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Contabilitatea în România. Începuturile

" Cu cele trecute vremi sã pricepem cele viitoare."
Miron Costin

În mãsura în care actualitatea este legatã de trecut, iar realizãrile prezentului ne apar ca efecte
ale unor fapte trecute, necesitatea coborârii pe axa timpului - la fel ca în oricare alt domeniu - este
fireascã ºi în cercetarea creaþiei ºtiinþifice contabile din România.

Activitatea de creaþie în ºtiinþã o continuã pe cea întreprinsã de predecesori. Dupã mai bine de
un semimileniu de la apariþia celei dintâi lucrãri imprimate care fundamenteazã sistemul de calcul
contabil digrafic, "pionieratul" în ºtiinþa contabilitãþii este dãunãtor. Cunoaºterea insuficientã a
experienþei transmise de predecesori duce în mod inevitabil la repetarea eforturilor, la inutile
"redescoperiri", sau poate orienta cercetarea în direcþii greºite ce ar fi putut fi evitate.

Cunoscând trecutul ºtiinþei pe care o slujeºte, cercetãtorul devine mai încrezãtor în forþele
sale, mai optimist. Numai privitã în întreaga ei dimensiune temporalã contabilitatea dobândeºte
înþeles integral ºi permite o apreciere mai corectã asupra valorii sale.

Pe de altã parte, atitudinea justã faþã de moºtenirea ºtiinþificã are o mare importanþã în opera
de fãurire a culturii unui popor.

Dimensiunea trecutului asupra cãruia stãruim este mai mare în ºtiinþele social-economice
decât în ºtiinþele naturii.

Contabilitatea, fãcând parte din familia ºtiinþelor sociale, sistemul ºtiinþelor economice, poate
fi privitã ca un complex de cunoºtinþe în continuã dezvoltare, clãdit pe succesiuni de reflecþii ºi idei
în legãturã cu miºcãrile de valori la care ºi-au adus contribuþia un mare numãr de gânditori ºi
lucrãtori economiºti-contabili.

Dezvãluind tradiþia cumulativã a contabilitãþii înþelegem de ce în timp este subordonatã nevoii
de a ne explica structura noastrã contabilã prin structurile pregãtitoare ºi constitutive ei ºi exigenþelor
contemporane.

De bunã seamã gândim astãzi cu mai multã fineþe decât o fãcea bunãoarã pãrintele contabilitãþii,
Luca Pacioli. Reamintindu-ni-l, nu o facem simplu, arhivistic. Dacã suntem mai edificaþi teoretic
decât Emanoil Ioan Nichifor, Dimitrie Iarcu, Ion Ionescu de la Brad, Theodor ªtefãnescu,
Constantin Petrescu ºi alþii, nu înseamnã cã nu datorãm respect profund actului creaþiei lor de
acum un secol ºi mai bine. Cine face abstracþie de ceea ce s-a creat de înaintaºi, în direcþia în care el
însuºi lucreazã, se condamnã singur sã descopere lucruri demult cunoscute.

Secolul XIX. Contabilitatea în serviciul întreprinderii

În timpurile vechi, când comerþul era exercitat de obicei în aer liber, în "bolþi" sau în "dughene",
când bãncile se reduceau la "zarafi", ºi chiar mai târziu, în epoca artizanatului, meseriaºul ºi micul
comerciant în contact direct cu consumatorii, având o clientelã, ca de altfel ºi o producþie destul de
redusã, n-au simþit nevoia sã punã între ei ºi fenomenul de controlat sau administrat niciun ecran
mintal sau aritmetic. Iar dacã totuºi au simþit aceastã nevoie, contabilitatea simplã era suficientã
pentru satisfacerea ei. De cele mai multe ori, nevoia de a þine însemnãri scrise se simþea mai degrabã
ca auxiliar al memorieiauxiliar al memorieiauxiliar al memorieiauxiliar al memorieiauxiliar al memoriei: sã nu se uite de la cine are de luat bani ºi cui are sã dea. Comerciantul se
mulþumea sã ºtie care este situaþia comerþului sãu la un moment dat ºi care este câºtigul sau
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pierderea realizatã într-o perioadã de timp. La început el se mulþumea sã-ºi inventarieze averea ºi
datoriile ºi sã-ºi stabileascã "averea curatã", adicã averea negrevatã de datorii. Comparând "averea
curatã" de la începutul perioadei cu cea de la sfârºitul perioadei îºi putea da seama dacã capitalul
i-a sporit sau i s-a diminuat ºi cu cât anume.

Cu timpul, aceastã contabilitate nu a mai fost suficientã. Pentru a ºti - între douã inventare -
care este evoluþia numerarului ºi a operaþiunilor pe datorie, se fãceau consemnãri în ordine cronologicã
în registrul de casã, respectiv în registrul-jurnal. Sistematizarea creditorilor ºi a debitorilor se fãcea
în alt registru numit Cartea Mare, Maestru sau Registru de partizi.

Evoluþia partidei simple nu s-a oprit însã aici. Din examinarea operaþiunilor trecutului, grupate
sistematic, negustorul tinde a fi în mãsurã sã tragã învãþãminte pentru viitor ºi a lua mãsuri de
naturã a-i spori câºtigul sau a-i micºora munca depusã. Perfecþioneazã - pentru aceasta - registrul
sãu de casã, desfãºurând încasãrile pe feluri de încasãri ºi plãþile pe categorii de plãþi, introduce un
registru de vânzare ºi creeazã un registru de cumpãrãri de mãrfuri.

Cu cât mai multe elemente de avere urmãreºte contabilitatea în partidã simplã, cu atât mai
mult se apropie de contabilitatea în partidã dublã. Cu toate acestea, oricât de mari ar fi perfecþionãrile
ce i s-ar aduce, acest sistem de înregistrare se deosebeºte fundamental de doppia scriptura, mai întâi
pentru cã nu este capabil sã ofere cunoaºtere continuã asupra rezultatelor ºi în al doilea rând tehnica
fundamentatã nu asigurã sesizarea eventualelor greºeli de prelucrare.

Încã înainte de mijlocul celui de-al doilea mileniu apãruse, se tipãrise ºi începuse a se rãspândi
o carte ce trata despre doppia scriptura veneþianã. Totuºi, pânã la sfârºitul secolului al XVIII-lea ea
nu se aplica ºi în þara noastrã. Secolul al XIX-lea se înscrie însã cu noi comenzi sociale.

Încadratã în aria dezvoltãrii economice, sociale ºi politice a þãranilor din centrul ºi rãsãritul
Europei, trecerea la capitalism a þãrilor române este întârziatã de regimul rapace turcesc de exploatare
economicã aplicat Þãrii Româneºti ºi Moldovei, precum ºi de jugul habsburgic, în Transilvania. Se
adaugã apoi evoluþia ca state distincte a celor trei provincii române. Cu toate acestea, aproximativ
de la mijlocul secolului al XVIII-lea, dezvoltarea forþelor de producþie începe sã depãºeascã tot mai
mult cadrul relaþiilor feudale.

În acþiunea determinantã a pãcii de la Kuciuk Kainargi din 1774, aceasta îngrãdeºte monopolul
turcesc asupra comerþului exterior al Þãrii Româneºti ºi Moldovei, iar mai apoi, pacea de la Adrianopol
din 1829 îl desfiinþeazã. În mâinile negustorilor, cãmãtarilor, arendaºilor de impozite ºi de vãmi,
ale celor ce luau în arendã exploatarea ocnelor, în mâinile dregãtorilor care practicau havaeturile sau
abuzau de funcþiile publice deþinute, s-au acumulat sume însemnate de bani, din care o parte se
investeau în industrie ºi agriculturã.

Extinderea suprafeþei de cereale începutã dupã înlãturarea monopolului turcesc a continuat pe
mãsurã ce se lãrgea piaþa internã ºi externã, pentru produsele agriculturii. În mai puþin de un sfert
de veac suprafaþa însãmânþatã cu cereale se dubleazã, ca în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1. Suprafaþa însãmânþatã cu cereale (în ha)
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Cu toate acestea, producþia la hectar a rãmas comparabil mult în urma Angliei sau a Franþei.
În timp ce acestea obþineau \n anul 1862 20 hl la ha, ºi respectiv 14,6 hl la ha, în Moldova
producþia medie se ridica la 6,2 hl la grâu, 8 hl la porumb, 7,4 hl la secarã, iar Þara Româneascã (la
1856) obþinea 7 hl la ha. Arendãºia se extinde. În 1857, din moºiile mãnãstireºti ale Moldovei,
peste 90% erau arendate unor moºieri, negustori etc.

Urmãrind menþinerea marilor moºii, legea din 1864 prevedea cã suprafeþele de pãmânt ce se
acordau þãranilor nu trebuiau sã depãºeascã 2/3 din proprietatea boiereascã, în afarã de pãdurile
care rãmâneau proprietatea moºierilor. Aºa se face cã din suprafaþa totalã a Þãrii Româneºti ºi a
Moldovei, de circa 11,5 miloane ha, þãrãnimea stãpânea mai puþin de 30%, moºierii - 60%, iar
statul - 10%. Cei 200 milioane lei aur primiþi de moºierii din România drept despãgubiri în baza
legii din 1864 ºi cei 72 milioane florini primiþi de moºierii din Transilvania în baza patentelor din
1853 ºi 1854 au constituit o importantã sursã de acumulare primitivã a capitalului.

Dominaþia prelungitã a relaþiilor feudale a fãcut ca þãrile române sã intre mai târziu pe fãgaºul
dezvoltãrii industriei moderne. O cale de apariþie a elementelor capitaliste o reprezintã transformarea
unor meºteri îmbogãþiþi în patroni capitaliºti, o alta a fost subordonarea de cãtre unii negustori a
meseriaºilor ruinaþi. Cu toate acestea, chiar la 1864 atelierele meºteºugãreºti ocupã locul principal,
producând majoritatea articolelor de consum industrial.

Dupã statistica oficialã austriacã, în 1845 existau în Transilvania (fãrã Banat, Criºana ºi
Maramureº) 295 de manufacturi aparþinând industriei prelucrãtoare.

Numai în Þara Româneascã, fãrã Bucureºti, existau în 1845 cinci manufacturi de aba de
lânã, una de postav, douã de testemeluri, trei de frânghii, douã de pielãrie, trei de pãlãrii, douã de
ceramicã, una de potasã, douã de cuþite, trei de sãpun etc. Apar primele elemente ale producþiei de
fabricã. În 1842 existau în Moldova, la 11 ocoale, 760 de velniþe dintre care 127 foloseau aburul.
Pânã în 1860 numãrul morilor sistematice se ridica în Þara Româneascã ºi Moldova la 33. Existau
la aceastã datã 171 de întreprinderi ce foloseau maºini. Ele reprezentau doar 1,32% din numãrul
stabilimentelor.

Din datele recensãmântului stabilimentelor industriale efectuat de Dionisie Pop Marþian ºi
publicat în 1863 rezultã cã, din totalul de 12.867 stabilimente industriale prelucrãtoare, 5.018 au
fost înfiinþate între 1830-1850, iar restul de 7.849, între 1850-1863.

Aproape trei sferturi din numãrul lor nu lucrau întregul an, având un caracter sezonier, iar
72% aveau ca obiect al exploatãrii producerea de mãrfuri alimentare. Privitã în unitatea sa cu
etapele premergãtoare, etapa evoluþiei economico-sociale de dupã independenþa politicã dobânditã
în cursul rãzboiului din 1877-1878 apare superioarã în componentele ºi caracteristicile sale calitative.
Sub auspiciile independenþei politice, deºi ameninþat de pãtrunderea monopolurilor strãine, procesul
de înzestrare tehnico-materialã a þãrii sporeºte. Agricultura, care continuã sã rãmânã sectorul principal
al producþiei bunurilor materiale (deþinea peste 80% din populaþia activã a þãrii), folosea în 1903
un numãr de 10.494 maºini purtate cu aburi - pluguri, locomobile, maºini de treierat -, precum ºi
977 mii de pluguri, grape ºi tãvãlugi, 110 mii rariþe ºi prãºitoare, 12.521 maºini de semãnat,
2.761 maºini de recoltat, 18.451 maºini de secerat etc. Marea proprietate dispunea de maºinile
cele mai perfecþionate.

Progrese însemnate înregistreazã dupã cucerirea independenþei ºi industria mecanizatã. Potrivit
legii încurajãrii industriei naþionale din 1887, orice persoanã care folosea un capital de cel puþin
50 mii lei ºi minimum 25 de lucrãtori timp de cinci luni pe an ºi utiliza maºini ºi instalaþii
perfecþionate, avea specialiºti pentru conducerea producþiei ºi se angaja ca în timp de cinci ani 2/3
din numãrul lucrãtorilor sã fie români, beneficia printre altele de scutire de impozite directe cãtre
stat, judeþ ºi comunã, de taxe vamale pentru importul de maºini ºi utilaje, materii prime ce nu
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existau în þarã, reducerea pânã la 50% a taxelor de transport pe cãi ferate, timp de 15 ani. De
asemenea, timp de 90 ani i se acorda în posesie o suprafaþã de 1-5 ha din pãmântul statului.
Beneficia - printre alte avantaje - ºi de prioritate la comenzile statului. Ca urmare, în 1890 erau
88 de întreprinderi mari încurajate, iar în 1902 numãrul lor se ridica la 303.

Conform anchetei industriale din 1901-1902, situaþia industriei din România se prezenta
astfel:

Tabelul nr. 2. Tabelul nr. 2. Tabelul nr. 2. Tabelul nr. 2. Tabelul nr. 2. Rezultatele anchetei industriale din 1901-1902

În Transilvania repartiþia întreprinderilor dupã numãrul de muncitori în 1890 ºi 1900 se
prezintã astfel:

Tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3. Repartiþia întreprinderilor dupã numãrul de muncitori în 1890 ºi 1900

Cele 210 fabrici din 1890 aveau peste 16.000 muncitori (în medie 80 muncitori), în timp ce
în 1900 cele 379 fabrici aveau 77.000 muncitori (în medie 203 muncitori).

Cele mai mari întreprinderi industriale erau organizate sub forma societãþilor anonime în care
ponderea capitalului strãin era de 80,6%. În Transilvania, la cele trei societãþi pe acþiuni existente
înainte de 1867 se adaugã între 1867 ºi 1872 alte 34 asemenea societãþi.

Moldova ºi Þara Româneascã participã la prima expoziþie universalã de la Londra din 1851,
iar ulterior România participã la expoziþiile internaþionale de la Paris (1867, 1889, 1900), Viena
(1873), cu scopul de a face cunoscute mãrfurile româneºti peste hotare, cu deosebire produsele
agricole ºi miniere. Se sconta printre altele ºi pe atragerea capitalurilor indispensabile dezvoltãrii
comerþului ºi industriei.

Transilvania participã ºi ea la expoziþiile de la Viena (1855), Paris (1857) ºi organizeazã la
Cluj în 1857 o expoziþie.

Dupã 1857 se rãspândeºte comerþul de bursã, forma cea mai dezvoltatã ºi rãspânditã a comerþului
cu ridicata în societatea capitalistã.



8

Cu toate cã bâlciurile ºi oboarele au continuat sã rãmânã forma rãspânditã de comerþ cu
ridicata ºi amãnuntul, pe mãsura dezvoltãrii transporturilor se practica un comerþ stabil, permanent
în magazinele din oraºe ºi în prãvãliile sãteºti. Piaþa insuficient de largã fãcea ca magazinele
negustorilor cu amãnuntul sã aibã, mai ales la þarã, un caracter universal. La oraºe asistãm spre
sfârºitul secolului la o specializare a magazinelor.

În Transilvania specializarea comerþului era mult mai avansatã.
În baza legii din 2-14 octombrie 1864 se înfiinþeazã camerele de comerþ ºi industrie,

desfiinþându-se legal în 1873 breslele meºteºugãreºti.
O camerã de comerþ s-a înfiinþat la Braºov în anul 1851, dupã care au urmat altele asemãnãtoare

la Cluj, Sibiu etc.
Reclama comercialã începe sã-ºi facã ºi ea apariþia. În 1840, la Galaþi, apare ziarul "Mercur" care

anunþa sosirea în port a vapoarelor cu mãrfuri din import ºi îi invita pe negustori sã se aprovizioneze.
O dezvoltare cunoaºte comerþul exterior al României îndeosebi dupã 1862. Astfel, în intervalul

1862-1866 se importau mãrfuri de 355,1 mil. lei aur ºi se exportau mãrfuri în sumã de 611,6 mil.
lei aur; în 1892-1896 volumul importului creºte cu 528%, atingând 1.875,6 mil. lei aur, iar
exportul sporeºte cu 251%, atingând 1.539,2 mil. lei aur.

Pe lângã industrie, transport ºi comerþ se creeazã sistemul bancar ºi de credit. De la 1 ianuarie
1868 se pune în aplicare legea pentru înfiinþarea unui nou sistem monetar ºi pentru fabricarea
monedelor naþionale, lege votatã în aprilie 1867.

Ca urmare, se adoptã sistemul monetar ºi sistemul zecimal ºi metric al Uniunii Monetare Latine.
În anul 1880 se înfiinþeazã Banca Naþionalã a României, iar la 1890 se adoptã sistemul

monetar monometalist-aur. Monedele de argint ºi aramã se foloseau numai ca monedã divizionarã.
Circulaþia internã rãmâne a fi deservitã aproape în întregime de bancnote ºi monedã metalicã
divizionarã. În perioada 1880-1900 Banca Naþionalã a fãcut importante operaþiuni de devize,
cumpãrând tratatele strãinãtãþii emise de exportatorii români ºi punând valutele respective la dispoziþia
importatorilor de mãrfuri strãine, operaþiuni soldate cu mari beneficii. Pânã la înfiinþarea Bãncii
Naþionale funcþionau ca societãþi bancare Banka of Romania (1865), Banca Moldovei (1861),
Creditul funciar rural (1873) ºi Creditul financiar urban - Bucureºti (1875).

Între 1880 ºi 1900 s-au mai înfiinþat încã 27 de bãnci (inclusiv Banca Naþionalã). Capitalul
de care dispuneau era de 94,3 mil. lei, sponsorul cel mai important înregistrându-se în 1894, când
se înfiinþeazã 23 de bãnci, iar capitalul sporeºte cu 78,2 mil. lei. Toate acestea funcþionau ca
societãþi pe acþiuni. Mai mult, erau ºi o serie de "case de bancã". În 1881-1903, 41% din capitalul
bancar era strãin.

Reþeaua bancarã în România ajunsese la sfârºitul secolului sã se constituie într-un sistem
bancar al cãrui nucleu central îl forma Banca Naþionalã ºi sucursalele ei, precum ºi bãncile comerciale
ºi bãncile agricole, satisfãcând cu credite industria, comerþul, agricultura, precum ºi unele nevoi de
credite ale statului burghez.

Codul de comerþ din 1887 impunea þinerea obligatorie a registrelor comerciale.
În Transilvania, la 1897 funcþionau 70 de bãnci, pentru ca la începutul secolului al XX-lea

numãrul lor sã se ridice la 103. Banca cu capital românesc Albina, înfiinþatã în 1872, cu sediul la
Sibiu, fãcea - conform statutelor sale - comerþ cu metale preþioase, scont de efecte de comerþ,
împrumuturi ipotecare, împrumuturi pe efecte publice sau mãrfuri, cumpãrare ºi vânzare de imobile,
operaþiuni în cont curent, primiri de bani spre fructificare etc.

În concluzie, sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea gãseºte România în
prima fazã a capitalismului, cu o economie în care agricultura produce aproape trei sferturi din
venitul naþional, cerealele reprezentând aproximativ 85% din totalul exportului þãrii.



9

Industria era reprezentatã prin 62,2 mii unitãþi productive folosind 60,7 mii CP forþã motrice
cu 169,2 angajaþi (funcþionari, personal tehnic, lucrãtori).

Erau primii paºi în direcþia concentrãrii ºi centralizãrii producþiei ºi capitalismului, mai persistau
elemente ale relaþiilor feudale, iar capitalul strãin pãtrunsese în industrie, bãnci, finanþe.

Pe aceastã treaptã de evoluþie a economiei, când întreprinderea capitalistã îºi fixeazã ca scop
permanent, ca mobil determinant producerea cu minimum de capital avansat a maximum de
plusvaloare, a trebuit ca "empirismul" sã cedeze locul "raþionalismului".

Raþionalizarea urmãreºte organizarea muncii ºi folosirea elementelor care concurã la producþia
ºi circulaþia bunurilor în aºa fel încât sã se obþinã "maximum de satisfacþiuni cu minimum de
sforþãri". Întreprinderea trebuia sã fie rentabilã. Din scopul urmãrit de întreprinderea capitalistã
decurge necesitatea calculãrii câºtigului realizat într-o anumitã perioadã de timp. Complexitatea
întreprinderii capitaliste, ca structurã, organizare, politicã de finanþare, de aprovizionare, desfacere
etc fãcea perimatã contabilitatea în partidã simplã. Era nevoie de o contabilitate fundamentatã nu
pe empirism, ci pe ºtiinþã.

Or, se ºtie, ca ºtiinþã, contabilitatea s-a constituit odatã cu apariþia primei paradigme, iar
prima paradigmã a reprezentat-o "doppia scriptura". În aceastã calitate, "contabilitatea dublã" a
trebuit sã rezolve problema principalã ºi în general recunoscutã ca neputând fi rezolvatã de
"contabilitatea în partidã simplã". Este tocmai problema cunoaºterii permanente a rezultatelor.

Progresul economiei capitaliste datoreazã mult acestei valenþe a contabilitãþii duble deoarece,
aºa cum afirma W. Sombart, "ordinea ºi claritatea în afaceri mãresc gustul de a economisi ºi a
câºtiga" ºi "nu se poate concepe capitalism fãrã contabilitate în partidã dublã, ele stau în raport ca
formã ºi conþinut, ºi poate fi îndoialã dacã capitalismul a intenþionat sã creeze din contabilitate un
instrument sau dacã capitalismul nu s-a nãscut el, mai întâi, din contabilitate".

Pentru aceasta trebuia sã se facã mai întâi o separaþie între averea întreprinderii ºi averea
particularã a întreprinzãtorului, iar actele ei economice sã se "depersonalizeze" sau "obiectivizeze".
Numai respectând aceastã cerinþã putea fi pus în valoare la maximum principiul rentabilitãþii.

În al doilea rând, producþia de mãrfuri devine dominantã, a cunoaºte numai rezultatul global,
fãrã a-l descompune dupã origine, dupã epocã ºi dupã cauzã, nu înseamnã mare lucru spre a stabili
directive pentru viitor. Noul sistem reclamat de întreprinderea capitalistã trebuia sã fie în mãsurã sã
arate în orice moment situaþia fãrã a se recurge la o lucrare lungã preparatoare, sã facã un istoric al
operaþiunilor ºi faptelor administrative în conformitate cu cerinþele legii, garantând pe cât este
posibil evitarea erorilor. Trebuia apoi sã ofere un control riguros asupra miºcãrii zilnice reflectate în
conturi. Era necesar sã poatã fi aplicat la orice întreprindere ºi administraþie de fonduri. Sunt
imperative care fac sã se rãspândeascã ºi sã se cristalizeze ºi la noi anumite reguli practice specifice
calculului digrafic. A ajutat la aceasta literatura strãinã care trata asemenea probleme ºi care circula
ºi pe teritoriul þãrii noastre.
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Apariþia celor dintâi lucrãri imprimate de contabilitate în partidã dublã
în limba românã. Formarea terminologiei contabile

La începutul secolului al XIX-lea cultura economicã contabilã româneascã putea sã rãsarã din
trei sorginþi: din practica comercialã, din cãrþi ºi din aºezãmintele de culturã economicã.

Ne oprim asupra celui de al doilea izvor de culturã contabilã.
"Un neam începe a trãi - spunea în prefaþa la Biblioteca chronologicã românã Dimitrie Iarcu

- din momentul în care literatura sa se naºte."
Într-adevãr, putem vorbi în cunoºtinþã de cauzã ºi urmãri procesul apariþiei ºi evoluþiei gândirii

contabile româneºti doar odatã cu apariþia primelor lucrãri de contabilitate, chiar dacã ele au fost
simple tãlmãciri, pentru cã, aºa cum afirma acelaºi D. Iarcu, "de trebueºte zece dramuri de geniu
unui autor, trebueºte nouã unui traducãtor". Nu este aici nicio exagerare, mai ales dacã avem în
vedere greutatea începutului.

Precursoare a literaturii contabile româneºti poate fi consideratã lucrarea "Izvod pentru lucrurile
de obºte ºi dechilin în scrisori de multe chipuri" (Sibiu, tipografia lui Petre Bart). Este o traducere
din limba slavonã efectuatã la 1792 de Dimitrie Evstatievici, directorul ºcoalelor neunite din
Transilvania, ºi aºezatã de el în slujba acestor instituþii ºi spre folosul pruncilor neuniþi. În cea
dintâi ºi cea de a treia "desparþenie" din cele patru câte cuprinde aceastã carte întâlnim modele de
contracte, chitanþe, conturi, vecsel scrisoare (bilet la ordin) etc. Sunt elemente care au pregãtit
terenul pentru cea dintâi lucrare în care se expun normele doppiei scripturi.

Pentru a obþine aceleaºi drepturi cu compania privilegiatã greceascã, ia fiinþã în anul 1827 o
societate comercialã, "Gremiul neguþãtorilor români din Braºov", în frunte cu Ioan Jippa, fraþii
Ioan, Gheorghe ºi Florea Iuga, Rudollf Orghidan, Gheorghe Ioan, Gheorghe Nica, Nicolae Teclu,
fraþii Cepescu.

Ei au militat ºi pentru emanciparea culturalã.
Astfel, curatorii capelei româneºti din Târgul grâului au înfiinþat încã din 1834 pe lângã acest

lãcaº o ºcoalã.
De la început însã negustorii braºoveni s-au gândit ca, pe lângã instrucþia elementarã, ºcolarii

sã-ºi poatã câºtiga ºi cunoºtinþele necesare unui viitor comerciant. În acest scop curatorii capelei
române din cetate ºi ai ºcolii de lângã aceastã capelã s-au îngrijit chiar ºi de cãrþile trebuincioase
tinerilor ce aveau sã urmeze la ºcoala lor, pe care le-au tipãrit cu cheltuiala lor proprie.

Ca purtãtori de grijã peste ºcoala cea nouã i-au ales în aprilie 1835 pe Gheorghe Nica, ca
inspector al ºcolii, ºi pe Gheorghe Iuga, ca administrator.

În aceste condiþii a vãzut lumina tiparului, la 1837, Pravila comerþialã, datoratã lui Emanoil
I. Nichifor.
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Emanoil I. Nichifor. Pravila comerþialã (1837)

În "Analele bibliografice române..." întocmite de D. Iarcu la 1865 ºi mai târziu în "Biblioteca
chronologicã românã sau Catalogu generalu de cãrþile române imprimate" (1873), de acelaºi autor,
Pravila comerþialã apare încadratã la "traduceri".

"În trecut - spunea la 1885 G. Bariþiu - adeseori era de ajunsu o minte sãnãtoasã, o logicã
fireascã, cevaº practicã comercialã ºi frica lui Dumnezeu în inimã pentru ca cinevaº cu neguþotãria
sã-ºi câºtige averi mari ºi vasã mare. S-au schimbatu aceste timpuri, prefãcutu-s-au toate raporturile
comerciale precum înºivã recunoaºteþi, ºi încã adeseori vãierându-vã."

Aceeaºi idee o întâlnim cu 19 ani înainte la Emanoil I. Nichifor.
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"ªi pentru cã precum fiteº-cine pricepe, acum au ieºit în toate meºteºugurile ºi-n toate daraverile
ºi-n toate neguþãtoriile sistemã noa cu o deosebitã manevrã politiceascã în toatã lumea, vroesc ca ºi
românii noºtri sã nu rãmâie mai jos decât celelalte naþii, pentru aceia m-am sârguit ºi mã sârguiesc
a traduce vro câteva cãrþi folositoare tinerimii, care pânã acum în limba naþionalã nu le-am avut, ºi
a le da cât de curând ºi în tipari; spre a fi tuturor care le vor îmbrãþioºa spre o micã învãþãturã..."

Emanoil I. Nichifor. Pravila comerþialã - Precuvântare

Cu aceste cuvinte îºi anunþa în Precuvântare cel ce avea sã propunã pentru toamna anului 1837
"studiile celui de-al patrulea clas pregãtitor pentru comerciu" apariþia cãrþii sale "Pravila comerþialã".

Lucrarea este scrisã în Cetatea Braºovului în anul 1836 ºi tipãritã cu cheltuiala inspectorului
ºcolii comerciale a capelei româneºti din cetate, negustorul Gh. Nica.
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Poziþia contabilitãþii la sfârºitul secolului al XIX-lea în cultura economicã.
ªtiinþa ºi arta

Pe plan mondial, cu cât ne apropiem mai mult de sfârºitul secolului al XIX-lea, cu atât se
adânceºte ºi preocuparea pentru fixarea, ordonarea ºi sintetizarea principiilor contabilitãþii. În aceastã
epocã de cristalizare a conceptelor de ºtiinþã ºi tehnicã în contabilitate, marea controversã în care au
fost prinºi majoritatea autorilor cu renume ai acestui secol s-a purtat în legãturã cu natura
contabilitãþii.

Tonzig, R.P. Coffy, Vicenzo Gitti, Giovani Massa, Louis Deplanque, Adolphe Guilbault,
Eugene Léautey, Giuseppe Cerboni, J.Fr. Schär considerau contabilitatea ca fiind o ºtiinþã ca
oricare alta, cu un domeniu al ei de aplicare, în care se studiazã anumite fenomene ºi se ajunge la
cunoºtinþe generale, întocmai ca ºi în celelalte ºtiinþe.

Ed. Dégranges - tatãl, Ed. Dégranges - fiul, Morisson, Joseph Barré, Augier, în definiþiile date
contabilitãþii, o considerã artã. Rothschild vede în ea un organism de registre ºi piese justificative.

La noi, cunoºtinþele de contabilitate se rãspândesc mai târziu, iar despre o literaturã de specialitate
nu putem vorbi decât din secolul al XIX-lea.

Cu înfiinþarea celor dintâi ºcoli comerciale apar germenii unei gândiri proprii care primesc
forme tot mai precise cu cât ne apropiem de finele secolului.

Oraºele Bucureºti, Iaºi ºi Braºov devin principalele centre ale învãþãmântului comercial în
limba românã, dar ºi leagãn al culturii economico-contabile româneºti.

Theodor ªtefãnescu la Bucureºti, Constantin Petrescu la Iaºi, I.C. Panþu la Braºov contribuie
la dezvoltarea gândirii contabile româneºti, iar numele lor strãlucesc în constelaþia autorilor acestui
domeniu.
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Contribuþia profesorului Theodor ªtefãnescu la progresul contabilitãþii.
ªtiinþa ºi arta în contabilitate

Theodor ªtefãnescu
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Cu excepþia lui Theodor ªtefãnescu, a cãrui concepþie în domeniul contabilitãþii este definitiv
închegatã la sfârºitul secolului al XIX-lea, iar ediþiile lucrãrii sale nu vor mai suferi modificãri în
secolul al XX-lea, Constantin Petrescu ºi I.C. Panþu se vor manifesta ca cei mai importanþi autori
ai acestei ºtiinþe din primul deceniu al noului veac. Deºi influenþa lor se simþea ºi în secolul
al XIX-lea, gândirea lor aparþine mai mult secolului al XX-lea.

În cultura economicã româneascã momentul Th. ªtefãnescu se înscrie cu contribuþii la formarea
a 30 de promoþii de absolvenþi ai ªcolii comerciale din Bucureºti, fiind în acelaºi timp organizatorul
ºi primul director al Bãncii Naþionale, promotorul ºtiinþei contabile în România ultimelor trei
decenii ale secolului al XIX-lea.

"În urma concursului - spunea A. Vericeanu adresându-se candidatului - am constatat cu
plãcere cã ai destulã stofã ºi o sã devii un bun profesor; viaþa noastrã nefiind decât un studiu, te
consiliez a te ocupa continuu ca sã ajungi la înãlþimea misiunii ce þi se confiazã". Într-adevãr, ca
profesor, Th. ªtefãnescu a scris ºi tipãrit un "Curs de comptabilitate în partidã dublã", un "Curs
elementar de contabilitate" ºi un curs de "Corespondenþã comercialã".

Theodor ªtefãnescu. Curs de comptabilitate în partidã dublã (1874)
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"Cursul de comptabilitate în partidã dublã" cunoaºte ºapte ediþii, dupã cum urmeazã: 1874,
1881, 1888, 1896, 1901, 1902, 1908. Într-o epocã în care numãrul elevilor era destul de restrâns,
cele ºapte ediþii ale cursului, neîndoios, reprezintã un fapt cu semnificaþii aparte.

Theodor ªtefãnescu. Curs de comptabilitate în partidã dublã, ediþia a VII-a (1908)
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Este o operã ce a þinut pasul cu timpul. Numai un om de excepþie cum a fost Th. ªtefãnescu,
caracterizat prin robusteþe ºtiinþificã ºi o prelungitã tinereþe spiritualã, putea sã nu pregete a aduce
continue împliniri formei ºi conþinutului tratatului sãu, nesfiindu-se a opera chiar schimbãri în
concepþie. Aºa se explicã diferenþa mare de la o ediþie la alta pânã la apariþia ediþiei a V-a. Ultimele
trei ediþii nu diferã între ele - aºa cum lasã sã se înþeleagã C.G. Demetrescu în a sa Istorie Criticã a
literaturii contabile din România. Fiind dintre acei oameni luminaþi ai vremii care vedeau în aplicarea
ºtiinþelor condiþia indispensabilã pentru o rapidã propãºire a þãrii, Theodor ªtefãnescu a fost militantul
cel mai de seamã al veacului al XIX-lea pentru contabilitatea pusã în slujba practicii economice.

Utilitatea ei este nemãrginitã. Ea este utilã comercianþilor, industriaºilor, financiarilor, statului.
Creditul nu se poate atrage decât printr-o perfectã exactitate în administraþie ºi nu se poate susþine
decât prin contabilitate. "Ordinea este lumina: unde se administreazã fonduri fãrã comptabilitate
- care nu e decât ºtiinþa ordinei - acolo nu e decât întuneric" este motto-ul pe care îl pune lucrãrii
sale.

A învãþat contabilitatea cu L. Toussaint, dar a cunoscut ºi a fost într-o oarecare mãsurã
influenþat de opera lui Godfroid, I.G. Courcelle-Seneuil ºi Joseph Barré.

Theodor ªtefãnescu a adoptat o poziþie criticã faþã de Guilbault cu al sãu tratat de "Contabilitate
ºi administraþie industrialã", sau faþã de I.E. Queulin cu lucrarea "Inventarul perpetuu". A cunoscut
ºi opiniile lui Gabriel Faure, Lefévre, Joseph Garnier, Leautey, Gautier.

În opera sa latura teoreticã este strâns înlãnþuitã cu latura aplicativã. "Partea ºtiinþificã -
afirma autorul - o formeazã contabilitatea propriu zisã, iar þinerea registrelor este aplicaþiunea ei."
Aceastã diferenþiere nu o întâlnim în primele douã ediþii (1874 ºi 1881), când contabilitatea era
definitã ca "arta d’a stabili ºi d’a uni socotelile unei case de comerciu sau ale oricãrei alte case care
administreazã fonduri".

În ediþiile urmãtoare însã Th. ªtefãnescu defineºte contabilitatea ca "ºtiinþa care ne învaþã
arta d’a stabili conturile ºi d’a le uni pentru încheierea socotelilor unei case de comerþ sau ale
oricãrei alte case publice, care administreazã fonduri".

Partea ºtiinþificã a contabilitãþii este consideratã ca fiind sufletul, iar þinerea registrelor, care
este aplicaþiunea ei, corpul contabilitãþii.

Contabilitatea nu se improvizeazã, nici nu se ghiceºte, ci este destul de complicatã pentru a
putea fi stãpânitã numai prin studii ºi exerciþii continue ºi serioase. Chiar un profesor de contabilitate
- afirma autorul în Prefaþa la cea de-a V-a ediþie - care prin titlul sãu ar proba cã a învãþat
"contabilitatea în orice ºcoalã de comerþ teoreticã, fãrã a-ºi completa aceastã instrucþiune printr-o
îndelungatã practicã ºi aplicaþiune, nu e posibil sã ajungã la un rezultat aºa încât elevii sã poatã
pãtrunde lecþiunile ºi sã se foloseascã de ele cu succes".

ªtiinþa contabilitãþii - afirma Th. ªtefãnescu - este restrânsã în ce priveºte bazele ei teoretice;
aplicaþiunea, însã, e vastã ºi variatã. De aceea - reproduce el dupã Bentham - "dacã este puþin de
învãþat este însã foarte mult de fãcut".

Contabilitatea este ºtiinþa care se cunoaºte în pãrþile esenþiale numai în urma unui studiu
serios, completat prin aplicaþiune, aºa încât "prin artã sã o putem introduce cu succes în orice
ramurã de administraþiune comercialã sau publicã".

În concepþia sa, contabilitatea publicã, legislativã, industrialã, agricolã etc. nu exprimã decât
diferitele aplicaþiuni ale contabilitãþii propriu-zise. Numai cunoºtinþa acesteia din urmã garanteazã
completa reuºitã a numeroaselor sale aplicaþiuni, deoarece e lucru indiscutabil cã "o ºtiinþã sau o
artã numai atunci se cunoaºte chiar în cele mai depãrtate ºi mici ramuri ale sale când se posedã
principiile ei ºi regulile generale trase din aceste principii. Arta despre care voim a vorbi în cazul de
faþã este aplicarea Contabilitãþii duble comerciale".Contabilitãþii duble comerciale".Contabilitãþii duble comerciale".Contabilitãþii duble comerciale".Contabilitãþii duble comerciale".
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În concepþia autorului, obiectul contabilitãþii îl formeazã fondurile. Contabilitatea este "flacãra
care lumineazã calea prin care trec fondurile, întâlnind în mersul sãu o sumã de obstacole ocazionate
de varietatea speculaþiilor, unele sigure, altele - ºi cel mai adesea - hazardoase".

În evoluþia contabilitãþii se întâlnesc trei sisteme: "contabilitatea în partidã simplã",
"contabilitatea în partidã mixtã" ºi "noul ºi singurul bun sistem al contabilitãþii în partidã dublã".
Ele se diferenþiazã dupã modul cum se analizeazã, se înscriu ºi se distribuie în jurnal conturile,
precum ºi dupã modul cum se stabilesc conturile.

Contabilitatea în partidã dublã sau, aºa cum o mai numeºte autorul, "contabilitatea completã"
oferã constatarea metodicã a fiecãrui cont în parte ºi a întreprinderii în general, astfel încât sã se
poatã stabili pe fiecare zi cauzele care produc rezultatul operaþiunilor.

În explicarea calculului contabil digrafic Th. ªtefãnescu se sprijinã pe teoria personalistã, aºa
cum am mai întâlnit-o în traducerea fãcutã de D. Iarcu a lucrãrii lui J. Jaclot.

Principiul Principiul Principiul Principiul Principiul dup` care este condus mecanismul contabilitãþii în partidã dublã, afirma
Th. ªtefãnescu, este facil ºi simplu: "a debita pe cel care primeºte ºi a credita pe cel care dã".

Aceasta este consideratã ca fiind "cheia fundamentalã în expresiunea ei cea mai concisã" a
doppiei contabile.

Un alt principiuUn alt principiuUn alt principiuUn alt principiuUn alt principiu este acela de "a considera capitalul adus în afaceri ca un fond ce se încredinþeazã
casei", comerciantul fiind considerat un simplu administrator al fondului.

În egalitatea ce trebuie sã existe între totalul sumelor din debitul conturilor ºi totalul sumelor
din creditul conturilor se gãseºte "un mijloc de verificare ºi control sigur".

Th. ªtefãnescu clasifica conturile generate de multiplele operaþiuni ale unei case de comerþ în
patru mari categorii, ºi anume:

"Contul capital", care reprezintã capitalul angajat în afaceri;
"Conturi de valori", adicã conturile diferitelor valori asupra cãrora se speculeazã;
"Conturi de rezultate", care aratã cheltuielile ºi veniturile sau pagubele ºi beneficiile casei;
"Conturi de persoane", adicã conturile persoanelor care sunt în relaþiuni de afaceri cu casa.
Pentru ca o contabilitate sã fie completã ea trebuie sã îndeplineascã - în concepþia autorului -

douã condiþiuni esenþiale:
a) sã prezinte situaþia conturilor fiecãrui corespondent cu care suntem în relaþii de afaceri; ºi
b) sã procure posibilitatea de a ne da singuri seama de valorile asupra cãrora se opereazã,

precum ºi de rezultatele survenite în cursul unui exerciþiu, adicã de a cunoaºte situaþia
întreprinderii în orice moment am voi. Pentru a îndeplini aceste condiþii avem nevoie atât
de "conturi personale" deschise persoanelor sau corespondenþilor, cât ºi de "conturi generale"
care sã reprezinte diversele valori ce formeazã patrimoniul casei de comerþ. Sunt "conturi
generale" conturile: Capital, Mãrfuri generale, Casa, Efecte de primit, Efecte de platã,
Mobilier, Imobil ºi Profit ºi pierdere.

"Cu alte cuvinte - afirma Th. ªtefãnescu - conturile generale nu sunt conturi abstracte ºi
imaginare, ci conturi cari reprezintã pe comerciantul însuº sau contul sãu general subdivizat în mai
multe conturi cu denumiri deosebite."

A acordat o atenþie deosebitã vocabularului contabilitãþii. "Contabilitatea îºi are limbajul ei,
termenii sãi technici, fãrã cari nu se poate deosebi natura operaþiunilor ºi modul lor de regulare. Am
cãutat sã dau toate definiþiunile... fãrã altã dezvoltare decât cea necesarã cursului propus."

În opera lui Th. ªtefãnescu nu întâlnim multã teorie pentru cã el considerã cã "Excesul teoriei
fãrã posibilitatea aplicaþiunei devine o simplã ºtiinþã de cabinet, urmãritã adesea de diletantul
speculativ, care se lanseazã în conjecturi irealizabile; singura, practica, este cea care complecteazã
teoria ºi ne garanteazã realizarea scopului urmãrit".
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Jurnalul este "puterea de unde emanã întregul mecanism al contabilitãþii generale", în faþa
cãruia suntem chemaþi a aplica ºtiinþa contabilitãþii. Întreaga contabilitate nu are decât sã execute
în mod exact teoriile stabilite în Jurnal prin analiza acþiunilor.

Pusã în felul acesta problem, autorul, pe bunã dreptate, acordã o deosebitã importanþã descifrãrii
gândirii contabile în vederea redactãrii Jurnalului.

"În Jurnal - spune autorul - se aºterne planul general al mecanismului contabilitãþii; el este
trunchiul, celelalte registre nu sunt decât ramurile lui". Acordã o deosebitã atenþie analizei contabile
în vederea stabilirii corespondenþei conturilor. "Analizarea operaþiunilor constã în pãzirea regulei ce
trebuie urmatã în cãutarea titlurilor fiecãrui articol. Aceastã regulã e bazatã pe principiul de dublã
trecere: a debita contul care primeºte ºi a credita în acelaºi timp contul care procurã sau care
cedeazã." Iatã cum analizeazã Th. ªtefãnescu operaþiunea urmãtoare: "Primite de la Pompiliu
diverse mãrfuri notate în factura sa nr. 5, plãtibilã la 15 Decemvrie, în valoare de lei 2452,16".

"Mãrfurile generale" "Mãrfurile generale" "Mãrfurile generale" "Mãrfurile generale" "Mãrfurile generale" formeazã un cont de a doua categorie, adicã de valori comerciale, care
primeºte mãrfurile ce le depunem în magazie: considerându-l, se înþelege, ca o persoanã sau
personificându-l ne facem urmãtoarele douã întrebãri:

Ce fel este contul care a primit mãrfurile trimise de Pompiliu ºi care, prin urmare, datoreazã
valoarea lor?

Rãspunsul este: "Contul mãrfurilor generale este debitor".
Care ºi ce fel este contul sau persoana ce a cedat contului debitor valoarea mãrfurilor?
Rãspundem: "Pompiliu este creditorul".
Întrunind apoi pe debitor cu creditorul sãu, se formeazã urmãtorul articol de Jurnal, cu titlul:
 

 

"Registrele, adicã ºi cãrþile în care comersantul trece diferite operaþiuni ºi prin care cunoaºte
situaþiunea casei sale", sunt foarte numeroase, aratã Th. ªtefãnescu. Jurnalul, Registrul de inventariu
ºi Copierul de scrisori sunt considerate potrivit art. 22 din Codul de comerþ registre obligatoriiregistre obligatoriiregistre obligatoriiregistre obligatoriiregistre obligatorii.
Mâna curentã sau Straþa, Cartea Mare sau Maestru, Registrul general de copiere a efectelor, Registrul
de scadenþã a efectelor de primit ºi Registrul de scadenþã a efectelor de platã sunt considerate
registre ajutãtoareregistre ajutãtoareregistre ajutãtoareregistre ajutãtoareregistre ajutãtoare.

Autorul se opreºte, "în ordinea întrebuinþãrii lor în aplicarea contabilitãþii", asupra urmãtoarelor
registre: Mâna curentã sau Straþa, Jurnalul, Cartea Mare sau Maestru, Inventarul, Registrul general
de copiere a efectelor, Registrul de scadenþã a efectelor de primit sau Scadenþar, Copierul de scrisori.

În Jurnal operaþiunea se înscrie sub formã de articol. "Toate articolele variatelor operaþiuni se
divid în trei categorii": în articole simple, articole mixte ºi articole duble. Dacã Jurnalul este considerat
de autor ca tabloul general al afacerilor, Cartea Mare e tabloul parþial al operaþiunilor.

Consideratã ca rezumat al Maestrului, Balanþa de verificare capãtã în concepþia autorului ºi
scopul de a constata erorile ce s-ar putea strecura cu ocazia trecerii operaþiunilor din Jurnal în
Cartea Mare. A cãuta erorile fãcute în contabilitate numai cu ocazia încheierii Bilanþului general
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înseamnã - afirma autorul - "sã ne expunem la încercãri lungi ºi obositoare care de multe ori fac
imposibilã descoperirea erorilor".

Th. ªtefãnescu a sesizat importanþa Balanþei de verificare ºi recomandã încheierea ei la finele
fiecãrei luni.

La finele fiecãrui an, iar prin excepþie la fiecare ºase luni, se încheie Bilanþul general.
Bilanþul este considerat "ca piedestalul unei bune administraþiuni; el ne aratã prevederile viitoare,

echilibrul între cheltuieli ºi mijloacele de a le realiza. Armonia sincerã între ceea ce posedã casa ºi
ceea ce poate sã urmãreascã economia cea prudentã combinatã cu voinþa clarã; el reprezintã, în
rezumat, tot organismul administrativ ºi economic al comerþului, care în Bilanþ se recapituleazã cu
o exactitate ºi cu o preciziune matematicã; în fine, Bilanþul este o oglindã fidelã a trecutului ºi oo oglindã fidelã a trecutului ºi oo oglindã fidelã a trecutului ºi oo oglindã fidelã a trecutului ºi oo oglindã fidelã a trecutului ºi o
cãlãuzã sigurã a operaþiunilor viitoarecãlãuzã sigurã a operaþiunilor viitoarecãlãuzã sigurã a operaþiunilor viitoarecãlãuzã sigurã a operaþiunilor viitoarecãlãuzã sigurã a operaþiunilor viitoare".

 "Un bilanþ - preciza ceva mai departe autorul - se zice cã este bun nu dupã modul cum este
încheiat din punct de vedere al regulilor de contabilitate sau technic, ci dupã cum sunt estimate
valorile ºi creanþele active în inventariu, aºa în cât sã se apropie cât mai exact de valorile realizabile
în vederea unei lichidãri."

Iatã lucrãrile pregãtitoare pentru închiderea bilanþului, aºa cum le fixa prin tratatul sãu Theodor
ªtefãnescu:

Închidem toate conturile care sunt subdiviziunile contului Profit ºi pierdere (dupã autor
principalele subdiviziuni sunt: "Cheltuielile generale", "Dobânzi ºi comision", "Sconturi ºi rabaturi",
"agiu", "Dobânzi de la sconturi" n.n.) prin contul lor general, Profit ºi pierdere.

"Trecem la contul Profit ºi pierdere toate profiturile ºi pagubele date de diferite conturi de
speculaþiune; Balanþãm succesiv toate conturile rãmase deschise, prin Balanþa de eºire.

Soldurile generale ale conturilor sunt concentrate în douã partide: 1 "Profit ºi pierdere" care
primeºte la sine soldurile rezultate din conturile ce formeazã subdiviziunile lui ºi din conturile de
speculaþiune; a 2-a "Balanþa de eºire" (numitã ºi "Bilanþ de eºire" n.n.) care primeºte soldurile
celorlalte conturi." Contul Profit ºi pierdere se închide prin contul Capital, iar acesta, prin "Balanþa
de eºire".

"Balanþa de eºire la urmãtorii", care reprezintã "activul casei", ºi "Urmãtorii la Balanþa de
eºire", reprezentând "pasivul casei", formeazã un tablou "Bilanþ""Bilanþ""Bilanþ""Bilanþ""Bilanþ".

Cu toate cã "Partea cea mai mare de contabili se mulþumesc a închide conturile, deschizându-le
pe datã din nou, fãrã sã mai încheie articole de Jurnal, relativ la redeschidere", Theodor ªtefãnescu
recomandã folosirea conturilor "Balanþa de eºire" ºi "Balanþa de intrare" pentru cã "aceastã sistemã
de balanþare este foarte utilã din punct de vedere al studiului contabilitãþii".

Convins de adevãrul - fixat ca motto al întregului tratat - cã oriunde se administreazã fonduri
trebuie sã intervinã contabilitatea, în cea de-a treia parte a operei sale Th. ªtefãnescu prezintã
particularitãþile mecanismului contabilitãþii în agriculturã, într-o casã industrialã, în bãnci, în
administrarea cãilor ferate, în societãþile de asigurare, în contabilitatea publicã.

În concluzie, Theodor ªtefãnescu este cel dintâi român care a dat un manual de contabilitate
de o asemenea întindere, dupã care s-au pregãtit peste 30 de promoþii de elevi ai ºcolilor comerciale
ºi care a acoperit în întregime programa cursului de contabilitate. A reuºit sã demonstreze posibilitatea
de aplicare a ºtiinþei contabilitãþii în toate organismele economico-sociale. Tratatul sãu a fost primul
care a depãºit în mod evident stadiul traducerilor sau prelucrãrilor, deschizând drum larg gândirii ºi
practicii contabile româneºti.

Dacã pe planul contribuþiei ºtiinþifice limitele lui sunt inerente epocii (în special în explicarea
esenþei contabilitãþii duble ºi a teoriei conturilor), pe planul aplicaþiilor practice ale contabilitãþii el
stabileºte reguli de urmat care s-au menþinut pânã astãzi.
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Spirit nonconformist, pe care nu l-a speriat progresul, ci s-a pus cu dãruire în slujba lui, Th.
ªtefãnescu a fost conºtient de limitele lucrãrii sale.

"Publicând în timp de 30 de ani a cincea ediþie a acestui curs, recunosc cã nu a atins raportul
dorit. Dacã nu am reuºit pe deplin sunt dator însã a respecta legea progresului ºi aºtept ca viitorul
sã-ºi urmeze calea de apropiere a unei opere mai perfecte."

În acelaºi an în care scria cele de mai sus, vede la Iaºi lumina tiparului primul tratat de teorie
a contabilitãþii din þara noastrã, elaborat de elevul sãu Constantin Petrescu.



22

Gândirea contabilã româneascã
în prima jumãtate a secolului al XX-lea

La cumpãna dintre "secolul contrastelor" ºi "secolul organizãrii ºtiinþifice" - cum numea
J. Vlaemminck cele douã secole, al XIX-lea ºi respectiv al XX-lea -, în tezaurul cunoºtinþelor de
contabilitate de la români se acumuleazã cele mai noi cuceriri ale gândirii ºi tehnicii contabile
europene.

Ceva mai modest prin Ion Ionescu de la Brad ºi prin Dimitrie Iarcu, mai viguros prin Theodor
ªtefãnescu, asistãm la primele începuturi de creaþie originalã.

Profesorul I.C. Panþu la Braºov ºi profesorul Constantin Petrescu la Iaºi vor reuºi în primul
deceniu al veacului trecut sã ridice gândirea contabilã româneascã la nivelul celei europene.

Cu înfiinþarea în 1913 a Academiei de Înalte Studii Industriale ºi Comerciale (Bucureºti)
pãtrundem în epoca contemporanã.

Dezvoltarea economicã a României va constitui în tot cursul secolului al XX-lea comanda
socialã lansatã pentru specialistul în contabilitate. Învãþãmântul economic, publicaþiile ºi cartea de
specialitate vor continua în ºi mai mare mãsurã sã fie principalele mijloace pentru formarea acestui
specialist, pentru pãstrarea ºi lãrgirea culturii contabile. Manifestãrile naþionale ºi mai ales cele pe
plan european vor marca schimbãrile calitative intervenite.

A ºti sã gãseºti izvorul cu apa cea mai cristalinã care sã-þi astâmpere setea de cunoaºtere în
domeniul specialitãþii este un mare merit. La începutul celui de-al treilea sfert de veac XIX, þara în
care gândirea contabilã atinsese cele mai înalte piscuri ºi în care noi idei curgeau în albia contabilitãþii
era Italia. Îndeosebi prin Constantin Petrescu ºi Grigore Trancu-Iaºi, creaþia contabilã italianã va
fi cunoscutã la noi ºi va influenþa gândirea româneascã.

I.C. Panþu ºi Ion I. Lãpedatu vor face primele începuturi în rãspândirea noilor manifestãri
ºtiinþifice din gândirea contabilã germanã.

La cunoaºterea ideilor dominante în literatura contabilã francezã a vremii vor continua sã îºi
aducã aportul ºi unii, ºi alþii.

De fapt, larga deschidere spre tot ce a însemnat cucerire ºtiinþificã în contabilitate, indiferent
de þara de origine din care venea acest plus de cunoaºtere, a reprezentat corolarul întregii evoluþii a
gândirii, literaturii ºi miºcãrii contabile româneºti din prima jumãtate a secolului trecut.

Slujitorii români ai domeniului contabilitãþii s-au hrãnit din tezaurul comun al cunoaºterii,
dar n-au încetat o clipã sã-ºi aducã ºi ei contribuþia la îmbogãþirea patrimoniului ºtiinþei ºi tehnicii
contabile mondiale.

Sunt raporturi care se cer descifrate ºi care obligã la o privire îndeosebi asupra principalelor
curente în creaþia ºtiinþificã contabilã europeanã.
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Constantin Petrescu ºi cel dintâi
tratat de teorie contabilã din România

"Inteligenþã sclipitoare, harnic, muncitor, neadormit, dornic de a se cultiva, iubitor de muzicã
- era violonist cu reale aptitudini -, înamorat de voiajuri - a cãlãtorit pânã la Capul Nord -, econom"
- iatã cum a rãmas Constantin Petrescu în amintirea fostului sãu elev Grigore L. Trancu-Iaºi.

Constantin Petrescu
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Constantin Petrescu s-a nãscut la 26 iunie 1858 (dupã alte surse, la 23 octombrie 1862) în
comuna Dridu, judeþul Ilfov. Studiile de specialitate ºi le face la ªcoala comercialã din Bucureºti,
avându-l ca profesor de contabilitate pe Theodor ªtefãnescu. În 1874 îl gãsim printre absolvenþii
acestei ºcoli. Fiind un element de excepþie, este trimis cu o bursã sã studieze mai departe în Italia.
Aici îl are ca îndrumãtor pe Giuseppe Cerboni. Urmând pilda fostului sãu dascãl Theodor ªtefãnescu,
dupã ce se reîntoarce în þarã se dedicã atât carierei profesorale, cât ºi celei bancare. Reuºind primul
la concursul pentru învãþãmântul comercial, este confirmat cu data de 1 decembrie 1885 titularul
Catedrei de contabilitate al ªcolii comerciale din Iaºi ºi în acelaºi timp deþine postul de ºef contabil
la Banca Naþionalã a României din acest oraº. Mai târziu va fi directorul Casei de scont ºi consilier
comunal la Iaºi. Odatã cu noua reorganizare a învãþãmântului comercial din þarã (1894), Iaºul
devine al doilea centru al þãrii în care se creeazã o ºcoalã comercialã. Este transferat la cel mai înalt
aºezãmânt de culturã economicã ºi activeazã ca titular al Catedrei de contabilitate pânã la sfârºitul
prematur al vieþii sale (13 octombrie 1902). Dascãl erudit, cunoaºte franceza, italiana ºi germana.

Constantin Petrescu a scris în domeniul contabilitãþii un singur tratat, cunoscut cel mai
adesea cu titlul prescurtat "Contabilitate ºi administraþie", publicat în 1901 la Iaºi în tipografia H.
Goldner. Titlul complet al lucrãrii este, dupã obiceiul pãstrat din secolul trecut, mult mai încãrcat.
Iatã-l: "Contabilitate ºi administraþie. Teorie generalã a contabilitãþii. Sistemul partidelor duble.
Metodul clasic. Metodul Jurnal - Carte Mare. Logismografia ºi Metodul Jurnalului-Bilanþ sau o
nouã organizare de registre în contabilitate". Tratatul cuprinde 561 de pagini, din care paginile
557, 561 privesc cinci planºe reprezentând aplicaþii la metoda de tehnicã contabilã propusã de
autor. Sub forma unei broºuri ºi tot în 1901, Constantin Petrescu publicã partea din tratat privind
"O nouã organizare de registre în contabilitate".
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Constantin Petrescu. Contabilitate ºi administraþie (1901)

Opera contabilã. Creativitate ºi filiaþiune de idei

Fiind unul dintre iluºtrii înaintaºi în slujba progresului social, Constantin Petrescu a adunat
ca într-un creuzet tot ceea ce la sfârºitul veacului trecut reprezenta valoare în creaþia contabilã
mondialã ºi tot ce se crease la noi mai de preþ pânã la acea vreme. La temperatura de multe grade a
geniului sãu, adãugând mult ºi de la sine, a turnat în noua formã a tratatului de "Contabilitate ºi
administraþie" substanþã purificatã a ceea ce reprezenta la acel moment cunoaºterea contabilã.

A cunoscut opera germanilor Rothschild ºi Schmidt, a italienilor Tonizig, Fr. Villa, F. Besta,
Vincenzo Gitti, Giovani Massa ºi Giuseppe Cerboni, a englezului Morisson, a francezilor Adolphe
Guilbault, Courcelle Seneuil, Hippolyte Vannier, Joseph Barré, Barillot, Augier, Monginot, Henri
Lefevre ºi Eugène Léautey, toþi înaintaºi iluºtri, creatori în contabilitate. În rândul acestor vârfuri
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era considerat de autor ºi Th. ªtefãnescu. Informaþia lui Constantin Petrescu nu se opreºte însã la
ei. E. Degranges, E. Mairel, Octave Bessaignet, A. Dany, Bario, Cantalupi, Gaetano Papi, Oreste
Salvagnini, Maissner, Besson ºi Raspail - fãrã a epuiza lista - sunt ºi ei cunoscuþi.

O filiaþiune de idei se poate stabili îndeosebi cu ºcolile italiene. Opera lui Fr. Villa, F. Besta,
G. Massa, V. Gitti ºi mai ales a lui G. Cerboni a lãsat urme în gândirea ilustrului înaintaº. ªi-a
însuºit de la ei noþiunea de aziendã (azienda în limba italianã înseamnã administraþiunea afacerilor
ºi patrimoniilor publice sau private, cu tot complexul funcþiunilor organismului lor ºi personificã
independent proprietatea de proprietarul aziendei), teoria personalistã a conturilor, cele douã grupe
fundamentale de conturi: conturile proprietarului ºi conturile aziendei (ale agenþilor ºi ale
corespondenþilor). L-au influenþat însã ºi alþii. Sub impresia teoriei materialiste a conturilor ºi a
clasificãrii lor în conturile Activului, conturile Pasivului ºi conturile Patrimoniului net îºi dezvoltã
Constantin Petrescu metoda sa de tehnicã contabilã "Jurnal-Bilanþ". I-au furnizat prima idee privind
"procedeul modern sau raþional" de înregistrare a "mãrfurilor la preþul costisitor" (preþul de
aprovizionare efectiv) Guilbault ºi Cerboni. El va dezvolta acest procedeu, ºi studiul sãu apãrut în
rezumat în ediþia de la 1888 a lucrãrii lui Th. ªtefãnescu va devansa renumita teorie a "permanenþei
inventarului", susþinutã de Eugéne Léautey în "La science des comptes", în 1889.

Împãrþirea cheltuielilor de administraþie în fixe ºi variabile, precum ºi clasificarea cheltuielilor
generale fixe ºi a cheltuielilor generale variabile sunt însuºite dupã Léautey ºi Guilbault. Cu toate
aceste fireºti influenþe, a lãsat în urma sa o operã de mare originalitate, iar creaþia sa contabilã, deºi
puþin cunoscutã peste fruntariile þãrii, poate sta cel puþin alãturi de cea a lui G. Cerboni.

Tratatul de "Contabilitate ºi administraþie" a fost conceput de autorul sãu ca un tratat de
teorie a contabilitãþii. Or, teoria - aºa cum este înþeleasã de profesorul ieºean - "trebuie sã rãspundã
absolut tuturor nevoilor ºi împrejurãrilor posibile". Aceastã idee este firul Ariadnei ce permite
înþelegerea structurii întregii sale opere.

Sunt cinci înþelesuri pe care Constantin Petrescu le stabileºte pentru cuvântul "contabilitate":
1) localul sau biroul rezervat þinerii socotelilor;
2) totalul registrelor ºi pieselor justificative;
3) metodul sau sistemul de contabilitate;
4) tratatul sau cartea de contabilitate;
5) studiul contabilitãþii.
Cele 24 de definiþii ale contabilitãþii aparþinând la 20 de autori, pe care le reproduce ºi le analizeazã

din punct de vedere al genului proxim în care aºeazã contabilitatea ºi al distincþiei ce trebuie fãcutã
între contabilitate ºi þinerea registrelor, nu îl mulþumesc. Cu acelaºi risc ca ºi ceilalþi autori, el defineºte
contabilitatea ca "ºtiinþa care cerceteazã ºi studiazã elementele cele mai potrivite pentru þinerea conturilor
ºi exercitarea controlului într-o aziendã oarecare". Nu trebuie sã se înþeleagã "cã e vorba de vreo
doctrinã sau vreun sistem de contabilitate, dupã cum de altminterea mulþi o cred - afirma Constantin
Petrescu în altã parte -, nu: e câmp mult mai larg pentru aceastã ramurã de activitate a minþei omeneºti.
Într-adevãr, de la simpla þinere de minte ºi rãboj cari pot fi suficiente pentru un individ fãrã ºtiinþã de
carte ºi pânã la colosul de registre, piesele justificative, numerosul personal ºi metodul cel mai perfect
sau cel mai complicat de þinere a socotelilor, de care are trebuinþã o administraþiune vastã ca aceia a
Statului sau a unei puternice societãþi comerciale, tot domeniul contabilitãþii se întinde". A înþeles
cã, în starea de lucruri în care se aflau la sfârºitul secolului al XIX-lea afacerile, nu mai putea fi
vorba de vulgarizarea metodelor empirice, ci de adoptarea unui sistem raþional, cu caracter ºtiinþific,
a sistemului digrafic. Pentru a fi un adevãrat consilier al proprietarului unei aziende, un conducãtor
sigur ºi sincer, un controlor al intereselor sale, un auxiliar indispensabil în conducerea imenselor
întreprinderi, contabilitatea trebuia sã urmãreascã toate schimbãrileschimbãrileschimbãrileschimbãrileschimbãrile dintr-o aziendã.
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Sunt ºase cauze fundamentale - arãta Constantin Petrescu - care genereazã schimbãri în
bunurile unei aziende:

1) cauze sau fapte economice;
2) cauze administrative;
3) cauze juridice;
4) cauze naturale;
5) cauze fortuite;
6) cauze hazardoase sau de noroc.
SchimbãrileSchimbãrileSchimbãrileSchimbãrileSchimbãrile care intervin în cantitatea, calitatea, forma ºi valoarea bunurilor generate de

aceste cauze fundamentale, în mãsura în care obligã sã se ia notã de ele, devin fapte contabilefapte contabilefapte contabilefapte contabilefapte contabile.
Judecat dupã gradul de rãspândire, mai totdeauna un fapt contabil este consecinþa unui fapt economic
sau a unui act administrativ.

Actul economicActul economicActul economicActul economicActul economic concepe prima idee, studiazã ºansele ºi decide.
Actul administrativActul administrativActul administrativActul administrativActul administrativ ia în primire actul economic, studiazã mijloacele de aducere la îndeplinire

ºi executã.
Actul contabilActul contabilActul contabilActul contabilActul contabil noteazã efectul produs, constatându-i valoarea ºi punând în evidenþã noua

situaþie economicã.
Într-o manierã pe care azi o numim ciberneticã ºi depãºindu-ºi cu mult epoca, Constantin

Petrescu explica astfel aceastã legãturã: "Impulsiunea porneºte descendent de la actul economic
cãtre actul contabil. Cu toate acestea, este ºi o cale de influenþã ascendentã, ºi anume atunci când
impulsiunea porneºte de la actul contabil cãtre actul economic, spre a provoca noi concepþii
administrative sau economice".

Legãtura strânsã între ºtiinþele economico-administrative, matematicã ºi contabilitate i-au
determinat pe Vicenzo Gitti ºi Giovani Massa sã afirme, referindu-se la aceasta din urmã, cã ar fi o
ramurã a ºtiinþei administrative, iar pe Léautey ºi Guilbault sã o considere ca o ramurã a matematicilor
aplicate.

Constantin Petrescu e de altã pãrere. "Prin urmare - afirma el - nu poate fi vorba de vre-o
apropiere de aºa naturã încât contabilitatea sã fie consideratã ca o ramurã a vre-unei ºtiinþe oarecare.
Ea rãmâne o concepþie specialã a minþii omeneºti, o concepþie ca ºi aceea a alfabetului, care zugrãveºte
gândirea, ºi încã o datã raportul dintre contabilitate ºi celelalte ºtiinþe menþionate rãmâne acelaº ca
de la efect la cauzã."

De o contabilitate ºtiinþificã - afirma autorul român - nu poate fi vorba decât odatã cu apariþia
"metodelor ºtiinþifice" (metode de tehnicã contabilã) sprijinite pe sistemul partidelor duble sau digrafic.

"Temelia sistemului partidei duble rezidã în egalitãþile ce se stabilesc din raporturile juridico-
economice dintre proprietar ºi azienda sa (agenþii ºi corespondenþii sãi)." În urma diverselor fapte
contabile, raporturile ce se nasc între proprietar ºi azienda sa produc efecte pozitive sau negative, "cu
alte cuvinte, credite sau debite ale proprietarului faþã de azienda sa (agenþii ºi corespondenþii), ºi
simultan efecte negative sau pozitive, adicã debite sau credite ale acesteia (azienda cu agenþii ºi
corespondenþii) faþã de proprietar. Aceste efecte sunt contrare ºi egale, pentru cã interesele între
cele douã pãrþi, proprietar ºi aziendã, sunt opuse".

Metodele de tehnicã contabilã, "dupã ordinea progresivã a contabilitãþii", sunt în concepþia lui
Constantin Petrescu urmãtoarele:

a) metodul clasic sau al autorilor vechi;
b) metodul jurnalului Cartea Mare;
c) metodul logismografic sau cerbonian;
d) metodul jurnalului Bilanþ.
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Ultimul metod este o creaþie proprie a autorului. Diferenþa între o metodã de tehnicã contabilã
ºi alta este consideratã a fi determinatã de modul cum se aplicã fondul principiilor ºi cum se organizeazã
registrele.

În înþelesul de factor al conducerii unei aziende, contabilitatea cuprinde conturile ºi registrele,
precum ºi toate piesele justificative în care sunt înscrise ºi descrise diferitele operaþiuni ºi fapte
contabile. Dintre cele trei teorii expuse - teoria personalistã, teoria materialistã ºi teoria mixtã -
Constantin Petrescu se declarã partizan al teoriei personaliste. Când îºi creeazã metoda sa proprie
de tehnicã contabilã "Jurnalul-Bilanþ" apeleazã însã la teoria materialistã. Tabloul de clasare ºi
nomenclatura generalã a conturilor sunt astfel concepute de Constantin Petrescu încât sã poate
"servi de cadru al unei contabilitãþi cât mai variate". Sunt remarcabile contribuþiile pe care le aduce
la teoria contului "Mãrfuri" (în 1888), fundamentând înaintea lui Léautey necesitatea debitãrii ºi
creditãrii acestui cont cu "preþul costisitor" ºi reflectarea "prisosului preþului vânzãrei asupra preþului
costisitor" sau a "prisosului preþului costisitor asupra preþului vânzãrei" în contul Profit ºi pierdere.

Pentru prima datã la noi, se stãruie mai mult asupra problemei calculaþiei costurilor producþiei
industriale ºi agricole ºi se aduc limpeziri în problema cheltuielilor generale de administraþie. "Trebuie
o organizare a conturilor care sã reuºeascã a face sã figureze productul fabricat cu adevãratul sãu
cost, cu preþul de revenire. Acest preþ bine determinat, ºi industriaºul poate susþine concurenþa în
cunoºtinþã de cauzã." În agriculturã, chemat a stabili costul diverselor culturi, precum ºi al diferitelor
întreprinderi dependinþe de pãmânt este "Contul Culturi ºi exploataþiuni", în industrie "Contul
Fabricaþiuni" are aceastã menire. Contul Fabricaþiuni este destinat sã urmãreascã operaþiunile
technice ºi administrative asupra fabricaþiunilor în tot parcursul lor, de la materia primã ºi pânã la
productul fabricat, gata de vânzare. Pentru aceasta el "se descompune în subconturi dupã felul
fabricaþiunilor, iar acestea din urmã, în altele de un grad mai inferior, corespunzând însã diferitelor
operaþiuni technice, cerute de industria respectivã".

"Contul Fabricaþiuni, cu toate diviziunile ºi subdiviziunile sale, este supus urmãtoarelor reguli
de conducere: Se debiteazã cu preþul costisitor al materiilor prime întrebuinþate sau consumate, cu
cheltuielile speciale de fabricaþiune (salarii, putere, combustibil etc.) ºi cu porþiunea de cheltuieli
generale cuvenite contului respectiv. Se crediteazã cu valoarea costisitoare, prin urmare cu preþul de
revenire a lucrurilor fabricate, cu ocaziunea trecerii lor în magazinul de vânzare, sau cu ocaziunea
trecerii lor în alte faze de fabricaþiune, când operaþiunile technice nu sunt terminate."

Pânã la Constantin Petrescu, cheltuielile generale erau tratate ca o subdiviziune a contului
Profit ºi pierdere. Acesta, primul din þara noastrã, a demonstrat cã locul contului Cheltuieli generale
în industrie este printre conturile de valori. "Dacã în unele aziende cheltuielile generale sunt considerate
ca rezultate ºi înregistrate în consecinþã, aceasta nu se face dupã cum am spus decât din cauza
imposibilitãþii d’a proceda alt-fel ºi din cauza puþinului interes ce prezintã. Operaþiunea repartiþiunei
sau distribuþiunei cheltuielilor generale este una din cele mai delicate operaþiuni de contabilitate.
De ezactitatea repartiþiei atârnã ºi ezactitatea preþului de revenire."

Regulile pe care le fixeazã Constantin Petrescu, neomiþând a declara cã "rãmâne încã loc
destul pentru cercetãri pe acest tãrâm, în chestia cheltuielilor generale", sunt urmãtoarele:

1. Dobânzile se vor distribui asupra conturilor de valori cuvenite în raport cu timpul ºi capitalurile.
2. Amortismentele vor greva numai valorile ce au avut necesitate de concursul bunurilor

supuse amortizãrii, proporþional cu acele valori.
3. Celelalte cheltuieli de administraþie, precum ºi amortismentul mobilierului de cancelarie

se vor repartiza la conturile de valori proporþional cu valoarea acestor conturi (valoare ce se
va stabili prin aproximaþie dupã normele exerciþiilor trecute în aziendele ce fiinþeazã de mai
mulþi ani sau dupã experienþa altora în aziendele noi).



29

Definiþiile inventarului întâlnite în literatura contabilã a vremii sunt - afirma Constantin
Petrescu - "toate incomplete ºi unilaterale, lipsindu-le deci caracterul universalitãþei, cea mai esenþialã
condiþiune a unei bune definiþiuni". Inventarul - constata profesorul ieºean - "conþine la activ nu
numai bunurile proprii ale proprietarului aziendei, ci ºi bunurile ce le deþine pentru socoteala
corespondenþilor sãi, diferite denumiri, precum: bunuri în pãstrare, bunuri în depozit, în comision,
în consemnaþiune, în gaj etc., iar în pasiv, nu numai datoriile sale reale, ci ºi sarcinile sale faþã de
corespondenþii sãi, depunãtori de bunuri de mai sus, spre echilibrarea aceloraºi valori de la activ".
Aceasta formeazã activul ºi pasivul special, distinct de activul ºi pasivul real.

Modul cum funcþioneazã aceste conturi se prezintã în partea rezervatã teoriilor conturilor.
Printre alte conturi, el stãruie aici asupra conturilor "Depozite în pãstrare", "Depozite în comision"
ºi "Depozite în garanþie", ca fiind folosite în strânsã legãturã cu contul "Deponenþi valori primite de
la corespondenþi ºi nefãcând parte din proprietatea celui care le deþine".

Evaluarea posturilor în inventar, consideratã ca "cea mai delicatã operaþiune în formarea
inventarului", îl preocupa în mod deosebit pe Constantin Petrescu.

Evaluând avantajele ºi inconvenientele celor douã teorii clasice ale estimãrii posturilor de
inventar, cea "a inventarierii cu preþul costisitor" ºi cea a "inventarierii cu preþul curent", autorul
ajunge la concluzia cã fiecare are pãrþi bune ºi pãrþi rele. A adopta numai una din ele înseamnã a
rãmâne "necontenit în acelaºi cerc viþios". De aceea, faþã de teoriile enunþate el formuleazã o a treia
teorie, teoria electismului teoria electismului teoria electismului teoria electismului teoria electismului.

Teoria formulatã de el presupune folosirea când a preþului de cost, când a preþului curent,
dupã cazuri ºi împrejurãri ivite în diferite aziende. Ea recunoaºte existenþa preþului sau valorii
iniþiale pentru unele bunuri. Printr-o alegere de principii teoretice ºi practice înlãturã ficþiunile ºi
neajunsurile celor douã teorii precedente. Constantin Petrescu nu se mulþumeºte nici cu definiþia
bilanþului, aºa cum era ea fixatã în lucrãrile lor de cãtre H. Lefèvre, E. Léautey, V. Gitti, G. Massa,
F. Villa, Th. ªtefãnescu, E. Augier. Majoritatea definiþiilor reproduse sunt considerate incomplete.
Bunã, dar complicatã cu lucrãri specifice bilanþului este consideratã doar definiþia datã de Eugène
Léautey ºi Ad. Guilault în "Principes généraux de Comptabilité" (Paris, 1895).

De aceea, profesorul român elaboreazã o definiþie în care cautã sã þinã seama de limitele
observate la celelalte definiþii. În formularea sa ea se prezintã astfel: "Bilanþul este situaþiunea
conturilor unei contabilitãþi care, în urma punerii acestora în concordanþã cu constatãrile inventarului,
aratã poziþiunea economicã a proprietarului aziendei respective, punând în evidenþã activul ºi pasivul
sãu propriu sau de consemnator ºi în consecinþã patrimoniul sau deficitul, precum ºi rezultatul
exerciþiului încheiat".

Pentru prima datã în literatura noastrã de specialitate întâlnim o demarcaþie netã între inventar
ºi bilanþ.

În vederea întocmirii bilanþului, Constantin Petrescu recomandã patru categorii de lucrãri:
I. Preparativele bilanþului sau lucrãrile pregãtitoare:
1. Facerea unei balanþe de verificare.
2. Facerea conturilor corespondenþilor.
3. Verificarea conturilor agenþilor.
4. Calcularea tratelor ºi remizelor, cambiilor, valutelor sau devizelor strãine.
5. Calcularea dobânzilor.
6. Calcularea reescontului.
7. Calcularea amortizãrilor.
8. Repartizarea cheltuielilor generale.
9. Facerea inventarului ºi confruntarea lui cu balanþa de verificare pentru stabilirea diferenþelor.
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II. Înregistrarea rezultatelor lucrãrilor pregãtitoare spre a pune conturile în concordanþã
cu inventarul:

1. Înregistrarea omisiunilor.
2. Rectificarea erorilor.
3. Înregistrarea Bilanþurilor ºi conturilor de Profit ºi pierdere ale agenþiilor ºi sucursalelor

aziendei, adicã ale filialelor.
4. Înregistrarea dobânzilor.
5. Înregistrarea reescontului.
6. Înregistrarea amortizãrilor.
7. Înregistrarea repartizãrii cheltuielilor generale.
8. Înregistrarea diferenþelor în cantitãþi.
9. Înregistrarea diferenþelor de valoare.
10. Înregistrarea rezervelor.
III. Extragerea balanþei definitive ºi redactarea bilanþului.
IV. Soldarea sau închiderea conturilor.
Având în vedere efectele folositoare ce s-ar obþine, Constantin Petrescu este pentru

"universalitatea" publicãrii Bilanþului ºi a Contului Profit ºi pierdere.
Cunoaºterea a tot ceea ce se crease mai valoros pânã la el, analiza criticã la care sunt supuse

toate metodele de tehnicã contabilã constituie punctul de plecare de unde geniul sãu creator începe
sã se manifeste în elaborarea "Metodului Jurnal-Bilanþ". Metodul Jurnal-Bilanþ se sprijinã pe teoria
materialistã a conturilor ºi a clasãrii lor în conturile Activului, conturile Pasivului ºi conturile
Patrimoniului net.

Aceastã metodã de tehnicã contabilã este consideratã de Constantin Petrescu ca "o nouã
organizare de registre în contabilitate", care "permite þinerea scriptelor la curent, nu cu 3, 4 zile în
urmã, nu cu 2 sau 1, ci la minut, fie operaþiunile cât de multe ºi contabilitatea cât de vastã".
Petrescu propune ºi alte perfecþionãri în tehnica contabilã. Stãruie asupra utilizãrii simbolurilor, a
foilor volante, a raþionalizãrii muncii aparatului contabil.

Netãgãduita valoare a tratatului de "Contabilitate ºi administraþie", importanþa lui în propãºirea
ºtiinþei contabile în România au generat ideea reeditãrii lui. În 1938 se ºi strânseserã din donaþii
primele sume de bani în vederea constituirii unui fond pus la dispoziþia Consiliului Superior al
Corpului Contabililor Autorizaþi ºi Experþilor Contabili pentru realizarea acestui scop. Potrivnicia
vremilor ce au urmat a zãdãrnicit aceastã nobilã acþiune.
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Grigore L. Trancu-Iaºi, precursor
al gândirii contabile româneºti

Chiar dacã în pregãtirea noilor generaþii de elevi se va simþi lipsa tratatului, concepþia lui
Constantin Petrescu, în ce a avut ea mai bun, va fi cunoscutã prin opera contabilã a discipolului sãu
Grigore L. Trancu-Iaºi, a celui pe care la 1901 el îl numea "eminentul meu elev".

Din opera contabilã, cea mai reprezentativã rãmâne "Cursul de comerþ ºi contabilitate". Manualul
sãu cunoaºte trei ediþii.

Fiind elaborat în condiþiile în care teoria conturilor susþinutã de ºcoala veneþianã, în frunte cu
Fabio Besta, începuse sã câºtige teren în lumea ºtiinþificã, când pe planul aplicaþiei Statmografia, o
nouã metodã de tehnicã contabilã inventatã de comandorul Emanuele Pisani de Modica, începuse
sã atragã atenþia practicienilor, iar întrebuinþarea fiºelor ºi foilor mobile prevestea dispariþia de mai
târziu a registrelor legate, aceste realizãri îl vor determina pe receptivul autor al "Cursului de comerþ
ºi contabilitate" sã þinã seama de ele. Are grijã sã respecte ºi programa analiticã din 1910 a "ºcoalelor
superioare de comerþ întocmitã pentru studiul Comerþului ºi Contabilitãþii. Opera contabilã a lui
Theodor ªtefãnescu ºi I.C. Panþu, dar îndeosebi cea a fostului sãu profesor de contabilitate de la
Iaºi au lãsat o vizibilã amprentã asupra formaþiei contabile a lui Grigore Trancu-Iaºi.

Contabilitatea este în concepþia autorului nu numai o istorie a trecutului întreprinderii, ci ºi o
sfãtuitoare pentru viitor. În locul termenului aziendã importat din literatura italianã de Constantin
Petrescu, Trancu-Iaºi adoptã termenii de "afacere sau întreprindere ºi administraþie cari rãspund în
totul la ideea unei entitãþi de bunuri osebite de persoana proprietarului acelei entitãþi". Deºi împrumutã
de la Constantin Petrescu clasificarea cauzelor care genereazã schimbãri în cantitatea, calitatea,
forma ºi valoarea bunurilor dintr-o întreprindere, el nu acceptã categoria de "fapte contabile", ci
numai pe cea de "fapte contabilizate", deoarece "altele sunt faptele care produc acele schimbãri în
patrimoniu, ºi acestea nu sunt fapte contabile, ci numai contabilizate".

Seria de monografii contabile privind domeniul bancar, agricol, industrial, al transporturilor
ºi al societãþilor de asigurare, precum ºi a contabilitãþilor publice ale statului, judeþului ºi comunei
fac din "Cursul de comerþ ºi contabilitate" ºi un manual de contabilitate aplicatã, ºi-l aºeazã pe autor
în rândul pionierilor contabilitãþii de ramurã.

Urmãrind sã nu omitã nimic din ceea ce ar putea interesa domeniul contabilitãþii, evaluând ºi
nu de puþine ori reevaluând creaþia contabilã a vremii, el îºi contureazã personalitatea ºtiinþificã de
continuator al gândirii contabile româneºti.
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Grigore Trancu-Iaºi
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Momente din istoria Corpului

Sfârºitul secolului XIX ºi începutul secolului XX reprezintã cristalizarea relaþiilor capitaliste
în România. Structurarea instituþiilor statului ºi dezvoltarea societãþilor comerciale impuneau
organizarea unui sistem de contabilitate atât la nivel de întreprindere, cât ºi la nivel de administraþie
publicã. Din cauza inexistenþei unui cadru legal, cei care se ocupau cu þinerea registrelor ºi cu
înregistrarea ºi prelucrarea datelor contabile erau, de cele mai multe ori, persoane necalificate.
Necesitatea numirii unor persoane competente, care sã se ocupe în special cu efectuarea expertizelor
judiciare, a grãbit procesul de cristalizare ºi de organizare a profesiei contabile.

Accesul la profesie

Dupã promulgarea Legii de organizare a Corpului, în iulie 1921, a fost elaborat Regulamentul
pentru aplicarea Legii de organizare a Corpului, publicat în Monitorul Oficial nr. 613 din 22
octombrie 1921.

Extras din
"Regulamentul pentru aplicarea Legii de organizare a Corpului"

Art. 2.- Oricine exercitã profesiunea de contabil autorizat la stat sau întreprinderi particulare cu un
capital mai mare de 500.000 lei trebuie sã facã parte din acest Corp.

Art. 5. - Spre a fi înscris în Corp se cer urmãtoarele condiþiuni:
1. A avea:
a) Sau titlul unei Academii de Înalte Studii Comerciale din þarã sau strãinãtate cu cel puþin 2 ani
de studii contabile;
b) Sau titlul unei ºcoale superioare de comerþ din þarã sau strãinãtate, echivalatã de ministerul
instrucþiunei publice;
c) Sau titlul de absolvire a cursurilor comerciale serale superioare.
2. A avea drepturile civile.
3. A nu fi suferit nici o condamnare pentru crimã sau pentru urmãtoarele delicte: fals, furt,
înºelãciune, abuz de încredere, mãrturie mincinoasã, atentat la bunele moravuri, delapidare de bani
publici, luare de mitã, spargere de sigiliuri, sustragere de acte sau violare de secret profesional, ºi a
nu fi reabilitat.

.................................

Art. 25. - În exercitarea profesiunii lor, contabilii au dreptul sã se opunã înregistrãrii care nu ar corespunde
realitãþii faptelor sau ar putea prejudicia interesele statului sau terþilor. Acest refuz nu se va considera
ca un refuz de îndeplinire a serviciului.

 Art. 26. - Membrii Corpului sunt obligaþi sã achite la timp cotizaþia ºi abonamentul la organul oficial al
Corpului. Cei cu întârziere cu plãþile pe un an vor fi invitaþi prin scrisori recomandate ca sã achite
cotizaþia, ºi, în caz de refuz, consiliul Corpului îi va putea suspenda din exercitarea profesiunii pânã
la punerea la curent cu plata.
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Conform Legii de organizare ºi Regulamentului Corpului, membrii sãi erau grupaþi în Tablou
pe trei categorii: stagiari, contabili autorizaþi ºi experþi contabili. Pentru a trece de la stagiari la
contabili autorizaþi era nevoie de doi ani de practicã de la înscrierea în Tablou, iar pentru trecerea de
la contabili autorizaþi la experþi contabili se cereau cinci ani de practicã de la înscrierea în Tablou,
precum ºi recomandarea secþiunii teritoriale.

Legea era destul de permisivã deoarece nu prevedea susþinerea vreunui examen care sã dovedeascã
cunoºtinþele avute, ºi, în entuziasmul de la început, mulþi au intrat în Corp fãrã a avea un minim de
cunoºtinþe necesare. Acest lucru rezultã cel mai bine din concluzia trasã de dl. Nicolae Butculescu
la sfârºitul unei testãri a stagiarilor:

"Cu ocazia examenelor þinute s’a observat cã majoritatea candidaþilor, chiar dacã au un scris
culant, o iuþealã de calcul relativã, sunt lipsiþi de cele mai elementare cunoºtinþe teoretice.

Nu pot face nici o lucrare de sintezã ori de generalizare, sunt mãrginiþi la ce au vãzut în
practica lor, fãrã a putea face aplicarea vreunui principiu nou.

Nu mai vorbim de cunoºtinþele de drept elementare, de contractele care totuºi adesea sunt
chemaþi a le înregistra, ba chiar a le face.

În concluzie, pentru cã un contabil autorizat nu este sinonim cu o maºinã de scris, la viitoarele
examinãri credem util pentru candidaþi a le indica mai jos materia cu care ar trebui sã se punã la
curent ºi care va forma obiectul unei examinãri orale."

În anul 1926, Corpul avea constituite 56 de secþiuni ºi era alcãtuit din 6.565 de specialiºti,
din care 1.932 - experþi contabili, 4.076 - contabili autorizaþi ºi 557 - contabili stagiari.

Patru ani mai târziu, în 1930, asistãm la o creºtere spectaculoasã, existând 62 de secþiuni
judeþene ºi 11.130 de membri, din care 2.302 - experþi contabili, 7.468 - contabili autorizaþi ºi
1.360 - contabili stagiari.

Perioada de vârf, în ceea ce priveºte organizarea în teritoriu ºi numãrul de membri, s-a înregistrat
între anii 1938-1939. Atunci, Corpul dispunea de 70 de secþiuni, iar numãrul membrilor ajunsese
la aproape 15.000.
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Pe data de 5 noiembrie 1939, dl. Nicolae Butculescu demisioneazã din funcþia de decan al
Corpului, funcþie pe care a deþinut-o timp de 18 ani. La propunerea sa, în locul sãu a fost ales
dl. profesor Spiridon Iacobescu, care devine astfel al doilea decan al Corpului. Domnul Nicolae
Butculescu este ales decan de onoare al Corpului, funcþie special creatã pentru a omagia astfel
activitatea ºi rolul sãu în crearea ºi dezvoltarea Corpului. Noul Birou Permanent al Corpului, care
va funcþiona pânã în martie 1941, avea urmãtoarea componenþã:

Nicolae Butculescu - decan de onoare;
Spiridon Iacobescu - decan;
Petru Drãgãnescu-Brateº - secretar general;
Vasile M. Ioachim - director.

Al Doilea Rãzboi Mondial a avut consecinþe nefaste ºi pentru þara noastrã, iar pentru Corpul
contabililor, dar ºi pentru profesia contabilã în general a reprezentat începutul declinului.

Instaurarea regimului militar, îngrãdirea unor drepturi cetãþeneºti, precum ºi concentrãrile
masive au fãcut aproape imposibilã þinerea de alegeri, astfel încât consiliile secþiilor, precum ºi
Consiliul Superior al Corpului au fost înlocuite prin comisii interimare de conducere, numite prin
decizii ministeriale.

Deoarece mandatele consiliilor secþiunilor Corpului au expirat la 31 decembrie 1939, iar
majoritatea membrilor Corpului erau concentraþi ºi nu puteau participa la alegeri, Ministerul Muncii,
sub semnãtura d-lui Mihai Ralea - titularul postului de ministru, a emis Decizia nr. 70.988 din
16 ianuarie 1940, publicatã în Monitorul Oficial nr. 14 din 17     ianuarie 1940, prin care erau
numite comisiile interimare de conducere ale secþiunilor Corpului:

"Noi, Ministru, Secretar de Stat la Departamentul Muncii,
 Având în vedere dispoziþiunile Legii privind organizarea Corpului de contabili autorizaþi ºi

experþi contabili din România, întocmitã de acest departament ºi publicatã în Monitorul Oficial nr.
80 din Iulie 1921;

 Având în vedere cã mandatul actualelor consilii de administraþie ºi al comitetelor de cenzori a
expirat la 31 Decembrie 1930;

 Având în vedere cã majoritatea membrilor cari constituiesc Corpul Contabililor Autorizaþi ºi
Experþilor Contabili din þarã sunt concentraþi ºi nu pot participa la alegeri;

 Având în vedere cererea înregistratã la nr. 70.760 din 1940 a organizaþiilor de contabili
autorizaþi ºi experþi contabili,

Decidem:
Art. I. - Consiliile ºi comitetele de censori ale tuturor secþiunilor de contabili autorizaþi ºi

experþi contabili din întreaga þarã, al cãror mandat a expirat la 31 Decembrie 1939, ne mai putând
avea nici o activitate, se înlocuiesc potrivit deciziei de faþã.

..........................................................
Art. V. - D-l Director General al Muncii este însãrcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei

deciziuni.
Ministru, M. Ralea"

Pe data de 3 februarie 1940, Ministerul Muncii a emis o nouã decizie, nr. 75.434, care vine
s-o completeze pe prima:
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 "Noi, Ministru, Secretar de Stat la Departamentul Muncii,
Având în vedere art. IX din Legea pentru organizarea Corpului de contabili autorizaþi ºi experþi

contabili din România,
Având în vedere Decizia ministerialã nr. 70.988/1940,
Decidem:
Art. 1. - Comisiunile interimare ale secþiunilor Corpului de contabili autorizaþi ºi experþi

contabili din judeþele: Dolj, Constanþa, Covurlui, Lãpuºna, Iaºi, Cernãuþi, Cluj, Timiº, Prahova,
Braºov, Brãila, Sibiu, Bihor ºi Arad vor avea urmãtoarea compunere:

- directorul Bãncii Naþionale din capitala judeþului;
- trei experþi contabili;
- trei contabili autorizaþi.
Unul din experþii contabili ºi unul din contabilii autorizaþi vor fi recomandaþi de cãtre Uniunea

breslelor de funcþionari particulari, dintre membrii ei, cari sunt experþi contabili sau contabili autorizaþi."

În ziua de 24 iulie 1940 a avut loc ºedinþa plenarã a Consiliului Superior.
Dl. decan Spiridon Iacobescu a fãcut un rezumat al evenimentelor petrecute de la ultima ºedinþã,

stãruind asupra marii dureri ce s-a abãtut asupra neamului prin dezlipirea de patria-mamã a provinciilor
vechi româneºti Basarabia ºi Bucovina de Nord, unde Corpul avea un numãr de 11 secþiuni.

Acesta ºi-a exprimat încrederea cã dreptatea poporului românesc va triumfa.
Dar numirile, prin decizii ministeriale, nu se opresc doar la nivelul secþiilor teritoriale, ci se

rãsfrâng ºi asupra conducerii Consiliului Superior al Corpului. Astfel, prin Decizia Ministerului
Muncii nr. 95.080/1941, în data de 25 martie 1941, în prezenþa d-lui general Voiculescu
- subsecretar de stat, asistat de dl. subdirector Naumescu, are loc numirea unei comisii interimare
a Consiliului Superior al Corpului, care-ºi va alege Biroul Permanent în urmãtoarea componenþã:

Prof. Spiridon Iacobescu - decan;
Prof. Ion Evian - prodecan;
Ion Popescu-Severin - secretar general.

Dupã oficierea unei slujbe religioase, toþi cei numiþi au depus jurãmântul de credinþã.

În data de 20 martie 1941, din iniþiativa d-lui ministru N. Dragomir, s-a constituit un Corp
special de experþi contabili pe lângã Ministerul Coordonãrii, în vederea aplicãrii politicii de control
ºi de îndrumare a preþurilor. În acest Corp au fost numiþi 30 de experþi dintre personalitãþile cele
mai distinse ale Corpului.

Din cauza pierderilor de teritorii, numãrul membrilor Corpului pe care se putea conta s-a
redus semnificativ începând cu anul 1939, patrimoniile secþiilor Corpului din teritoriile ocupate au
fost puse sub sechestru, iar situaþia arhivelor era mai mult decât incertã, dupã cum se poate observa
ºi dintr-o scrisoare primitã de Consiliul Superior din partea d-lui Octavian Fulga, fost preºedinte al
Corpului - Secþia Târgu Mureº:

"Onor, Consiliul Superior al Corpului Contabililor Autorizaþi ºi Experþilor Contabili,
Ca rãspuns la stim. Dvs. nr. 124 din 14 martie a.c. ce am primit abia astãzi, am onoarea a vã

face cunoscute urmãtoarele:
Arhiva Secþiunei Corpului Tg. Mureº a fost în pãstrarea domnului B. Bucur (ultimul secretar

al Secþiunei) care, înainte de repatrierea la Mediaº (cam în luna decembrie 1940), a predat-o d-lui
dr. Aved, contabil autorizat ºi directorul Sucursalei de aici a Casei Generale de Economii din Sibiu.
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Actuala conducere a Secþiunei se compune din domnii: Tokes Carol - contabil autorizat,
subdirector la Banca de Scont Tg. Mureº, ca preºedinte, Schuller Artur - contabil autorizat, director
la Casa Generalã de Economii din Sibiu, Sucursala de aici, toþi în calitate de membri ai Comisiunei
interimare numite de cãtre Administraþia militarã încã în luna octombrie 1940.

O parte mai însemnatã din averea Secþiunei în numerar ºi titluri, rente, acþiuni etc. se gãseºte
încã la Banca Româneascã, Sucursala Tg. Mureº, cu excepþia titlurilor de rentã de stat, cari au fost
retrase de cãtre Statul Ungar.

Întreaga avere a Corpului este blocatã în baza Ordinului nr. 1.022/1940 din 15 octombrie 1940.
Tg. Mureº, 4 aprilie 1941"
Octavian Fulea - directorul Bãncii Româneºti, Sucursala Tg. Mureº

În teritoriile ocupate situaþia secþiunilor Corpului era dramaticã, despre multe dintre ele
neºtiindu-se nimic. Periodic, conducerea Consiliului Superior dãdea anunþuri, mai ales prin revista
Corpului. Iatã câteva dintre ele:

"Pentru membrii Secþiei Bihor:
 Domnii membri sunt rugaþi a-ºi comunica noile adrese unde ºi-au stabilit domiciliul dupã

refugiul din Oradea. De asemenea, sunt rugaþi a remite cotizaþia datoratã secþiei pe adresa: Corpul
Contabililor Autorizaþi ºi Experþilor Contabili, Secþia Bihor, cu sediul la Beiuº - la Banca Naþionalã
a României.", sau:

"Pentru membrii Secþiei refugiate Sãlaj - Zalãu:
Arhiva ºi registrele secþiei fiind predate spre administrare Secþiei Bihor cu sediul la Beiuº,

pentru orice chestiuni privind Secþia Sãlaj, membrii acestei secþii sunt rugaþi a se adresa Corpului
Contabililor Autorizaþi ºi Experþilor Contabili, Secþia Bihor - Beiuº - la Banca Naþionalã a României."

De asemenea, secþiunile Corpului cãutau sã-ºi informeze membrii tot prin intermediul revistei
Corpului:

"Se aduce la cunoºtinþa tuturor domnilor membri ai Secþiunii Cluj cã, pentru orice lãmurire
ºi informaþie, se pot adresa la Secþiunea Braºov, unde se aflã întreaga arhivã.

Cei ce vor cere transferarea la altã secþiune, odatã cu cererea de transferare, vor înainta ºi
cotizaþiile respective la zi (inclusiv 1940), cunoscând cã altfel nu se poate face transferarea cerutã."

Fie ºi numai din cele relatate mai sus, ne putem da seama de spiritul de solidaritate ºi de
ataºament al profesioniºtilor contabili faþã de Corpul ce cu atâta trudã se construise, dacã în acele
vremuri de restriºte, când însãºi existenþa le era pusã în pericol, gãseau timp ºi disponibilitate sã se
ocupe de situaþia Corpului ºi sã-ºi plãteascã cotizaþia.

Dupã numai patru luni de la instalarea comisiei interimare a Consiliului Superior, pe data de
19 iulie 1941, prin Decizia Ministerului Muncii nr. 59.316 a fost numitã o nouã comisie interimarã,
care a decis urmãtoarea componenþã a Biroului Permanent:

Gheorghe Badea, director general al Direcþiei Alcoolului - decan al Corpului;
Cezar Miron, prof. univ. - prodecan;
Nicolae Tripcovici - secretar general;
Constantin Pristãvescu - director.

Deoarece comisiile interimare ale Consiliului Superior ºi Secþiei Ilfov numite în 1941 au
demisionat, prin Decizia Ministerului Muncii publicatã în M. Of. nr. 205 din 2 septembrie 1943
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a fost numitã o altã comisie interimarã a Secþiei Ilfov, precum ºi a Consiliului Superior. Iatã cum
este prezentat acest eveniment în revista Corpului din octombrie 1943:

"Comisiunile interimare ale Secþiunei Ilfov ºi Consiliului Superior care au funcþionat de la
1941 prezentându-ºi demisia de la conducerea Corpului noului Subsecretar de Stat al Muncii,
dl. Ministru Arhitect Enescu, domnia sa, care cunoºtea starea de fapt de la Corp, a convocat pe
reprezentanþii asociaþiunilor profesionale ai cãror membri fac parte din Corp. Cu aceastã ocazie,
dl. ministru, ca un adevãrat pãrinte ºi ca un experimentat conducãtor de asociaþiuni profesionale, a
fãcut apel ca sã se þinã seama de împrejurãrile grele prin care trece þara ºi, ca atare, sã i se prezinte
pentru conducere elemente destoinice care sã reprezinte, pe lângã o frãþeascã ºi curatã Unire, interesele
generale ale tuturor membrilor Corpului din întreaga þarã.

În urma discuþiunilor ce au urmat, dl. Ministru Enescu a numit comisiunile interimare publicate
în Monitorul Oficial nr. 205 din 2 septembrie a.c. ºi în majoritatea ziarelor".

Biroul Permanent al Corpului, astfel numit, avea urmãtoarea componenþã:
Prof. Ion Evian - decan al Corpului;
Ion Popescu-Severin - secretar general;
Constantin Pristãvescu - director.

Dupã instaurarea regimului comunist, libera iniþiativã este înlocuitã de economia dirijatã,
lucru care se rãsfrânge, inevitabil, ºi asupra profesiei contabile, o profesie liberalã prin excelenþã.

În anul 1947 s-a înfiinþat Consiliul permanent al normãrii contabilitãþii, iar Ministerul
Finanþelor va coordona de acum înainte întreaga metodologie a normãrii contabile.

În anul 1948 a avut loc naþionalizarea principalelor mijloace de producþie, astfel încât
centralizarea tuturor comenzilor economice a devenit operantã sutã la sutã. În aceste condiþii,
existenþa unui Corp al contabililor independenþi devenea aproape imposibilã.

Într-adevãr, peste numai trei ani, în urma Hotãrârii Consiliului de Miniºtri (condus de
dr. Petru Groza) nr. 201 din 8 martie 1951, Marea Adunare Naþionalã (sub preºedinþia lui
C.I. Parhon) a emis Decretul nr. 40 din 10 martie 1951, prin care se desfiinþeazã Corpul Contabililor
Autorizaþi ºi Experþilor Contabili.

Astfel se încheie prima parte a unei aventuri care a durat exact 30 de ani. 30 de ani în care
bãrbaþi adevãraþi au luptat ºi au reuºit sã construiascã ºi sã dezvolte un edificiu cum nu erau multe
în lume în acele vremuri.

Grigore Trancu-Iaºi, Nicolae Butculescu, Vasile M. Ioachim, Petru Drãgãnescu-Brateº,
Spiridon Iacobescu, George Alesseanu, Nicolae Arghir ºi mulþi alþii sunt cei fãrã de care nimic din
ceea ce s-a realizat în cei 30 de ani nu ar fi fost posibil.

Lor li se potrivesc mai bine ca orice cuvintele spuse de animatorul miºcãrii contabile - Grigore
Trancu-Iaºi:

"Gândiþi-vã la dânºii, ca amintirea lor sã ne dea curajul necesar.
Noi am fost generaþia care am avut de urcat calvarul.
Am avut greutãþile ascensiunei, dar ºi spectacolul înãlþãtor al întregului.
Îmi pun nãdejdea în generaþiile viitoare ºi nu le doresc decât ca prin muncã ºi culturã, prin

calitãþi de inimã ºi avânt sã fie mai mari, mai vrednici ºi mai fericiþi decât am fost noi!"
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Sediul Corpului

Casa Corpului - Str. Teilor nr. 12

Încã de la înfiinþarea Cercului Absolvenþilor ªcolilor Comerciale ºi Financiare s-a simþit nevoia
existenþei unui sediu propriu. În anul 1888, Cercul îºi avea sediul într-o odãiþã a vechiului Hotel de
France (devenit apoi Grand Hotel), dupã care a trecut în clãdirea societãþii "Dacia - România" din
Strada Lipscani (ulterior devenitã sediul Bãncii Agricole), unde a rãmas mai mult de 10 ani.

Timpurile devenind mai grele, sediul asociaþiei s-a mutat la Pasajul Român, la Sfatul Negustoresc
din Piaþa Sf. Anton, în sala de arme Pipard, deasupra magazinului Feder, iar din anul 1914, graþie
bunãvoinþei domnilor preºedinþi ai Camerei de Comerþ, în palatul acestei instituþii, la început într-o
micã camerã, cu o chirie foarte modestã, unde se puteau þine conferinþele.
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Dupã apariþia Corpului Contabililor Autorizaþi ºi Experþilor Contabili, nevoia unui sediu
propriu a devenit presantã. De aceea, a existat o preocupare continuã a Corpului în acest sens, ºi
anume aceea de a avea o locaþie proprie, atât la centru, cât ºi pentru fiecare dintre secþiunile principale.
Iatã cum prezenta Grigore Trancu-Iaºi aceastã stare de fapt ºi cum s-a încercat rezolvarea ei:

"Nevoia unui local, unde sã fim totdeauna siguri cã putem dispune de încãperile de care avem
nevoie, s’a resimþit de mult.

În toate ocaziile simþeam absolutã nevoie de un local propriu, în care sã ne putem întruni
oricând ºi sã discutãm în deplinã libertate despre tot ceea ce formeazã programul nostru de activitate.
Un cãmin, în care sã avem la dispoziþie sãli pentru conferinþe, pentru birouri, camere pentru o
societate de credit ºi economie, pentru editarea Revistei noastre ºi a altor lucrãri, camere pentru
colegii ce stau câteva zile în Bucureºti, este absolut o necesitate.

Dacã pânã acum n’am agitat aceastã chestiune este pentru cã ne simþeam prea slabi, prea
rãsfiraþi.

Acum, când prin organizarea Corpului contabililor am putut strânge rândurile, formând
împreunã cu tot ceea ce este contabil un Corp de peste 5.000 de membri, putem sã ne încumetãm
sã pãºim la realizarea acestui vechi deziderat al nostru.

De aceea am prevãzut în Regulamentul Corpului cã din excedente se va forma un fond pentru
construcþia unui local propriu.

Cum însã pentru acest scop este nevoie de câteva milioane, care nu se pot strânge uºor numai
din cotizaþiile membrilor, o serie de persoane ºi organizaþiuni au luat iniþiativa formãrii unei societãþi
pe acþiuni, la care sã contribuie toþi membrii, fie chiar numai cu câte o acþiune."

Aceastã idee a fost îmbrãþiºatã de un mic grup de membri ai Corpului, fãcând parte din
Consiliul Superior al Corpului contabililor din Secþiunea Ilfov ºi din Corpul foºtilor elevi ai ªcolilor
Superioare de Comerþ, care a decis sã formeze o societate anonimã pe acþiuni, la care a subscris un
capital de 1.000.000 lei, constituind societatea "Activa" în data de 13 ianuarie 1923.

Capitalul a fost vãrsat rapid de cãtre membrii fondatori, de cãtre organizaþiile menþionate mai
sus, de cãtre o parte a secþiunilor departamentale ºi de cãtre un numãr restrâns de colegi.

Imediat dupã constituirea sa, societatea a cumpãrat terenul - situat la nr. 12 din Strada Teilor
(fostã Dr. Manolescu), lângã Spitalul Colþea - având o suprafaþã de 254 mp, pe care s-a început
construcþia, în vara anului 1924, dupã planurile arhitectului Trãienescu de la Societatea comunalã
de locuinþe ieftine ºi în antrepriza arhitectului Gr. Cerchez.

Deoarece devizul construcþiei s-a ridicat la aproximativ 4 milioane, s-a decis în luna august
1923 sã se mãreascã capitalul societãþii cu încã 3 milioane.

Dupã un an ºi jumãtate de la începerea construcþiei sediul Corpului era gata, astfel încât în
dimineaþa zilei de duminicã, 6 decembrie 1925, a avut loc inaugurarea Casei Corpului, în prezenþa
celor mai importante personalitãþi ale acelor vremuri.

Urmând exemplul iniþiativei Consiliului Superior, Secþiunea Ilfov - care în acele timpuri
includea ºi Bucureºtiul - a decis sã aibã ºi ea un sediu propriu. În acest scop, în prima jumãtate a
anului 1938, Secþiunea Ilfov a cumpãrat un loc în imobilul din Strada Ion Ghica, cu 3,5 milioane lei,
din care au fost achitaþi, ca avans, 1,5 milioane.

Sediul, care urma sã fie gata în luna octombrie a aceluiaºi an, a fost dat în folosinþã la începutul
anului urmãtor.
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Casa de pensii ºi ajutor a contabililor din România

Corpul contabililor a încercat de-a lungul existenþei sale sã înfiinþeze o Casã de pensii ºi ajutor
a contabililor din România.

Astfel, la cel de-al II-lea Congres al Corpului de la Cluj, din anul 1925, a fost votatã o
rezoluþie care autoriza Consiliul Superior sã stabileascã normele pentru crearea unei Case generale
de boalã, ajutor ºi pensiuni a Corpului contabililor.

Aceleaºi demersuri s-au fãcut ºi la congresele urmãtoare de la Chiºinãu - 1927, Constanþa
- 1929, Galaþi - 1937 ºi Braºov - 1939. La toate aceste evenimente, participanþii la congrese au
susþinut referate pe aceastã temã, au analizat în amãnunt funcþionarea unei astfel de instituþii ºi
chiar au votat adoptarea unor moþiuni care sã prevadã înfiinþarea unei Case de asigurãri pentru
membrii Corpului. Din pãcate, din diferite motive, acest deziderat nu a fost niciodatã realizat.

Activitatea socialã a Corpului

Deºi o casã de pensii ºi ajutor a contabililor din România nu a fost niciodatã realizatã, totuºi
Corpul a acordat în diferite situaþii ajutoare membrilor sãi sau a intervenit pentru rezolvarea
problemelor acestora, atât individual, cât ºi la nivelul profesiei în general.

În perioada crizei economice, numãrul ºomerilor din rândul contabililor a crescut vertiginos.
Corpul a încercat sã-i ajute pe cei aflaþi în situaþii deosebite, fie materialiceºte, fie oferindu-le
anumite scutiri sau reduceri la plata cotizaþiei ºi a abonamentului la revista Corpului. Acelaºi lucru
s-a întâmplat ºi în perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial sau cu ocazia unor calamitãþi naturale.

De asemenea, deoarece piaþa de muncã pentru profesioniºtii contabili era foarte restrânsã, mai ales
în primii ani de la apariþia Corpului, Consiliul Superior a întreprins douã acþiuni. În primul rând, a
interzis înscrierea în Corp a persoanelor care nu aveau cetãþenia românã, ºi, în al doilea rând, a intervenit
pe lângã Ministerul de Finanþe pentru ca expertizele ºi consultanþa acordate administraþiei de stat ºi
regiilor autonome sã nu se mai facã cu personal angajat din afara þãrii, ci doar cu profesioniºti români.

Editarea de publicaþii de specialitate

Principala publicaþie a Corpului era Revista generalã de comerþ ºi contabilitate, apãrutã la
31 ianuarie 1908, proprietatea Corpului Absolvenþilor ªcolilor Superioare de Comerþ, care a
pus-o la dispoziþia Corpului contabililor începând cu data înfiinþãrii Corpului. Prin Hotãrârea
Consiliului Superior al Corpului din 1921 revista devine organul oficial al Corpului contabililor.

În ºedinþa Consiliului Superior     din 2 martie 1926 s-a hotãrât sã se editeze o lucrare cu privire
la miºcarea contabilã din România, dar abia în anul 1930 s-a început lucrul la aceastã carte.
Conceputã sub coordonarea expertului contabil Alexandru Botez, lucrarea intitulatã Anuarul general
al contabililor din România apare în anul 1933, la Editura "Profit ºi pierdere".

În anul 1930, la propunerea d-lui dr. V.M. Ioachim s-a decis - în vederea Congresului
Internaþional de Contabilitate, care s-a þinut în septembrie anul urmãtor la Bucureºti - sã se tipãreascã
o lucrare intitulatã Zece ani de activitate a Corpului de contabili ºi experþi, precum ºi o Cãlãuzã a
Bucureºtilor, în care sã fie cuprinse vederi mai importante din þarã.

Diferite secþiuni ale Corpului au editat, de-a lungul timpului, diverse "buletine" sau "reviste".
Astfel, începând cu anul 1938, Secþiunea Ilfov a editat o publicaþie intitulatã Buletinul contabililor.
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Între anii 1933-1934, Corpul contabililor din Brãila a tipãrit revista Contabilul, iar Secþia Covrul
a Corpului contabililor a editat, între anii 1938-1940, Buletinul contabililor experþi ºi autorizaþi
din România - Secþia Covrul.

În anul 1928, la îndemnul d-lui Grigore Trancu-Iaºi, s-a decis înfiinþarea unui muzeu al
contabilitãþii, în care sã fie strânse lucruri ºi documente contabile ce ar putea prin natura lor sã
serveascã la descrierea istoriei contabilitãþii în þara noastrã. Dl. Trancu-Iaºi a binevoit sã fie primul
donator ºi a trimis primele sale rapoarte de expertizã. Muzeul, care s-a înfiinþat în Bucureºti, a
purtat numele iniþiatorului sãu - Grigore Trancu-Iaºi.

Cu toatã strãdania principalilor animatori ai vieþii contabile din þara noastrã, numãrul celor
care doreau sã se instruiascã ºi sã fie la curent cu noutãþile apãrute era destul de redus. Aceastã tristã
constatare a fãcut-o Petru Drãgãnescu-Brateº, care pe 20 mai 1933 - de Ziua cãrþii - spunea:

"La 20 mai în toatã þara s-a serbat Ziua cãrþii.
Nu se poate o sãrbãtoare mai frumoasã pentru un popor ca al nostru, care, dupã cum spunea

dl. prof. Simionescu la radio, nu citeºte.
Trebuie dezvoltat gustul cititului în marile mase ale populaþiei, asta o spune fiecare, dar fiecare

trebuie sã înceapã cu el, ºi mai ales cercurile de intelectuali au obligaþia moralã sã deschidã gustul
pentru citit.

Se citeºte foarte puþin sau, mai bine zis, se consultã prea puþin cãrþile ºi lucrãrile de specialitate.
Publicãm în revista noastrã lista puþinelor cãrþi a cãror tipãrire a provocat-o sau a înlesnit-o

revista noastrã. Sunt puþine, dar foarte puþine se cer de colegii noºtri.
Cauza este cã se lasã pe ziua de mâine ºi scrisul, ºi cititul.
Se scrie puþin la noi ºi se citeºte foarte puþin faþã de ceea ce ar putea fi.
Vrem mai multã luminare!"

Manifestãri omagiale

Corpul contabililor a avut ocazia, atât la nivel central, cât ºi în provincie, sã organizeze diferite
reuniuni ºi manifestãri amicale pentru membrii sãi, pentru celebrarea unor evenimente importante
pentru profesia noastrã sau cu scopul de a sãrbãtori unele personalitãþi de marcã înscrise în rândurile
sale.

Astfel, în fiecare an, la sãrbãtoarea de Sfântul Nicolae, considerat patron al Corpului, s-au
organizat o reuniune ºi un banchet amical pentru membrii Corpului.

În anul 1923 au fost bãtute douã medalii, una pentru comemorarea constituirii Corpului, iar
cealaltã ca omagiu pentru domnul Grigore Trancu-Iaºi, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani.

În anul 1927, ca o recunoaºtere a meritelor d-lui Nicolae Butculescu, s-a instituit Premiul
Nicolae Butculescu, care se acorda elevilor merituoºi ai ªcolilor Superioare de Comerþ, din ultimele
douã clase, premiu care consta în abonamente gratuite la revista Corpului.

În 1929 a fost bãtutã o altã medalie, ca omagiu adus domnului Nicolae Butculescu - decanul
Corpului contabililor, pentru cei 40 de ani de muncã în serviciul profesiei noastre. În acelaºi timp,
i s-a oferit un album cu sute de semnãturi, iar promoþia anului 1900 a foºtilor elevi ai ªcolilor
Superioare de Comerþ a oferit Corpului o bibliotecã ºi bustul de bronz al decanului Corpului.

În acelaºi timp, Corpul a adus un omagiu binemeritat tuturor predecesorilor sãi care, încã de
la început, ºi-au consacrat eforturile pentru a pregãti calea pe care astãzi o parcurgem. Astfel, la
iniþiativa domnului Grigore Trancu-Iaºi, a fost ridicatã o placã comemorativã pe casa din comuna
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Dridu, judeþul Ilfov, unde s-a nãscut odinioarã fostul profesor Constantin Petrescu ºi în care a fost
înfiinþatã o Casã de lecturã.

 De asemenea, s-a ridicat un bust al profesorului Theodor ªtefãnescu, unul dintre primii
autori ai contabilitãþii din România.

Medalii bãtute cu ocazia primului Congres al Corpului

Istoria Congreselor profesiei contabile
organizate de Corp

De la înfiinþarea sa, în anul 1921, ºi pânã la desfiinþare, în anul 1951, Corpul a organizat
congresele profesiei din doi în doi ani. Au fost în total nouã congrese, primul desfãºurându-se la
Bucureºti în anul 1923, iar ultimul, la Braºov în anul 1939. Deºi la ultimul congres se convenise
ca cel de-al X-lea Congres sã aibã loc la Iaºi, în anul 1941, intrarea României în rãzboi ºi apoi
instaurarea comunismului în þara noastrã au fãcut imposibilã desfãºurarea acestuia.

În cadrul congreselor s-au discutat foarte multe probleme de o importanþã deosebitã pentru
viaþa economicã a þãrii la care profesioniºtii contabili erau chemaþi sã ia parte. Multe dintre problemele
ridicate, finalizate prin moþiuni adoptate de congrese, s-au realizat, determinând progresul societãþii
româneºti.

Referindu-se la dezideratele congreselor, secretarul general al Corpului, dl. Petru Drãgãnescu-Brateº,
fãcea urmãtoarele aprecieri:

"Pãstrând un echilibru între ideal ºi posibilitãþile de realizare, moþiunile exprimate în congresele
Corpului n-au rãmas în general simple deziderate, ci o parte din ele într-un timp relativ scurt au fost
înfãptuite ori sunt pe cale a se înfãptui.

Amintim numai câteva dintre aceste înfãptuiri: introducerea patrimoniului public, deziderat
exprimat la Cluj, 1923, modificarea Codului de comerþ cu reglementarea evaluãrii ºi a întocmirii
bilanþului, în special la societãþile anonime (Congresul din Bucureºti, 1931), introducerea unui
membru al Corpului la toate societãþile pe acþiuni (Constanþa, 1929, Bucureºti, 1931), extinderea
asigurãrilor sociale ºi la membrii Corpului (Cluj, 1923), introducerea bilanþului-tip (Chiºinãu,
1927), reorganizarea învãþãmântului comercial (Bucureºti, 1923, Constanþa, 1929), crearea Casei
de asigurãri ºi asistenþã a Corpului (Constanþa, 1929, Galaþi, 1937) etc."
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Primul Congres
Bucureºti, 27-28 mai 1923

Primul Congres al profesiei contabile din România a avut loc la Bucureºti, în aula Fundaþiei
Universitare Carol I. Aceastã primã manifestare a contabililor din þarã s-a desfãºurat, atât din
punct de vedere al programului profesional, cât ºi din cel al strângerii relaþiilor dintre membrii sãi,
într-un mare entuziasm. Cuvântãrile þinute cu ocazia deschiderii Congresului de cãtre domnii
Nicolae Butculescu ºi Grigore Trancu-Iaºi i-au emoþionat pe aceia care au avut norocul sã fie
martorii acelor zile istorice, de închegare a Corpului contabililor din România.

Primul Congres al profesiei contabile, Bucureºti 1923

Mai întâi a vorbit dl. Nicolae Butculescu, decanul Corpului:
"În congresul cel d’intâiu þinut în Bucureºti de absolvenþii ªcoalelor superioare de comerþ, cu

prilejul jubileului Domniei de 40 ani a Marelui Rege Carol, s’a manifestat dorinþa ca aceºti preþioºi
colaboratori ai conducãtorilor afacerilor de Bancã, Comerþ ºi Industrie sã’ºi aibã:

Un Corp al lor constituit cu o revistã proprie.
Un cerc de studii comerciale ºi contabile.
Graþie perseverenþei noastre ºi bunei voinþe a celor ce ne-au cunoscut ºi apreciat, ne a fost

îngãduit sã vedem înfãptuindu-se cele trei aspiraþiuni ale primilor luptãtori dintre colegii noºtri.
Odatã realizate aceste nãzuinþe, atârnã de noi ca prin hãrnicie, devotament ºi demnitate sã le
menþinem ºi sã le desvoltãm. Va fi aceasta o sarcinã mai grea, poate, decât aceea de a le dobândi.
Am însã încrederea desãvârºitã cã fie care, din locul sãu, cât de sus sau cât de jos aºezat, va ºti sã
corespundã aºteptãrilor ºi încrederei puse în noi, ºi cã în fie care existã dorinþã ºi voinþã de prosperare,
nu numai în ce priveºte persoana ºi interesele sale, dar ºi acelea ale instituþiei în care ºi-a închinat
munca."
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A urmat discursul, la fel de înflãcãrat, al d-lui Grigore Trancu-Iaºi, preºedintele de onoare al
Corpului:

"Îmi evoacã - când vã vãd pe fiecare din dumneavoastrã - o serie incontinuã de griji ºi nevoi pe
care le-am trãit pentru a forma bogãþia þãrii acesteia, pentru a da splendoare marilor instituþii.

Am trecut, e drept, prin perioada aceia de supunere, de disciplinã ºi de suferinþe aºa de slab
rãsplãtitã lucrând în întunecimea ghiºeurilor unei Bãnci, dar având în inima noastrã totdeauna
scânteia, având în sufletul nostru inspiraþia, care ne spunea continuu: luptaþi contra umilinþei,
rãbdaþi cu resemnare, pentru cã odatã va veni ziua de luminã ºi de triumf.

Ziua cea de luminã ºi triumf a sosit!
Ziua aceasta este pasul înainte pe care l’am fãcut ºi pe care’l sãrbãtorim.
Dar este încã primul pas, cãci mai avem încã nevoi ºi avem încã lucruri de cucerit!"

Au urmat lucrãrile Congresului, unde au fost dezbãtute urmãtoarele tematici, pe baza cãrora
membrii Corpului au susþinut referate:

- "Proiectul privind modificãrile aduse Codului de comerþ" - expuneri fãcute de prof. Spiridon
Iacobescu ºi prof. M.A. Dumitrescu, care au propus ca registrul Cartea Mare sã devinã
obligatoriu;

- "Reorganizarea învãþãmântului comercial" - raportori prof. C. Pantelli ºi P. Drãgãnescu;
- "Participarea la beneficii" - raportori Nicolae Butculescu ºi C.A. Rãdulescu;
- "Rolul diplomaþilor în ºtiinþe comerciale în viaþa comercialã ºi industrialã" - expunere

fãcutã de V.M. Ioachim, dr. A. Galan ºi D. Raþiu.

La finalul discuþiilor, Congresul a adoptat urmãtoarele moþiuni:
- În chestiunea modificãrii Codului de comerþ: "Cu ocazia modificãrii Codului de comerþ sã

fie consultat ºi Corpul contabililor, atât în punctele privitoare la profesiunea lor, cât ºi în
celelalte puncte";

- În chestiunea învãþãmântului comercial: "Profesorii de toate gradele sã se recruteze cu
precãdere dintre cei cu studii comerciale, care sunt în legãturã cu viaþa practicã; sã se dea o
dezvoltare mai mare limbilor moderne cu tendinþã practicã".

De ce s-au înscris în program chestiuni de ordin economic în general ºi nu s-a dat întâietate
chestiunilor de ordin profesional? Rãspunsul ni-l dã decanul Corpului, dl. Nicolae Butculescu:

"S’a socotit cã la o primã manifestare a noastrã nu este bine sã se punã în discuþiune chestiunile
mãrunte, înguste, interesate, de ordin profesional, ci, pornind de la consolidarea intereselor generale,
avem timpul sã pãºim apoi spre consolidarea intereselor noastre individuale, sau de ordin mai restrâns,
de grup. Dar mai ales nu s’a socotit nimerit a se pune în desbatere chestiunea legei Corpului
contabililor, pentru cã timpul de doi ani de când s’a pus în aplicare pare a fi prea scurt ca sã fi dat loc
la o experienþã suficientã din care sã rezulte observaþiuni ºi propuneri care sã aibã o bazã destul de
solidã".

Lucrãrile primului Congres al Corpului au stârnit interes ºi în strãinãtate. Astfel, revista
italianã care apãrea la Milano Il Monotore dei Regioneri, în numãrul din iunie 1923, a publicat o
elogioasã dare de seamã cu privire la Congresul þinut la Bucureºti de Corpul contabililor. De asemenea,
revista belgianã Le Comptable, tot în numãrul din iunie 1923, a publicat un rezumat al Congresului
nostru.
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Al II-lea Congres
Cluj, 6-8 septembrie 1925

Cel de-al II-lea Congres     al profesiunii contabile din România a reprezentat un real succes.
Acest lucru s-a datorat ºi excelentei organizãri de care s-au ocupat preºedintele Secþiunii
Cluj - Gh. Ionescu, precum ºi secretarul secþiunii - S. Cioranu.

Au fost dezbãtute urmãtoarele tematici:
- "Introducerea contabilitãþii în partidã dublã în instituþiile publice". La acest punct, prof.

G. Alesseanu a adus în discuþia generalã un raport foarte documentat, care a avut un
succes deosebit în dezbaterile acestui Congres, iar consecinþa a fost chemarea domniei sale,
în anul 1929, sã participe la redactarea proiectului de lege privitor la reorganizarea
contabilitãþii publice, lege care a fost apoi votatã în acelaºi an;

- "Codul muncii ºi situaþia funcþionarilor particulari" - raportor Nicolae Butculescu, decanul
Corpului;

- "Asigurãrile sociale ale funcþionarilor particulari" - expunere susþinutã de V.M. Ioachim;
- "Rolul titraþilor contabili în cooperaþie";
- "Estimarea valorilor la inventar" - expunere susþinutã de prof. G. Alesseanu.

La finalul discuþiilor, Congresul a adoptat urmãtoarele moþiuni:
- În chestiunea introducerii contabilitãþii în partidã dublã în instituþiile publice: "Membrii

Corpului exprimã dezideratul ca organele în drept sã pãºeascã la introducerea contabilitãþii
ºtiinþifice în toate administraþiile publice, unde se mânuiesc fonduri. Pentru aceasta este
nevoie sã se facã deocamdatã inventarul averii Statului. Congresul exprimã dezideratul ca
din Comisia de studii pentru modificarea legii contabilitãþii sã facã parte ºi reprezentanþi ai
Corpului contabililor";

- În chestiunea asigurãrilor sociale: "Sã se intervinã pe lângã onor Guvern, ba chiar în
sesiunea de toamnã, odatã cu noua legiferare a Codului muncii, sã se înfãptuiascã ºi
asigurarea funcþionarilor particulari prin contribuþia patronilor, a Statului ºi a salariaþilor".
Este autorizat în acelaºi timp Consiliul Superior sã stabileascã normele pentru crearea
unei Case generale de boalã, ajutor ºi pensiuni a Corpului contabililor;

- În chestiunea estimãrii valorilor la inventar: "Corpul contabililor considerã cã estimarea
valorilor la inventar trebuie astfel fãcutã încât sã reiasã beneficiul efectiv realizat de
întreprindere, fãrã ca plus valutele provenite din orice împrejurare sã fie trecute ca beneficii".

Dupã închiderea dezbaterilor s-a fãcut o frumoasã excursie la Turda, unde s-au vizitat fabricile
de tras sârmã, sticlãrie ºi ciment. La fabrica de tras sârmã "Industria Sârmei" SA s-a organizat o
masã în onoarea congresiºtilor, unde dl. D. Raþiu, preºedintele consiliului, a evidenþiat rolul ce-l au
reprezentanþii Corpului în dezvoltarea economicã a Ardealului. A urmat apoi un pelerinaj la
mormântul lui Mihai Viteazul.
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Al III-lea Congres
Chiºinãu, 14-16 octombrie 1927

Lucrãrile Congresului, prezidate de dl. V. Ghenzul - preºedintele Secþiunii Chiºinãu, au debutat
cu conferinþa susþinutã de dl. Victor Slãvescu, deputat ºi profesor la Academia de Înalte Studii
Comerciale. Redãm în continuare câteva idei din acest discurs:

"Întreprinderea publicã, care lucreazã cu banii cetãþenilor, trebuie asemenea þinutã în ordine; statul
nu se poate lãuda cu organizaþia lui contabilã. De aceea trebuie introdusã contabilitatea în partidã dublã
ºi la Stat, fiind singura în mãsurã a urmãri de aproape întrebuinþarea banului public ºi a arãta în orice
moment situaþia patrimoniului, a veniturilor ºi a cheltuielilor sale. Va trebui sã se facã apel la elemente
din Corpul contabililor, creând chiar un Corp al contabililor publici, ca o ramurã specialã".

În continuare au fost dezbãtute urmãtoarele tematici, pe baza cãrora s-au susþinut referate:
- "Bilanþul-tip" - raportor Petru Drãgãnescu-Brateº. Dupã ce s-a fãcut un istoric al chestiunii,

s-a dat definiþia bilanþului cu structura lui ºi cu prescripþiile legale. Au fost prezentate
încercãrile fãcute pentru a se ajunge la o schemã uniformã de bilanþ, precum ºi schema la
care s-a oprit Congresul Internaþional de Contabilitate de la Bruxelles din anul 1926;

- "Casa de pensiuni ºi asigurãri" - raportori N.K. Constantinescu ºi V. Vlaicu, care s-au
referit la aceastã problemã în special cu privire la membrii Corpului. Dânºii au propus
înfiinþarea unei Case generale de asigurare ºi ajutor reciproc a Corpului;

- "Bilanþul ºi fluctuaþiunile monetare" - referent S. Blumenfeld. Acesta s-a referit la chestiunea
bilanþului în legãturã cu fluctuaþiile monetare ºi cu greºeala ce s-a fãcut mereu pânã atunci,
când se adunau lei-hârtie cu lei-aur, fãrã a se þine seama de deprecierea monetarã;

- "Introducerea maºinismului în contabilitate" - raportori prof. Al. Tãnãsescu ºi L. Lucianu.
A fost prezentatã evoluþia maºinilor de calculat, stadiul în care se aflã întrebuinþarea maºinilor
contabile în strãinãtate ºi la noi, precum ºi avantajele pe care le prezintã prin uºurarea
muncii în birouri.

La finalul discuþiilor, Congresul a adoptat urmãtoarele moþiuni:
- În chestiunea bilanþului-tip: "În concordanþã cu schema de bilanþ votatã de Congresul

Internaþional de Contabilitate de la Bruxelles din iulie 1926, bilanþul-tip urmeazã sã
cuprindã: în activ - conturile aºezate ºi grupate dupã gradul de lichiditate, iar la pasiv
- dupã gradul de exigibilitate";

- În ceea ce priveºte contul de profit ºi pierdere sã se oblige prin lege publicarea lui alãturi de
bilanþ ºi sã se adopte principiul ca el sã cuprindã la Credit - toate sursele de venit dupã
însemnãtatea lor, cu sumele brute, iar la Debit - cheltuielile specificate pe categorii mai
importante, arãtându-se ºi cheltuielile de producþiune ºi avându-se în vedere prescripþiunile
legii fiscale";

- În chestiunea Casei de pensiuni ºi ajutor a contabililor din România: "Înfiinþarea unei
Case de pensiuni ºi ajutor a contabililor din România";

- În chestiunea bilanþului ºi a fluctuaþiilor monetare:     "Pentru a se evita distribuiri de beneficii
aparente ºi impunerea nedreaptã a creºterii nominale a averii întreprinderii, Congresul
crede cã este absolut necesarã - pentru stabilirea exactã a beneficiului net - înregistrarea
diferitelor poziþiuni active ºi pasive, apreciate cu valoarea lor din momentul întocmirii
bilanþurilor, þinându-se cont separat de diferenþele rezultate din sporirea nominalã a averii,
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evaluatã în monedã depreciatã, faþã de beneficiile reale ale exploatãrii întreprinderii, rezultate
din operaþiunile curente";

- În chestiunea introducerii maºinismului în contabilitate: "Este necesarã modificarea
dispoziþiilor din Codul de comerþ privitor la registrele legale pentru a se permite extinderea
metodelor noi de contabilitate. Programele de învãþãmânt comercial sã prevadã ºi practica
la maºinile de calculat ºi de contabilitate".

Lucrãrile Congresului au durat douã zile, ziua a treia fiind dedicatã excursiilor. S-a fãcut un
tur al oraºului Cluj, urmat de o vizitã la Costujeni, la ªcoala de agriculturã ºi viticulturã.

Al IV-lea Congres
Constanþa, 22-24 iunie 1929

Cel de-al IV-lea Congres al profesiei contabile a avut de asemenea o însemnãtate istoricã
pentru evoluþia Corpului contabililor.

Au luat parte peste 200 de membri din toatã þara, care au fost primiþi cãlduros de Secþiunea
Constanþa a Corpului ºi de autoritãþile locale.

Al IV-lea Congres al profesiei contabile, Constanþa, 1929

Dupã oficierea unui serviciu divin la Episcopie, lucrãrile Congresului s-au deschis în sala
Cazinoului din Constanþa. Înainte de a se trece la discutarea temelor propuse, s-a trimis o telegramã
ministrului Finanþelor, dl. Mihail Popovici, cãruia i s-au adresat mulþumirile Congresului Corpului
pentru adoptarea principiului contabilitãþii în partidã dublã în administraþia statului. De asemenea,
dl. Grigore Trancu-Iaºi a protestat contra faptului cã s-au adus experþi strãini pentru introducerea
contabilitãþii publice, arãtând cã astfel s-a acordat prea puþinã încredere capacitãþii membrilor
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Corpului, cu toate cã aceºtia au fãcut în repetate rânduri aceleaºi propuneri pentru reorganizarea
contabilitãþii publice ca ºi experþii strãini.

S-a trecut apoi la discutarea urmãtoarelor tematici:
- "Darea de seamã pe anul anterior" - raport prezentat de dr. V.M. Ioachim;
- "Reorganizarea învãþãmântului comercial" - raportor Nicolae Butculescu;
- "Casa de retrageri ºi pensiuni a Corpului" - raportor D. Vlaicu;
- "Funcþionarea ºi controlul societãþilor pe acþiuni în noul Cod de comerþ" - raportor Ilie

Mecu;
- "Rãspunderea expertului contabil" - raportor Petru Drãgãnescu-Brateº.

La finalul discuþiilor, Congresul a adoptat urmãtoarele moþiuni:
- În chestiunea     învãþãmântului comercial: "Organizarea unui învãþãmânt comercial de zi ºi

de searã paralel atât pentru cursul inferior, cât ºi pentru cursul superior, separat, pentru
bãieþi ºi pentru fete, fãrã deosebire între ei";

- În chestiunea     Casei de asigurãri ºi pensii: "Înfiinþarea unei Case de asigurãri ºi pensiune
sub forma unei societãþi anonime";

- În chestiunea     funcþionãrii ºi controlului societãþilor pe acþiuni: "Sã se prevadã în noul Cod
de comerþ urmãtoarele:     dispoziþiuni severe cu privire la aducerea ºi evaluarea aporturilor în
naturã; fixarea unui minimum relativ de capital la societãþile anonime pe acþiuni în raport
cu obiectul în vederea cãruia se înfiinþeazã societatea;     luarea mãsurilor necesare în scopul
ca societãþile sã nu aparã în bilanþ sau în acte cu capitaluri fictive, ci numai cu capitalul
efectiv subscris ºi vãrsat; majoritatea cenzorilor sã fie contabili autorizaþi sau experþi";

- În chestiunea     responsabilitãþii experþilor: "Experþii contabili trebuie sã rãspundã moraliceºte
ºi materialiceºte de îndeplinirea misiunilor lor, pe baza actelor ºi documentelor ce li s-au
prezentat spre cercetare, a cãror exactitate formalã sunt obligaþi sã o examineze, aplicând ºi
în ce priveºte exactitatea materialã ºi îndemânarea unui expert contabil".

De asemenea, Congresul a autorizat Consiliul Superior sã studieze ºi sã întocmeascã un tarif
de onorarii ºi sã obþinã aplicarea lui legalã.

Dupã terminarea lucrãrilor, la ora 5, a avut loc o frumoasã excursie cu maºinile în staþiunea
balnearã Carmen Sylva ºi la farul Tusla. Seara a avut loc banchetul dat de primãrie în sala Cazinoului.

În cea de-a treia zi a Congresului, membrii Corpului au plecat la Mamaia, unde li s-a oferit o
masã de cãtre Camera de Comerþ, iar dupã-amiazã au fãcut o plimbare cu vaporul în largul mãrii.
Seara, o parte din congresiºti au plecat în excursie la Constantinopol.
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Al IV-lea Congres al profesiei contabile
Constanþa, 1929

Al V-lea Congres
Bucureºti, 5-9 septembrie 1931

Cum la Congresul Internaþional de Contabilitate þinut la Barcelona în anul 1929 s-a hotãrât
ca cel de-al VII-lea Congres Internaþional sã aibã loc la Bucureºti, Consiliul Superior al Corpului a
decis ca cele douã Congrese sã fie þinute în acelaºi timp ºi cu un program alternativ.

Exceptând darea de seamã referitoare la activitatea Corpului de la precedentul Congres, restul
tematicilor discutate au fost comune celor douã Congrese.

Al VI-lea Congres
Cernãuþi, 27-28 august 1933

Lucrãrile Congresului - de organizarea cãruia s-a ocupat dl. prof. Ion Ghiþescu, preºedintele
Secþiei Cernãuþi - s-au þinut în sala Teatrului Naþional din Cernãuþi ºi au fost deschise cu prezentarea
unei dãri de seamã privind activitatea Corpului în ultimii doi ani.

În continuare a avut loc expunerea d-lui profesor Grigore Trancu-Iaºi: "Alte orientãri în viaþa
economicã ºi rolul constructiv al Corpului contabililor", care a constituit tema centralã a Congresului.

S-a trecut apoi la dezbaterea celorlalte tematici prevãzute în program:
- "Rolul Corpului contabililor în gospodãrirea publicã" - referat prezentat de N. Arghir;
- "Rolul Corpului contabililor în gospodãrirea privatã" - referate prezentate de V.M. Ioachim

ºi Nicolae Butculescu;
- "ªomajul contabil" - referat prezentat de Al. Botez;
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- "Corpul tehnic economic" - referat prezentat de Petru Drãgãnescu-Brateº;
- "Consideraþii asupra Legii ºi Regulamentului Corpului" - referent prezentat de prof. Ion

Ghiþescu.

La finalul discuþiilor, Congresul a adoptat urmãtoarele moþiuni:
- În chestiunea Corpului tehnic economic: "Pentru însãnãtoºirea întreprinderilor ºi a vieþii

economice în general, contribuþia membrilor Corpului este cea mai indicatã prin pregãtirea,
experienþa ºi simþul lor gospodãresc";

- În chestiunea ºomajului contabil: "Pentru ajutorarea ºomerilor contabili, Congresul
îndeamnã secþiunile sã constituie fonduri speciale sau sã înfiinþeze case de asistenþã dupã
modelul celei din Bucureºti. Congresul protesteazã împotriva elementelor din alte þãri
pentru lucrãrile de contabilitate ºi cere ca numai membrii Corpului contabililor, regulat
înscriºi ºi fiind în Tabloul Corpului, sã fie întrebuinþaþi la toate întreprinderile, fie particulare,
fie cu participarea statului";

- În chestiunea rolului Corpului contabililor în gospodãrirea publicã: "Se cere modificarea
statutului funcþionarilor publici în aºa fel încât funcþiile publice cu caracter contabil sã fie
încredinþate numai membrilor Corpului contabililor experþi ºi autorizaþi, þinându-se seama
de gradul ce-l au în Corp".

Congresul s-a încheiat cu un frumos banchet dat de Camera de Comerþ ºi secþia Corpului, la
care au participat ºi Î.P.S.S. Mitropolitul Nectarie, dl. ministru Sauciuc-Sãveanu ºi autoritãþile
locale. A doua zi s-a organizat o excursie la Mãnãstirea Putna, Vatra Dornei ºi de acolo cu plutele
la Broºteni.

Cu toate cã la acest Congres urma sã se discute lucruri deosebit de importante legate de însãºi
situaþia profesioniºtilor contabili, participarea membrilor Corpului a fost deosebit de slabã, ceea ce
a determinat reacþia directorului Corpului, V.M. Ioachim, care a criticat aceastã situaþie în revista
Corpului:

"Deºi programul desfãºurãrii Congresului conþinea chestiuni de o importanþã capitalã, nu
numai pentru congresiºti, dar ºi pentru economia naþionalã a acestei þãri - având în vedere importantul
rol avut de o bunã parte din membrii Corpului în conducerea diferitelor instituþii financiare,
industriale, comerciale ºi economice -, totuºi, numai un numãr extrem de redus de membri au luat
parte, aºa încât Congresul s-a þinut într-o atmosferã lipsitã de acel interes determinat de motivele
pentru care congresiºtii se întrunesc laolaltã.

Nu am vãzut pe adevãraþii îndrumãtori, încãrunþiþii sfãtoºi ºi cu experienþã, nu am vãzut pe
conducãtorii instituþiilor de credit, nu am vãzut tineretul entuziast ºi plin de speranþe, nu am vãzut
pe reprezentanþii autorizaþi ai comerþului ºi industriei etc. Strângerea laolaltã a tinerilor ºi a celor
cu tâmplele înãlbite de muncã ºi griji ar fi dat rezultatele ce le aºteptãm cu mult interes".
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Al VII-lea Congres
Timiºoara 22-24 septembrie 1935

În Gara Domniþa Elena, delegaþii secþiunilor judeþene din toate provinciile þãrii au fost salutaþi
de membrii secþiei locale, sub conducerea d-lui preºedinte Nicolae Petculescu, directorul Bãncii
Naþionale, ºi a lui Ioan Melei, secretarul Secþiei Timiºoara.

Congresul s-a deschis la ora 930, în sala Teatrului Comunal, în prezenþa reprezentanþilor
autoritãþilor civile ºi militare, în frunte cu domnii prof. univ. Augustin Coman, primarul Municipiului
Timiºoara, ºi colonel Gh. Dãnilã, din partea diviziei infanteriei.

Înainte de începerea dezbaterilor, protopopul dr. Patrichie Tiurca a oficiat un serviciu religios,
dupã care domnia sa a þinut o frumoasã predicã, subliniind importanþa profesiei contabile pentru
viaþa economicã a þãrii.

A luat apoi cuvântul dl. dr. V.M. Ioachim - directorul Corpului. Domnia sa a prezentat darea
de seamã privind activitatea Corpului ºi, în finalul expunerii, a protestat faþã de practica unor
tribunale care numesc experþi fãrã calificarea necesarã, precum ºi faþã de faptul cã Legea cooperaþiei
a exclus experþii contabili de la expertizele în materie de cooperaþie.

În continuare s-a trecut la dezbaterea temelor incluse în programul Congresului:
- "Preþul de cost în industrie ºi comerþ" - referent dr. Iulian Proca;
- "Expertul contabil ca liber-profesionist" - referent dr. Petru Drãgãnescu-Brateº;
- "Controlul în administraþiile publice" - referent prof. Gh. Huber;
- "Controlul ºi verificãrile contabile în întreprinderi" - referent prof. Andrei Gheorghiu;
- "Corpul contabililor ºi Camera de Muncã" - referent Vasile Teodoru.

La finalul discuþiilor, Congresul a adoptat urmãtoarele moþiuni:
- În chestiunea preþului de cost în industrie ºi comerþ:     "Legiferarea obligativitãþii stabilirii

preþului de cost dupã normele ºtiinþei ºi tehnicii contabile";
- În chestiunea expertului contabil ca liber-profesionist: "Congresul autorizeazã organele de

conducere ale Corpului sã sprijine acei membri care înþeleg sã activeze ca liber-profesioniºti,
deschizându-se noi orizonturi profesiei contabile, cum ar fi: organizatori contabili,
consultanþi, experþi fiscali, verificatori";

- În chestiunea controlului în administraþiile publice: "Se emite dezideratul de a se institui
organe autonome de control pe lângã toate administraþiile centrale ºi locale, precum ºi pe
lângã întreprinderile cu caracter public. Aceste organe sã aibã cele mai largi drepturi de
control ºi de sancþionare pe loc a neregulilor constatate, în cazuri grave putând sesiza direct
Înalta Curte de Conturi";

- În chestiunea controlului ºi verificãrii contabile în întreprinderi: "Corpul va stãrui ca sã se
legifereze, în afarã de controlul intern, verificarea întreprinderilor mai mari de cãtre specialiºti
calificaþi independenþi faþã de întreprindere, iar la societãþile anonime o parte din cenzori
sã fie numiþi de o autoritate, cum ar fi Tribunalul, dintre membrii Corpului contabililor
experþi ºi autorizaþi";

- În chestiunea Corpului contabililor ºi a Camerei de Muncã: "Congresul cere autonomia
Camerelor de Muncã, care trebuie scoase de sub tutela Ministerului Muncii".

Dupã terminarea lucrãrilor, în dimineaþa zilei de 23 septembrie, congresiºtii au vizitat
întreprinderile mai importante din Timiºoara: Manufactura de Tutun, Fabrica Kandia, Industria
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Lânii ºi Fabrica de Bere, rãmânând plãcut impresionaþi de ritmul viu economic ce pulseazã în
capitala Banatului.

În dupã-amiaza aceleiaºi zile, în trei autobuze, congresiºtii au pãrãsit Timiºoara îndreptându-se
cãtre cea mai mare întreprindere industrialã a þãrii, "Reºiþa". Aici, la ora 9 seara, a început vizitarea
lucrului de noapte din uzinã, iar în dimineaþa zilei de 24 septembrie congresiºtii au continuat
excursia începând cu vizitarea domeniului Reºiþei. Rând pe rând, Peºtera Comarnic, Cantonul
Cireºuaia, Lacul Bohui, Aurora Banatului au fost trecute în revistã de congresiºti.

Dupã-amiazã congresiºtii s-au îmbarcat din nou în autocare, îndreptându-se prin Bozovici,
cãtre Bãile Heculane, Orºova ºi insula Ada-Kaleh.

Al VIII-lea Congres
Galaþi, 19-21 iunie 1937

De organizarea acestui Congres s-a ocupat dl. George Eºanu, preºedintele Secþiei Galaþi.
Congresul a început printr-un serviciu divin oficiat la catedrala oraºului, la care au luat parte

toþi congresiºtii împreunã cu notabilitãþile oraºului.
De aici toþi participanþii s-au îndreptat spre Liceul comercial Alexandru Ioan Cuza, în a cãrui

aulã dl. prof. Grigore Trancu-Iaºi a deschis lucrãrile Congresului.

Au fost dezbãtute urmãtoarele tematici:
- "Studiul contabilitãþii la Academiile de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale" - raportor

prof. Spiridon Iacobescu;
- "Importanþa situaþiilor contabile pentru conducerea întreprinderilor" - raportor dr.

P. Drãgãnescu-Brateº;
- "Situaþia membrilor Corpului faþã de statutul funcþionarilor particulari" - raportor Nicolae

Butculescu ºi Gh. Panait;
- "Membrii Corpului contabililor ºi statutul funcþionarilor publici" - raportor prof. Al. Costache;
- "Înfiinþarea unei Case de pensiuni, asigurare ºi asistenþã a Corpului" - raportor prof. Gh. Huber.

La finalul discuþiilor, Congresul a adoptat urmãtoarele moþiuni:
- În chestiunea studiului contabilitãþii la Academiile de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale:

"Înfiinþarea de cursuri de aplicaþie contabilã, în materie de calculaþie, materie fiscalã, tehnica
bilanþului, expertize etc. Înfiinþarea unei secþiuni contabile pe lângã Academia de Înalte
Studii Comerciale ºi Industriale din Bucureºti";

- În chestiunea importanþei situaþiilor contabile pentru conducerea întreprinderilor: "Situaþiile
contabile sã fie astfel întocmite ca în afarã de controlul contabil sã dea o evidenþã clarã a
stãrei patrimoniului grupat din punct de vedere economic ºi juridic ºi sã arate activitatea
întreprinderii cu desprinderea în orice moment a rezultatelor";

- În chestiunea situaþiei membrilor Corpului faþã de statutul funcþionarilor particulari:
"Congresul cere stãruitor organelor în drept aplicarea integralã a Legii Corpului, dispoziþiile
din aceastã lege fiind de interes general";

- În chestiunea membrilor Corpului contabililor ºi a statutului funcþionarilor publici:
"Funcþiunile de contabilitate (conducere ºi execuþie), de control ºi inspecþie cu caracter economic
ºi financiar, ca ºi în administraþiile publice ºi private sã fie îndeplinite numai de specialiºti
titraþi, calificaþi în baza Legii de organizare a Corpului contabililor experþi ºi autorizaþi".
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Al IX-lea Congres
Braºov, 28-29 mai 1939

De organizarea acestui Congres s-a ocupat dl. prof. Ioan Pricu, preºedintele Secþiei Braºov.
La ora 10 dimineaþa a fost oficiat un serviciu religios la biserica Sf. Adormirii din Cetate, la care au
participat toþi delegaþii.

În prezenþa a peste 300 de delegaþi din cele 70 de secþiuni ale Corpului din þarã s-au deschis
lucrãrile Congresului, sub preºedinþia d-lui decan Nicolae Butculescu, în localul Camerei de Comerþ.

Au fost dezbãtute urmãtoarele tematici:
- "Inventarierea patrimoniului public" - referenþi prof. I. Mãrculescu ºi prof. Sp. Iacobescu;
- "Noul Cod de comerþ" - referent prof. Sp. Iacobescu;
- "Crearea Casei de pensiuni" - referent Gh. Huber;
- "Contabilitatea în serviciul raþionalizãrii întreprinderilor" - referent dr. V.M. Ioachim;
- "Înfiinþarea colegiului economic, cooperativ ºi contabil" - referent dr. Petru Drãgãnescu-

Brateº.

La finalul discuþiilor, Congresul a adoptat urmãtoarele moþiuni:
- În chestiunea inventarierii patrimoniului public: "Inventarierea avuþiei noastre publice sã

fie fãcutã cât mai repede, pentru cã o bunã conducere a vieþii publice nu se poate realiza
bine fãrã desãvârºita cunoaºtere a patrimoniului public";

- În chestiunea noului Cod de comerþ: "La revederea materiei Codului de comerþ sã se
încredinþeze Consiliului Superior al Corpului contabililor orânduirea materiei din Codul
de comerþ referitoare la: Registre, Inventar, Bilanþ, Rezerve, Amortizãri, Acþiuni,
Obligaþiuni, ºi toatã materia care se referã la patrimoniul comercial reglementat de Codul
de comerþ";

- În chestiunea creãrii Casei de pensiuni: "Sã se cearã onor Guvernului de a legifera
obligativitatea cotizaþiei patronale la Casa de pensiuni a Corpului contabililor pentru
funcþionarii lor membri, ºi înfiinþarea timbrului de 5% asupra onorariilor expertizelor;
autorizarea Consiliului Superior al Corpului de a crea Casa de pensiuni a Corpului";

- În chestiunea contabilitãþii în serviciul raþionalizãrii întreprinderilor: "Pentru ca funcþiunea
contabilã sã-ºi poatã da toatã contribuþia sa la acþiunea de raþionalizare economicã, este
necesar ca sã fie astfel organizatã încât sã redea în fiecare moment situaþia economicã ºi
juridicã a patrimoniului, a rezultatelor brute, separat dupã provenienþa lor, ºi a cheltuielilor
dupã felul lor, dupã locul unde au luat naºtere ºi dupã obiectul sau serviciul la care se
referã, astfel ca sã se poatã urmãri prin contabilitate, pentru fiecare unitate tehnicã, raportul
între cheltuialã ºi rezultat".
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Activitatea internaþionalã a Corpului

Încã înainte de înfiinþarea Corpului, în anul 1921, România a luat parte la manifestãrile
internaþionale care dezbãteau probleme economice, comerciale, de contabilitate sau de învãþãmânt.
Astfel, membrii Asociaþiei Absolvenþilor ªcolilor Superioare de Comerþ, care militau pentru
necesitatea legiferãrii profesiei de contabil, au participat în anul 1911 la cel de-al II-lea Congres
Internaþional de Contabilitate, þinut în Belgia, la Charleroi. La acest Congres a avut loc votarea
statutului Asociaþiei Internaþionale de Contabilitate, iar România a fost admisã ca membru al Asociaþiei.

Asociaþia Internaþionalã de Contabilitate fusese înfiinþatã cu un an în urmã, cu ocazia primului
Congres Internaþional de Contabilitate, ce avusese loc tot în Belgia, la Bruxelles, la iniþiativa d-lui
Paul Otlet, profesor de politicã socialã la Universitatea din Bruxelles, considerat pãrintele acestei
Asociaþii.

Dupã înfiinþarea Corpului contabililor, conducerea acestuia ºi-a propus sã stabileascã contacte
cu asociaþiile profesionale din alte þãri. Din acest motiv, România a participat la toate evenimentele
internaþionale ce priveau profesia contabilã. ªi nu a fost doar o simplã prezenþã, ci o participare
activã, care a adus beneficii profesiei contabile din România, precum ºi elogii din partea membrilor
ºi asociaþiilor din alte þãri. La toate manifestaþiile internaþionale la care au luat parte - Congrese
internaþionale de contabilitate sau ale experþilor contabili - reprezentanþii Corpului contabililor
români au prezentat referate, au participat la discuþii, au fãcut observaþii ºi au fãcut propuneri care,
multe dintre ele, s-au regãsit printre moþiunile adoptate de Congrese.

Astfel, la primul Congres Internaþional de Contabilitate þinut dupã rãzboi ºi desfãºurat la
Bruxelles, în anul 1926, Corpul contabililor din România a fost reprezentat de întreaga conducere
a Consiliului Superior ºi a produs o impresie deosebitã prin intervenþiile ºi referatele susþinute.

Alegerea d-lui Nicolae Butculescu în prezidiul de conducere al Congresului, precum ºi numirea
preºedintelui de onoare al Corpului, dl ministru Grigore Trancu-Iaºi, ca vicepreºedinte al Consiliului
general internaþional ºi membru în Comitetul de patronaj, a constituit primul mare succes al þãrii
noastre. Aceastã onoare fãcutã reprezentanþilor României s-a datorat, în primul rând, impactului
uriaº pe care l-a produs Legea de organizare a Corpului contabililor români - unicã, în felul ei, în
lume.

De asemenea, propunerea - în premierã mondialã - profesorului G. Alesseanu ca "elementele
de activ sã fie trecute în bilanþ în ordinea lichiditãþii lor" a produs o impresie deosebitã, motiv pentru
care a fost adoptatã ca moþiune de Congres.

O altã propunere româneascã - care dovedeºte clarviziune ºi o mare putere de a vedea lucrurile
în evoluþia lor - a fost cea formulatã de dl Nicolae Butculescu, care, referindu-se la doctrinele
contabile, a spus: "Contabilii din toatã lumea trebuie sã vorbeascã ºi sã înþeleagã o singurã limbã
contabilã, motiv pentru care este nevoie sã se producã o unificare a metodelor contabile". Acest
punct de vedere a fost susþinut de ºeful delegaþiei franceze, dl René Delaporte, vicepreºedintele
Asociaþiei Internaþionale de Contabilitate, care "îºi exprima speranþa cã va putea vedea toþi contabilii
reuniþi sub o aceeaºi gândire, cãtre o aceeaºi directivã".

Tot o propunere româneascã - a d-lui V. M. Ioachim - aprobatã de Congres este ºi înfiinþarea
unui Birou permanent internaþional de contabilitate, format din 10 membri, care sã se ocupe cu
revizuirea statutelor Asociaþiei Internaþionale de Contabilitate, în aceastã comisie þara noastrã fiind
reprezentatã de dl. Nicolae Butculescu.

Dar intervenþiile românilor nu s-au oprit aici. În acelaºi an urma sã aibã loc Congresul
Internaþional al Experþilor Contabili de la Amsterdam - o manifestare internaþionalã cu precãdere
a þãrilor anglo-saxone, spre deosebire de Congresele Internaþionale de Contabilitate - manifestãri
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preponderent ale þãrilor latine. Explicaþia existenþei celor douã tipuri de Congrese a oferit-o secretarul
general al Corpului, dl. Petru Drãgãnescu-Brateº:

"Profesiunea de expert contabil fiind mai nouã decât alte profesiuni, s-a cristalizat mai târziu,
chiar de curând, am putea spune, ca o profesiune bine definitã, de aceea este explicabil faptul cã la
Amsterdam a avut loc doar al doilea Congres internaþional al experþilor contabili, spre deosebire de
Congresul ºtiinþei contabile de la Bruxelles, care este la cea dea cincia manifestare, fiind vorba de o
profesiune mai veche".

Plecând de la aceastã schismã între cele douã manifestãri, delegaþia românã a propus ca cele
douã organisme sã se uneascã ºi sã aibã loc un singur congres. Din pãcate, grupul experþilor contabili
- în majoritate anglo-saxoni - reprezentând Austria, America, Olanda, Þãrile Scandinave ºi Germania
nu a dorit sã accepte propunerea.

  Apreciind deosebita prestaþie a delegaþiei þãrii noastre, Corpul contabililor români a fost
admis ca membru cu drepturi depline al Asociaþiei Internaþionale de Contabilitate, iar decanul
Corpului nostru, Nicolae Butculescu, a fost ales membru ºi în comitetul provizoriu de conducere al
Asociaþiei.

Astfel, Corpul , dupã ce ºi-a desãvârºit organizaþia în þarã, a intrat în rândul organizaþiilor
internaþionale de specialitate, unde a ocupat un loc de frunte.

De asemenea, ca un semn de deosebitã apreciere faþã de noi, Societatea Academicã de
Contabilitate din Bruxelles a conferit titlul de membru de onoare d-lui Ministru Grigore Trancu-
Iaºi ºi de membru corespondent d-lor Nicolae Butculescu, G. Alesseanu, I. Mecu, V. M. Ioachim
ºi Petru Drãgãnescu-Brateº. Rãspunzând ºi noi acestei amabilitãþi, Corpul contabililor români a
conferit, la rândul sãu, titlului de membru de onoare d-lui ministru Carton de Wiart ºi de membru
corespondent la cinci colegi recomandaþi de Societatea Academicã din Bruxelles.

Urmãtorul moment în care Corpul profesioniºtilor contabili români ºi membrii sãi participanþi
la acest eveniment ºi-au dat mãsura valorii lor a fost Congresul Internaþional al Experþilor Contabili
de la Amsterdam, unde R. H. Montgomery, renumit profesor la Columbia University, New York,
a citat pasaje întregi din legea noastrã de organizarea Corpului contabililor spunând, printre altele:
"este destul de curios cã cea mai largã literaturã pe care am gãsit-o cu privire la legislaþia respectivã
vine din România".

Ca o apreciere a prestaþiei delegaþiei române la acest eveniment internaþional, dl. Petru
Drãgãnescu-Brateº a primit din partea d-lui Arth. Heber, administratorul societãþii "Gesellschaft
fur Betriebsforschung" din Frankfurt urmãtoarea scrisoare: "Vã fac complimentul meu pentru
modul energic ºi obiectiv în care aþi reprezentat þara dumneavoastrã la congresul de la Amsterdam".

Membrii delegaþiilor române participante la Congresele de la Bruxelles ºi Amsterdam au fost
invitaþi la Paris de preºedintele "Compagnie des Chefs de Comptabilité" - dl. Alfred Cormier. Vizita
a avut loc la sediul asociaþiei din Rue Cambon 47, unde au fãcut un schimb de opinii privind
organizarea profesionalã din cele douã þãri. Totodatã, d-lui Petru Drãgãnescu-Brateº i-a fost conferit
titlul de "membru corespondent" al prestigioasei asociaþii franceze.

La întoarcerea spre þarã, d-nii V. M. Ioachim ºi Petru Drãgãnescu-Brateº s-au oprit la Milano
pentru a rãspunde amabilei invitaþii a colegilor italieni. Dl. Cavaliere C. Forzani, delegatul Italiei la
Congresul de la Amsterdam, împreunã cu secretarul general al Asociaþiei Contabililor din Milano
au fãcut o primire foarte prietenoasã colegilor. În cadrul întâlnirii, reprezentaþii români au primit
explicaþii cu privire la organizaþia contabilã italianã ºi la proiectele de reorganizare ale acesteia.
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Peste trei ani, Corpul contabililor români îºi face din nou simþitã prezenþa. Impresionat de
activitatea internã ºi internaþionalã a Corpului nostru, dl. R. H. Montgomery, profesor universitar
ºi preºedinte al Congresului þinut la New York a trimis Corpului urmãtoarea invitaþie: "În calitatea
mea de preºedinte al Congresului Internaþional al Experþilor Contabili din 1929, am onoarea ºi
prilejul de a înainta membrilor Corpului Dumneavoastrã invitaþia cordialã de a fi reprezentaþi la
acest congres. Cum Corpul dumneavoastrã face parte din cele mai proeminente ale lumii, þin foarte
mult ca dvs. sã trimeteþi la congres unul ori mai mulþi delegaþi care sã vã reprezinte".

Bineînþeles cã, ºi la acest eveniment, reprezentanþii români au avut o prezenþã activã, explicând
colegilor de peste ocean Legea de organizare a Corpului, precum ºi pregãtirea necesarã ºi examenele
pe care trebuie sã le susþinã un candidat pentru a accede la calitatea de expert contabil.

În acelaºi an, într-un tur de forþã marcat numai de succese, reprezentanþii Corpului nostru
participã ºi la Congresul de la Barcelona, unde li s-a fãcut o primire entuziastã, spaniolii neuitând
cã locul de desfãºurare al congresului se datoreazã propunerii delegaþiei române. Ca o dovadã a
aprecierii de care se bucura Corpul contabililor din România pe plan internaþional, dl. profesor
George Alesseanu a fost ales membru în Biroul de conducere al Congresului ºi totodatã a fost
împuternicit, în numele delegaþilor strãini, sã prezinte cuvântul de salut. Participarea delegaþiei
române cu referate ºi intervenþii pertinente a contribuit la succesul acestui congres ºi a condus la
creºterea prestigiului Corpului.

În intervenþia sa în plenul Congresului, dl. V. M. Ioachim a reiterat o propunere ºi un deziderat
al delegaþilor români, formulat ºi în urmã cu trei ani, acela de a se ajunge la o unificarea a metodelor
ºi a doctrinelor contabile: "Sã se continue studiile asupra fiecãrei ºcoli, spre a grãbi coheziunea ºi
coordonarea ideilor expuse, astfel cã din toate aceste teorii cu sforþãrile ºi bunã-voinþa tuturor
reprezentanþilor sã se formeze o doctrinã generalã, care sã unifice expunerea principiilor de
contabilitate".

În sfârºit, ca o încununare a aprecierii generale de care se bucura Corpul contabililor români,
dl. René Delaporte, reprezentantul Franþei ºi vicepreºedintele Asociaþiei Internaþionale de
Contabilitate, aducând elogii organizaþiei profesioniºtilor contabili din România, a propus ºi Congresul
a aprobat, în unanimitate, ca viitorul congres sã se þinã la Bucureºti.

În anul premergãtor þinerii congresului de la Bucureºti - din 1931 - decanul Corpului, dl.
Nicolae Butculescu, a primit o scrisoare din partea d-lui Evan Dien, preºedintele de onoare al
Congreselor Internaþionale a Experþilor Contabili, în care acesta se interesa de tematica lucrãrilor
viitorului congres de la Bucureºti, precum ºi despre posibilitatea ca România sã fie prezentã ºi la
Congresul experþilor contabili de la Londra.

Preºedintele Corpului îi rãspunde prompt, iar conþinutul misivei trimise, mai mult decât
interesant, îl redãm în continuare:

"Dupã cum ºtiþi, existã o Asociaþie Internaþionalã de Contabilitate care se ocupã de manifestãrile
contabile din toate þãrile ºi de toate punctele de vedere, atât ºtiinþifice, cât ºi practice.

Aceastã Asociaþie se ocupã de ºtiinþa contabilã în general, care intereseazã nu numai contabilii
ºi experþii contabili, ci ºi pe profesorii de contabilitate, de economie politicã, oameni de stat ºi
administratori în general.

Asociaþia a organizat pânã în prezent ºase Congrese. Dupã cum bine ºtiþi, noi am participat la
ultimele douã þinute dupã rãzboi, fãrã a ne abþine din aceastã cauzã de a participa la Congresele
internaþionale ale experþilor contabili þinute în aceiaºi ani.

Este adevãrat, pentru a fi sinceri, cã am constatat o anumitã demarcaþie între cele douã Congrese
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ºi impresia cã Congresul Internaþional de Contabilitate este Congresul þãrilor latine, în timp ce
Congresul Experþilor Contabili este Congresul þãrilor anglo-saxone.

Deoarece am participat la cele douã tipuri de congrese cu acelaºi interes ºi aceeaºi dorinþã de a
contribui la solidaritatea internaþionalã a profesiei noastre, am acceptat sarcina organizãrii celui
de-al VII-lea Congres Internaþional de Contabilitate cu speranþa cã într-o zi se vor reuni într-un
viitor Congres toþi reprezentanþii ºtiinþei contabile: experþi contabili, profesori, contabili titraþi în
ºtiinþe comerciale, administratori etc.

Vreau sã remarc, ceea ce dvs. cunoaºteþi de altfel foarte bine, cã Asociaþia noastrã nu este o
societate exclusiv de experþi contabili ºi nici o societate privatã.

La noi, existã pentru toatã România o singurã organizaþie: Corpul contabililor autorizaþi ºi a
experþilor contabili creat prin lege, în care pot intra doar persoanele care posedã o diplomã a unei
ºcoli comerciale superioare ºi care fac o practicã determinatã de lege. Pentru gradul de expert contabil
trebuie, în plus, sã treacã un examen dupã efectuarea stagiului.

Printre membrii noºtri se gãsesc, de asemenea, administratori de societãþi, mari comercianþi ºi
industriaºi, directori de bancã, funcþionari superiori de stat, care n-au calitatea de experþi contabili
profesioniºti, dar care, prin manifestarea lor, au legãturi serioase cu ºtiinþa contabilã. Congresul
Internaþional de Contabilitate de la Bucureºti, ca ºi toate congresele noastre naþionale, nu este deci
un Congres al experþilor contabili.

Bineînþeles, aceºtia au cuvântul decisiv, pentru cã ei sunt, în majoritatea cazurilor, reprezentanþii
cei mai autorizaþi ai contabilitãþii aplicate.

Este de la sine înþeles cã viitorul Congres de la Bucureºti nu va stânjeni în niciun fel celãlalt
Congres al experþilor contabili de la Londra, unde noi ne-am propus, de asemenea, sã participãm.

Poate profesia noastrã nu suportã douã feluri de Congrese; atunci ar trebui ca toþi reprezentanþii
sã fie de acord cu crearea unui organism internaþional puternic care sã se ocupe de contabilitate din
toate punctele de vedere, cu secþiuni - dacã acest lucru este necesar -, iar acestui organism îi va
reveni misiunea de a unifica ºi de a reglementa Congresele.

În anii care au urmat, reprezentanþii Corpului contabililor români au participat, cu acelaºi
succes, la toate evenimentele internaþionale care au mai avut loc pânã la izbucnirea celui de-al
doilea rãzboi mondial. Este vorba de Congresele internaþionale ale experþilor contabili de la Londra
ºi Berlin, precum ºi la Congresul internaþional de contabilitate de la Paris.

La acest ultim congres, Corpul  a avut cea mai numeroasã delegaþie dintre cele strãine - ºapte
reprezentanþi au fost prezenþi la lucrãrile acestui ultim congres de contabilitate. Mai mult, în
chestiunile puse la ordinea zilei au fost prezentate ºapte rapoarte tipãrite din partea colegilor francezi
ºi douã rapoarte tipãrite din partea delegaþilor români, singurii dintre strãini care au prezentat
rapoarte la acest congres. În cadrul dezbaterilor, luându-se în discuþie posibilitatea ca în administraþia
de stat sã se poatã folosi - din considerente de comoditate - ºi contabilitatea în partidã simplã,
delegaþia românã, prin vocea d-lor Nicolae Butculescu ºi Petru Drãgãnescu-Brateº, a protestat,
obiectând cã: "într-un Congres internaþional de contabilitate nu putem cuprinde în moþiune expresia
de contabilitate în partidã simplã, întrucât strãduinþele noastre trebuie sã fie aplicate în direcþiunea
introducerii contabilitãþii ºtiinþifice în partidã dublã".

Ca o chintesenþã a dezbaterilor din cadrul Congreselor internaþionale, dl. dr. Petru Drãgãnescu-
Brateº arãta foloasele pe care astfel de manifestãri le pot aduce tuturor naþiunilor: "Chestiunile puse
în discuþiunea congreselor nu mai sunt desiderate sau probleme de ordin teoretic, ci aporturi din
viaþa productivã a celor cinci continente, aporturi cari, prin natura lor, nu mai pot rãmâne localizate
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la aplicarea lor unilateralã în fiecare naþiune, deoarece intereseazã interdependenþa economicã,
juridicã ºi socialã ce a depãºit graniþele geografice".

Revistele strãine: Revista Italiana di Ragioneria - Roma, prin Edvinio Tomini, France-
Comptable - Neuilly sur Seine, René Delaporte, La Commerce - Paris, La Vie au Bureau - Paris,
Le Comptable - Bruxelles, La comptabilité et les Alfaires - Paris, Revue de l‘Union des comptables
en Bulgarie - Sofia, Bollettino della Associazione, "Primo Lanzoni" - Veneþia, prin dl. prof. Lasorsa,
The Journal of Business Educations - New York, Buchalter Polski - Varºovia etc. au avut articole
foarte elogioase, puse în primele pagini, care ne-au fãcut cunoscuþi nu numai ca organizaþie, dar au
contribuit chiar ca þara noastrã sã fie mai bine cunoscutã în strãinãtate.

Þinând cont de prestigiul de care se bucura Corpul contabililor români pe plan internaþional ºi
de ecoul pe care intervenþiile reprezentanþilor României l-a avut în rândul colegilor ºi organizaþiilor
din alte þãri, statul român a þinut sã cinsteascã cum se cuvine pe cei mai merituoºi dintre ei. Astfel,
prin decret regal, urmãtorii membri ai Corpului au fost decoraþi cu urmãtoarele distincþii: Nicolae
Butculescu - Steaua României, în grad de Comandor; George Alessianu - Steaua României, în
grad de Ofiþer; V. M. Ioachim ºi Petru Drãgãnescu-Brateº - Coroana României, în grad de Ofiþer.

Congrese internaþionale ale experþilor contabili

În perioada ante ºi interbelicã au avut loc cinci Congrese internaþionale al experþilor contabili.
Primul Congres s-a desfãºurat în 1904, la Saint-Louis (SUA), ºi a avut mai mult o participare
zonalã. Al II-lea Congres s-a þinut în 1926, la Amsterdam (Olanda); al III-lea în 1929, la New
York (SUA); al IV-lea în 1933, la Londra. În sfârºit, ultimul Congres, al V-lea, a avut loc în 1938,
la Berlin.

Corpul contabililor români a participat la toate cele patru Congrese organizate în perioada
interbelicã, începând cu cel din 1926, de la Amsterdam.
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Al II-lea Congres Internaþional al Experþilor Contabili
Amsterdam, 5-9 iulie 1926

Congresul a avut loc în Palatul Institutului Colonial ºi a fost organizat de Institutul olandez al
experþilor contabili în colaborare cu Asociaþia olandezã a experþilor contabili ºi cu Organizaþia
olandezã a experþilor contabili.

Au participat 42 de asociaþii ºi instituþii din 19 þãri, ºi anume: Olanda, Belgia, Danemarca,
Germania, Finlanda, Franþa, Elveþia, Marea Britanie, Irlanda, Italia, Norvegia, Austria, Polonia,
România, Rusia, Spania, Republica Cehoslovacã, Statele Unite ale Americii ºi Suedia.

Al II-lea Congres Internaþional al Experþilor Contabili
Amsterdam, 1926

Þara noastrã a fost reprezentatã la acest Congres de Nicolae Butculescu, V.M. Ioachim, prof.
George Alesseanu ºi dr. Petru Drãgãnescu-Brateº.

În prima zi a Congresului a avut loc primirea oficialã a congresiºtilor la Primãria oraºului Amsterdam.

Lucrãrile propriu-zise au început a doua zi, marþi, 6 iulie, când au demarat discuþiile asupra
temelor prevãzute în program, ºi anume:

- "Organizarea profesiunii de expert: reglementarea în diferite þãri, modul de exercitare a
profesiunii, responsabilitatea expertului contabil public";

- "Organizarea administrativã, întrebuinþarea maºinilor în contabilitate";
- "Economia exploatãrilor, chestiuni în legãturã cu organizarea muncii, statistica în

întreprinderi, formarea preþului";
- "Controlul - scop ºi limite, controlul expertului contabil, controlul permanent al bilanþului

ºi investigaþii de fãcut".
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În aceastã primã zi a lucrãrilor au fost susþinute ºi dezbãtute urmãtoarele referate:
- "Chestiunea certificatului (raportului) dat de expertul contabil din punct de vedere al

responsabilitãþii" - Willian Plender, membru al Institute of Chartered Accountants in
England and Wales, Londra;

- "Conducerea întreprinderilor" - I. Carlioz, profesor la Hautes Etudes Commerciales, Paris.
Ziua de miercuri a început cu discutarea referatului d-lui R.H. Montgomery, renumit profesor

la Columbia University, New York, intitulat "Legislaþiunea profesiunei de expert contabil". Spre
surprinderea tuturor, domnia sa a citat pasaje întregi din Legea noastrã de organizare a Corpului
contabililor, spunând, printre altele: "este destul de curios cã cea mai largã literaturã pe care am
gãsit-o cu privire la legislaþia respectivã vine din România". La acest subiect a luat cuvântul
dl. Nicolae Butculescu, decanul contabililor din România, care a explicat principiile pe care se
bazeazã legea Corpului nostru de contabili autorizaþi ºi experþi, spusele domniei sale fiind primite
cu aplauze de numeroasa asistenþã.

Urmãtorul vorbitor a fost dl. V.M. Ioachim, acesta susþinând referatul "Contabilitatea în
România", ocazie cu care au fost date lãmuriri amãnunþite în aceastã privinþã. De asemenea, o
traducere în francezã a textului Legii de organizare a Corpului a fost pusã la dispoziþia congresului.

A urmat referatul intitulat "Evaluãrile bilanþului", autori: J.M. Clark, profesor la Universitatea
din Chicago, ºi dr. F. Schmidt, profesor la Universitatea Comercialã din Frankfurt.

La acest subiect, dl. prof. George Alesseanu a fãcut o importantã comunicare cu privire la
"aplicarea preþului de cost ºi influenþa evaluãrilor asupra profitului".

Joi, 8 iulie, s-a luat o pauzã în desfãºurarea lucrãrilor, iar gazdele au organizat o excursie cu un
tren special la Rotterdam, unde, dupã primirea oficialã la Primãrie, s-au vizitat portul, ºantierele ºi
locuinþele lucrãtorilor Societãþii portuare.

Vineri au fost reluate lucrãrile Congresului, cel mai discutat fiind referatul intitulat "Educaþia
profesionalã", autori fiind: W.H. Elles - Amsterdam, E. Spicer - Londra ºi prof. John T. Madden
- decanul Universitãþii din New York.

La aceastã chestiune dl. Petru Drãgãnescu-Brateº, luând cuvântul, a fãcut urmãtoarea
comunicare în limba englezã:

"Fiecare candidat trebuie sã treacã, mai înainte de a fi admis expert, un examen serios din
obiectele în legãturã cu profesiunea, care nu sunt suficient desvoltate în ºcoalã.

Pe scurt, noi am recunoscut ca bune lucrãrile ºcoalei în pregãtirea candidaþilor ca parte teoreticã,
dar cerem practicã ºi recomandarea unui expert, cu care trebuie sã fi lucrat mai înainte de a deveni
el însuºi expert.

În þara noastrã Corpul experþilor contabili, ºi anume Consiliul Superior, conferã titlul de
expert, iar nu Guvernul; experþii nu sunt funcþionarii Guvernului ºi nu trebuie sã fie influenþaþi de
acesta.

Guvernul a recunoscut numai profesiunea ca atare, a fixat condiþiunile în care ea se poate
practica, dar este liberã concurenþa pentru oricine îndeplineºte condiþiunile.".

Comunicarea, fiind consideratã deosebit de valoroasã, a fost cerutã de biroul Congresului spre
a fi publicatã în darea de seamã oficialã.

Deºi au participat pentru prima oarã la un Congres de o asemenea importanþã, membrii
delegaþiei române au avut o activitate deosebitã, apreciatã de cei prezenþi.
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Al III-lea Congres Internaþional al Experþilor Contabili
New York, 9-14 septembrie 1929

Reprezentanþii celor 21 de þãri prezente au participat la lucrãrile Congresului în sãlile Hotelului
Commodore. România a fost invitatã în mod special la acest Congres de cãtre însuºi preºedintele
Congresului - R.H. Montgomery, renumit profesor la Columbia University, New York, ºi a fost
reprezentatã prin d-nii Nicolae Butculescu, decanul Corpului, Petru Drãgãnescu-Brateº, secretarul
general al Corpului, ºi C. Boncescu, consilier financiar pe lângã Legaþia românã din America.

Al III-lea Congres Internaþional al Experþilor Contabili, New York, 1929

Delegaþia românã a fost foarte bine primitã de Comitetul de organizare, în frunte cu dl. profesor
universitar R. Montgomery, care a studiat de aproape legea Corpului nostru, pe care a reprodus-o într-
un raport prezentat Congresului. De asemenea, ºi dl. E. van Dien, din Olanda, preºedintele primului
Congres, a rezervat în raportul sãu câteva pagini organizaþiei contabililor din România.

În cuvântul sãu de deschidere, dl. Nicolae Butculescu a spus, printre altele:
"Socotesc cã este interesant pentru dvs. a vã informa cã în afarã de Legea pentru organizarea

profesiunei de contabil ºi a celei de expert contabil în România, Guvernul actual, dupã insistenþele
organizaþiunei noastre, a fãcut sã fie votate în Legea de contabilitate publicã dispoziþiunile obligatorii
pentru adoptarea inventarului ºi introducerea contabilitãþii în partidã dublã în toate ministerele, în
toate judeþele ºi comunele din þarã, precum ºi în toate instituþiunile ºi casele autonome, ce se aflã
sub controlul Statului".

Marþi, 10 septembrie, a început dezbaterea temelor înscrise în program.
La prima temã - intitulatã "Dezvoltarea profesiei de expert contabil" - a prezentat un referat dl.

E. van Dien din Amsterdam, în care a susþinut ideea cã expertul contabil trebuie considerat numai
acela care profeseazã pe contul propriu, ca liber profesionist. D-sa a arãtat situaþia experþilor contabili
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din Austria, Belgia, Cehoslovacia, Danemarca, Finlanda, Franþa, Germania, Italia, Olanda,
Norvegia, Polonia, Rusia, Suedia, Elveþia ºi România, arãtând deosebirile de concepþii ºi de condiþii
de la o þarã la alta ºi conchizând cã expertul contabil trebuie sã aibã un fond de cunoºtinþe cât mai
înalte, dublate de un fond moral ireproºabil, spre a fi un factor economic de mare însemnãtate.

A doua temã a zilei - intitulatã "Legislaþia ºi pregãtirea pentru profesia de expert contabil" - a
avut ca referent pe reprezentantul þãrii noastre, dl. Petru Drãgãnescu-Brateº, din al cãrui discurs
redãm câteva pasaje:

 "... Voiesc sã scot în relief importanþa acestei chestiuni sau, mai bine zis, acestor douã chestiuni.
Importanþa a fost recunoscutã ºi prin faptul cã au fost puse primele pe program, dar voiesc a

sublinia cã de dreapta soluþionare a acestor chestiuni depinde viitorul profesiunei noastre ºi desigur
cã ne-am adunat aici sã ne gândim ºi sã desbatem mai cu seamã asupra viitorului. De buna educaþie
profesionalã a viitorilor experþi contabili depinde în mare mãsurã reputaþiunea profesiunei noastre,
iar educaþia, dupã pãrerea subsemnatului, se obþine în ºcoalã ºi dupã ºcoalã.

În ce priveºte ºcoala cred, ºi acesta este punctul de vedere al experþilor contabili din România,
cã ºcolile comerciale sunt menite sã prepare pe viitorii experþi contabili ºi cã experþii contabili sunt
interesaþi sã se intereseze de modul cum se predã în ºcolile comerciale contabilitatea ºi celelalte
cunoºtinþe necesare expertului contabil; ba ceva mai mult, cã studiile academice, deci o diplomã
academicã, trebuie sã fie cerutã aceluia care doreºte sã se dedice carierei de expert contabil.

În ce priveºte educaþiunea dupã ºcoalã, socotim cã este necesarã o practicã de o duratã oarecare
sub supravegherea ºi îndrumarea unui expert contabil ºi cã un examen de admitere în cariera de
expert contabil este de asemenea necesar, ºi mai credem cã este neapãrat nevoie ca expertul contabil
sã se þinã continuu la curent prin citirea lucrãrilor, cãrþilor ºi revistelor de specialitate contabilã,
precum ºi prin participarea la congresele naþionale ºi internaþionale de contabilitate cu tot ceea ce se
lucreazã în aceastã direcþiune.

Dar aceasta nu este suficient.
Dupã ce buna educaþiune profesionalã a fost obþinutã, lucrul expertului contabil cât ºi interesul

public trebuie sã fie ocrotite printr-o bunã lege asupra exercitãrei profesiunei de expert contabil.
Deci, scopul principal al acestui congres este, credem, sã stabileascã reguli generale, aplicabile

în toate þãrile în mod uniform, pentru o cât mai bunã ºi înaltã educaþie profesionalã ºi o legislaþie
sãnãtoasã spre a asigura existenþa unei organizaþiuni solidã ºi demnã de toatã încrederea experþilor
contabili, pe aceleaºi baze în toate þãrile.".

Pãrerile expuse de domnia sa, deºi au stârnit unele critici izolate contra legiferãrii ºi contra
titlului academic, totuºi o mare majoritate Congresul a adoptat concluziile raportului român, ceea
ce a constituit un adevãrat succes pentru delegaþia românã ºi, în general, pentru Corpul contabililor
din România, care ºi-a vãzut astfel principiile sale adoptate de cel mai înalt for în aceastã materie.

Dupã-amiaza congresiºtii strãini au fost invitaþi sã viziteze douã din cele mai renumite
instituþii financiare din lume: Banca Irving Trust Company ºi Bursa din New York.

Miercuri, 11 septembrie, au fost dezbãtute temele referitoare la: "Evaluarea, forma, natura ºi
controlul bilanþurilor", precum ºi "Responsabilitatea expertului contabil", referat susþinut de A.
Marcus din Germania.

La acest ultim raport, dl. Nicolae Butculescu a avut obiecþii referitoare la una din teoriile
delegatul german care opinia cã s-ar putea semna bilanþul ºi cu rezerva de a nu garanta cifrele ºi
valorile întrucât un contabil nu are posibilitatea materialã de a controla totul ºi de a-ºi asuma
rãspunderea pentru totul. În intervenþia sa, decanul Corpului a spus: "Un expert contabil nu poate
avea decât o singurã conºtiinþã ºi o singurã concepþie în materie de bilanþ ºi inventar, iar acolo unde



101

e vorba de materiale (bani în casã, efecte, mãrfuri etc.) de existenþa acestora rãspund deþinãtorii lor,
cari sunt controlaþi.".

Dupã finalizarea discuþiilor alocate acestei zile, congresiºtii au fost invitaþi sã viziteze ªantierul
statului de construcþii navale de la Brooklyn, situat dincolo de râul Eastriver.

În ziua urmãtoare congresul a dezbãtut tema "Costul în întreprinderi, costul materialelor, a
mânii de lucru ºi standardizarea costului".

Seara târziu a fost organizatã o vizitã nocturnã la ziarul New York Times.
În sfârºit, în ultima zi a congresului a fost dezbãtutã tema privind "Stabilirea unui buget

comercial, a bugetelor municipale, precum ºi contabilitatea statului". Reprezentantul nostru, dl.
Petru Drãgãnescu-Brateº, a avut o intervenþie referitoare la "organizaþia cea nouã a contabilitãþii
noastre la Stat ºi la comune", depunând la biroul congresului textul articolelor din Legea contabilitãþii
publice, privitoare la "inventar, formulare ºi modalitatea cerutã de lege pentru introducerea dublei
scripturi".

Al IV-lea Congres Internaþional al Experþilor Contabili
Londra, 17-21 iulie 1933

Al IV-lea Congres Internaþional al Experþilor Contabili s-a desfãºurat sub preºedinþia Lordului
Plender.

Conform tradiþiei, s-a oficiat un serviciu divin special organizat pentru congresiºti, la
Westminster Abbey. Cu aceastã ocazie, Arhiepiscopul de York a þinut o cuvântare în care a arãtat
rolul important ce-l au experþii contabili, subliniind încrederea ce se pune în ei de cãtre public.

La cuvântul de bun venit al preºedintelui, a salutat Congresul din partea României preºedintele
de onoare al Corpului, dl. profesor Grigore Trancu-Iaºi, care, printre altele, a spus: "... am putut sã
dãm o puternicã organizaþie profesiunii noastre care numãrã aproape 12.000 membri. O lege din
1921 orândueºte exerciþiul acestei profesiuni ºi protejeazã drepturile ei".

Lucrãrile congresului au început a doua zi, marþi 18 iulie. Dimineaþa s-au dezbãtut douã
referate.

S-a luat în discuþie în primul rând raportul "Finanþele internaþionale", expus magistral de Sir
Josiah Stamp, o autoritate financiarã în lumea englezã a acelor vremuri.

A urmat referatul despre "Fluctuaþiunile valutare în legãturã cu înregistrarea operaþiunilor,
încheierea bilanþului ºi calcularea rezultatelor", prezentat de dl. A. E. Cutforth.

Domnul Nicolae Butculescu, decanul Corpului, a fost desemnat sã deschidã discuþiile la acest
subiect. Pentru început, domnia sa a adresat Congresului câteva cuvinte în limba francezã, salutând
personal pe Lordul Plender, pe domnul profesor R.H. Montgomery, preºedintele celui de al III-lea
Congres de la New York, pe domnul Van Dien, preºedintele celui de-al II-lea Congres þinut la
Amsterdam, ºi pe alþi prieteni cunoscuþi. În continuare a arãtat însemnãtatea Congreselor
internaþionale, care "nu numai cã dau ocaziunea sã se discute probleme importante privitoare la
profesiunea noastrã, dar oferã ocaziunea a se lega cunoºtinþe personale ºi mai mult încã, ne face
cunoscuþi în opinia publicã".

Domnul dr. Petru Drãgãnescu-Brateº a citit apoi, în limba englezã, observaþiile domnului
Butculescu cu privire la înregistrarea "fluctuaþiunilor valutare, evaluãrilor la inventar ºi înregistrãrilor
contabile a rezultatelor". În legãturã cu raportul domnului Cutforth a relevat cã: "deºi autorul a
cercetat în deamãnunt subiectul, acesta nu a gãsit soluþiunea pe care noi am precizat-o în contabilizarea
pe douã coloane, una în monetã depreciatã ºi alta în monedã stabilã, bazatã pe aur".
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Atât Congresul, cât ºi însuºi autorul referatului de sus, au aprobat punctul de vedere al
reprezentanþilor români.

Dupã-amiaza s-a discutat referatul "Holding and Subsidiares Companies", prezentat de Sir
Albert Wyon.

Miercuri 19 iulie, dimineaþa, s-a discutat referatul domnului William Cash despre "Controlul
bugetar ºi stabilirea rezultatelor în întreprinderile cu participarea Statului", urmat apoi de referatul
susþinut de dl. W. Annan - profesor la Universitatea din Edinbourgh despre: "Folosul ce poate
aduce comerþului elementele contabile".

Domnul profesor Grigore Trancu-Iaºi, luând cuvântul asupra acestui referat, a spus:
"... Succesorii noºtri vor trebui sã pãtrundã în lumea afacerilor. Eu sunt de pãrere cã expertul

contabil trebue sã fie consilierul omului de afaceri. Contabilul trebuie sã facã legãturã între viaþa
afacerilor ºi instituþiunile de Stat din puncte de vedere ale relaþiunilor vamale, financiare ºi juridice.".

Vineri dimineaþa, în ultima zi a Congresului, s-au discutat trei referate având teme oarecum
comune: "Responsabilitatea cenzorului expert contabil" din punctul de vedere englez - de Heinrich
Morgan, "Responsabilitatea expertului contabil, ca cenzor, din punctul de vedere american" - de
Robert H. Montgomery, precum ºi "Responsabilitatea expertului contabil din punctul de vedere
continental" - de W. Voss.

La aceastã chestiune a luat cuvântul dl. Petre Drãgãnescu-Brateº, care a menþionat cã:
"Fiecare þarã are sistemul sãu legislativ propriu asupra acestei chestiuni. Eu cred cã ar fi

trebuit sã se facã o cercetare comparativã privitoare la condiþiunile responsabilitãþii expertului ca
cenzor în Franþa, Italia, Elveþia, România, Austria ºi alte þãri europene... În România existã o lege
care cere ca unul din cenzorii din societãþile anonime având un capital mai mare de 5 milioane lei
sã fie contabil autorizat sau expert contabil. Dar ceilalþi pot avea orice fel de meserie. Acest lucru
trebuie sã înceteze!".

În ultima reuniune de dupã-amiazã, domnul Nicolae Butculescu a fost desemnat preºedinte
de onoare al prezidiului. Au fost dezbãtute douã referate ale domnilor H. G. Howitt ºi, respectiv, A.
S. Fedde, ambele tratând acelaºi subiect: "Deprecieri ºi învechiri prin uzaj; metode de evaluare".

Al V-lea Congres Internaþional al Experþilor Contabili
Berlin, 19-24 septembrie 1938

Biroul Congresului ºi-a deschis porþile ºi a stat la dispoziþia celor 1.100 participanþi veniþi din
toate pãrþile lumii, cu începere de duminicã 18 septembrie.

Lucrãrile congresului s-au întins pe parcursul a cinci zile, între 19 ºi 23 septembrie, iar în
cadrul lor au fost dezbãtute zece teme, dupã cum urmeazã:

- "Chestiuni profesionale ale experþilor contabili" - raportor general G.P. Hogeweg,
Amsterdam;

- "Bugetul unei întreprinderi" - raportor general Louis Dumonvillier, Strasbourg:
- "Verificarea bilanþului" - raportor general prof. dr. Schmalz, Halle Saalle;
- "Dreptul societãþilor pe acþiuni" - raportor general dr. J. Selmer, Berlin;
- "Verificarea concernului" - raportor general C.J.G. Palmour, Londra:
- "Verificãrile fiscale" - raportor general A. Stuart Allen, Londra;
- "Diversele funcþiuni de verificator ºi expert" - raportor general Francesco Soletti;
- "Principiile calculaþiei ºi controlul legal al preþurilor" - raportor general John F. Forbes,

San Francisco.
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Aºadar, pentru cele opt teme de mai sus au depus rapoarte 17 naþiuni, printre care ºi România
cu trei rapoarte: "Verificarea Bilanþului" - prof. Spiridon Iacobescu; "Verificãrile fiscale" - dr. V.
Ioachim ºi prof. Alex. Machedon; "Diversele funcþiuni de verificator ºi expert" - N. K. Constantinescu.

La discuþiile din ºedinþele plenare þara noastrã a mai luat parte prin comunicarea scrisã a d-lui
dr. V. M. Ioachim, la tema privind "Dreptul Societãþilor pe Acþiuni", precum ºi prin expunerea
oralã a d-lui prof. Alex. Machedon, la tema privind "Verificarea Concernului".

Separat de cele opt teme s-au mai dezbãtut douã subiecte sub formã de conferinþe, dupã cum
urmeazã:

- "Teoriile de contabilitate germane ºi americane" - conferenþiar prof. Henrik Schybergson,
Finlanda;

- "Studiu comparativ al cercetãrilor ºi studiilor relative la economia întreprinderilor în diferitele
þãri" - conferenþiar dr. Andreas Schranz, Ungaria.

Începând cu ziua de sâmbãtã, 24 septembrie, congresiºtii au fost invitaþi la o excursie prin
Germania ºi Austria, excursie care a durat patru zile. S-a plecat la ora 10 din faþa Operei Kroll, în
autocare ultramoderne, prin Leipzig, cãtre Nürenberg, München, Alpii Bavarezi, cu ramificaþii
cãtre Salzburg ºi Viena sau cãtre Frankfurt, Heidelberg, de-a lungul Rinului spre Polonia.

Dupã cum remarca la întoarcerea în þarã secretarul general al Corpului, dr. Petru Drãgãnescu-
Brateº, referindu-se la lucrãrile congresului: "Cele zece teme puse în discuþiune nu mai sunt desiderate
sau probleme de ordin teoretic, ci aporturi din viaþa productivã a celor cinci continente, aporturi
cari, prin natura lor, nu mai pot rãmâne localizate la aplicarea lor unilateralã în fiecare naþiune
deoarece intereseazã interdependenþa economicã, juridicã ºi socialã ce a depãºit graniþele geografice.".

Grigore Trancu-Iaºi

N. Butculescu

Ioan C. Negrescu George Alesseanu Nicolae Arghir

Grigore L. Trancu-Iaºi Nicolae Butculescu Petru Drãganescu-Brateº

Vasile M. Ioachim Dem. Constantinescu Aureliu Marinescu
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