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Profesia contabilã în anii socialismului

Contabilitatea, aºa cum s-a mai arãtat, are un domeniu întins ºi variat.
Prin metodele sale de investigaþie, contabilitatea opereazã între limitele cunoaºterii de la celula

economicã - întreprinderea privitã ca unitate de bazã - pânã la marele organism al economiei
naþionale.1

Dezvoltarea contabilitãþii este un proces - obiectiv, care însã se realizeazã în strânsã legãturã
cu dezvoltarea economicã dintr-o perioadã oarecare, de funcþiile pe care ea trebuie sã le îndeplineascã
la nivel naþional, precum ºi de regulile de bazã ale activitãþii economice.

Contabilitatea nu trebuie sã reprezinte doar o disciplinã în cadrul cãreia sã se realizeze "studiul
conturilor". Ea trebuie sã se ocupe de un domeniu complex cu o structurã ºi fizionomie în continuã
schimbare.

Paralel cu diversificarea contabilitãþii, pe plan teoretic trebuie sã se producã ºi o diversificare a
profesiei de contabil.

Transformarea profesiei de contabil este un rezultat firesc legat de structura ºi mecanismele
economice existente într-o perioadã de timp.

De aceea, pentru a caracteriza situaþia contabilitãþii ºi respectiv a profesiei contabile în România
pentru o perioadã lungã de timp, 1949-1989, trebuie avute în vedere realitãþile acestei perioade ca:
mediul economic, relaþiile sociale, gradul de autonomie în decizii la nivel naþional, influenþa unor
relaþii internaþionale etc.

Normarea contabilitãþii -
falsã expresie a superioritãþii contabilitãþii socialiste

Imediat dupã înfãptuirea actului naþionalizãrii principalelor mijloace de producþie industriale,
bancare, miniere, de asigurare ºi transporturi (11 iunie 1948), Partidul Comunist Român a elaborat
strategia conducerii economiei considerate ºtiinþifice. Primele planuri anuale de stat, cele din anii
1949 ºi 1950, planul de electrificare elaborat pe 10 ani, primul plan cincinal, precum ºi directivele
celui de al VII-lea Congres al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economiei
naþionale în perioada 1956-1960 au jucat un rol însemnat în procesul de dezvoltare ºi consolidare
a proprietãþii socialiste de stat.

Actul naþionalizãrii, crearea sectorului socialist al economiei au însemnat totodatã începutul
unei noi etape în domeniul organizãrii ºi conducerii evidenþei. Din iniþiativa partidului s-au pus
bazele unei concepþii noi de organizare a evidenþei, ºi anume a contabilitãþii normate, în baza cãreia
s-au elaborat reguli unitare de înregistrare, de consemnare a fenomenelor economice ºi financiare.
Odatã cu trecerea la conducerea economiei pe bazã de plan contabilitatea a fost organizatã astfel
încât sã reflecte nu numai realizãrile, ci ºi situaþia faþã de plan.

La aceasta a contribuit ºi elaborarea regulilor unitare de planificare, evidenþã ºi raportare, care
au permis efectuarea de analize ºi studii pe baza datelor comparabile, concluziile desprinse permiþând
fixarea direcþiilor de acþionare în vederea urmãririi activitãþii în toate sectoarele.

1 Bernard Jean, Comtabilite nationale et mudéles de politique deomouique, Presses Universitaires de France, Paris, 1972.
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Formarea sectorului socialist al economiei naþionale, paralel cu crearea condiþiilor de trecere
la conducerea pe bazã de plan al economiei, a determinat introducerea contabilitãþii normate în
unitãþile economice începând chiar din anul 1949. Acest moment a fost necesar pentru a asigura
urmãrirea modului de execuþie a tuturor secþiunilor de plan ºi în acelaºi timp integritatea avutului
obºtesc ºi controlul asupra modului de gestionare a mijloacelor ºi fondurilor puse la dispoziþia
unitãþilor economice. Introducerea contabilitãþii normate, ca parte integrantã a conducerii planificate
a economiei, s-a realizat practic prin aplicarea primelor planuri de conturi unitare ºi a schemelor de
bilanþuri pe ramuri ale economiei naþionale ºi prin stabilirea regulilor de reflectare în contabilitate
a operaþiilor economice ºi financiare.

Experienþa dobânditã de la introducerea contabilitãþii normate a dovedit necesitatea concretizãrii
instrumentelor de lucru folosite în activitatea practicã de cãtre aparatul contabil, în baza cãrora se
asigurã înregistrarea sistematicã a operaþiunilor economice în contabilitate, interpretarea ºi analizarea
rezultatelor economico-financiare obþinute de cãtre întreprinderi, centrale ºi celelalte unitãþi socialiste.
În acest sens, pentru aparatul contabil din economie, cu începere de la data de 1 ianuarie 1971, au
fost elaborate, într-o formã simplificatã ºi unitarã, noile reglementãri privind organizarea ºi conducerea
contabilitãþii în unitãþile economice ºi bugetare. Prin actele normative elaborate în domeniul
contabilitãþii - H.C.M. nr. 1.885/1970 cu privire la organizarea ºi conducerea contabilitãþii, atribuþiile
ºi rãspunderile conducãtorului compartimentului financiar-contabil, Normele metodologice privind
contabilitatea unitãþilor economice aprobate prin O.M.F. nr. 595/1970 - au fost concentrate,
într-o formã simplificatã ºi superconcentratã, toate dispoziþiile cu caracter contabil apãrute în perioada
1948-1970 ºi dispersate în numeroase regulamente, circulare, instrucþiuni etc. Actele normative
respective au asigurat adaptarea cerinþelor contabilitãþii la noile structuri organizatorice create în
economie, reflectarea reglementãrilor care au fost puse în aplicare în contextul mãsurilor întreprinse
pe linia aplicãrii metodelor de conducere ºi planificare a economiei, cum sunt cele cu privire la
planificarea, repartizarea ºi vãrsarea beneficiilor, finanþarea ºi creditarea investiþiilor, finanþarea
mijloacelor circulante, gospodãrirea mijloacelor circulante ºi bãneºti etc.

Evidenþa economicã -
componenta de bazã a sistemului informaþional economic

Funcþia de bazã a oricãrui sistem informaþional economic - indiferent de gradul de complexitate
ºi de automatizare - este de a vehicula o cantitate raþionalã de informaþii, pe baza cãreia sã se ia
decizii economice bine argumentate pe toate treptele organizatorice. Principala sursã de date a
sistemului informaþional economic ºi totodatã una dintre componentele de bazã ale acestuia este
evidenþa economicã. Ea a existat în toate formaþiunile social-economice ca rezultat al producþiei
materiale, dar importanþa, modul de organizare ºi sarcinile ei au fost diferite, în funcþie de
particularitãþile modului de producþie ºi de þelurile fiecãrei orânduiri sociale.

Evidenþa economicã socialistã se considerã cã se deosebeºte fundamental de cea a orânduirilor
precedente prin faptul cã ea era consideratã ca o evidenþã unitarã ºi atotcuprinzãtoare datoritã
unitãþii economiei socialiste, a existenþei proprietãþii socialiste asupra mijloacelor de producþie ºi
legii dezvoltãrii planice proporþionale a economiei naþionale. Se considerã cã ea s-a dezvoltat ºi
perfecþionat pe mãsura dezvoltãrii forþelor de producþie ºi a relaþiilor de producþie corespunzãtoare
noii orânduiri sociale. În expunerea la deschiderea colocviului privind problemele ºtiinþei conducerii
societãþii din 6 martie 1972, Nicolae Ceauºescu sublinia faptul cã pentru a conduce sunt necesare
un control sistematic ºi o bunã evidenþã.
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Evidenþa economicã, dupã cum se ºtie, îmbracã trei forme distincte, ºi anume: evidenþa operativã,
evidenþa contabilã ºi evidenþa statisticã. Ele se deosebesc dupã natura, modul de obþinere ºi prelucrare
a datelor, dar se aflã în raporturi de interdependenþã, constituind împreunã un sistem unitar de
evidenþã al economiei naþionale.

Raþionalizarea ºi simplificarea documentelor

În condiþiile unei producþii superconcentrate, conducerea operativã a acesteia se bazeazã pe
colaborarea tuturor factorilor din întreprindere la elaborarea unor decizii bine fundamentate. Pentru
argumentarea acestora, se folosesc informaþii ºi date consemnate în documente primare ºi de evidenþã,
pe mãsurã ce creºte complexitatea ºi amploarea activitãþii unitãþilor parþial ºi apariþia unor noi
purtãtori de informaþii (documente primare ºi de evidenþã). Dar abuzul de documente este dãunãtor
atât în ce priveºte operativitatea informaþiilor pe care le pot furniza, cât ºi în ce priveºte costul
acestora. De aceea perfecþionarea sistemului informaþional economic ºi, în primul rând, a evidenþei
economice nu presupune neapãrat introducerea unor documente primare ºi de evidenþã în plus, ci
dimpotrivã, raþionalizarea ºi simplificarea celor existente.

În anii socialismului, în þara noastrã putem distinge mai multe etape în care, la nivel naþional,
au fost întreprinse mãsuri pentru raþionalizarea ºi simplificarea documentelor primare ºi de evidenþã.
Astfel, în anul 1959 au fost introduse o serie de formulare noi sau adaptate, în locul celor vechi,
mai ales în domeniul financiar-contabil, care sã rãspundã mai bine noilor procedee, forme ºi metode
ale evidenþei economice introduse în acea perioadã.

În anii 1967-1968, Direcþia evidenþei ºi dãrilor de seamã contabile din Ministerul Finanþelor
a coordonat, îndrumat ºi realizat o substanþialã acþiune de raþionalizare a evidenþei, care a necesitat
revizuirea tuturor formularelor cu caracter financiar-contabil. În acest scop, s-au efectuat documentãri
în 150 de întreprinderi2 din diferite ramuri economice, analizându-se 106 formulare utilizate în
practicã, s-a urmãrit frecvenþa acestora, modul de folosire, greutãþile în completarea lor, cauzele ºi
posibilitãþile de simplificare ºi îmbunãtãþire. Prin mãsurile luate în cadrul acestei acþiuni s-a extins
numãrul formularelor tipizate care puteau fi utilizate de toate întreprinderile în dauna celor netipizate,
s-a îmbunãtãþit conþinutul ºi structura celor menþinute în uz, stabilindu-se un format cât mai
potrivit ºi un circuit optim al acestora. Încã în acea perioadã unele documente au fost concepute în
aºa fel încât sã permitã culegerea datelor cu mai multã uºurinþã în condiþiile folosirii mijloacelor
mecanizate existente la acea datã.

Cea mai vastã acþiune de raþionalizare a documentelor s-a iniþiat ca urmare a Hotãrârii C.C.
al P.C.R. din aprilie 1972. Comisia guvernamentalã pentru raþionalizarea sistemului de evidenþã a
coordonat pe întreaga economie toate eforturile pentru raþionalizarea ºi simplificarea documentelor,
aceasta reprezentând o etapã pentru realizarea programului privind perfecþionarea sistemului
informaþional economico-social. Au fost antrenaþi în aceastã acþiune un mare numãr de specialiºti
care, valorificând experienþa acumulatã, au fãcut numeroase propuneri în acest scop. Rezultatele
obþinute demonstrau posibilitatea reducerii cu 30-80%3 a documentelor ºi formularelor în circulaþie,
posibilitatea reproiectãrii unor formulare ºi înlocuirea cu ajutorul acestora a mai multor formulare
existente, cu menþinerea sau chiar sporirea cantitãþii de informaþii, dând totodatã posibilitatea

2 Marinescu V., Revizuirea formularelor cu caracter financiar-contabil, Revista de contabilitate nr. 1/1969, pag. 47.
3 Marinescu V., op. cit., Revista de contabilitate nr. 1/69, pag. 54.
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reducerii însemnate a timpului de completare a formularelor. Raþionalizarea ºi simplificarea
documentelor, ca ºi a întregii evidenþe economice, a fost corelatã cu mãsurile de perfecþionare ºi
raþionalizare a structurilor organizatorice în economie, ceea ce a asigurat condiþiile necesare pentru
folosirea raþionalã a resurselor materiale ºi umane.

Mãsurile de raþionalizare ºi simplificare a documentelor au avut în vedere urmãtoarele obiective:
tipizarea formularelor cu caracter general, respectiv a celor cu caracter de masã, pentru a
asigura un mod de lucru unitar pe economie ºi o reducere a costurilor de tipãrire;
renunþarea la unele formulare devenite inutile în condiþiile apariþiei unor noi reglementãri
privind miºcãrile de valori materiale între unitãþi ºi în cadrul unitãþilor;
reducerea numãrului documentelor prin concentrarea sau contopirea într-un singur
document sau mai multe formulare;
îmbunãtãþirea structurii formularelor, eliminarea unor coloane ºi rubrici, ceea ce contribuie
la reducerea volumului de muncã necesar pentru întocmirea ºi completarea lor;
reducerea numãrului semnãturilor de pe documente ºi menþinerea numai a celor strict
necesare;
reducerea numãrului de exemplare în care se întocmesc ºi asigurarea unor circuite cât mai
scurte ºi eficiente spre diferitele compartimente beneficiare;
micºorarea formatelor unor formulare ca urmare a eliminãrii unor rubrici sau coloane ºi a
folosirii mai judicioase a spaþiului imprimatelor, cu influenþe pozitive asupra reducerii
consumului de hârtie;
adaptarea unor formulare pentru completarea sau utilizarea lor la mijloacele moderne de
prelucrare mecanizatã sau automatã a datelor, îndeosebi printr-o ordonare raþionalã a
rubricilor ale cãror informaþii se preiau în prelucrare, dimensionarea optimã a coloanelor ºi
introducerea unor elemente de codificare.

O categorie aparte a documentelor primare ºi de evidenþã o constituie formularele cu regim
special, adicã acele formulare ce sunt supuse unui regim anumit de gestionare, folosire ºi evidenþã.
Dacã la începutul perioadei socialismului în þara noastrã s-a impus, în scopul asigurãrii în cele mai
bune condiþii a integritãþii proprietãþii socialiste asupra mijloacelor de producþie, un regim mai
sever documentelor care consemnau miºcarea acestora, unele din aceste formulare au fost scoase
din categoria celor cu regim special de întocmire ºi circulaþie. Astfel în acþiunea de raþionalizare ºi
simplificare a documentelor ce a avut loc în anii 1967-1968, la care ne-am referit mai sus, s-au
scos de sub regimul special circa 13% din formularele existente4, îndeosebi cele care nu reprezentau
documente directe de gestiune.

Începând cu anul 1974 a intrat în vigoare un nou act normativ5 privind formularele cu regim
special, prin care s-a renunþat la o bunã parte din formularele cu regim special aflate în circulaþie.
La o asemenea reglementare s-a plecat de la constatarea cã o bunã parte din formularele existente
nu-ºi mai justificau încadrarea în categoria celor cu regim special ºi cã este posibil ca numãrul lor sã
fie restrâns. Mãsurile respective au dus la reducerea volumului de muncã, avându-se în vedere faptul
cã pentru formularele respective se impune un regim deosebit de gestionare, folosire ºi evidenþã, în
scopul asigurãrii unui control riguros al operaþiilor care se consemneazã cu ajutorul lor.

Vasta acþiune de raþionalizare ºi simplificare a documentelor semnificã haosul moºtenit sau
creat în anii socialismului în birocratizarea evidenþei, datoritã tendinþei unor entitãþi, inclusiv a
unor instituþii centrale, de a se acoperi cu cât mai multe înscrisuri care nu se justificau.

4 Marinescu V., op. cit., Revista de contabilitate nr. 1/69, pag. 54.
5 H.C.M. nr. 1.533/1974.
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În raportãrile fãcute pe marginea acestor acþiuni s-au raportat rezultate "pozitive", în realitate
asemenea documente "rãmase" ca raþionalizate reprezentau un balast birocratic, care s-a menþinut
pânã în zilele noastre.

Evidenþa operativã - componentã a evidenþei economice

Evidenþa operativã este consideratã în literatura contabilã contemporanã ca o formã a evidenþei
economice ºi ca o sursã a sistemului informaþional economic.

Ea serveºte pentru înregistrarea, urmãrirea ºi controlul anumitor laturi ale procesului producþiei
în momentul ºi, de regulã, la locul unde se desfãºoarã procesul sau unde se aflã mijlocul economic
respectiv. Caracterul specific al acestei evidenþe este operativitatea, deoarece ea consemneazã
fenomenele chiar în momentul când se produc, din care cauzã informaþia ce rezultã din aceastã
evidenþã este imediatã ºi deci eficientã. Datele înregistrate în cadrul evidenþei operative s-au folosit
fie direct pentru necesitãþile imediate ale organelor de planificare, conducere ºi control, fie prin
transmiterea lor evidenþei contabile ºi statistice pentru a fi prelucrate dupã metodele specifice ale
acestora.

Formularele cu ajutorul cãrora se realizeazã evidenþa operativã au fost tipizate la noi în þarã
pentru prima datã în anii 1950-1953 de cãtre o comisie creatã în acest scop. Pe parcurs întreprinderile
ºi organizaþiile economice, cu aprobarea organelor tutelare, au elaborat ºi introdus din proprie
iniþiativã o serie de noi formulare, care au dus la amplificarea ºi creºterea volumului de muncã în
acest domeniu. Pentru înlãturarea acestui neajuns, în acþiunile de raþionalizare ºi simplificare a
documentelor la care ne-am referit mai înainte s-au avut în vedere ºi formularele cu ajutorul cãrora
se realizeazã evidenþa operativã. Efectele mãsurilor au fost evidente, în sensul cã ele au dus la
simplificarea formularelor respective atât în ce priveºte numãrul, cât ºi structura lor. Dar efectele
obþinute au avut un caracter temporar ºi limitat datoritã tendinþei de amplificare ºi diversificare a
evidenþei operative dupã nevoile ºi concepþiile mai mult sau mai puþin justificate ale fiecãrui organ
interesat. O rezolvare conformã cu necesitãþile reale ale economiei s-a realizat în anul 1972, dupã
înfiinþarea Comisiei guvernamentale pentru raþionalizarea sistemului de evidenþã. Acest organism a
realizat în scurt timp o raþionalizare a formularelor de evidenþã operativã existente în circulaþie ºi,
potrivit sarcinilor pe care le avea, veghea ca acestea sã se foloseascã dupã scopul ºi conþinutul lor.
Pentru a se preveni sporirea volumului muncii de evidenþã - odatã cu aprobarea mãsurilor privind
continuarea acþiunii de raþionalizare ºi simplificare a evidenþei - s-a stabilit ca, în cazurile când
ministerele sau alte organe centrale sau locale propun diferite mãsuri care au implicaþii asupra
volumului muncii de evidenþã, acestea sã prezinte justificarea, precum ºi influenþele antecalculate
privind cheltuielile de evidenþã, însoþite de avizul Comisiei guvernamentale pentru raþionalizarea
sistemului de evidenþã.

Promovarea unor procedee ºi metode de evidenþã evoluate

Transpunerea în practicã a normelor metodologice de organizare ºi conducere a contabilitãþii,
printre altele, prin folosirea unor procedee ºi metode de evidenþã specifice, ca ºi în alte domenii,
procedeele ºi metodele de evidenþã folosite în practica contabilã au cunoscut în anii socialismului
unele schimbãri ºi concretizãri, preluate însã, în majoritatea cazurilor, de la "vecina" noastrã de la
rãsãrit. Ele s-au îmbunãtãþit permanent atât ca numãr, cât ºi în conþinut. Adaptarea lor a fost
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impusã, pe de o parte, de necesitatea furnizãrii unui volum sporit de informaþii de bunã calitate ºi de
operativitate, cerut de promovarea unor noi reglementãri apãrute în conducerea ºi organizarea
activitãþii economice specifice ideologiei socialismului, iar pe de altã parte, de simplificarea muncii
aparatului contabil fãrã alterarea conþinutului ºi exactitãþii informaþiilor furnizate.

Dintre îmbunãtãþirile de mai mare importanþã aduse procedeelor ºi metodelor folosite de
contabilitate în aceºti ani amintim doar câteva:

- simplificarea metodologiei de planificare, calculare ºi vãrsare a amortizãrii mijloacelor fixe
prin calcularea ºi utilizarea unei norme unice de amortizare6;

- eliminarea calculului lunar al uzurii pe fiecare mijloc fix în parte. Uzura respectivã se
calcula o singurã datã la ieºirea din evidenþã a mijlocului fix;

- introducerea obligatorie a folosirii preþurilor de facturare ca preþuri de înregistrare a
materialelor, cu mici excepþii generate de specificul unor ramuri;

- simplificarea contabilitãþii analitice pentru unele valori materiale prin renunþarea la o evidenþã
pe sortimente în favoarea utilizãrii evidenþei global-valorice pe locuri de folosinþã;

- simplificarea metodologiei de calcul a impozitului pe retribuþie prin trecerea la calcularea
acestuia global pe unitate dupã anumite procente stabilite diferenþiat pe ramuri economice;

- utilizarea pentru calculul uzurii obiectelor de inventar date în folosinþã a unor metode mai
simple, ce reduceau volumul de muncã al aparatului contabil, ºi anume: metoda integralã
(includerea în cheltuieli a întregii valori a obiectelor de inventar, la darea în folosinþã) ºi
metoda cotelor medii (prin calcularea unor procente medii dupã datele anului precedent
care rãmâneau neschimbate pe întreg anul de plan);

- introducerea unor metode noi pentru contabilitatea analiticã a materialelor, care reclama
un volum de muncã redus, alãturi de diminuarea consumurilor de imprimate. Aºa sunt:
metoda operativ-contabilã (pe solduri), metoda global-valoricã la contabilitate, metoda
valoricã la magazie etc.

O preocupare deosebitã în domeniul planificãrii ºi evidenþei a constituit-o emiterea ºi revederea
periodicã a unor norme unitare pentru planificarea, evidenþa ºi calcularea costurilor. Ele au fost
necesare pentru introducerea în practica întreprinderilor a unor principii generale, valabile pentru
toate unitãþile din aceeaºi ramurã a producþiei materiale în domeniul planificãrii evidenþei ºi calculãrii
costurilor. Pentru unitãþile industriale asemenea norme metodologice au fost elaborate de Comitetul
de Stat al Planificãrii, Ministerul de Finanþe ºi Direcþia Centralã de Statisticã. pentru prima oarã
în anul 1955 ºi puse în aplicare de la 1 ianuarie 19567. Dupã exemplul normelor metodologice
pentru industrie s-au elaborat norme metodologice pentru transporturi (în anul 1957), pentru
gospodãria comunalã, telecomunicaþii, institute de proiectare (în anul 1960), pentru unitãþile de
contractãri, achiziþii ºi recepþionãri (în anul 1962). Asemenea norme au fost mereu îmbunãtãþite.
În ramura industriei, de exemplu, normele metodologice respective au fost înlocuite cu altele în
anul 1965 ºi respectiv în 1976. Prin ele s-au stabilit nu numai principii unitare în ce priveºte
clasificarea cheltuielilor, nomenclatura articolelor de calculaþie ºi a elementelor de cheltuieli, modul
de repartizare al cheltuielilor indirecte etc., ci s-au indicat ºi metodele practice de calculare a costurilor,
promovându-se ºi unele metode noi, avansate, cum ar fi: metoda normativã, metoda costurilor
standard, metoda Tarif-Orã-Maºinã.

6 Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe, republicatã în 1977.
7 H.C.M. nr. 2.221/1955.
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Planurile de conturi -
instrumente indispensabile în activitatea aparatului contabil

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i stãteau în faþã, de a reflecta, urmãri ºi controla mersul
operaþiilor întreprinderii pe o anumitã perioadã de timp, contabilitatea trebuia sã se foloseascã,
printre altele, ºi de planul de conturi. Acesta constituie un element important care condiþioneazã o
bunã organizare a contabilitãþii. ªi planurile de conturi folosite în þara noastrã au suferit un proces
de schimbare, corespunzãtor cerinþelor noi ale economiei comuniste.

Primul plan de conturi folosit în cadrul contabilitãþii normate s-a aplicat de la 1 ianuarie
1949, fiind destinat întreprinderilor industriale. El cuprindea 23 de grupe de conturi, simbolizate
cu douã cifre. La elaborarea lui s-a avut în vedere conþinutul economic al conturilor, precum ºi
funcþia lor, stabilindu-se o legãturã organicã între datele ce trebuiau furnizate de contabilitate ºi
indicatorii planului de stat. Toate valorile materiale se reflectau în costuri (preþuri) efective.

Începând cu anul 1951 a fost introdus un nou plan de conturi pentru industrie, cu 24 de
grupe de conturi, prin care s-a urmãrit sã se asigure reflectarea proceselor economice din întreprinderi
în condiþiile primului plan cincinal de dezvoltare a economiei naþionale. În acest scop au fost
introduse conturi distincte, în care se reflectau diferenþele între preþurile planificate ºi cele efective
ale materialelor aprovizionate ºi producþiei realizate. Pentru celelalte ramuri ale economiei au fost
elaborate în anii urmãtori un numãr de 30 planuri de conturi, din care 17 pentru unitãþile economice.

Din anul 1958 s-a introdus un nou plan de conturi în industrie la care s-au aliniat planurile de
conturi ale celorlalte ramuri ale economiei. De la aceastã datã planurile de conturi folosite nu se mai
diferenþiau între ele nici în ce priveºte forma de prezentare ºi nici conþinutul. În planurile de conturi
revizuite ºi aliniate la planul de conturi pentru industrie ordinea grupelor urmau fluxul proceselor
economice, iar conturile erau grupate dupã conþinut ºi nu dupã funcþia contabilã.

În perioada 1960-1965 s-a adâncit procesul de normare a contabilitãþii prin elaborarea planurilor
de conturi analitice, în vederea urmãririi, în detaliu, a tehnicii ºi filierei înregistrãrilor contabile, a
realizãrii unei metodologii unitare privind oglindirea în evidenþã a mijloacelor economice, proceselor
economice ºi a surselor acestora.

O etapã ce a adus profunde schimbãri planurilor de conturi o constituie cea care se referã la
anul 1971. Din punct de vedere metodologic aceastã etapã a urmãrit realizarea a trei obiective
majore, ºi anume: omogenizarea conþinutului ºi funcþiei conturilor, sistematizarea grupãrii acestora
într-o structurã unitarã ºi codificarea acestei structuri printr-un sistem de simboluri bazat pe
clasificarea zecimalã. În acest scop au fost elaborate: cadrul general al planurilor de conturi pentru
organizaþiile economice, conceput ca principal instrument al raþionalizãrii contabilitãþii, noi planuri
de conturi pe ramuri de activitãþi ºi norme de aplicare a fiecãrui plan de conturi, actualizate ºi
îmbunãtãþite. Aplicarea planului de conturi elaborat pe baza cadrului general al planurilor de conturi
a reprezentat o confirmare a creºterii rolului contabilitãþii în economie ºi recunoaºterea funcþiei sale
de conducere, nu numai la nivel de întreprindere, ci ºi la nivel macroeconomic. Dupã introducerea
planurilor de conturi în anul 1971, ele au cãpãtat o mai mare stabilitate, ulterior acestea suferind
doar îmbunãtãþiri neesenþiale mai ales în ce priveºte dezvoltarea în analitic a unor conturi sintetice.

Îmbunãtãþirea formelor de înregistrare contabilã

Unul dintre factorii de bazã de care depinde în bunã mãsurã modul de organizare ºi conducere
a contabilitãþii este ºi forma de înregistrare a operaþiilor economice ale unei întreprinderi.
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Formele de înregistrare contabilã au evoluat în decursul timpului potrivit condiþiilor existente,
caracterizându-se întotdeauna prin apariþia de elemente noi pentru realizarea sarcinilor concrete ale
fiecãrei etape de dezvoltare economicã. Cu cât sarcinile întreprinderilor sunt mai complexe ºi mai
variate, cu atât trebuie sã fie mai perfecþionatã ºi mai cuprinzãtoare ºi forma de înregistrare contabilã.

Imediat dupã introducerea contabilitãþii normate în þara noastrã, respectiv în anul 1949, a
fost experimentatã o nouã formã de înregistrare contabilã denumitã "maestru-ºah". Ea a fost apoi
generalizatã în cursul anului 1950 la toate întreprinderile industriale, iar în anii urmãtori a fost
extinsã la toate întreprinderile ºi organizaþiile economice din toate celelalte ramuri economice. Pe
parcurs, forma de înregistrare contabilã "maestru-ºah" a fost îmbunãtãþitã. Raþionalizãri mai
importante au avut loc în anii 1960, 1969 ºi 1975. Ea a devenit preponderentã în unitãþile din
þara noastrã, prezentând avantajul cã este simplã ºi asigurã un control uºor între evidenþa operativã,
contabilitatea analiticã ºi contabilitatea sinteticã. Prezintã dezavantajul cã nu asigurã o productivitate
mare aparatului contabil, necesitând multe înregistrãri pentru aceeaºi operaþie economicã.

Din trimestrul II al anului 1953 s-a experimentat ºi aplicat în unele unitãþi economice din
þara noastrã o nouã formã de înregistrare, "pe jurnale"8. Ea era mai productivã decât forma de
înregistrare contabilã "maestru-ºah", prezentând o serie de avantaje, printre care amintim: posibilitatea
descentralizãrii lucrãrilor de contabilitate, înregistrarea unilateralã a operaþiunilor, desfiinþarea unor
documente intermediare centralizatoare, îmbinarea în aceleaºi formulare a evidenþei analitice cu
cea sinteticã etc. În prima perioadã de aplicabilitate ea a fost caracterizatã ca fiind greoaie din cauza
varietãþii mari a jurnalelor ºi situaþiilor auxiliare pe care se baza. De aceea, dupã un numãr de ani de
utilizare a suferit multe ºi importante modificãri, cele mai semnificative intrând în vigoare în anii
1962, 1968 ºi 1975.

Alãturi de cele douã forme de înregistrare amintite, care erau cele mai rãspândite în þara
noastrã, se mai aplicau ºi altele, cum ar fi: forma de înregistrare Jurnal Cartea-Mare (pentru
cooperative de credit, cantine etc.), forma de înregistrare cu jurnale pe feluri de operaþiuni (pentru
cooperative de consum), forma de înregistrare contabilã jurnal-fiºe sintetice (C.A.P.).

Eforturile economiºtilor ºi a direcþiei de specialitate din Ministerul Finanþelor erau îndreptate
în ultimii ani spre crearea ºi generalizarea unor forme de înregistrare contabilã specifice maºinilor
moderne de prelucrare a datelor cu care se dotau unitãþile economice, în special, calculatoarelor
electronice moderne. Indicaþiile metodologice emise de Ministerul Finanþelor privind formele de
înregistrare contabilã în condiþiile utilizãrii maºinilor cu cartele perforate ºi a celor de contabilizat,
cu care era dotatã economia cu mai bine de 20 de în urmã, s-au perimat destul de repede, mai ales
prin apariþia unor noi tipuri de calculatoare în domeniul prelucrãrii datelor.

Bilanþul contabil -
instrument de bazã pentru analiza rezultatelor activitãþii economice

Principalul instrument pentru analiza activitãþii economice a întreprinderii ºi, îndeosebi, pentru
caracterizarea situaþiei ei financiare era bilanþul contabil.

Bilanþul întreprinderilor socialiste se baza pe o metodologie de întocmire ºi grupare a posturilor,
adecvatã scopului principal urmãrit, adicã analiza activitãþii economice a întreprinderii de tip socialist.
În al doilea rând, bilanþul întreprinderilor socialiste conduse pe bazã de plan avea un caracter unitar,

8 Denumitã la data respectivã "Jurnal-Order".
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care fãcea posibilã oglindirea situaþiilor mijloacelor economice ºi a rezultatului reproducþiei lor la
nivelul întreprinderii ºi deschidea calea, prin centralizare, pentru cunoaºterea acestor indicatori de
plan sintetici la nivelul ramurilor ºi al întregii economii naþionale.

Bilanþul a cãpãtat în timp o importanþã tot mai mare în activitatea de analizã economico-
financiarã la toate treptele organizatorice. Semnificativ din acest punct de vedere este faptul cã prin
H.C.M. nr. 116/21.09.1975 s-a stabilit obligativitatea unitãþilor economice de a efectua periodic
analiza rezultatelor economico-financiare pe baza situaþiei lunare a principalilor indicatori economico-
financiari planificaþi, a bilanþurilor contabile trimestriale ºi anuale.

În anii perioadei socialiste în þara noastrã, formularistica bilanþului contabil a fost supusã unei
continue schimbãri, urmãrindu-se, în concepþia ideologiei momentului, eliminarea unor indicatori
nesemnificativi ºi a paralelismelor, precum ºi sporirea gradului de valorificare a datelor în procesul
de analizã a situaþiei ºi a rezultatelor economice ºi financiare obþinute de întreprindere, centrale,
ministere ºi pe ansamblul economiei. Astfel, dupã anul 1967 bilanþul lunar care conþinea peste 200
de indicatori a fost înlocuit cu o situaþie a principalilor indicatori economici ºi financiari. În anul
1970, comparativ cu anul 1969, pentru ramura industriei, numãrul indicatorilor ºi poziþiilor din
raportãrile curente s-au redus cu 20% la nivel de întreprindere, cu 46% la nivel de centralã ºi cu
50% la nivel de minister9. Acþiunea de îmbunãtãþire a formularisticii de bilanþ a afectat conþinutul
bilanþului ºi în alt sens, ºi anume prin introducerea unor indicatori necesari reflectãrii noilor
reglementãri privind planificarea ºi repartizarea beneficiilor, finanþarea investiþiilor, activitatea de
comerþ exterior etc. Începând cu anii 1972 ºi 1973 s-a adoptat o nouã formularisticã de bilanþ, a
cãrei structurã s-a dovedit a avea o mai mare stabilitate ºi suficienþi indicatori pentru o raportare a
nivelurilor ierarhice de partid ºi de stat.

Statistica - o altã componentã a evidenþei economice

Oglindirea ºi caracterizarea procesului reproducþiei sociale în ansamblul sãu intra în obiectul
evidenþei statistice. În acest scop, ea înregistra fenomenele social-economice cu ajutorul metodelor
specifice ºi prelucra aceste date pentru obþinerea unor indicatori generalizatori, în vederea caracterizãrii
activitãþii unitãþilor economice, a ramurilor ºi a întregii economii ºi a informãrii organelor de
partid.

Concepþia sistemului informaþional statistic se baza pe necesitatea promovãrii în procesul de
informare, a unor metode moderne ºi tehnici de observare, prelucrare ºi analizã statisticã a fenomenelor
ºi proceselor economice, în scopul raportãrii activitãþii de informare statisticã pe toate treptele
organizatorice specifice unei economii superconcentrate.

Indicatorii folosiþi de sistemul informaþional statistic au fost elaboraþi în linii mari în momentul
în care economia þãrii pornea pe fãgaºul construcþiei economice planificate, în concordanþã cu
conceptele economiei socialiste ºi cu cerinþele conducerii planificate ale economiei. În decursul
anilor s-au întreprins mai multe acþiuni pentru sistematizarea pe baze ºtiinþifice a ansamblului
indicatorilor utilizaþi în economia naþionalã a þãrii. Amintim în aceastã direcþie sistemele de indicatori
elaborate de Direcþia Centralã de Statisticã în anii 1959 ºi 1964, care au avut sfera de cuprindere
cea mai largã, precum ºi sistemele cu caracter mai mult sau mai puþin parþial, elaborate în anii
urmãtori. Aºa sunt: sistemul de indicatori urmãriþi prin dãrile de seamã statistice de stat curente ºi

9 Udrea Decebal, Simplificarea ºi raþionalizarea evidenþei - sarcinã permanentã a aparatului financiar-contabil, Revista de
contabilitate nr. 5/1970, pag. 11.
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anuale, elaborate în 1967 ºi revizuit în 1968, precum ºi sistemul de indicatori urmãriþi prin dãrile
de seamã ºi raportãrile statistice operative departamentale, întocmite în 1968. Au fost perfecþionate
metodologia indicatorilor sintetici ºi dãrile de seamã statistice de stat ºi departamentale, s-a mãrit
operativitatea informãrii conducerii de partid ºi de stat, s-a asigurat o valorificare a datelor obþinute
pentru atingerea scopului unei economii de tip comunist.

Raportãrile statistice au fãcut obiectul unei preocupãri permanente, aducându-li-se îmbunãtãþiri
prin raþionalizarea ºi simplificarea formularelor, depistarea ºi evitarea raportãrilor statistice neaprobate,
transferarea unor informaþii din sistemul raportãrilor prin dãrile de seamã statistice în sistemul
raportãrilor operative, concentrarea mai multor indicatori în aceeaºi dare de seamã etc. Un moment
important în aceastã direcþie l-a constituit ºi H.C.M. nr. 1.250/1973 privind reglementarea regimului
dãrilor de seamã statistice de stat ºi departamentale.

În acest context se înscriu mãsurile preconizate de Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1978
privind introducerea noului mecanism economico-financiar. Raþiunea adoptãrii unui mecanism
economico-financiar perfecþionat a izvorât din cerinþele ideologice impuse de stadiul de dezvoltare a
economiei naþionale superplanificate. Printre elementele componente ale noului mecanism economic
pe prim plan se înscria instituirea producþiei nete ºi a producþiei fizice ca indicatori de bazã ai
planului.

 În acest mod valoarea nou creatã în procesul muncii ºi realizarea produselor în cantitatea ºi
structura sortimentalã prevãzute au devenit principalele criterii de apreciere a muncii colectivelor
din unitãþile economice. În întreg sistemul de indicatori preconizaþi se acorda o importanþã deosebitã
indicatorilor fizici, utilizãrii judicioase a fondului total de timp de muncã al unitãþilor, precum ºi
indicatorilor ºi normativelor care exprimã eficienþa economicã a activitãþii desfãºurate într-o societate
de tip socialist.

Utilizarea în producþie crescândã a tehnicii moderne de calcul

Dezvoltarea ºi perfecþionarea evidenþei economice, a sistemului informaþional în ansamblul
sãu, era de neconceput în condiþiile rapide ale dezvoltãrii ºtiinþei ºi tehnicii fãrã folosirea mijloacelor
moderne de prelucrare a datelor. Utilizarea mijloacelor moderne de calcul ºi evidenþã pentru culegerea,
prelucrarea ºi transmiterea datelor trebuia sã creeze posibilitatea obþinerii unor informaþii exacte,
operative ºi multilaterale necesare fundamentãrii deciziilor.

Concepþia de dotare a întreprinderilor cu mijloace moderne de calcul ºi evidenþã presupune
înzestrarea unitãþilor în funcþie de amploarea lor, începând cu maºinile simple de adunat ºi calculat
ºi terminând cu echipamente de prelucrare a datelor mai moderne. Aparatura folositã pentru
mecanizarea ºi automatizarea lucrãrilor de administraþie ºi conducere a fost grupatã în trei categorii,
ºi anume: utilaje de micã mecanizare, care cuprindeau maºini de adunat ºi calculat, utilaje de
mecanizare mijlocie, care cuprindeau maºini de contabilizat ºi facturat cu introducerea manualã a
informaþiilor, ºi utilaje de mare mecanizare, care cuprindeau maºini electronice de calcul ºi maºini
de contabilizat cuplate cu dispozitive speciale pentru citirea informaþiilor din cartele sau benzi
perforate.

Dacã din prima perioadã a construcþiei socialiste promovatã în acea vreme dotarea cu tehnicã
de calcul s-a fãcut în proporþie mai micã, limitându-se la utilajele de micã mecanizare ºi parþial la
utilajele de mecanizare mijlocie, ulterior economia naþionalã a fost dotatã în proporþie mare cu
gama maºinilor moderne de prelucrare a datelor. Un moment cu profunde semnificaþii ºi implicaþii
în aceastã direcþie l-a constituit Hotãrârea C.C. al P.C.R. din aprilie 1972 cu privire la perfecþionarea
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sistemului informaþional economico-social, introducerea sistemului de conducere cu mijloace de
prelucrare automatã a datelor ºi dotarea economiei naþionale cu tehnicã de calcul în perioada
1971-1980. Pentru necesitãþile economiei naþionale s-au produs în þarã o gamã variatã de maºini
de facturat ºi contabilizat ºi calculatoare electronice de diferite tipuri.

Eforturile organelor de sintezã care coordonau în concepþia stabilitã de ideologia comunistã,
acþiunea de perfecþionare a sistemului informaþional, a tuturor specialiºtilor care îºi desfãºurau
activitatea în diferitele compartimente de informaticã la unitãþi ºi organe centrale, se îndreptau spre
folosirea cu eficienþã a aparaturii de calcul din dotare, prin continua perfecþionare a cadrelor de
specialitate ºi a elaborãrii unor programe de exploatare a echipamentelor respective, care sã rãspundã
cât mai bine cerinþelor moderne de conducere ºi organizare a activitãþii de producþie specifice perioadei
socialiste.

Expertiza contabilã judiciarã

În România, problema efectuãrii expertizelor contabile judiciare a fost reglementatã, aºa cum
s-a arãtat, pentru prima datã în anul 1921. Pânã atunci s-au mai fãcut diferite încercãri de
reglementare, dar fãrã reuºitã.

În legea din 1921, în care se dãdea ºi definiþia contabilului, ca fiind "persoana care înregistreazã
operaþiunile comerciale dupã principiile contabilitãþii", se trata ºi problema expertizelor.

Aceastã lege nu era propriu-zis o lege pentru reglementarea expertizelor contabile, ci o lege a
Corpului, prin care se asigurau anumite drepturi celor ce dobândeau titlul de expert (dreptul de a
face expertize, dreptul de fi cenzori în unitãþile anonime)10.

Legea nu rezerva niciun rol organelor de stat în conducerea Corpului ºi în organizarea expertizei
contabile.

Întrucât legea din 1921 nu mai corespundea noilor condiþii ale unei orânduiri de tip socialist,
prin Decretul nr. 40/1951 a fost desfiinþat Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi,
abrogându-se ºi legea de organizare a acestui Corp.

Se dorea ca ºi aceastã profesie, care se realiza autonom, independent, de persoane profesioniste
recunoscute, sã funcþioneze potrivit practicii comuniste, adicã sub directa supraveghere ºi conducere
a statului.

Decretul care a desfiinþat Corpul n-a rezolvat însã ºi problema expertizelor contabile, deoarece
prin desfiinþarea Corpului Experþilor Contabili ºi al Contabililor Autorizaþi nu se prevedea pentru
viitor ºi o formã organizatã de efectuare a expertizelor contabile.

În domeniul evidenþei contabile11, lucrãtorii contabili încadraþi în diferite unitãþi economice
erau conduºi ºi îndrumaþi în munca de evidenþã contabilã de forurile lor superioare, inclusiv Ministerul
Finanþelor, care avea îndrumarea metodologicã a evidenþei contabile pe întreaga economie naþionalã.
Problema expertizelor contabile rãmânea însã deschisã.

Pentru rezolvarea acestei probleme importante, solicitatã de multe procese juridice, Ministerul
Finanþelor ºi al Justiþiei au luat mãsuri ca expertizele contabile care se efectuau, de la apariþia
Decretului nr. 40/1951, pe baza prevederilor generale din codurile de procedurã civilã ºi penalã, sã
fie fãcute - în condiþiile stabilite pe cale de instrucþiuni - de lucrãtorii contabili din câmpul muncii
ºi pensionarii care au îndeplinit funcþiuni în legãturã cu contabilitatea.

10 Dupã Cornel Popescu, Aurel Deboveanu, Expertiza contabilã judiciarã, Editura ªtiinþificã, 1960.
11 În perioada la care ne referim în locul terminologiei "contabilitate" se folosea "evidenþã contabilã".
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În acest sens, Ministerul Finanþelor, de acord cu Ministerul Justiþiei, au stabilit ca expertizele
contabile necesare în justiþie sã se facã de contabili din instituþii, întreprinderi ºi organizaþii economice
de stat ºi cooperatiste.

Pe baza mãsurilor luate de Ministerul Finanþelor, ministerele au întocmit ºi au înaintat
Ministerului Justiþiei, iar acesta a trimis tuturor instanþelor judecãtoreºti tabele pe regiuni, cuprinzând
contabilii propuºi sã efectueze expertize contabile.

Instanþele judecãtoreºti au întâmpinat însã în continuare greutãþi, deoarece contabilii desemnaþi
sã efectueze expertize contabile erau adesea reþinuþi de conducerile instituþiilor, ale întreprinderilor
ºi organizaþiilor economice unde lucrau, pentru rezolvarea problemelor curente ale acestor unitãþi,
nepermiþându-li-se sã lipseascã în orele de serviciu, pentru efectuarea de expertize; iar în afara
orelor de serviciu nu puteau pãtrunde întotdeauna la locurile unde urmau sã se facã expertizele.

Cu ocazia întocmirii tablourilor nu se þinea seama întotdeauna de calificarea ºi capacitatea
profesionalã a contabililor, ceea ce ducea la efectuarea unor expertize necorespunzãtoare, care ar fi
putut induce în eroare, în unele cazuri, instanþele judecãtoreºti, aducând astfel prejudicii statului.

Aceastã situaþie a determinat Ministerul Finanþelor ca, în anul 1953, sã cearã ministerelor
întocmirea de noi tabele cu contabilii din ministere, întreprinderi, organizaþii economice ºi instituþii,
pe care-i propun sã facã expertize contabile, atrãgând atenþia în mod deosebit cã trebuie sã cuprindã
numai cele mai bune elemente, pentru a se asigura o muncã normalã de efectuare a expertizelor
contabile. Aceste tabele, întocmite pe regiuni ºi raioane, au fost depuse la Ministerul Finanþelor, iar
în decembrie 1953 Ministerul Finanþelor a fãcut din nou câteva precizãri privind completarea
trimestrialã a tabelelor de experþi ºi, dupã aceastã datã, câteva verificãri.

Totuºi, aceste mãsuri n-au asigurat trecerea pe tabelele de experþi numai a lucrãtorilor competenþi
pentru efectuarea de expertize contabile ºi nici îndrumarea acestora n-a fost asiguratã, ceea ce a
fãcut ca munca de expertizã contabilã sã nu se îmbunãtãþeascã.

Aceastã concluzie a rezultat clar din toate verificãrile fãcute ºi a fost scoasã în evidenþã prin
discuþiile purtate în cadrul consfãtuirii pe þarã a organelor procuraturii ºi ale celor de control ºi
revizie care a avut loc la Bucureºti, la sfârºitul lunii noiembrie 1956, deºi obiectul principal al
consfãtuirii fusese activitatea de revizie ºi nu cea de expertizã contabilã.

Priceperea ºi corectitudinea desãvârºitã de care trebuie sã dea dovadã expertul contabil în
lucrãrile sale ºi fundamentarea ºtiinþificã a concluziilor din raportul de expertizã au fost foarte
multe discutate.

De aceea în cadrul discuþiilor s-a pus accentul, în primul rând, pe necesitatea ca expertiza
contabilã sã fie fãcutã cu competenþã, sã nu poarte amprenta nici a apãrãrii, nici a acuzãrii. Ea
trebuie sã contribuie, aºa cum am arãtat mai sus, la stabilirea adevãrului, fiind cât se poate de
competentã ºi de o calitate superioarã.

Pentru a se realiza aceasta, era necesarã selecþionarea celor chemaþi sã facã expertize contabile,
care trebuiau sã îndeplineascã anumite condiþii de pregãtire teoreticã ºi experienþã practicã. De
asemenea, era necesarã o activitate continuã ºi susþinutã de ridicare a nivelului profesional, dar,
bineînþeles, ºi ideologic al experþilor contabili. Trebuia avut în vedere cã, între contabilii revizori,
procuror, judecãtor ºi justiþiabil se interpunea expertul contabil, care trebuia sã se bucure de autoritate,
sã aibã competenþã ºi sã ofere toate garanþiile de seriozitate.

Prin Hotãrârea C.C. al Partidului Muncitoresc Român ºi a Consiliului de Miniºtri ai R.P.R.
nr. 240/1955 s-a trasat Ministerului Finanþelor ºi Ministerului Justiþiei sarcina de a rezolva problema
expertizelor contabile, în care nu exista o reglementare corespunzãtoare, rezolvare care a fost datã
prin Decretul nr. 437/1957, modificat prin Decretul nr. 321/1958 ºi republicat în Buletinul
Oficial nr. 29 din 31.08.1958.
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Pânã la apariþia acestui decret, în lipsa unei reglementãri speciale, expertizele contabile se
efectuau þinându-se seama numai de prevederile codurilor de procedurã penalã ºi civilã.

Atât Codul de procedurã penalã, cât ºi Codul de procedurã civilã prevedeau cã, atunci când
pentru descoperirea adevãrului este necesarã pãrerea unor experþi, anchetatorul sau instanþele de
judecatã pot numi, din oficiu sau la cererea pãrþilor, una sau trei persoane care, prin priceperea,
profesiunea sau cunoºtinþele lor, sunt în mãsurã sã îndeplineascã însãrcinarea ce li se încredinþeazã.

Reiese clar cã expertiza contabilã - ca una dintre formele de expertize la care se referã codurile
de procedurã civilã ºi penalã - putea fi cerutã fie de instanþe, atunci când pentru elucidarea problemei
era nevoie sã se analizeze unele aspecte din proces, care impuneau anumite cunoºtinþe de specialitate,
fie de pãrþi.

Decretul nr. 434 pentru reglementarea efectuãrii expertizelor contabile, apãrut în anul 195712,
prevedea ca obþinerea calitãþii de expert contabil sã se facã pe baza unui examen, pe care candidatul
urma sã-l dea în faþa unei comisii de examinare. Prin aceastã mãsurã s-a urmãrit îmbunãtãþirea
muncii de expertizã contabilã ºi a calitãþii rapoartelor de expertizã contabilã ºi, de altfel, chiar în
scurta perioadã care a trecut de la introducerea ei s-au simþit rezultate destul de bune.

Expertul contabil trebuia sã deþinã cunoºtinþe nu numai din domeniul evidenþei contabile, ci
ºi din domeniul juridic.

În articolul 7 din Decretul nr. 434/1957 se prevedeau condiþiile ce trebuiau îndeplinite de
candidaþii la examenul pentru obþinerea calitãþii de expert contabil. Astfel, se puteau prezenta la
examen specialiºti care:

- lucrau sau au lucrat în domeniul evidenþei contabile;
- erau salariaþi ai organizaþiilor socialiste;
- aveau studii medii de specialitate;
- aveau un stagiu în munca de specialitate de cel puþin 5 ani sau dacã aveau studii de specialitate

superioare, un stagiu de cel puþin 3 ani.
De asemenea, erau primiþi la examen ºi pensionarii care, la data pensionãrii, îndeplineau

aceste condiþii.
În ceea ce priveºte stagiul în munca de specialitate (de 5 sau 3 ani), acesta se înþelegea cã

trebuia sã fie în munca de evidenþã contabilã, iar nu alt sector de activitate.
Prin muncã în domeniul evidenþei contabile nu trebuia înþeleasã însã numai activitatea de

înregistrare propriu-zisã în evidenþa contabilã, ci orice activitate ce pretindea cunoºtinþe în acest
domeniu, cum ar fi, de exemplu: munca de revizor contabil, care pretindea cunoºtinþe în domeniul
evidenþei contabile ºi care se baza pe cercetarea documentelor ºi a datelor din evidenþa contabilã sau
activitatea celor ce predau aceastã disciplinã în învãþãmântul de specialitate sau îndrumau activitatea
de evidenþã contabilã.

În afarã de condiþiile de studii de specialitate ºi stagiu în munca de specialitate, conform
ultimului aliniat al art. 7 din Decretul nr. 434/1957, modificat ulterior ºi republicat în Buletinul
Oficial al Marii Adunãri Naþionale a R.P.R. nr. 29 din 31 iulie 1958, în temeiul art. 3 din
Decretul nr. 321/1958, candidaþii pentru obþinerea calitãþii de expert contabil erau verificaþi dacã
mai întrunesc ºi condiþiile necesare de corectitudine, precum ºi de ordin profesional ºi politic.

În urma examenului depus, persoanele care au obþinut calitatea de expert contabil - consemnatã
în procesul-verbal întocmit de comisia însãrcinatã cu examinarea candidaþilor - primeau un carnet
eliberat de Ministerul Finanþelor, prin care se atesta calitatea de expert contabil, adicã o dovadã
oficialã, care servea la înscrierea în listele de evidenþã ale experþilor contabili.

12 Publicat în B. Of. nr. 24 din 14.09.1957, cu modificãrile ulterioare ºi republicat în B. Of. nr. 29 din 31.08.1958.
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Pentru coordonarea, controlul ºi îndrumarea expertizelor contabile judiciare, pentru
îmbunãtãþirea calitãþii acestora ºi realizarea unei mai bune apãrãri a proprietãþii socialiste, a luat
fiinþã, în cadrul Ministerului Finanþelor, Biroul central pentru expertize contabile judiciare, iar pe
lângã comitetele executive ale sfaturilor populare regionale ºi ale Capitalei birouri locale pentru
expertize contabile judiciare regionale ºi ale Capitalei. În cadrul unor regiuni, au luat fiinþã ºi
birouri locale pentru expertize contabile judiciare interraionale. De la înfiinþarea acestor birouri,
expertizele contabile s-au efectuat prin aceste birouri.

Pentru analiza problemelor de principiu ale expertizelor contabile ºi a metodelor folosite în
efectuarea lor, decretul prevedea funcþionarea, în cadrul biroului central pentru expertize contabile
judiciare, a unui consiliu metodologic, constituit din specialiºti cu o înaltã calificare, desemnaþi de
Ministerul Finanþelor ºi din delegaþi ai Ministerului Justiþiei ºi ai Primului Arbitru de Stat.

Diversitatea problemelor ce se iveau în munca de expertizã contabilã impunea existenþa unui
astfel de consiliu metodologic, care sã examineze periodic problemele ivite în decursul timpului ºi,
ajungând la anumite concluzii, sã elaboreze instrucþiuni ºi indicaþii metodologice, planuri de acþiune
în legãturã cu continua pregãtire a experþilor contabili, mãsuri menite sã contribuie la îmbunãtãþirea
rapoartelor de expertizã contabilã, a concluziilor la care ajung experþii.

Faptul cã din acest consiliu trebuiau sã facã parte pe lângã experþii contabili numiþi de Ministerul
Finanþelor ºi delegaþi ai Ministerului Justiþiei ºi Arbitrajului de stat e un indiciu cã îndrumãrile
metodologice ce se elaborau cu privire la principiile de bazã în domeniul efectuãrii expertizelor
contabile reflectau nu numai punctul de vedere al celor ce urmau sã efectueze expertizele contabile,
ci ºi a celor chemaþi sã judece cazurile ce au ajuns în faþa instanþei, þinând seama atât de interesele
statului, cât ºi de interesele ºi drepturile cetãþenilor, garantate de constituþie.

Pe lângã alte atribuþii, biroului central pentru expertize contabile judiciare îi revenea sarcina
de a organiza periodic consfãtuiri cu experþii contabili. În aceste consfãtuiri trebuiau sã se facã
schimburi de experienþã, sã se generalizeze practica înaintatã de efectuare a expertizelor contabile,
sã se combatã lipsurile constatate în munca de efectuare a expertizelor contabile, dându-se astfel un
sprijin efectiv experþilor contabili.

 Tot acestui birou îi revenea ºi sarcina sã elaboreze instrucþiuni cu privire la diferitele aspecte
ale efectuãrii expertizelor contabile, valabile pentru toate biroule locale ºi toþi experþii contabili.
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Carnet de expert contabil în anul 1967

Colectivul biroului regional pentru expertize contabile, 1967




