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PROPUNERE EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE, 

ÎN RELAȚIE DIRECTĂ CU ANALIZA EFECTUATĂ 
 

Rezultatele învățării: 

- Realizarea lucrărilor premergătoare situațiilor financiare anuale; 

- Întocmirea situațiilor financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere și note 

explicative, cu ajutorul unui soft de specialitate; 

- Rezolvarea de probleme privind întocmirea situațiilor financiare anuale. 

Conținut: 

- Contabilitatea imobilizărilor 

 

Recapitularea acestui conținut este foarte important pe de o parte pentru că are o aplicabilitate 
practică deosebită, iar pe de altă parte Aplicarea reglementărilor contabile privind înregistrarea 
operațiilor economico-financiare pe baza documentelor specifice, Utilizarea unui raționament 
matematic în descrierea analizei și formulei contabile pot fi integrate în Realizarea lucrărilor 
premergătoare situațiilor financiare anuale, Întocmirea situațiilor financiare anuale-bilanțul, contul 
de profit și pierdere și note explicative, cu ajutorul unui soft de specialitate; 
Elevul având posibilitatea de a aprofunda noțiunile cunoscute, respectiv de a aplica aceste noțiuni 

în clasa a XII-a. 

 

Recapitulare privind contabilitatea clasei 2 de conturi. 

Acest capitol este foarte important și este necesar recapitularea ei, înainte de a trece mai departe la 

conturile din clasa 4 și 5, deoarece orice unitate economică are în patrimoniu active. 

Este foarte important să înțelegem și noțiunea de amortizare, foarte important din punct de vedere 

financiar. Activele imobilizate reprezintă bunuri sau valori destinate să servească o perioadă 

îndelungată de timp, mai mare de un an, în activitatea unității patrimoniale, care nu se consumă la 

prima lor utilizare. 

Se împart în trei grupe: 

• Imobilizări necorporale  

• Imobilizări corporale 

• Imobilizări financiare 

Amortizarea 

Amortizarea se calculează pe toată durata de folosire a mijlocului fix, până la recuperarea integrală 

a valorii lui. Amortizarea anuală se poate calcula în funcție de durată sau unitate de  produs.Dacă 

se calculează în funcție de durată poate fi amortizare liniară, accelerată sau degresivă. În cazul 

amortizării liniare: 
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• A=Vi/T 

• A-amortizare 

Vi-valoare de intrare 

T-timp 

Amortizarea poate fi de trei feluri 

1. Amortizarea liniară se realizează prin includerea în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, 

stabilite proporțional cu duratele de utilizare ale imobilizărilor corporale. 

2. Amortizarea degresivă 

Constă în multiplicarea cotelor medii de amortizare liniară cu coeficienții prevăzuți de legislație: 

 1,5 pentru mijloacele fixe cu durata normală de utilizare cuprinsă între 2-5ani 

 2  pentru mijloacele fixe cu durata normală de utilizare cuprinsă între 5-10ani 

 2,5 pentru mijloacele fixe cu durata normală de utilizare mai mare de 10 ani 

3. Amortizarea accelerată 

Amortizarea accelerată constă în includerea în primul an de funcționare, în cheltuielile de 

exploatare a unei amortizări în cotă de 50% din valoarea de intrare. 

Exemple pentru contabilitatea imobilizărilor necorporale,corporale 

Ex1. Se constituie o întreprindere al cărei asociat depune la caseria unității suma de 500 lei, din 

care se achită la notar suma de 100 lei, la Registrul Comerțului suma de 200 lei. După începerea 

activității cheltuielile de constituire se amortizează în 10 luni și i se restituie asociatului suma 

depusă inițial. 

Depunerea sumei la caserie 

5311 „Casa în lei ”= 4551 „Asociați-conturi curente”    500 

Achitarea comisionului la notar 

201 „Cheltuieli de constituire”= 5311 „Casa în lei ”    100 

Achitarea cheltuielilor le Registrul Comerțului 

201 „Cheltuieli de constituire”= 5311 „Casa în lei ”    200 

Restituirea către asociat a sumei depuse 

4551 „Asociați-conturi curente”= 5311 „Casa în lei ”    500 

Amortizarea cheltuielilor de constituire 

6811 „Cheltuieli de exploat. priv. amort. imobilizărilor”= 2801 „Amort.chelt. de constituire ”30  

Scoatera din evidență a cheltuielilor complet amortizate 

2801 Amortizarea .chelt. de constituire ”= 201„Cheltuieli de constituire” 300 

Elevii învață de fapt primul pas în înființarea unei firme din punct de vedere financiar – contabil. 

Problema ne evidențiază decontarea cheltuielilor cu Registrul Comețului, notarul public dar mai 

ales acordarea și restituirea împrumutului de la asociat. 
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Ex2. Se achiziționează o mașină de șlefuit cu prețul de cumpărare de 10.000 lei plus TVA. 

Cheltuielile de transport facturate de cărăuș sunt 1000 lei plus TVA. Contravaloarea mașinii se 

achită cu ordin de plată, iar cărăușul prin numerar. Durata de utilizare a mașinii este de 10 ani, 

regimul de amortizare liniar. După 8 ani mașina se vinde la prețul de 40.000, factura încasându-

se prin bancă. 

Factura de cumpărare a mașinii 

 % = 404 „Furnizori de imobilizări”     12.400 

 2131 „Echipamente tehnologice”      10.000 

 4426 „TVA deductibilă”                    2.400 

Transportul 

 % = 404 „Furnizori de imobilizări”      1.240 

 2131 „Echipamente tehnologice”       1.000 

 4426 „TVA deductibilă”            240 

Achitarea datoriei față de furnizor 

404 „ Furnizori de imobilizări”= 5121 „Conturi la bănci în lei ”  12.400 

Achitarea datoriei față de transportator 

404 „ Furnizori de imobilizări”= 5311 „Casa în lei ”      1.240 

Amortizarea lunară a mașinii 

6811 „Cheltuieli de exploat priv. amort. imobilizărilor”= 2813 „Amort. instalațiilor. mijl. de 

transport ”    91,66 

Vânzarea mașinii 

461 „Debitori diverși” = %    49.600 

 7583 „Venituri din cedarea activelor”  40.000 

 4427 „ TVA colectată”      9.600 

Scoaterea din evidență 

 % = 2131 „Echipamente tehnologice”  11.000 

 2813 „Amort. instalațiilor. mijl. de transport ”   8.800 

 6583 „Cheltuieli priv. activele cedate”    2.200 

Încasarea creanței 

5121„Conturi la bănci în lei ”= 461 „Debitori diverși” 49.600 

 


