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REZUMAT: Pentru a aprecia performanța unei 
întreprinderi și capacitatea sa de a continua să 
producă bogăție și valoare trebuie să utilizeze 
instrumente din ce în ce mai precise care necesită 
orientare spre sursele și originile de la care se 
creează valoare. În afară de capitalul inițial, necesar 
în momentul constituirii, societățile comerciale au 
nevoie de capital nou pentru a-și finanța activitățile 
desfășurate, creșterea și păstrarea în echilibru a 
structurii capitalului. Capitalul, care reprezenta la 
constituire, mărimea aporturilor, în cursul vieţii 
sociale, se modifică în sensul majorării prin aporturi 
noi în numerar şi/sau în natură; prin operaţii interne 
(transformarea altor structuri de capitaluri proprii 
în capital social); convertirea unor angajamente 
financiare în capital social; reorganizarea societăţii 
prin fuziune. 
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1.STUDIU CRITIC PRIVIND 
REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE 
A CĂILOR DE CONSTITUIRE A 
CAPITALURILOR PROPRII 
  
 

Înființarea unei unități patrimoniale, 
indiferent de tipul și forma ei juridică (regie 
autonomă, societate comercială), este 
condiționată de existența unui capital cu 
ajutorul căruia aceasta își începe activitatea, 
își creează și asumă obligații și relații cu 
terții. 

Ca element important al 
patrimoniului, capitalul exprimă, sub formă 
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ABSTRACT: For appreciating the performance of 
an enterprise and its capacity of keeping on 
producing richness and value, it should use more 
and more accurate tools needing direction towards 
the sources and the origins where the value is 
created from. Except for the initial capital, necessary 
when constituting, the companies  need new capital 
for financing their developed activities, the increase 
and the keeping in balance of the capital structure. 
The capital, which represented when constituting, 
the contribution size, during the social life, changes 
in the sense of increasing by new contributions cash 
and/or in nature; by intern operations (changing 
other structures of shareholders’ equity into share 
capital  ); converting certain financial commitments 
into share capital  ; reorganizing the society by 
fusion. 
 
KEY WORDS: performances, capital, constitution, 
enterprise, balance,  
         
 
 1. CRITICAL STUDY REGARDING 
THE REFLECTION IN 
ACCOUNTABILITY OF THE WAYS 
OF CONSTITUTING THE 
SHAREHOLDERS’ EQUITY  
 
       Settling a patrimonial unit, no matter its 
type and its juridical form (autonomous 
overhead, commercial society), is 
conditioned by the existence of a capital by 
means of which it starts its activity, it 
creates and assumes obligations and 
relations with the thirds. 

As an important element of the 
patrimony, the capital expresses, in cash, 
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bănească, obligația unității patrimoniale 
față de cei care participă la constituirea 
capitalului, indiferent că sunt persoane 
fizice sau juridice. Întrucât aceste obligații 
nu au un termen exigibil, ele sunt 
permanente pe întreaga durată de existență 
și funcționare a unității patrimoniale. 

Constituirea capitalului social se 
diferențiază în funcție de caracteristicile 
juridice ale unității patrimoniale2. Din acest 
punct de vedere distingem două mari forme 
de societăți comerciale: societăți comerciale 
de persoane și capital şi societăți comerciale 
de capital. 

A. Societățile comerciale de persoane 
și capital sunt cele al căror capital social se 
constituie prin aportul asociaților, care sunt 
persoane nominalizate în contractul de 
constituire al societății. Societatea cu 
răspundere limitată este cea mai 
reprezentativă societate comercială de 
persoane și capital.  

Unitatea de măsură a capitalului o 
constituie cota socială de participare la 
capital (parte socială), care este o unitate 
valorică de capital determinată, ce se 
stabilește prin contractul de societate. 
Numărul părților sociale de capital sunt 
nominalizate pe fiecare asociat.  

Părțile sociale nu sunt transmisibile, 
aceasta fiind posibilă numai cu acordul 
celorlalți asociați care au prioritate la o 
eventuală cesiune (vânzare) a acestora. 

B. Societățile comerciale de capital 
sunt cele care se creează din inițiativa unor 
fondatori sau prin subscripție publică, pe 
baza emisiunii de acțiuni, în vederea 
constituirii capitalului. 

Societatea pe acțiuni este cea mai 
reprezentativă societate comercială de 
capital, unitatea de măsură și formare a 
capitalului este acțiunea, care are o valoare 
nominală înscrisă pe textul acesteia (stabilită 
prin prospectul de emisiune). 

the obligation of the patrimonial unit to the 
ones participating to the capital constitution, 
no matter they are natural persons or 
juridical entities. Whereas these obligations 
have no exigible term, they are permanent 
during the entire existence and functioning 
of the patrimonial unit. 

The constitution of the share capital   
is different depending on the juridical 
features of the patrimonial unit4. From this 
viewpoint, we may distinguish two great 
forms of companies: companies of persons 
and companies  of capital. 

 
A. The companies of persons and of 

capital are the ones whose share capital is 
constituted by the contribution of the 
partners who are persons nominalised in the 
constitution contract of the society. The 
society having limited responsibility is the 
most representative commercial society of 
persons and of capital.  

The unit of measurement of the 
capital is constituted by the social rate of 
participation to the capital (social part), 
which is a determined value unit of capital 
that is established by the society contract. 
The number of the social parts of capital is 
nominalised for each partner.  

The social parts are not transmissible, 
as this is possibly only with the agreement 
of the other partners having priority to their 
possible transfer (sale). 

B. The companies are the ones created 
at the initiative of certain founders or by 
public subscription, based on emitting 
shares, in order to constitute capital. 

The society on shares is the most 
representative commercial society of 
capital, the unit of measurement and 
forming of the capital is the share, having a 
face value registered on its text (established 
by the emission prospect). 

The share is a value title emitted by 
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Acțiunea este un titlu de valoare emis 
de societatea pe acțiuni care exprimă dreptul 
de proprietate al deținătorului asupra unei 
părți din capitalul social. 

Acțiunile pot fi: acțiuni nominative, 
cele care au înscris numele persoanei ce le 
deține și acțiuni la purtător 
(nenominalizate).  

Acțiunile sunt de regulă la purtător și 
pot circula liber prin tranzacțiile de la 
bursele de valori. 

În societățile de capital, importanță 
prezintă capitalul și acțiunile care circulă, 
indiferent de persoanele fizice sau juridice 
care le dețin. Capitalul social este fracționat 
în părți egale, stabilite la înființarea 
societăților comerciale, prin statutul lor, 
denumite acțiuni (A) la societățile de 
capitaluri și părți sociale (PS) la cele de 
persoane.  

Calcularea capitalului social (CS) 
rezultă din relația: 

CS = A x VN 
CS = PS x VN 

unde: 
A; PS - reprezintă numărul de acțiuni, 

respectiv de părți sociale; 
VN    - valoarea nominală. 
În procesul de constituire a capitalului 

social se disting două momente: 
1) Subscrierea capitalului: 

- în cazul societăților de 
persoane și capital, actul care 
stă la baza subscrierii 
capitalului este contractul de 
societate; 

- în cazul societăților de capital, 
actul care stă la baza 
subscrierii capitalului este 
declarația de subscriere 
acceptată . 

2) Vărsarea capitalului (aportului). 
Vărsarea capitalului subscris poate fi 

făcută în bani sau natură, respectiv în bunuri 
materiale necesare pentru realizarea 
obiectului de activitate, materiale, mărfuri, 

the society on shares, expressing the 
holder’s property right on a part of the share 
capital. 

The shares may be: nominative 
shares, the one that registered the name of 
the person who owns them and bearer (non-
nominalised) shares. 

The shares are usually bearer ones and 
they may circulate freely through the 
transactions from the stock market. 

In the companies of capital, the 
capital and the circulating shares are 
important, no matter the natural persons or 
the juridical entities who own them. The 
share capital   is divided in equal parties 
established when settling the companies, by 
their status, named (A) shares for the 
companies and social parties (PS) for the 
ones of persons.  

 
The calculation of the share capital   

(CS) results from the relation: 
CS = A x VN 
CS = PS x VN 

where: 
A; PS – represent the number of 

shares, namely of social parties; 
VN    - the face value. 
In the constitution process of the 

share capital, we may distinguish two 
moments: 

[1] The capital subscription: 
 in case of the companies of 

persons and capital, the 
document representing the 
basis of the capital 
subscription is the society 
contract; 

 in case of the capital 
companies, the document 
representing the basis of the 
capital subscription is the 
accepted subscription 
declaration. 

[2] The capital transfer (of the 
contribution). 

The transfer of the subscribed capital 
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active imobilizate, etc. 
Capitalul subscris nevărsat reprezintă 

angajamentul investitorilor de a plăti pentru 
acțiunile subscrise, la o dată viitoare sau în 
tranșe, o sumă de bani sau să transfere alte 
resurse pe numele societății. 

Capitalul subscris vărsat reprezintă 
capitalul care este eliberat și concretizat 
efectiv în bani și/sau natură realizat de către 
acționari/asociați. 

În cadrul societăților comerciale pe 
acțiuni, pentru aporturile în numerar, 
constituirea capitalului social în raport de 
stabilitatea condițiilor pentru realizarea 
aportului, se delimitează trei etape 
succesive, cum ar fi:  

- subscrierea fără apelare, adică fără 
nominalizarea la plată;  

- subscrierea cu apelare, fără vărsare;  
- subscrierea cu apelare și vărsare.  
Astfel, capitalul se diferențiază în: 

capital subscris și neapelat, capital subscris 
și nevărsat, capital subscris apelat și vărsat. 

Legislația privind societățile 
comerciale reglementează, sub raport 
juridic, următoarele aspecte: 

- dimensiunea minimă a capitalului 
social; 

- ponderea maximă a valorii 
aporturilor în natură în totalul capitalului 
social; 

- valoarea nominală minimă a unei 
acțiuni și forma de prezentare (nominativă, 
la purtător); 

- condițiile de fuziune, dizolvare și 
lichidare a unei societăți comerciale. 

Din punct de vedere economic şi 
financiar constituirea capitalului se 
confundă cu înfiinţarea întreprinderii 
societare. De aceea, trebuie să se respecte 
anumite restricţii stabilite prin legislaţia 
economico-financiară, prin statutul şi 
contractul de societate. 

Pentru contabilitate prezintă interes 
aspectele referitoare la subscrierea 
capitalului şi depunerea aporturilor 
subscrise. 

may be accomplished in cash or in nature, 
namely in material goods necessary for 
accomplishing the activity object, 
merchandises, immobilized actives, etc. 

The non-transferred subscribed capital 
represents the investors' commitment to pay 
for the subscribed shares, on a future date or 
in tranches, a money amount or to transfer 
other resources on the society name. 

The transferred subscribed capital 
represents the capital which is released and 
efficiently concretized in cash and/or in 
nature accomplished by the 
shareholders/partners. 

In the framework of the companies  
on shares, for the cash contributions, the 
constitution of the share capital   in report to 
the stability of the conditions for 
accomplishing the contribution, there are 
three successive steps, such as:  

- subscribing with no calling, namely 
with no nominalisation for payment;  

- subscribing with calling, with no 
transfer;  

- subscribing with calling and 
transferring.  

Thus, the capital may be divided in: 
subscribed and uncalled capital, subscribed 
and non-transferred capital, subscribed, 
called and transferred capital. 

The legislation regarding the 
companies judicially regulates the following 
aspects: 

 the minimum size of the share 
capital; 

 the maximum weight of the value 
of the contributions in nature to 
the total share capital; 

 the minimum face value of an 
share and the presenting form 
(either nominative, or bearer); 

 the conditions of fusion, 
dissolution and liquidation of a 
commercial society. 

Economically and financially, the 
capital constitution is mistaken by the 
settlement of the society enterprise. This is 
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          Prin legea nr. 31/1990, privind 
societăţile comerciale, se precizează că este 
necesară subscrierea integrală a capitalului 
social, iar subscriitorii au obligaţia de a 
vărsa în numerar şi/sau în natură valoarea 
aportului subscris.  

În funcţie de forma juridică a 
întreprinderii, în societatea ce se înfiinţează 
apar anumite particularități legate de 
constituirea şi vărsarea capitalului social. 
Astfel, în cazul societăţilor în nume colectiv 
şi în comandită simplă, capitalul subscris se 
varsă integral la data prevăzută prin 
contractul de societate şi statut.  

La societăţile cu răspundere limitată, 
data vărsării capitalului subscris se stabileşte 
prin aceleaşi documente, dar aportul nu 
poate consta în prestaţii de muncă, creanţe şi 
titluri negociabile. În plus, aporturile în 
natură nu pot depăşi 60% din valoarea 
capitalului subscris.  

Societăţile pe acţiuni şi în comandită 
pe acţiuni se pot înfiinţa numai dacă întregul 
capital a fost subscris şi s-a vărsat de către 
fiecare subscriitor, în numerar, jumătate din 
valoarea capitalului social promis. În cazul 
aporturilor în natură, este necesară 
depunerea integrală a acestora, iar cele sub 
formă de creanţe, nu sunt admise.  

Căile de constituire a capitalurilor 
proprii sunt diverse, unele pot conduce la 
creşterea masivă a profiturilor obţinute de 
către asociaţi şi/sau acţionari, dar implică şi 
majorarea riscului asociat societăţii 
comerciale. În această situaţie, managerul 
trebuie să determine să se folosească o 
structură optimă a capitalului.  

În acest context trebuie să se 
determine, prin diferite alternative, costul 
capitalurilor proprii şi împrumutate, modul 
în care utilizarea acestor capitaluri 
influenţează riscul asociat al societăţii 
comerciale şi, nu în ultimul rând, algoritmul 
de calcul al costului mediu ponderat al 
capitalului.  

Capitalurile proprii, care au o sferă 
mai largă de formare decât capitalurile 

why we should respect certain restrictions 
established by the economical-financial 
legislation, by the society status and 
contract. 

For the accountability, the aspects 
referring to the capital subscription and the 
laying down of the subscribed contributions 
are interesting. 

Law no. 31/1990, regarding the 
companies, specifies that the integral 
subscription of the share capital is 
necessary, and the subscribers are forced to 
transfer in cash and/or in nature the value of 
the subscribed contribution.  

Depending on the juridical form of 
the enterprise, in the settled companies there 
are certain particularities related to the 
constitution and the transfer of the share 
capital. Thus, in case of the companies in 
collective name and in simple silent 
partnership, the subscribed capital is 
integrally transferred at the stipulated date 
by the society and status contract.   

For the companies having a limited 
responsibility, the date when transferring 
the subscribed capital is established by the 
same documents, but the contribution 
cannot consist of work performances, 
claims and negotiable titles. Moreover, the 
contributions in nature cannot overtake 60% 
of the value of the subscribed capital.  

The companies in shares and in 
silent partnership on shares may settle only 
if the entire capital was subscribed and half 
of the promised share capital   was 
transferred by each subscriber, in cash. In 
case of the contributions in nature, their 
integral laying down is necessary, and the 
claim ones are not admitted.  

The constitution ways of the 
shareholders’ equity are different, some 
may lead to the massive increase of the 
profits obtained by the partners and/or 
shareholders, but they may also involve the 
increase of the risk associated to the 
commercial society.  

In this situation, the manager should 
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împrumutate, au un cost mai mic, din 
următoarele motive: 

- Rata dobânzii (ţinând cont de 
faptul că dobânda reală este diminuată cu 
economia de impozit realizată) este mai 
mică decât rata de randament solicitată de 
către acţionari, în contul capitalurilor pe 
care le-au pus la dispoziţia societăţii 
comerciale în faţa acţionarilor acesteia. 
Dobânzile se plătesc înaintea dividendelor 
(chiar şi în situaţia lipsei profitului), iar în 
cazul falimentului, societăţii comerciale, 
creiditorii au întâietate în faţa acţionarilor 
ordinari. În plus, datoriile sunt garantate cu 
active ale societăţii comerciale care pot fi 
transformate în lichidităţi în cazul în care 
societatea se confruntă cu dificultăţi 
financiare; 

- Costurile administrative şi de 
emisiune sunt, în general, mult mai reduse 
faţă de cazul emisiunii de acţiuni. Se poate 
concluziona că valoarea costului 
capitalurilor împrumutate este strâns legată 
de patru elemente, şi anume: rata dobânzii, 
rata impozitului pe profit, cheltuielile 
administrative şi riscul. 

În acest studiu critic privind 
reflectarea în contabilitate a căilor de 
constituire a capitalurilor proprii se va avea 
în vedere mai ales poziţia managerilor. În 
ceea ce priveşte motivarea managerilor, se 
poate afirma că un grad înalt de îndatorare îi 
motivează pe aceştia să-şi optimizeze 
acţiunile în interesul acţionarilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

determine the use of an optimal structure of 
the capital.  

In this context, we should determine 
by different alternatives the cost of the 
shareholders’ equity and of the borrowed 
ones, the way the use of these capitals 
influence the associated risk of the 
commercial society and, not in the last 
place, the calculation algorithm of the 
average cost of the capital.  

The own capitals, having a larger 
forming sphere than the borrowed capitals, 
have a lower cost, because: 
The interest rate (considering the fact that 
the real interest is diminishes with the 
accomplished tax economy) is lower than 
the rate of return required by the 
shareholders, in the account of the capitals 
they made available for the commercial 
society in front of its shareholders. The 
interests are paid before the dividends (even 
when there is no profit), and in case of 
bankruptcy of the commercial society, the 
creditors go first before the ordinary 
shareholders. Moreover, the debts are 
guaranteed with actives of the commercial 
society that may be changed into liquidities 
if the society faces financial difficulties; 
The administrative and issuing costs are 
generally much more reduced than the case 
of emitting shares. We may conclude that 
the value of the cost of the borrowed 
capitals is much related to four elements, 
namely: the interest rate, the rate of the 
profit tax, the administrative expenditures 
and the risk. 

In this critical study regarding the 
reflection in accountability of the ways of 
constituting the shareholders’ equity, we 
will consider especially the managers’ 
position. Regarding the managers’ 
motivation, we may state that a high 
indebtedness degree motivates them to 
optimize their shares in the shareholders’ 
interest. 
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2. STUDIU CRITIC PRIVIND 
REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE 
A CĂILOR DE MIȘCARE A 
CAPITALULUI SOCIAL  

 
 
Selectarea mijloacelor, tehnicilor și 

instrumentelor de finanțare este expresia 
corectă a punerii în operă a unei politici 
financiare.  

În esență, politica financiară constă în 
determinarea ponderii pe care o au și trebuie 
să o aibă capitalurile proprii și împrumutate 
în resursele întreprinderii, ținând cont de 
costul lor real.  

Se are în vedere ponderea ridicată a 
capitalului social în totalul capitalurilor 
proprii, care reprezintă resurse pe termen 
lung în activitatea întreprinderii și care 
cunoaște mai multe căi de mișcare în 
decursul timpului.  

Capitalul social este egal cu valoarea 
nominală a acțiunilor sau părților sociale, 
respectiv cu valoarea aportului în natură sau 
în numerar menționat în actul constitutiv. 
De-a lungul duratei de existență a societății 
comerciale, capitalul social poate crește prin 
noi aporturi, prin încorporarea rezervelor și 
prin conversia datoriilor societății 
comerciale, respectiv a creanțelor pe care 
creditorii le au asupra acesteia. Creșterea 
capitalului social generează: 

- modificarea statutului societății 
comerciale; 

- decizia de a crește fie numărul de 
acțiuni emise, fie valoarea nominală a 
acțiunilor deja emise. 

La începutul reformei contabile, 
proprietatea de stat era preponderentă, iar 
mișcările în structura și masa capitalului 
social nu erau considerate informații 
semnificative pentru utilizatori, acest tip de 
informație nu era prezentată distinct și 
detaliat în situațiile financiare anuale. 

Din acest motiv, Regulamentul de 
aplicare a Legii Contabilității nu prevede 

2. CRITICAL STUDY REGARDING 
THE REFLECTION IN 
ACCOUNTABILITY OF THE 
MOVING WAYS OF THE SHARE 
CAPITAL    

 
Selecting the financing means, 

techniques and tools is the correct 
expression of applying a financial policy.  

Essentially, the financial policy 
consists of determining the importance the 
shareholders’ equity and the borrowed one 
have and should have in the enterprise 
resources, considering their real cost.  

We consider the high importance of 
the share capital in the total shareholders’ 
equity, representing long-term resources in 
the enterprise activity and knowing several 
moving ways across the time.  

The share capital   is equal to the face 
value of the shares or of the social parties, 
namely to the value of the contribution in 
nature or in cash mentioned in the 
constitutive document. Across the existence 
of the commercial society, the share capital   
may increase by means of new 
contributions, by incorporating the reserves 
and by converting the debts of the 
commercial society, respectively the claims 
the creditors have on it. The increase of the 
share capital   generates: 

 the change of the commercial 
society status; 

 the decision to increase either the 
number of emitted shares, or the 
face value of the shares already 
emitted. 

At the beginning of the accounting 
reform, the state property was preponderant, 
and the movements in the structure and in 
the mass of the share capital   were not 
considered as significant information for 
users, this information type was not 
presented differently and at full length in 
the yearly financial situations. 

This is why the Regulation of 
applying the Accountability Law does not 
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furnizarea informațiilor privind modificarea 
capitalului social într-o situație distinctă. 

Entitățile economice care întocmesc 
situațiile financiare în concordanță cu 
standardele IAS vor trebui să întocmească o 
situație a modificărilor capitalurilor proprii, 
care cuprinde, implicit, și capitalul social3. 
Această situație va deține coloane 
obligatorii pentru: 

- fiecare element de venit sau 
cheltuială, câștig sau pierdere, care, potrivit 
standardelor IAS a fost imputat în mod 
direct capitalurilor proprii; 

- tranzacțiile de capital cu proprietarii 
și distribuțiile către aceștia; 

- reconcilierea între valoarea contabilă 
a fiecărei categorii de capital propriu la 
începutul și sfârșitul perioadei și a 
modificărilor în cursul perioadei. 

În actualele condiții ale economiei de 
piață, tot mai multe entități sunt interesate 
să determine și să analizeze rentabilitatea 
capitalurilor investite, în raport cu costul 
acestor capitaluri.  

Costul capitalurilor îl apreciază în 
raport cu așteptările investitorilor din alte 
plasamente, care au o rentabilitate minimă 
din punctul lor de vedere.  

Globalizarea financiară, factor incitant 
al creării valorii pentru acționar, a redus 
treptat interesul într-un acționariat național, 
făcând mai puțin importante transferurile 
interne de capitaluri proprii și, în special, 
capitalul social, care pe parcursul unor 
perioade de gestiune poate suferi modificări 
notabile în sensul creșterii sau micșorării 
rapide a lui. Valoarea pentru acționar este 
dată de capacitatea entității de a genera un 
profit superior sectorului de activitate căruia 
îi aparține.  

 
 
 
 

stipulate the information supply regarding 
the change of the share capital   into a 
different situation. 

The economical entities 
accomplishing the financial situations 
accordingly to the IAS standards will have 
to accomplish a situation of the changes of 
the shareholders’ equity containing 
implicitly the share capital5. This situation 
will own compulsory columns for: 

 every element of income or 
expenditure, win or loss, which, 
according to the IAS standards, 
was directly charged to the 
shareholders’ equity; 

 the capital transactions with the 
owners and the distributions 
towards them; 

 the reconciliation between the 
accounting value of every 
category of shareholders’ equity at 
the beginning and at the ending of 
the lapse of time and of the 
changes during the lapse of time. 

In the current conditions of the market 
economy, more and more entities are 
interested to determine and to analyse the 
profitability of the invested capitals, in 
report to the cost of these capitals.  

The cost of the capitals is appreciated 
in report to the expectations of the investors 
from other investments, having a minimum 
profitability from their viewpoint.  

The financial globalization, a 
challenging factor of creating value for the 
shareholder, has gradually reduced the 
interest into a national shareholder, making 
less important the intern transfers of 
shareholders’ equity and especially the 
share capital   which, during a lapse of time 
of financial administration, may suffer 
notable changes related to its fast increase 
or decrease. 

The value for the shareholder is given 
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După multe analogii, se presupune că 

nu există superprofit decât dacă 
rentabilitatea capitalurilor investite în 
entitate și, în speță, cea a capitalului social, 
este mai mare decât cea care s-ar obține 
plasând pe piață aceleași capitaluri. 

Sp = Rci – Cci = Rci – I x Ci 
unde: 

Sp = superprofit; 
Rci = rentabilitatea capitalurilor 

investite; 
Cci = capitalurile investite; 
I = rata de rentabilitate a pieței. 
În formula de mai sus trebuie definiți 

termenii: 
- rentabilitatea capitalurilor investite 

în entitate; și 
- costul capitalurilor investite. 
Rentabilitatea capitalurilor investite 

îmbracă forma rezultatului previzionat 
așteptat de la afacerea evaluată, știind că în 
capitalul propriu, capitalul social deține 
ponderea cea mai mare. 

Costul capitalurilor investite este dat 
pe de o parte de mărimea capitalurilor 
investite, iar pe de altă parte de 
rentabilitatea pieței unde acestea s-ar fi 
putut fructifica, dacă nu ar fi fost investite în 
entitate. 

În acest caz se va avea în vedere 
compoziția capitalului propriu și 
împrumutat. 

Studiul critic privind reflectarea în 
contabilitate a căilor de mișcare a 
capitalului social,  se referă la: 

- aporturile de fonduri proprii (în 
sensul larg al termenului de fonduri, utilizat 
în contabilitatea franceză); 

- primele de emisiune aferente; 
- încorporarea rezervelor în capitalul 

social; 
- conversia de datorii în capitalul 

social, care nu au o influență imediată sau 
ulterioară asupra trezoreriei și nu sunt 
înscrise în resursele tabloului. 

by the entity capacity of generating a profit 
higher than the activity sector which it 
belongs to.  

After several analogies, it is supposed 
that there is super-profit only if the 
profitability of the capitals invested in entity 
and especially the one of the share capital  , 
is bigger than the one that could be obtained 
by placing the same capitals on the market. 

Sp = Rci – Cci = Rci – I x Ci 
where: 

Sp = super-profit; 
Rci = the profitability of the invested 

capitals; 
Cci = invested capitals; 
I = market profitability rate. 
In the above formula, we should 

define the following terms: 
 the profitability of the capitals 

invested in the entity; and 
 the cost of the invested capitals. 
The profitability of the invested 

capitals appears as the forecasted result 
expected from the evaluated business, 
knowing that in the shareholders’ equity, 
the share capital   owns the bigger 
significance. 

The cost of the invested capitals is 
given, on one hand, by the size of the 
invested capitals, and on the other hand, by 
the market profitability where they could 
capitalize, unless they were invested in the 
entity. 

In this case, we will consider the 
composition of the shareholders’ equity and 
of the borrowed ones. 

The critical study regarding the 
reflection in accountability of the moving 
ways of the share capital, refers to: 

 the contributions of own funds (in 
the large meaning of the fund 
term, used in the French 
accountability); 

 the afferent emitting primes; 
 the reserves incorporation in the 

share capital  ; 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2012 
 
 

Annals of the “Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu, EngineeringSeries, Issue 4/2012 
 

410 
 

Diminuarea capitalului social 
reprezintă o categorie de operații destul de 
rare în viața societăților de capitaluri și se 
referă la: 

- rambursarea unei cote-părți din 
nominalul fiecărei acțiuni în favoarea 
proprietarilor; 

- răscumpărarea de acțiuni proprii în 
vederea anulării lor; 

- retragerile (prelevările) operate de 
titularul de patrimoniu. 

Conform IASB capitalul propriu este 
asimilat într-o oarecare măsură obligațiilor, 
în sensul că reprezintă obligații ale societății 
față de investitori (în cazul noilor aporturi la 
capitalul social), însă evaluarea sa nu se 
reflectă în necesitatea luării deciziilor, ci 
este o rezultantă ce caracterizează averea 
netă a societății. 

Tocmai această caracteristică asigură 
importanța prezentării separate a capitalului. 

Reflectarea în contabilitate a căilor de 
mișcare a capitalului social în țara noastră a 
cunoscut o evoluție lentă. 

Evaluarea curentă a capitalului social 
presupune evaluarea titlurilor prin care 
acesta se identifică: părți sociale și acțiuni. 

 
  
 
 
 
 
 
 
3. CONCLUZII 

 
Constituirea capitalului social 

reprezintă prima fază de finanţare a unei 
societăţi comerciale. Cea mai mare parte a 
întreprinderilor se organizează ca societăţi 
de capital, adică societăţi în care aportul de 
capital se face prin titluri liber negociabile 
care nu angajează responsabilitatea 
aducătorului decât pentru suma subscrisă. 

Creşterea capitalului social 
reprezintă o decizie financiară strategică şi 

 the conversion of debts in the 
share capital, which have no 
immediate or subsequent 
influence on the treasury and are 
not registered in the table 
resources. 

     The diminution of the share capital 
represents a category of quite rare 
operations in the life of the capital 
companies and it refers to: 

 the reimbursement of a share of 
the nominal of every share in the 
owners’ favour; 

 the buyback of their own shares in 
order to annul them; 

 the retirements (the taking) 
operated by the patrimony holder. 

According to IASB, the shareholders’ 
equity is somehow assimilated to the 
obligations, namely it represents obligations 
of the society to the investors (in case of the 
new contributions to the share capital), but 
its evaluation does not reflect to the 
necessity to make decisions, but it is a result 
featuring the net fortune of the society. 

This feature is the one providing the 
importance of the separate presentation of 
the capital. 

The reflection in accountability of the 
moving ways of the share capital   in our 
country has known a slow evolution. 

The current evaluation of the share 
capital   supposes the evaluation of the titles 
by means of which it is identified: social 
parties and shares. 
 
 3.CONCLUSIONS 

 
The constitution of the share capital 

represents the first financing phase of a 
commercial society. Most of the enterprises 
are organized as capital companies, namely 
companies where the capital contribution is 
made by freely negotiable titles that commit 
the responsibility of the one who brings 
them only for the subscribed amount. 

The increase of the share capital   
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care este luata nu de serviciile financiare sau 
direcţiile financiare din întreprinderi, ci de 
conducerea acestora: adunarea generală a 
acţionarilor sau consiliul de administraţie. 
Creşteri de capital social au loc în cazuri de 
dezvoltare a activităţii sau de adoptare a 
unor proiecte noi, care urmăresc o creştere 
economică cu scopul multiplicării 
rentabilităţii. 

Creşterea capitalului social 
marchează viabilitatea întreprinderii, faptul 
că lucrează rentabil şi are un efect pozitiv 
asupra terţilor (bănci, parteneri de contracte) 
crescând încrederea acestora în 
întreprindere. 
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represents a strategic financial decision that 
is not made by the financial services or by 
the financial directions in the enterprises, 
but by their leaders: the general assembly of 
the shareholders or the administration 
council. Increases of share capital   occur in 
cases of activity development or of adoption 
of new projects, following an economical 
increase in order to multiply the 
profitability. 

The increase of the share capital   
marks the enterprise viability, the fact that it 
works with profit and it has a positive effect 
on the thirds (banks, contract partners), 
increasing their trust in the enterprise. 
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