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 PFA vs SRL

 Planificare si bugetare

 Surse de finantare

 Trezorerie financiara 

 Surse de informatii financiare

Rentabilitatea proiectelor – mini P&L

 Studiu de caz - cash flow – metoda directa



sursa: https://gestiunepfa.ro/optimizare-fiscala-pfa-sau-srl/



Microintreprinderi – modificari O.U.G. nr. 79/2017

1. a crescut plafonul pana la care persoanele juridice romane sunt obligate la plata acestui impozit, de la 
500.000 euro la 1.000.000 euro. Pentru 2022 in echivalent lei plafonul este 4.948.100 lei.

2. companiile cu venituri intre 500.000 si 1.000.000 de euro, ce au achitat pana la 31 decembrie 2017 un 
impozit pe profit in cota de 16%, trec din 2018 la regimul de impozitare al microintreprinderilor;

3. cotele de impozitare se pastreaza: 1% pentru firmele cu cel putin un salariat, 3% pentru firmele
care nu au salariati;

4. au fost eliminate restrictiile privind eligibilitatea anumitor categorii unor persoane juridice de a 
plati impozit pe microintreprindere. Ca urmare, trec pe acest impozit societatile din domeniile: bancar, 
asigurari, jocuri de noroc, explorare zacaminte petroliere si gaze naturale (cu conditia ca veniturile sa fie 
sub 1.000.000 euro/an);

5. a fost eliminata posibilitatea de a se opta pentru plata impozitului pe profit in situatia in care capitalul
social al firmei depaseste 45.000 lei.



Sursa: https://www.calculatorvenituri.ro



Calcul salariul brut 

Sursa: http://www.calculator-salarii.ro



Budgeting and cost control
Bugetarea și controlul costurilor cuprind estimarea costurilor, stabilirea unui buget convenit și gestionarea 

costurilor reale și prognozate față de bugetul respectiv.

Un buget identifică cheltuielile planificate pentru un proiect, program sau portofoliu. Acesta este utilizat ca bază de 

referință pentru care pot fi raportate cheltuielile reale și costul eventual prevăzut al lucrării.

Estimările inițiale ale costurilor pot fi comparative sau parametrice. Acestea sunt perfecționate pe măsură ce sunt 

cercetate fezabilitatea și dezirabilitatea inițiativei și se dezvoltă o mai bună înțelegere a domeniului de aplicare, a 

programului și a resurselor.

Odată aprobate, aceste estimări constituie costul de bază. Prin alocarea costurilor pentru activități dintr-un program, 

se realizează un profil al cheltuielilor.

Cele trei componente majore ale unui buget sunt:

- estimarea costului de bază;

- urgență;

- rezerva de management.



Planning levels 



Importanța planificării financiare
1. Trebuie asigurate fonduri adecvate.

2. Planificarea financiară ajută la asigurarea unui echilibru rezonabil între ieșirele și intrarile
de fonduri, astfel încât să se mențină stabilitatea.

3. Planificarea financiară asigură faptul că “furnizorii de fonduri” investesc cu ușurință în 
companii care exercită o planificare financiară.

4. Planificarea financiară ajută la realizarea programelor de creștere și expansiune, care ajută 
la supraviețuirea pe termen lung a companiei.

5. Planificarea financiară reduce incertitudinile cu privire la evoluția tendințelor pieței care 
poate fi confruntată cu ușurință prin insuficienta fondurilor.

6. Planificarea financiară ajută la reducerea incertitudinilor care pot fi un obstacol în calea 
creșterii companiei. Acest lucru ajută la asigurarea stabilității și a rentabilității.



source: Kaplan publishing



Garbage IN = Garbage out

 Date ”înseamnă fapte. Datele constau in numere, litere, simboluri, fapte brute,evenimente și tranzacții care au fost 

înregistrate, dar încă nu au fost procesate într-o formă potrivită pentru utilizare.

 Informațiile sunt date care au fost procesate în așa fel încât acestea să fie semnificativ pentru persoana care o 

primește (pentru luarea deciziilor).

 Termenii de date și informații sunt adesea folosiți în mod interschimbabil in limbajul cotidian. 

 Pe măsură ce datele sunt transformate în informații, unele dintre detalii sunt eliminate și înlocuite cu rezumate care 

sunt mai ușor de înțeles.



Bune practici pentru analiza financiară

Fiind extrem de organizat cu datele

Păstrarea tuturor formulelor și calculelor cât mai simple

Inserarea de note și comentarii în celule

Fișe de calcul pentru verificarea și testarea si validarea datelor 

Mai multe persoane revizuiesc lucrarea

Utilizarea tabelelor de date și a graficelor pentru a prezentarea concluziilor

Crearea unor presupuneri solide, bazate pe date 

Atenție extremă la detalii, păstrând în minte imaginea de ansamblu







Tipuri si forme de finantare
1. Economiile

2. Carduri de credit

3. Prietenii si familia

4. Angel investors/ investitori private

5. Creditele bancare

6. Factoring/ Reverse factoring

7. Fonduri nerambursabile



Reguli de finantare:
urmăriți fluxul real de numerar (cash flow);

creditele sunt o obligație pe care trebuie să o rambursati - nu banii acordati gratuit;

păstrați un fond de urgență;

invatati cum să faceți un buget;

acordati atentie înregistrărilor contabile (invatati sa cititi situatiile financiare);

gândiți-vă la inflatie, taxe si impozite;



Finantare - regula de aur



Formula contabila 
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Plăţile
Principalele instrumente de plata sau efecte comerciale sunt:

 ordinul de plata

 cecul

 biletul la ordin

 acreditivul

 scrisoarea de garantie bancara

 cambia – mai putin folosit in practica comerciala
Legislatie: Regulamentul BNR nr. 6/2006

Sursa BNR: http://www.bnr.ro/Legislatie-aplicabila-instrumentelor-de-plata-si-sistemelor-de-plati-3108.aspx



Ordinul de plată

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/programeutile/programe_OPFV.htm



CECUL



Biletul la ordin

Biletul la ordin poate fi introdus pe circuitul bancar spre decontare cu 5 zile înainte de scadență.



CIP-ul 





Valoarea facturii simplificate, inclusiv TVA, poate fi mai 
mare de 100 euro, dar mai mică de 400 euro.

Facturile simplificate constituie documente justificative în 
vederea deducerii taxei numai în situația în care au înscris 
și codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.
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Facturi simplificate



Bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile de facturi simplificate sunt acele de bonuri pe care le emit persoanele impozabile care au obligația de a emite facturi conform codului fiscal,

precum și bonurile emise de persoanele impozabile care optează pentru emiterea facturii în următoarele situaţii:

– atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro.

– în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură: orice document sau mesaj care modifică și care se referă în mod specific și fără

ambiguități la factura inițială are același regim juridic ca o factură.

– Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii facturii este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a

României sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează

decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operațiunea în cauză.

– Codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului este condiție de exercitare a dreptului de deducere al taxei pe valoarea adăugată.
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Bonurile fiscale care au CUI-ul clientului 



Registrul de casă se utilizează pentru evidenţa încasărilor şi plăţilor cu numerar.

Registrul de casă serveşte ca:

– document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar (lei sau valută),

efectuate prin casieria entităţii;

– document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;

– document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă.

Registrul de casă se întocmeşte zilnic, pe baza documentelor justificative de încasări şi plăţi.
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Registrul de casă
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Exemplu













P&L (Profit or Loss)



P&L – model 



Cash flow – model 
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Sold initial de numerar * -583 -785 -544 -850 -926 -851 -664 -450 -41 -880 -879 -743

Incasari 1436 3263 2028 2124 2559 2915 2431 2568 1334 1110 1452 2727

Incasari din vanzari 1422 2581 2028 2124 2483 1349 1471 1992 1334 1110 1452 2167

Alte incasari din activitatea firmei 0 0 0 0 76 573 960 40

Vanzari de active si alte incasari din activitatea extraordinara 0 0 0 0

Imprumuturi contractate 14 682 0 0 993 576 520

Contributia actionarilor in numerar 0 0 0 0

Total incasari 853 2478 1484 1274 1633 2064 1767 2118 1293 230 573 1984

Plati 1543 2931 2205 2080 2375 2589 2078 2048 1862 1009 1198 2273

Achiziti i  de stocuri 482 1055 665 858 664 1339 518 545 600 240 516 624

Cheltuieli  cu personalul 443 295 583 596 505 575 507 505 519 340 372 996

Cheltuieli  administrative, altele decat cele cu personalul 613 829 792 621 557 670 659 875 358 399 280 652

Alte cheltuieli  din exploatare(compensari) 0 0 0 0 76 100

Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi) 5 5 5 5 5 5 23 23 30 30 30 1

Cheltuieli  de capital 0 747 160 0 568 371 355 0

Retrageri de numerar de catre actionari 0 0 0 0

Alte cheltuieli  financiare si exceptionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rambursarea datoriilor 95 91 129 120 109 139 139 111 311 100 118 320

Rambursari de capital existente 60 60 59 60 74 74 74 63 242 67 71 245

Plata dobanzilor pentru creditele existente 35 31 70 60 35 65 65 48 69 33 47 75

Rambursari de capital - aferente noii solicitari de credit 0 0 0 0

Plata dobanzilor - aferente noii solicitari de credit 0 0 0 0

Total Plati 1638 3022 2334 2200 2484 2728 2217 2159 2173 1109 1316 2593

Fluxul net de numerar (+/-) -202 241 -306 -76 75 187 214 409 -839 1 136 134

Sold final de numerar -785 -544 -850 -926 -851 -664 -450 -41 -880 -879 -743 -609

Sursa: https://www.businessmarket.md/cash-flow-in-zece-pasi-chiar-daca-nu-esti-
contabil-model/




