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Pointes de vue dans la clasification des comptes 
 
 

Résumé: 
 
Etant donné l’évolution des doctrines comptables sur les comptes et les fonctions de la 

comptabilité l’auteur présente les éléments de progrès et de différentiations. La recherche concerne 
les contributions de spécialistes étrangers et celles contenues dans la littérature comptable roumaine.  
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1 Introducere 
 
Puţine domenii ale teoriei contabilităţii au polarizat interesul cercetătorilor asemeni 

clasificării conturilor. Diversitatea opiniilor elaborate în acest context a fost influenţată de 
teoriile conturilor, de numeroasele interpretări şi nuanţări atribuite contului. 

Unul dintre marii doctrinari ai contabilităţii româneşti, profesorul Dumitru Rusu, 
aprecia că “asupra acestei probleme nu s-a rostit încă ultimul cuvânt”[ D. Rusu, 1980, p.95]. 

Un fapt este cert. Istoria contabilităţii începe cu primul model economic, respectiv 
contul şi se amplifică odată cu dezvoltarea continuă a funcţiilor acestuia. Termenul de 
contabilitate îşi are originea în noţiunea de cont. De la cont s-a ajuns la contabilitate şi nu 
invers. Procesul evolutiv menţionat are în vedere şi contabilitatea rudimentară, mileniile în 
care însemnări empirice cu certă semnificaţie contabilă, au precedat apariţia ştiinţei 
contabilităţii [J. H. Vlaeminck, 1957, p.15]. În aceste condiţii putem vorbi despre 
contabilitate ca “produs istoric şi social”[ B. Colasse, 2000, p.31]. 

 
2 Contul în doctrina contabilă străină 
 
Primul autor de operă contabilă, italianul Luca Paciolo descrie şi modelează conceptual 

o contabilitate utilizată deja în oraşele italiene. În celebra “Summa di Arithmetica, 
Geometria, Proportioni et Proportionalita”, matematicianul include în capitolul “Tractatus 
de computis et scripturis”, o adevărată piatră unghiulară pentru istoria contabilităţii [F. 
Melis, 1950, p.33]. Paciolo subliniază valoarea pozitivă a contului, apreciind că această 
socoteală introduce ordine şi prudenţă în viaţa negustorului. “Dacă vom scoate din arta 
negoţului numărul şi calculul, numaidecât ea va pieri”, constată în continuare renascentistul 
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Paciolo, prieten şi consilier în tainele matematicii al marelui Leonardo da Vinci [D. Rusu, R. 
Petriş, E. Horomnea, 1991, p.51]. 

O enumerare selectivă a câtorva puncte de vedere aparţinând autorilor străini, poate 
continua cu numele francezului P. R. Coffy, care atribuie contului funcţia de consemnare şi 
calcul a mişcării şi transformării capitalului în diferitele lui variaţii[P. R. Coffy, 1833, p.25]. 

Pentru compatriotul său, Jean Dumarchey, contul reprezintă “orice clasă de unităţi de 
valoare”[ J. Dumarchey, 1914, p.44]. 

Eugen de Fages înţelege prin cont “o grupare sau zonă în cadrul unui perimetru valoric 
în scopul consemnării intrărilor şi ieşirilor”[ E. de Fages, 1914, p.12]. 

Pierre Garnier, cel care considera contabilitatea “algebră a dreptului”, susţine că prin 
cont se exprimă o categorie sau o clasă determinată de bunuri şi de drepturi”[ P. Garnier, 
1967, p.38]. 

Într-un recent Tratat de Contabilitate generală, profesorul Bernard Colasse consideră 
contul drept suportul care reflectă în orice moment dinamica modificărilor permanente care 
are loc în patrimoniul întreprinderii [B. Colasse, 2000, p. 130]. 

O abordare mai nuanţată realizează francezul Michel Capron, care percepe contul ca 
fapt social şi cultural în care se regăsesc relaţiile dintre oameni [M. Capron, 1994, p. 16]. 

În fine, Enciclopedia contabilă franceză, (Paris, 1993) defineşte contul drept un sistem 
de calcul destinat să consemneze mişcările de valori ale unui element de Activ sau de Pasiv. 

 
3 Contul în doctrina contabilă românească 

 
Doctrina contabilă românească a preluat, nuanţat şi dezvoltat elemente ale disputei 

ştiinţifice din acest domeniu. Selectiv şi succint, redăm câteva din aceste opinii. 

Dascălul braşovean Ioan Emanoil Nechifor este autorul primei scrieri de contabilitate 
în limba naţională, creator de terminologie contabilă autohtonă. Contul este în viziunea lui 
Nechifor o socoteală “trebuincioasă negustorului”, care-l apără de ruină şi îl determină să fie 
moral [I. Em. Nechifor, 1837]. 

Pentru Theodor Ştefănescu, contul urmăreşte “în permanenţă mişcarea valorilor, astfel 
încât să reiasă rezultatul obţinut în notarea capitalului” [Th. Ştefănescu, 1894, p.135]. 

În opinia lui I. C. Panţu, contul realizează un principiu fundamental al unei contabilităţi 
“complete” şi anume acela de a face o socoteală despre diferitele schimbări de formă în 
valorile bunurilor, inclusiv o socoteală economică a rezultatului obţinut, profit sau pierdere 
[I. C. Panţu, 1907]. 

Promotorul concepţiei economice, profesorul I. N. Evian consideră contul drept 
“unitatea de organizare a contabilităţii care permite socoteala continuă asupra fiecărei părţi 
de avere sau de capital”[ I. N. Evian, 1946]. Menţionăm că sub semnătura aceluiaşi autor 
apare un interesant studiu economic privat şi de istorie critică a teoriei conturilor în 
contabilitate [I. N. Evian, 1940]. 

Şcoala patrimonialistă de la Bucureşti, reprezentată în principal prin străluciţii 
profesori Spiridon Iacobescu şi Alexandru Sorescu, a polarizat gândirea contabilă în 
perioada interbelică, atribuind contului accepţiunea de “mijloc de reflectare a elementelor şi 
mişcărilor patrimoniale”[ Sp. Iacobescu, Al. Sorescu, 1928]. 

În concepţia profesorului Dumitru Voina, contul este definit drept “un mijloc de calcul 
pentru stabilirea stării iniţiale şi a mişcărilor succesive ale unui element de Activ sau de 
Pasiv"[ D. Voina, 1947]. 

Profesorul C. G. Demetrescu înţelege prin cont “un element ştiinţific al contabilităţii pe 
care se sprijină ordinea materială şi spirituală a acestei ştiinţe”[ C. G. Demetrescu, 1947]. 



EMIL HOROMNEA 16

La Iaşi, profesorul Dumitru Rusu, pledează pentru abordarea contului pornind de la 
logica lui internă, de la funcţia de “mijloc de calcul necesar stabilirii soldului iniţial şi a 
modificărilor succesive ale unui element de Activ sau Pasiv, în cursul unei perioade de 
timp”[ D. Rusu, 1980, p.62]. 

La nivelul anului 1980, profesorul Mihai Ristea percepe contul drept “procedeu de 
evidenţă şi calculaţie, în expresie valorică sau cantitativă”[ M. Ristea, 1980, p.62]. 

Ulterior, acelaşi autor, împreună cu profesorul Oprea Călin consideră contul “cel mai 
reprezentativ procedeu al metodei contabilităţii care permite înregistrarea, urmărirea şi 
controlul existentului şi modificărilor tuturor elementelor patrimoniale”[ O. Călin, M. 
Ristea, 2000, p.131]. 

Opinii asemănătoare exprimă la Timişoara profesorii Mihai Epuran şi Valeria Băbăiţă 
[M. Epuran, V. Băbăiţă, 1997, p.113]. Aceleaşi nuanţe subliniază în operele lor profesorii 
Ladislau Possler, Şt. Mărza, V. Bojian, V. Munteanu, ş.a. 

La Cluj, reţinem interpretările profesorului Iacob Petru Pântea care subliniază rolul 
special al contului în cunoaşterea existenţelor la un moment dat, cât şi a dinamicii continue, 
a mişcărilor şi transformărilor unui element patrimonial [I.P. Pântea, 1998, p.29]. 

Concitadinul său, profesorul Ioan Oprean, atribuie contului calitatea de procedeu al 
metodei contabilităţii, care preia situaţia existentă în bilanţul iniţial, înregistrează 
modificările din cursul perioadei, stabilind situaţia finală [I. Oprean, 1998, p.130]. 

Dicţionarul explicativ al limbii române consideră contul drept “o socoteală care 
exprimă valoric, în ordine cronologică şi sistematică, existenţa şi mişcările unui anumit 
proces economic pe o perioadă de timp determinată”. 

În fine, în opinia noastră, contul este un procedeu propriu cunoaşterii contabile, prin 
care se determină existentul iniţial şi modificările ulterioare ale unei substanţe cu valoare 
economică (patrimonială): bun corporal sau necorporal, creanţe, disponibilităţi băneşti, 
resurse, procese, respectiv cheltuieli, venituri, inclusiv rezultate. 

Contul realizează, de asemenea, operaţiuni de ameliorare a calităţii informaţiei 
contabile prin intermediul rectificărilor şi regularizărilor. 

Remarcă: 
Doctrinele contabilităţii conţin o diversitate de opinii cu privire la cont. Acest fapt 

confirmă că ştiinţa contabilităţii reprezintă un edificiu complex, în continuă creştere şi 
dezvoltare, realizat printr-o permanentă validare a teoriei de către practică. 

 

4 Clasificarea conturilor între diversitate şi consens  
 
4.1. Abordări în literatura străină 
 
Prima încercare de  clasificare a conturilor în istoria ştiinţei noastre o realizează Luca 

Paciolo (1494), care distinge [D. Rusu, R. Petriş, E. Horomnea, 1991]: 
• conturi vii (conti vive), pentru persoane; 
• conturi moarte (conti morti), pentru bunuri; 
• conturi de cheltuieli; 
• conturi de rezultate. 

Jacques Savary, Mathieu de la Porte  şi Abraham de Graf acceptă un punct de vedere 
apropiat, sesizând în mediul întreprinderiii: 

• conturile proprietarului (Capital, Profit şi Pierdere); 
• conturi de bunuri sau de valori (Materiale, Mărfuri, Casa, Efecte de plată); 
• conturi de persoane sau corespondenţi (Clienţi, Debitori, Creditori). 
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Italianul Andrea Zambelly (1681) vorbeşte despre conturi de persoane şi conturi pentru 
lucruri, în timp de Bertrand Francois Barême separă conturile proprii (generale) de conturile 
particulare, ale corespondenţilor. 

Într-o lucrare de referinţă, P. R. Coffy sistematizează conturile în [P. R. Coffy, 1833]: 
conturi de valori reale (materiale) şi conturi de valori raţionale, (abstracte). 

Compatriotul său Eugène Léautey distinge: conturi de capital iniţial; conturi de valori 
imobilizate, disponibile şi angajate; conturi de persoane şi conturi de rezultate. 

Remarcă: 
Din cele menţionate deducem că timp de trei secole clasificarea lui Paciolo a influenţat 

esenţial doctrina contabilă. Realizarea acestui demers teoretic se fundamenta în principal pe 
obiectul contului, conţinutul material sau imaterial al acestuia, respectiv latura juridică, 
abstractă, generatoare de drepturi şi obligaţii. Au fost elaborate şi abordări mixte, prin 
combinarea aspectelor anterior menţionate. 

 
4.2. Abordări în literatura românească 

 
În câmpul doctrinelor contabile româneşti menţionăm în primul rând clasificarea 

realizată de profesorii Sp. Iacobescu şi Al. Sorescu, străluciţi reprezentanţi ai Şcolii 
patrimonialiste de la Bucureşti [Sp. Iacobescu, Al. Sorescu, 1928]. 

Potrivit acestei concepţii, conturile sunt structurate în următoarea manieră: 
 

     Activ            Pasiv 
1. Conturi de valori proprietate. 
2. Conturi de persoane debitoare. 
3. Conturi de rezultate nefavorabile. 
4. Conturi de ordine şi de evidenţă de activ. 

1. Conturi de capital. 
2. Conturi de persoane creditoare. 
3. Conturi de rezultate favorabile. 
4. Conturi de ordine şi de evidenţă de 
pasiv. 

 
Reţinem că acest curent de gândire a exprimat puncte de vedere originale, aducând 

contribuţii valoroase la progresul ştiinţei contabilităţii. 
Deşi a contestat caracterul de ştiinţă al contabilităţii, profesorul I. N. Evian nu l-a negat 

pe cel de artă sau tehnică a ţinerii registrelor. Adept al teoriei economice, profesorul Evian 
distinge conturi de avere şi conturi de capital, cu reguli de funcţionare diametral opuse, în 
măsură să exprime complet activul şi pasivul întreprinderii [I. N. Evian, 1946]. 

Într-o încercare de conciliere a teoriilor precedente, profesorul D. Voina dezvoltă 
concepţia economico-juridică asupra contabilităţii, în cadrul căreia delimitează conturile de 
avere sau de realităţi, de cele de resurse, la care adaugă conturile de activ formal şi de pasiv 
formal. În fine, conturile de Activ rectificativ şi cele de Pasiv rectificativ, desăvârşesc 
tabloul clasificării conturilor de bilanţ [D. Voina, 1947].  

Adept al caracterului de ştiinţă al contabilităţii şi al devizei conform căreia, cultura 
economică nu reprezintă un lux ci o stringentă necesitate, profesorul Dumitru Rusu 
construieşte întregul demers al clasificării conturilor pe baza conceptului fundamental A = 
P [D. Rusu, 1980, p.67]. 

 Remarcăm în această abordare, aşezarea în poziţie mediană a conturilor cu funcţiune 
auxiliară “Bilanţ de deschidere” şi “Bilanţ de închidere”. 

Pe aceeaşi linie este poziţionat contul “Profit şi Pierdere”, deoarece obţinerea profitului 
sau pierderii imprimă acestui mijloc de calcul un caracter dual. Sinteza acestei concepţii este 
prezentată în fig. nr. 1. 
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Conturi  
în afara 

BILANŢULUI 
(extrapatri-moniale) 

CONTURI DE ORDINE ŞI CONTURI DE EVIDENŢĂ 

DEBITOARE CREDITOARE

SERIA CONTURILOR ORGANICE DE 
ACTIV 

 
I. CLASA CONTURILOR DE MIJLOACE  ŞI 
PROCESE ECONOMICE 
1. Conturi de mijloace economice: 
    - mijloace fixe; 
                 -materiale 
    - mijloace circulante      -băneşti 
             -în decontare 
 2. Conturi de    - colectoare şi de repartizare; 
       procese       - conturi de calculaţie; 
    economice:    - conturi comparative 
 
II. CLASA CONTURILOR DELIMITATIVE 
III. CLASA CONTURILOR RECTIFICATIVE 

ACTIV =PASIV 

CONT BILANŢ DE 
DESCHIDERE 

SERIA CONTURILOR ORGANICE DE 
PASIV 

 
I. CLASA CONTURILOR DE RESURSE 
ECONOMICE 
1. Conturi de resurse proprii: 
     - ale activităţii de bază; 
     - cu destinaţie specială. 
2. Conturi de resurse străine: 
 - resurse străine în credite; 
 - resurse străine în angajamente. 
 
II. CLASA CONTURILOR DELIMITATIVE 
III. CLASA CONTURILOR RECTIFICATIVE 

PROFIT ŞI 
PIERDERE 

CONT BILANŢ 
DE ÎNCHIDERE 

DOUĂ SERII DE CALCULE SINCRONICE ŞI PARALELE 
(Dubla reprezentare a patrimoniului n.a.) 

 
Fig. 1 Clasificarea conturilor în concepţia profesorului D. Rusu 

 
5 Concluzii 
 
Conchidem studiul nostru cu precizarea că la baza unei clasificări raţionale şi 

inteligente a conturilor trebuie să se afle întotdeauna conţinutul economico-financiar al 
acestora. El acoperă integral diversitatea şi întinderea materiei contabile. Utilizarea acestui 
criteriu, regăsit în conceptul fundamental Activ=Pasiv, subliniază valabilitatea permanentă a 
relaţiilor de echilibru care operează în acest domeniu. 
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