ținută de toate întreprinderile care nu corespund 
criteriilor de mai sus, entităţile mari și este obligatoriu pentru: 

a. Instituţiile publice şi de interes public; 
b. Întreprinderile importatoare supuse accizelor; 
c. Instituţiile financiare. Casele de schimb valutar, lombardurile; 
d. Întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc şi altele. 

Nota Bene! Pentru antreprenori poate fi mai comod să ţină evidenţa 
contabilă în baza Standardului Naţional de contabilitate, ce ţine de aplicarea 
contabilităţii în partidă simplă. 

Sugestii didactice 
de predare-
învăţare: 

 

STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL 

Termenul de bilanţ vine de la cuvântul italienesc ,, bilancia,, , care are la bază 
latinescul ,, bi,, şi ,, lanx,, adică  ,, două talere,, , simbolizând astfel o balanţă 
cu două talere. 
Bilanţul este un tabel care prezintă situaţia la un moment dat a patrimoniului 
întreprinderii. Bilanţul contabil este o balanţă cu două talere ACTIVUL care 
reflectă tot ce posedă o întreprindere şi  respectiv PASIVUL - tot ceea ce 
datorează precum şi mijlocele proprii. Iată o schemă simbolică a bilanţului: 
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În bilanţ se înscrie situaţia patrimoniului agentului economic, întocmită  
periodic,  la o  anumită dată, sub formă de balanţă adică activul trebuie să fie 
egal cu pasivul. 

Activ = Pasiv 

ACTIV – totalitatea bunurile (materiale și nemateriale, financiare) de care 
dispune o întreprindere, ori un antreprenor.   

Activul reflectă trăsătura bunurilor sau mijloacelor de a se afla într-o continuă 
mişcare şi transformare şi de a se identifica cu însăşi activitatea întreprinderii 
respective. Din punct de vedere al conţinutului, ACTIVUL cuprinde bunurile 
economice grupate după gradul de lichiditate: 

 Active pe termen lung - elemente care au o perioadă îndelungată  
de participare la circuitul economic şi valoarea lor poate fi 
obţinută în costuri treptat;  

 Active pe termen scurt  elemente ce au o participare foarte scurtă 
în procesul economic al întreprinderii. 

Exemplu de elemente de active și forma lor de înregistrare în bilanţ: 
ACTIVE 

Active imobilizate 
(pe termen lung, 
fixe) pot fi: 

✓ Terenuri 

✓ Clădiri  

✓ Mijloace de 
transport 

✓ Utilaj 

1.000 lei 

Active circulante 
(pe termen 
scurt,curente) 
pot fi: 

✓ Materie 
primă 

✓ Consuma-
bile  

✓ Bani 

500 lei 

Total 1.500 lei 

Activele imobilizate (pe termen lung sau fixe) se împart în:  
✓ Active imobilizate necorporale (cheltuieli de constituire, brevete, 

licenţe, programe informatice etc.); 
✓ Active imobilizate corporale (terenuri, clădiri, maşini şi utilaje, mijloace 

de transport etc.); 

= 

BILANŢ 

ACTIVE 

 ( bunuri – averea ) 

Analogic cu 
buzunarul 

 

PASIVE 
 (sursa de 
finanţare) 

Analogic cu 

portmoneul 
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✓ Active imobilizate financiare (titluri de participare, depozite pe termen 
lung, împrumuturi acordate pe termen lung etc.). 

Activele circulante (pe termen scurt sau curente) se împart în 
✓ Active circulante materiale (materiale, obiecte de inventar, produse 

finite, mărfuri, ambalaje etc.); 
✓ Active circulante în decontări sau creanţe (clienţi, debitori, avansuri 

acordate furnizorilor, avansuri acordate personalului etc.); 
✓ Active circulante băneşti (numerarul în casă, disponibilul la  
bancă etc.). 

 

Sarcină: Propune-ţi elevilor să împartă patrimoniul camerei lor de acasă sau a 
celei din cămin în active pe termen lung şi active pe termen scurt (curente) 
completând partea de activ la ei în caiete. 

PASIVELE - SURSE DE FINANŢARE A ACTIVELOR 
Din punct de vedere al conţinutului economic, PASIVUL conţine sursele de 
finanţare a bunurilor economice. Elementele patrimoniale din pasiv se 
grupează în: 
1. Surse proprii; 
2. Surse împrumutate (datorii). La rândul lor sursele împrumutate se împart 

în: 
a. Datorii împrumutate pe termen lung - la care perioada de achitare 

este mai mare de 12 luni; 
b. Datorii pe termen scurt - la care perioada de achitare este mai mică 

de 12 luni. 
Exemplu de elemente de active și forma lor de înregistrare în bilanţ: 
 

PASIV 

Surse proprii pot fi: 
✓ Capitalul social; 
✓ Aporturile suplimenta-re la capital; 
✓ Profit;  
✓ Rezervele 

1000 lei 

Datorii pe termen lung pot fi: 
✓ Creditele bancare pe termen mediu 

250 lei 
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şi lung 
✓ Datorii comerciale pe termen mediu 

și lung  

Datorii pe termen scurt pot fi:  
✓ Creditele bancare pe termen scurt 
✓ Datorii comerciale pe termen scurt. 
✓ etc. 
 

250 lei 

Total Pasiv 1.500 lei 

Nota bene!!! Regula contabilității: ACTIV = PASIV 

Este important de menţionat faptul că echilibrul (activ = pasiv) se datorează 
faptului că orice activ al patrimoniului are unul sau mai multe izvoare de 
finanţare reflectate în pasiv. De exemplu: 

Bilanţ 

ACTIVE PASIVE 

Active pe 
termen 
lung pot fi: 

✓ Terenuri 
✓ Clădiri  
✓ Mijloace 

de 
transport 
✓ Utilaj 

1.000 
lei 

Surse 
proprii 
pot fi: 

✓ Capitalul 
social 

✓ Aporturile 
suplimentare 
la capital  

✓ Rezervele 

1000 
lei 

Active pe 
termen 
scurt 
(curente) 
pot fi: 

✓ Materie 
primă 

✓ Consuma-
bile  

✓ Bani 

500 
lei 

Datorii 
pe 
termen 
lung pot 
fi: 

✓ Furnizorii,  
✓ Creditorii,  
✓ Creditele 

bancare pe 
termen 
scurt şi 
mediu şi 
lung etc. 

250 
lei 

Datorii 
pe 
termen 
scurt pot 
fi: 

250 
lei 

Total 1.500 
lei 

Total 1.500 
lei 

La interacţiunea dintre active şi datorii se constituie următoarele relaţii: 

Activ - Datorii = Capital propriu 

sau 

Activ = Capital propriu + Datorii 

Sarcină: Solicitaţi elevilor să identifice sursele de finanţare a patrimoniului 
camerei lor completând partea de pasiv în caietul lor. 

REGULI DE BAZĂ ÎN ÎNTOCMIREA BILANŢULUI CONTABIL 

1. Documentul este un certificat (act) scris privind efectuarea operaţiunii 
economice întocmit în modul stabilit care îi atribuie putere juridică 
sau dreptul la efectuarea operaţiunii economice. Dintre documentele 
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de justificare (primare) se includ: 
- dispoziţiile de încasare şi dispoziţiile de plată; 
- dispoziţii de plată bancare; 
- factură fiscală; 
- foia de parcurs; 
- actul de primire predare a serviciilor; 
- lista de inventariere; 
- bonul de plată. 

2. În numeroase operaţiuni economice, activele şi pasivele întreprinderii 
sunt supuse unor numeroase şi variate modificări produse sub 
influenţa operaţiunilor economice. Fiecare operaţiune afectează cel 
puţin 2 posturi de bilanţ, dar niciodată nu încalcă identitatea activului 
şi pasivului. 

3. În dependenţă de modul de influenţă asupra bilanţului se deosebesc 4 
tipuri de operaţii economice: 

✓ operaţii ce afectează doar activele întreprinderii, ca rezultat un 
post de activ creşte iar altul scade cu una şi aceeaşi valoare. 
Dar totalul nu se schimbă şi identitatea bilanţului se menţine 
(Activ = Pasiv); 

✓ operaţii ce produc modificări numai în componenţa pasivului, 
adică  un post de pasive creşte, iar altul scade cu una şi aceeaşi 
valoare. Dar totalul nu se schimbă şi identitatea bilanţului se 
menţine. 

Operaţii care conduc la creşterea concomitentă cu aceeaşi sumă a unui post 
de Activ şi altuia de Pasiv. După această operaţiune totalurile Activului şi 
Pasivului cresc cu una şi aceeaşi sumă. 
Operaţiile care produc creşterea Activului şi Pasivului cu una şi aceeaşi sumă. 
Dar şi după aceste operaţii egalitatea bilanţului se păstrează.  

Sugestii didactice 
de predare-
învăţare: 

 

CONTUL CONTABIL. REGULI DE FUNCŢIONARE A CONTURILOR 
CONTABILE 

Cu ajutorul bilanţului contabil nu poate fi realizată urmărirea completă a 
modificărilor la care sunt supuse bunurile economice şi sursele de finanţare 
ale unui agent economic. Întocmirea, după fiecare operaţie economică şi 
financiară a câte un bilanţ  ar fi un lucru extrem de dificil, din cauza 
numărului mare de astfel de operaţii care au loc zilnic. În afară de aceasta, 
chiar dacă ar fi posibilă întocmirea unui nou bilanţ după fiecare operaţie 
economică sau financiară, el ar reflecta situaţia patrimoniului şi sursele de 
finanţare la momentul respectiv, dar nu ar arăta modificările  care au avut 
loc în decursul perioadei de gestiune.  
Contabilitatea trebuie să asigure cunoaşterea nu numai a situaţiei 
economice şi financiare a agentului economic în cauză la momentul dat, ci 
şi a modului cum s-a desfăşurat activitatea acesteia pe o anumită perioadă 
de timp, ce modificări, în sensul creşterilor şi descreşterilor, s-au produs zi 
de zi în volumul şi structura elementelor patrimoniale de activ şi pasiv.  
Din considerentele respective, contabilitatea a trebuit să recurgă la un alt 
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procedeu al metodei de lucru. Acest procedeu poartă denumirea de CONT . 
Pentru fiecare fel sau grupă de bunuri economice, surse de finanţare, 
procese economice sau rezultate financiare, se deschide câte un cont 
distinct în contabilitatea curentă, cu ajutorul căruia se înregistrează, pe 
bază de documente, existentul la începutul perioadei de gestiune precum 
şi modificările ale acestuia, determinate de operaţiile economice şi 
financiare din decursul perioadei de gestiune.  
Spre deosebire de BILANŢ, care arată situaţia tuturor elementelor 
patrimoniale ale agentului economic, dar la momentul dat, CONTUL are o 
sferă de cuprindere mult mai restrânsă, referindu-se numai la unul din 
elementele patrimoniale cuprinse în bilanţ, dar despre care arată nu numai 
situaţia acestuia la un moment dat, ci şi modificările la care este supus pe 
parcursul perioadei de gestiune. 
Deci, pentru fiecare element patrimonial se deschide câte un cont cu 
ajutorul căruia se urmăreşte starea iniţială şi mişcarea  pe o perioadă de 
timp. 
Exemplu, se deschide un cont pentru elementul patrimonial “Materiale” 
sau pentru elementul patrimonial “Credite bancare pe termen scurt”. În 
cadrul contului urmărirea se face valoric.  
Între cont, ca instrument de lucru curent al contabilităţii, şi bilanţ, ca 
instrument de raportare şi sinteză contabilă, există diferenţieri ce se pot 
prezenta astfel ca în Tabelul 3.1. Bilanţul şi contul ca instrumente a 
contabilităţii din Anexa B. 

CORESPONDENŢA CONTURILOR 

1. Principiile contabilităţii în partidă simplă. Toată lumea face 
contabilitate, deseori chiar fără să-şi dea seama. Cu siguranţă, cei mai mulţi 
dintre noi fac, fără să realizeze totuşi, o contabilitatea destul de complexă, 
care se aseamănă foarte mult cu cea ţinută de contabili.  
Fiecare dintre noi îşi notează frecvent pe o coală de hârtie cheltuielile 
făcute la piaţă.  
Luând drept exemplu o întreprindere care ţine evidenţa banilor pe care îi 
cheltui, această primă formă de contabilitate arată cam aşa:  

 

Am cumpărat un pui  15 lei 

Am cumpărat legume  10 lei 

Am cumpărat brânză  12 lei 

Total cheltuieli   37 lei 

Contabilii fac ceva foarte asemănător. Ei deschid câte un cont pentru 
fiecare tip de cheltuieli efectuate şi înregistrează sumele cheltuite în aceste 
conturi. 
Contabilul a introdus noţiunea de cont. Întreprinderea care vrea să ţină 
contabilitatea cheltuielilor și veniturilor sale în decursul anului va fi 
interesată să utilizeze conturi contabile. 
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Evidenţa pe care o ţine un contabil va arăta cam aşa: 
 

  1. Cheltuieli (Plăți) anul 2020 

Data 
operațiunii 

Cont   
”Pui” 

Cont 
”Legume” 

Cont ”Brânză” 

15.01.2020  15 lei 10 lei 12 lei 

2. Venituri (încasări bănești) anul 2020 

Data operațiunii  
Cont 

”bani proprii” 

Cont 

”bani din 

vânzări” 

Cont 

”bani din 

împrumut” 

15.01.2019  2000 lei  150 lei  500 lei  

 
Această formă de organizare este foarte practică. Întreprinderea noastră 
dispune de informaţii bine ordonate şi poate spune oricând numărul, data 
şi preţul tuturor puilor pe care i-a cumpărat şi poate calcula foarte uşor 
suma totală cheltuită în decursul anului. Totodată întreprinderea poate 
astfel să determine și evoluţia veniturilor bănești de la vânzarea produselor 
ori din împrumuturi în oricare zi ori într-o perioadă de timp.  
Acest tip de contabilitate este foarte simplu de utilizat, pentru că 
reprezintă activitatea de înregistrare a  sumelor în conturi. Această 
contabilitate, care se numeşte contabilitate în partidă simplă este utilizată 
până în prezent de întreprinderile businessului mic şi mijlociu.  

2. Principiile contabilităţii în partidă dublă. Pe baza exemplului nostru 
precedent, să vedem care este principiul, de altfel foarte simplu, care se 
ascunde în spatele acestui termen destul de aspru şi complicat ca 
contabilitate în partidă dublă. 
Spre deosebire de exemplul precedent, de data aceasta întreprinderea 
noastră vrea să ţină evidenţa diferitelor cheltuieli efectuate astfel, încât să 
poată determina în acelaşi timp și sursa de venit din căreia a efectuat 
plățile (bani proprii, din vânzări, ori împrumutați).  
Totodată întreprinderea vrea să cunoască câţi bani îi vor rămâne la sfârșitul 
zilei, ori lunii după ce va face toate plățile.  
În cazul respectiv întreprinderea  noastră, care stăpâneşte acum noţiunea 
de cont, va ţine contabilitatea sa astfel: 

1. Cheltuieli (Plăți) anul 2020 

Data 
operațiunii 

Cont   
”Pui” 

Cont 
”Legume” 

Cont ”Brânză” 

15.01.2020  15 10 lei 12 lei 

2. Venituri (încasări bănești) anul 2020 
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Data operațiunii  
Cont  

”bani în casă” 

Cont  

”bani din 

vânzări” 

Cont 

 ”bani din 

împrumut” 

15.01.2019  10 lei 150 lei 500 lei 

Sold 

16.01.2019 
0 lei 123 lei 500 

 
Ţinându-şi conturile în acest mod, întreprinderea noastră utilizează 
principiul unei contabilităţi în partidă dublă! Contabilii vorbesc de PARTIDA 
DUBLĂ, pentru că de fiecare dată când o anumită sumă este înregistrată 
într-un cont, ea se înregistrează în acelaşi timp în mod obligatoriu şi într-un 
alt cont.  
Respectând principiul partidei duble, un cont nu poate fi utilizat niciodată 
singur. El este asociat întotdeauna cu un alt cont, pe care contabilii îl 
denumesc „cont corespondent”: 
În comparaţie cu celelalte conturi utilizate în exemplul nostru, contul 
„Portmoneu” reprezintă un caz foarte interesant. Se poate vedea foarte 
clar că acest cont reflectă nişte intrări de sume (banii care intră în 
portmoneu înainte de”mişcări” pentru a exprima circuitul banilor (Intrări 
sau Ieşiri) care are loc într-un cont. Restul, denumit de contabili „soldul 
contului”, corespunde în mod logic diferenţei dintre sumele intrate şi cele 
ieşite. 
Pentru a înţelege mai bine mecanismul partidei duble, să reţinem 
următorul principiu fundamental: 

  

Banii care intră într-un cont ies în mod obligatoriu dintr-un alt cont (contul 
corespondent) şi invers. Prin urmare, întotdeauna va exista o dublă 
înregistrare: una în contul de bază şi alta în contul corespondent. 

FORMA GRAFICĂ A CONTULUI 

Gospodina noastră, care nu este încă o adevărată contabilă, a înregistrat 
mişcările din contul „Portmoneu” utilizând o singură coloană, în care 
sumele pozitive reprezintă intrări de valori, iar sumele negative – ieşiri de 
valori. Această idee nu este rea, dar uneori poate da naştere unor confuzii 
şi deveni prin urmare o importantă sursă de greşeli.  
Pentru a da o formă mişcărilor de valori dintr-un cont, contabilii utilizează o 
altă formă de prezentare, care are meritul de a fi simplă şi clară. Ei 
reprezintă un cont sub forma literei „T”, fiecare coloană fiind utilizată în 
mod corespunzător pentru a înregistra intrările sau ieşirile de sume. În mod 

 

Unei Intrări  de valori în cont îi corespunde 
o Ieşire de valori din alt cont. 
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convențional este stabilit că partea stângă a contului poartă denumirea de 
”Debit”, iar partea dreaptă – ”Credit”. Efectuarea de înregistrări în Debitul 
unui cont se numește debitarea contului, iar în Credit - creditarea contului.  
Utilizând forma T a conturilor, contabilitatea întreprinderii noastre ar avea 
următoarea formă:    
          
    Cont „Pui”                                        Cont „Bani din vânzări” 
 
Intrări    Ieşiri                                                Intrări   Ieşiri 
 (debit)   (credit)                                           (debit)   (credit)                                  
        
  15lei                                       Sold la 15.01.2019   150lei 
                                                                                  5lei 
                                                                                  10lei 
                                                                                  12 lei 
                                                  Sold la 16.01.2019  123 lei 
 
 
 
Cont „Legume”                                          Cont „Bani în casă ” 
 
Intrări    Ieşiri                                                  Intrări     Ieşiri 
(debit)    (credit)                                               (debit)    (credit)   
     
10lei                                              Sold la 15.01.2019   10lei 
 
               
                                                     Sold la 16.01.2019    0 lei 
 
                 
Cont „Brânză” 
 
Intrări    Ieşiri 
(debit)    (credit)   
 
12 lei 
 
 
 
 
Această modalitate de reprezentare a conturilor prezintă avantajul de a 
pune foarte bine în evidenţă principiul partidei duble, materializând sub 
formă grafică mişcările în contul de bază şi în contul corespondent. În acest 
manual se va utiliza în principal forma T a conturilor, deci este bine să se 
înţeleagă modul de funcţionare şi terminologia utilizată de către contabili. 
Să o lăsăm pe gospodina noastră la piaţă şi să analizăm mai detaliat modul 
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în care contabilii utilizează T-urile conturilor. Iată cum reprezintă ei un 
cont. 
Fiecare cont este identificat exact printr-un număr unic, care indică locul 
său în planul de conturi. Prima cifră are o importanţă deosebită, pentru că 
permite să se stabilească rapid despre ce tip de cont este vorba (cont de 
activ, de pasiv, de capital propriu, de datorii, de cheltuieli sau de venituri, 
cont în afara bilanţului); 
Pe lângă număr, fiecare cont are şi o denumire, care descrie detaliat 
obiectul la care se referă contul. În timpul studiilor, titlul contului este un 
element esenţial pentru alegerea corectă a contului potrivit pentru 
tranzacţia efectuată. 

ÎNREGISTRĂRILE CRONOLOGICE ÎN CONT 

Datele operaţiunilor economice reflectate în documentele primare trebuie 
să fie înregistrate ulterior în scopul grupării care răspunde nevoilor 
gestiunii. în acest scop se utilizează registrele contabile. Acestea reprezintă 
tabele speciale care îmbracă forma sa  şi au conţinut în funcţie de cerinţele 
controlului  şi sistematizării informaţiei.  
Registrele pot fi sub formă de cărţi contabile, fişe, foi albe întrucât cărţile şi 
fişele contabile pot fi completate numai manual, în ultimul timp acestea se 
înlocuiesc cu foi albe care pot fi întocmite şi la calculator prin intermediul 
programelor de contabilitate (de exemplu C1).  
Utilizarea diverselor registre este condiţionată de volumul şi specificul 
obiectelor contabilizate, caracterul de masă al operaţiunilor economice, 
modul de înregistrare şi prelucrare a informaţiei economice etc. Aceste 
particularităţi influenţează asupra construirii registrelor contabile. 
Registrele contabile se prezintă sub forma unor caiete, fişe sau listări 
informative ale căror conţinut şi formă corespund scopului pentru care se 
ţin.Definite prin prisma sistemului informaţional contabil, registrele de 
contabilitate reprezintă documentele cu ajutorul cărora se realizează 
înregistrarea cronologică şi sintetică a operaţiilor economice şi financiare în 
contabilitate, furnizând informaţii privind situaţia şi mişcarea 
patrimoniului. 
Principalele registre ce se folosesc sunt: 

• Registrul-jurnal; 

• Registrul-inventar; 

• Cartea mare. 
Registrul-jurnal este un document obligatoriu ce serveşte pentru 
înregistrarea operaţiilor economice şi financiare în ordinea efectuării lor în 
timp. În registrul-jurnal se consemnează toate operaţiunile economice şi 
financiare din cadrul unei anumite perioade de gestiune. Exemplu de filă a 
acestui jurnal: 
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Registrul-jurnal prezentat are un caracter unic pentru toţi agenţii 
economici; în el se consemnează toate operaţiile patrimoniale efectuate 
într-o anumită perioadă de timp pe anumit cont contabil. 

Registrul-inventar cuprinde două părţi: listele elementelor inventariate 
exprimate la valoarea contabilă şi la valoarea de inventar. Apoi  în cadrul 
procedurii de evaluare  se determină diferenţele de evaluare şi cauzele lor. 

Exemplu de registru-inventar:  

Contabila  De inventar Contabila De inventar Cantitatea Valoarea 

1 2 3 4 5 6

Valoarea Diferentele din evaluare 
Nr. 

D/o

Denumirea 

elementelor 

inventariate

Cantitatea 

 

Registrul cartea-mare este folosit la înregistrarea şi gruparea operaţiilor 
economice şi financiare în raport cu natura lor, iar în cadrul acestei grupări 
înregistrarea se face cronologic. 

Documentele contabile de sinteză şi raportare financiar-contabilă. 
Folosirea datelor contabile în procesul de conducere impune centralizarea 
şi sistematizarea lor periodică. 

Sarcină: Sugeraţi elevilor să scrie înregistrări cronologice respectând forma 
grafică a contului toate cele necesare pentru amenajarea propriului birou.  

 
 
3.2. VENITURI ŞI CHELTUIELI  

Conţinuturi vizate: 

 
▪ Veniturile şi evidenţa acestora 
▪ Celuielile şi înregistrarea lor 
▪ Fluxul de numerar 
▪ Raportul privind rezultatele financiare ale unei activităţi 

antreprenoriale 

Noţiunile şi 
conceptele 
studiate: 

venituri; cheltuieli; rezultat financiar înregistrarea operaţiilor economice 

Sugestii didactice 
de predare-
învăţare: 

 

VENITURILE ŞI EVIDENŢA ACESTORA 

Veniturile reprezintă resursele  formate în schimbul  unor produse, 
servicii, lucrări  executate altor agenţi economici; veniturile apar  ca un 
rezultat al efectuării unor cheltuieli. 

Nr. Data Debit Credit Debit Credit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Documentul

Simbolurile 

conturilor
SumaNr. 

Înregistrării

Data 

înregistrării

Descrierea 

operaţiei 

economice
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Iată  categoriile de venituri, pe care le poţi găsi şi în „Planul de conturi 
contabile al activităţii economico - financiare a întreprinderilor” Nr.174 din 
25.12.97. 
Planul de conturi este elaborat în baza Standardelor Naţionale de 
Contabilitate (S.N.C.), ţinând cont de cerinţele întocmirii rapoartelor 
financiare şi necesităţile contabilităţii de gestiune. De aceea, în domeniul 
practic antreprenorul se confruntă cu el destul de des. 
Pentru a planifica intrările de mijloace băneşti, trebuie să se facă calcule pe 
mai multe categorii de venituri.  Conform Planului de conturi acestea sunt 
următoarele: 
Veniturile  se grupează după activitatea care le generează în: 

Categorii de venituri 

Venituri din 
activitatea 

operaţională 

Venituri din 
vânzări 

Venituri din vânzarea produselor  finite; 

Venituri din vînzarea mărfurilor 

Venituri din servicii prestate 

Venituri din contracte de construcţie 

Venituri din operaţiuni de arendă (leasing) 

Venituri 
operaţionale 

Venituri din realizarea altor active curente 

Venituri din arenda curentă 

Venituri din amenzi, penalităţi şi 
despăgubiri 

Venituri din modificarea metodelor de 
evaluare a activelor curente 

Venituri din recuperarea daunei materiale 

Venituri din 
activitatea 

neoperaţională 

Venituri din 
activitate de 

investiţii 

Venituri din ieşirea activelor nemateriale, 
materiale şi financiare 

Venituri din dividende 

Venituri din dobânzi 

Venituri din participaţiile în alte 
întreprinderi 

Venituri din operaţiile cu părţile legate 

Venituri din 
activitate 
financiară 

Venituri din redevenţe 

Venituri din arenda finanţată a activelor 
material  pe termen lung 

Venituri din diferenţe de curs valutar 

Venituri din subvenţii de stat, prime, premii 
şi sume de sponsorizare 

Venituri din active intrate cu titlu gratuit 

Venituri din 
activitate 

excepţională 

Compensaţii primite pentru recuperarea 
pierderilor din calamităţi naturale 

Vezi în anexă exemplu de prognoză a veniturilor pentru o afacere 
specializată în reparaţii auto. 

CHELUIELILE ŞI ÎNREGISTRAREA LOR 

Cheltuielile reprezintă modul de consumare a resurselor de către 
agentul economic în scopul desfăşurării unei activităţi. 

Categorii de cheltuieli 

Cheltuieli ale 
activităţii 

Costul 
vânzărilor 

Costul produselor finite vîndute 

Costul mărfurilor vîndute 
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operaţionale Costul serviciilor prestate 

Costul lucrărilor de construcţie-montaj 

Costul serviciilor din activitatea de arendă 
(leasing) 

Cheltuieli 
comerciale 

Cheltuieli privind operaţiile de marketing 

Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea 
produselor şi mărfurilor 

Cheltuieli de transport privind desfacerea 

Cheltuieli privind reclama 

Cheltuieli privind reparaţiile garantate  şi 
deservirile cu garanţie 

Cheltuieli privind returnarea şi reducerea 
preţurilor la mărfurile vândute 

Cheltuieli 
generale 

şi 
administrative 

Cheltuieli privind  uzura, repararea şi 
întreţinerea mijloacelor fixe cu destinaţie 
generală 

Cheltuieli privind amortizarea activelor 
nemateriale 

Cheltuieli de întreţinere a personalului 
administrativ şi de conducere 

Cheltuieli în scopuri de binefacere şi 
sponsorizare 

Cheltuieli privind protecţia muncii 

Cheltuieli de reprezentare 

Cheltuieli de deplasare 

Cheltuieli ale 
activităţii 

neoperaţionale 

Cheltuieli ale 
activităţii de 

investiţii 

Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare 
pe termen lung 

Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale 
pe termen lung 

Cheltuieli aferente participaţiilor în alte 
întreprinderi 

Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate 

Cheltuieli ale 
activităţii 
financiare 

Cheltuieli privind plata redevenţelor 

Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar 

Pierderi excepţionale 

Pierderi din calamităţi naturale 

Pierderi din perturbări politice 

Pierderi din modificarea legislaţiei ţării 

Cheltuieli 
privind impozitul 

pe venit 
 

 

Vezi în anexă exemplu de prognoză a cheltuielilor pentru o afacere 
specializată în reparaţii auto. 
După au fost făcute previziunile privind intrările de mijloace băneşti, 
urmează să se analizeze dacă o parte din acestea sunt suficiente pentru a 
acoperi cheltuielile activităţii de investiţii, după ce au fost acoperite 
celelalte cheltuieli. Dacă antreprenorul nu dispune de mijloace suficiente 
pentru investiţie, iar capitalul propriu disponibil la moment,  nu e suficient 
atunci poate apela la finanţatori şi solicita un grant sau credit. 
Vă prezentăm în continuare un exemplu de înregistrare a cheltuielilor de 
iniţiere a unei afaceri specializată în prestarea serviciilor de reparaţii auto: 

Mijloace necesare Surse proprii  (lei) Surse  atrase (lei) 
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pentru iniţierea 
afacerii 

Aparat de casă 1850  

Elivator 19800  

Compresor 8750  

Cric mecanic (2 buc) 4300  

Instalţie de colectare a 
uleiului 

 6400 

Cheie dinamometrică 350  

Aparat de pornit 
motorul 

 3200 

Aparat de sudat 6500  

Unelte şi scule 
mecanice si 
pneumatice 

 14000 

Total 41 550 lei 23600 lei 

Total investiţii 65150 lei 

Exemplu de prognoză a veniturilor vezi în anexe. 

FLUXUL DE NUMERAR 

Fluxul monetar reflectă banii ce vor fi încasaţi în perioada planificată şi 
respectiv plăţile de mijloace băneşti care vor fi efectuate în această 
perioadă. Ori, acesta reprezintă toate plăţile şi încasările care au loc în 
întreprindere/afacere într-o anumita perioadă de timp. 

Fluxul mijloacelor băneşti serveşte drept indicator care arată  
capacitatea întreprinderii de a asigura necesarul mijloacelor băneşti pentru 
a putea satisface plăţile curente şi a dezvolta afacerea. 

Intrările de numerar sunt reflectate pe fiecare produs în parte, ori pe 
grupuri de produse (grâu, orz, porumb etc.) 

În Fluxul de numerar intrările şi ieşirile banilor se atribuie anume la 
perioada când acestea au loc. În el nu se includ creanţele dubioase şi stocul 
de marfă care nu va fi comercializată în perioada pentru care sa întocmit 
fluxul. 

Fluxul de mijloace băneşti nu reflectă profitul ce va fi obţinut din 
afacerea pe care o planificaţi, însă el reflectă mişcarea banilor şi suficienţa 
lor în afaceri. Exemplu de întocmire a fluxului monetar: 

 

  
  

Intrări de mijloace băneşti ian.-19 feb.-19 - dec.-19 
Total 
2019  

1 
Intrări băneşti din vînzări, 
inclusiv: (rd1+rd2+rd3+…)  0 0 0 0 0 

1  Grău          0 

2  Căpșune          0 

3  Servicii          0 
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2 
Alte încasări băneşti, inclusiv: 
(rd2.1+rd2.2+rd2.3+...)  0 0 0 0 0 

1  Contribuţii proprii          0 

2  
Împrumuturi de la per. 
fizice/OMF          0 

3  Credite          0 

4  Grant          0 

5  Subvenţii de stat          0 

6  Încasări din creanţe          0 

A Total intrări (rd1+rd2)  0 0 0 0 0  

  Ieșiri de mijloace băneşti            

1 
Procurarea utilajelor şi 
accesorii          0 

2 Materie primă          0 

3 
Salarii şi contribuţii pentru 
asigurări sociale  

        
0 

4 Rambursare credit / împrumut          0 

5 
Plata dobînzilor la credite şi 
împrumuturi  

        
0 

6 Plata impozitului pe venit          0 

7 
Cheltuieli generale şi 
administrative  

        
0 

B 

Total ieşiri 

(rd1+rd2+rd3+rd4+...)  0 0 0 0 0 

C Fluxul monetar net (rdA-rdB)  0 0 0 0 0 

D 
Bilanţul de deschidere  
(Soldul la începutul perioadei) 

0 0 0  0 0 

E 
Bilanţul de închidere 
(rdC+rdD)  
(Soldul la sfîrșitul perioade) 

0 0 0 0  

 

A -  această rubrică în fluxul monetar reprezintă Totalul intrărilor de 

mijloace băneşti în perioada respectivă (lună/trimestru/an) ;  

 B -  rubrica care reprezintă Total ieşiri de mijloace băneşti în perioada 

respectivă (lună/trimestru/an); 

C - rubrica care reprezintă Fluxul monetar net al perioadei                           ( 
lună/trimestru/an)= (rd. A – rd. B); 

D - reprezintă Bilanțul de deschidere (Soldul la începutul perioadei,  
lună/trimestru/an);  

E – reprezintă Bilanțul de închidere (Soldul la sfârșitul perioadei,  
lună/trimestru/an)= rubrica C + rubrica D  

Bilanțul de deschidere (Soldul la începutul următoarei perioade, de 
exemplu 01.02.2020) = Bilanțul de închidere (Soldul de la sfârșitul 
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perioadei precedente, 31.01.2020).  

În cazul în care afacerea este de familie, în fluxul monetar se includ şi 
cheltuielile de întreţinere a familie. 
Exemplu de flux de numerar vezi în anexe. 

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE ALE UNEI ACTIVITĂŢI 
ANTREPRENORIALE 

Prin compararea veniturilor şi cheltuielilor se determină rezultatul. 
Acesta din urmă îmbracă forma de profit, dacă veniturile sunt mai mari 
decât cheltuielile şi de pierderi în situaţia inversă.  
Calcularea rezultatului financiar se va calcula după următoarele formule: 

Venit  din vânzări – Costul vânzărilor = Profit brut 

Profit brut – Cheltuieli operaționale (de distribuție, administrative) = 
Rezultat din activitatea operațională (Profit impozabil) 

Profit impozabil – Impozit pe profit = Profit net 

Veniturile şi cheltuielile nu sunt evidenţiate în contabilitate la nivelul 
bilanţului, ci în raportul privind rezultatele financiare, în care sunt 
reflectate conturile de VENITURI pentru contabilizarea câştigurilor sau 
încasărilor şi conturile de CHELTUIELI pentru contabilizarea plăţilor sau 
cheltuielilor. Profitul (beneficiul) sau pierderea se calculează prin diferenţa 
dintre venituri şi cheltuieli, iar suma rezultată se raportează într-un cont 
special, contul 351 „Rezultat financiar total”. Acest rezultat (dacă este 
pozitiv) va mări capitalul propriu al asociaţiei, iar dacă este negativ va 
micşora capitalul propriu şi va apărea în pasivul bilanţului. 
Vă prezentăm în anexă un exemplu de raport financiar al afacerii descrise 
mai sus. 
Sarcină: Solicitaţi elevilor să noteze în caiet evidenţa veniturilor şi a 
cheltuielilor pe care le-aţi efectuat pe parcursul zilei sau săptămînii, 
determiniînd rezultatul financiar. 
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