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Functiunea conturilor clasa 8 conform plan de conturi ianuarie 2010 

 

CLASA 8 "CONTURI SPECIALE" 

 

    Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte doua grupe de conturi: grupa 80 "Conturi in afara 

bilantului" si grupa 89 "Bilant". 

    Pentru grupa 80 "Conturi in afara bilantului" se foloseste metoda de inregistrare in partida 

simpla, conform careia inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea 

de conturi corespondente. 

    Conturile din grupa 89 "Bilant" functioneaza in partida dubla, intrand in corespondenta cu 

conturile de activ si de pasiv. 

 

    GRUPA 80 "CONTURI IN AFARA BILANTULUI" 

 

    Din grupa 80 "Conturi in afara bilantului" fac parte: 

 

    Contul 801 "Angajamente acordate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de catre entitate (giruri, 

cautiuni, garantii, alte angajamente acordate), reflectand eventuala datorie a entitatii fata de terti, 

generata de angajamentele asumate. 

    In debitul contului 801 "Angajamente acordate" se inregistreaza valoarea angajamentelor in 

momentul acordarii lor de catre entitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul 

incetarii lor. 

    Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre entitate, existente 

la un moment dat. 

 

    Contul 802 "Angajamente primite" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre entitate (giruri, 

cautiuni, garantii, alte angajamente primite), reflectand eventuala creanta a entitatii fata de terti, 

generata de angajamentele primite. 

    In debitul contului 802 "Angajamente primite" se inregistreaza valoarea angajamentelor in 

momentul primirii lor de catre entitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul 

incetarii lor. 

    Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre entitate, existente la 

un moment dat. 
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    Contul 8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale luate cu chirie de la terti, in 

baza contractelor incheiate in acest scop. 

    In debitul contului 8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie" se inregistreaza, pe baza 

contractelor sau proceselor-verbale de inchiriere, valoarea de inventar a imobilizarilor corporale 

respective luate cu chirie, iar in credit, valoarea acelorasi imobilizari corporale restituite 

titularilor pe baza proceselor-verbale de predare. 

    Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a imobilizarilor corporale luate cu chirie la un 

moment dat. 

 

    Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor prime, materialelor si altor valori materiale 

(imobilizari corporale, obiecte pretioase etc.) apartinand tertilor, primite pentru prelucrare, 

finisare sau reparare, pe baza de contract. 

    In debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se 

inregistreaza, la preturile prevazute in contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, 

finisare sau reparare, iar in credit se inregistreaza, la aceleasi preturi, valorile materiale finisate 

sau reparate, restituite titularilor. 

    Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare. 

 

    Contul 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii prime si materiale, 

marfuri, imobilizari corporale etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza de act 

de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat in acest scop. 

    In debitul contului 8033 "Venituri materiale primite in pastrare sau custodie" se inregistreaza, 

la preturile prevazute in documentele incheiate, valorile materiale primite in custodie sau 

pastrare temporara, iar in credit, la aceleasi preturi, valorile materiale iesite din custodie sau 

pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile entitatii, distrugerii din cauza 

calamitatilor, lipsurile de inventar etc. 

    Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie, existente la 

un moment dat. 

 

    Contul 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul entitatii, ca 

insolvabili sau disparuti, care, in conformitate cu dispozitiile legale, trebuie urmariti in 

continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie. 

    In debitul contului 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare" se inregistreaza 

sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, iar in credit, sumele 

reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene 
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de urmarire s-au prescris. 

    Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti scosi din activ, 

nereactivate. 

 

    Contul 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de natura obiectelor de inventar date in 

folosinta. 

    In debitul contului 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta" se 

inregistreaza valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date in folosinta, iar in credit, 

aceleasi stocuri, in momentul scoaterii lor din folosinta. 

    Soldul contului reprezinta valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date in folosinta. 

 

    Contul 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor primite in leasing operational, a 

contractelor de inchiriere, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre entitate pentru 

bunurile luate in locatie sau chirie, pentru care nu se recunoaste o imobilizare necorporala. 

    In debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" se 

inregistreaza sumele reprezentand redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, 

iar in credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv platite de catre entitate. 

    Soldul contului reprezinta contravaloarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor 

datorii asimilate pe care entitatea le are de platit la un moment dat. 

 

    Contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectelor scontate depuse la banca, dar neajunse la 

scadenta. 

    In debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta" se inregistreaza efectele 

scontate, dar neajunse la scadenta, depuse la banca, iar in credit, efectele scontate ajunse la 

termen. 

    Soldul contului reprezinta efectele scontate depuse la banca, neajunse la scadenta. 

 

    Contul 8038 "Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor publice primite in administrare, concesiune 

si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati comerciale. 

    In debitul contului 8038 "Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie" se 

inregistreaza valoarea bunurilor publice primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre 

regii autonome, societati/companii nationale, societati comerciale, iar in credit, valoarea celor 

restituite. 

    Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor publice primite in administrare, concesiune si cu 

chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati comerciale, existente in 

entitate la un moment dat. 
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    Contul 8039 "Alte valori in afara bilantului" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care au fost predate in leasing financiar de 

catre entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing, a 

angajamentelor de cumparare sau vanzare, aferente instrumentelor derivate, precum si a altor 

valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile 8031 - 8038. 

    In debitul contului 8039 "Alte valori in afara bilantului" se inregistreaza alte valori obtinute in 

afara bilantului, iar in credit, stingerea obligatiilor entitatii in legatura cu aceste valori. 

    Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului, existente la un moment dat. 

 

    Contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii aferente gradului de neutilizare a 

mijloacelor fixe. 

    In debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" este 

evidentiata amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, urmarita 

extrabilantier. 

    In creditul contului se evidentiaza amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor 

fixe cu ocazia reevaluarii, a trecerii pe cheltuieli sau a scoaterii din evidenta a acestora. 

    Soldul contului reprezinta valoarea amortizarii aferente gradului de neutilizare a mijloacelor 

fixe aflate in gestiune. 

 

    Contul 8051 "Dobanzi de platit" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor de platit, corespunzatoare contractelor de 

leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. 

    In debitul contului "Dobanzi de platit" este evidentiata valoarea dobanzilor de platit 

corespunzatoare contractelor de leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare, 

iar in credit, cele aferente perioadei in curs, trecute pe cheltuieli. 

    Soldul contului reprezinta valoarea dobanzilor de platit corespunzatoare contractelor de 

leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. 

 

    Contul 8052 "Dobanzi de incasat" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor de incasat de catre entitatile radiate din 

Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing, corespunzatoare contractelor de 

leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. 

    In debitul contului "Dobanzi de incasat" este evidentiata valoarea dobanzilor de incasat, 

corespunzatoare contractelor de leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare, 

iar in credit, cele aferente perioadei in curs, trecute pe venituri. 

    Soldul contului reprezinta valoarea dobanzilor de incasat corespunzatoare contractelor de 

leasing si altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. 
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    Contul 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de sera" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 

primite gratuit, potrivit legii. 

    In debitul contului 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de sera" se evidentiaza 

certificatele de emisii de gaze cu efect de sera primite gratuit, iar in credit, cele iesite din circuit, 

potrivit legii. 

    Soldul contului reprezinta valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, de care 

beneficiaza entitatea. 

 

    Contul 807 "Active contingente" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor contingente. 

    In debitul contului 807 "Active contingente" se evidentiaza valoarea activelor contingente 

inregistrate, iar in credit, cele scoase din conturile extrabilantiere. 

    Soldul contului reprezinta valoarea activelor contingente existente in entitate. 

 

    Contul 808 "Datorii contingente" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor contingente. 

    In debitul contului 808 "Datorii contingente" se evidentiaza valoarea datoriilor contingente 

inregistrate, iar in credit, cele scoase din conturile extrabilantiere. 

    Soldul contului reprezinta valoarea datoriilor contingente existente. 

 

    GRUPA 89 "BILANT" 

 

    Din grupa 89 "Bilant" fac parte: 

 

    Contul 891 "Bilant de deschidere" 

    Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor. 

    In debitul contului 891 "Bilant de deschidere" se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv 

(prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). 

Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza. 

 

    Contul 892 "Bilant de inchidere" 

    Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor. 

    In debitul contului 892 "Bilant de inchidere" se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin 

creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dupa 

efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza 


