ORDIN nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007
privind aprobarea reglementãrilor contabile pentru persoanele juridice fãrã
scop patrimonial
EMITENT:
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 10 decembrie 2007
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr.
386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contabilitãţii nr.
82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprobã Reglementãrile contabile pentru persoanele juridice fãrã
scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 1*) care face parte integrantã din
prezentul ordin.
(2) Reglementãrile contabile prevãzute la alin. (1) sunt obligatorii
pentru asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide
politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi
pentru alte persoane juridice înfiinţate în baza unor legi speciale, în
scopul desfãşurãrii de activitãţi fãrã scop patrimonial, care au obligaţia,
potrivit legii, sã conducã contabilitatea în partidã dublã şi sã întocmeascã
situaţii financiare anuale.
(3) Reglementãrile contabile prevãzute la alin. (1) se referã în
principal la activitãţile fãrã scop patrimonial, inclusiv activitãţile cu
destinaţie specialã, desfãşurate de cãtre persoanele juridice fãrã scop
patrimonial, şi în subsidiar la activitãţile economice desfãşurate, potrivit
legii, de cãtre aceste persoane juridice. Pentru activitãţile economice
desfãşurate, potrivit legii, de cãtre persoanele juridice fãrã scop
patrimonial, aceste reglementãri se completeazã, dupã caz, cu Reglementãrile
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene,
prevãzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 ,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
Se aprobã Reglementãrile contabile privind organizarea şi conducerea
contabilitãţii în partidã simplã de cãtre persoanele juridice fãrã scop
patrimonial, cuprinse în anexa nr. 2*) care face parte integrantã din
prezentul ordin.
ART. 3
Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fãrã scop
patrimonial de utilitate publicã, potrivit legii, sunt supuse auditului
financiar, care se efectueazã de cãtre auditori financiari, persoane fizice
sau juridice autorizate, în condiţiile legii, cu respectarea reglementãrilor
contabile aplicabile persoanelor juridice fãrã scop patrimonial.
ART. 4
Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
ART. 5
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã:
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.829/2003 privind aprobarea
Reglementãrilor contabile pentru persoanele juridice fãrã scop patrimonial,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 şi 66 bis din 27
ianuarie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.329/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitãţii în
partidã simplã de cãtre persoanele juridice fãrã scop lucrativ, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2002;
- orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.

ART. 6
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
_________
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 846 bis în afara abonamentului, care se poate
achiziţiona de la Centrul pentru vânzãri şi relaţii cu publicul al Regiei
Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

p. Ministrul economiei
şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat
Bucureşti, 9 noiembrie 2007.
Nr. 1.969.
ANEXA 1
Reglementãri contabile pentru persoanele juridice fãrã scop
patrimonial
CAP. 1
ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE
1. - (1) Prezentele reglementãri prevãd formatul şi conţinutul
situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de evaluare,
precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare, dupã caz, şi publicare a
situaţiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fãrã scop
patrimonial.
(2) Prezentele reglementãri sunt corelate cu prevederile reglementãrilor
contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile
conforme cu directivele europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în mod corespunzãtor, respectiv adaptat la specificul activitãţilor fãrã scop
patrimonial şi activitãţilor cu destinaţie specialã desfãşurate, potrivit
legii, de persoanele juridice fãrã scop patrimonial.
(3) Prezentele reglementãri se aplicã pentru activitãţile fãrã scop
patrimonial, activitãţile cu destinaţie specialã şi activitãţile economice
desfãşurate, potrivit legii, de cãtre asociaţii, fundaţii sau alte
organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale,
culte religioase, precum şi pentru altele asemenea înfiinţate în baza unor
legi speciale în scopul desfãşurãrii de activitãţi fãrã scop patrimonial,
care au obligaţia, potrivit legii, sã conducã contabilitatea în partidã dublã
şi sã întocmeascã situaţii financiare anuale.
2. - (1) Contabilitatea se ţine în limba românã şi în moneda naţionalã.
Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valutã se ţine atât în moneda
naţionalã, cât şi în valutã.
(2) Pentru necesitãţile proprii de informare, persoanele juridice fãrã
scop patrimonial pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi
într-o altã monedã.
Cursul de schimb utilizat pentru conversia în moneda naţionalã a
situaţiilor financiare anuale întocmite într-o altã monedã este cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru data
bilanţului. Acest curs se prezintã în notele explicative.
CAP. 2
FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
SECŢIUNEA 1

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
3. - (1) Persoanele juridice fãrã scop patrimonial întocmesc situaţii
financiare anuale care cuprind:
- bilanţ,
- contul rezultatului exerciţiului,
- notele explicative la situaţiile financiare anuale.
(2) Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fãrã
scop patrimonial, care nu desfãşoarã activitãţi economice, întocmesc situaţii
financiare anuale simplificate care cuprind:
- bilanţ prescurtat,
- contul prescurtat al rezultatului exerciţiului,
- notele explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.
(3) Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale
simplificate constituie un tot unitar.
(4) Potrivit legii contabilitãţii, situaţiile financiare anuale trebuie
însoţite de o declaraţie scrisã de asumare a rãspunderii conducerii persoanei
juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu
Reglementãrile contabile pentru persoanele juridice fãrã scop patrimonial.
4. - Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fãrã scop
patrimonial sunt supuse, potrivit legii, verificãrii de cãtre cenzori sau de
cãtre auditori financiari, dupã caz.
5. - Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementãri nu se aplicã de cãtre
persoanele juridice fãrã scop patrimonial de utilitate publicã.
6. - Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în
concordanţã cu prevederile prezentelor reglementãri.
7. - Situaţiile financiare anuale oferã o imagine fidelã a activelor,
datoriilor, poziţiei financiare, excedentului sau deficitului privind
activitãţile fãrã scop patrimonial şi activitãţile cu destinaţie specialã.
8. - Dacã aplicarea prevederilor prezentelor reglementãri nu este
suficientã pentru a oferi o imagine fidelã în înţelesul pct. 7, trebuie
prezentate informaţii suplimentare.
9. - Dacã, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din
prezentele reglementãri se dovedeşte contrarã obligaţiei prevãzute la pct. 7,
trebuie sã se facã abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei
imagini fidele, în înţelesul pct. 7. Orice astfel de abatere trebuie
prezentatã în notele explicative, împreunã cu o explicaţie a motivelor
acesteia şi o situaţie privind efectele abaterii asupra activelor,
datoriilor, poziţiei financiare şi a excedentului sau deficitului.
10. - Subunitãţile fãrã personalitate juridicã, care aparţin persoanelor
juridice fãrã scop patrimonial cu sediul sau domiciliul în România
organizeazã şi conduc contabilitatea proprie pânã la nivel de balanţã de
verificare, fãrã a întocmi situaţii financiare anuale.
Activitatea desfãşuratã în strãinãtate de subunitãţile fãrã personalitate
juridicã, şi care aparţin persoanelor juridice fãrã scop patrimonial cu
sediul sau domiciliul în România, se include în situaţiile financiare ale
persoanei juridice române şi se raporteazã pe teritoriul României, potrivit
prezentelor reglementãri.
Cursul de schimb utilizat pentru conversia în moneda naţionalã a
balanţelor de verificare întocmite într-o altã monedã este cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru data
bilanţului. Acest curs se prezintã în notele explicative.
11. - Autoritãţile de reglementare pot solicita prezentarea în situaţiile
financiare anuale a unor informaţii suplimentare faţã de cele care trebuie
prezentate în concordanţã cu prezentele reglementãri.
12. - Formatul bilanţului şi al contului rezultatului exerciţiului, în
special în ceea ce priveşte forma adoptatã pentru prezentarea acestora, nu
poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. În cazuri
excepţionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de
abatere trebuie menţionatã în notele explicative, împreunã cu o explicaţie a
motivelor care au determinat-o.
13. - În bilanţ şi în contul rezultatului exerciţiului, elementele
prevãzute la pct. 19, 20 şi 34 trebuie prezentate separat, în ordinea

indicatã. O subclasificare mai detaliatã a elementelor se poate face numai în
notele explicative.
14. - Formatul, succesiunea şi terminologia elementelor din bilanţ şi din
contul rezultatului exerciţiului care sunt precedate de cifre arabe trebuie
adaptate, în cazul în care natura specificã a unei persoane juridice fãrã
scop patrimonial impune acest lucru. Astfel de adaptãri trebuie efectuate
atunci când sunt cerute prin reglementãri speciale emise de Autoritãţile de
reglementare.
15. - (1) Pentru fiecare element de bilanţ şi de cont al rezultatului
exerciţiului trebuie prezentatã valoarea aferentã elementului corespondent
pentru exerciţiul financiar precedent.
(2) Dacã valorile prevãzute la alin. (1) nu sunt comparabile, absenţa
comparabilitãţii trebuie prezentatã în notele explicative, însoţitã de
comentarii relevante.
16. Un element de bilanţ şi de cont al rezultatului exerciţiului pentru
care nu existã valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care
existã un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent, în
înţelesul pct. 15 alin. (1).
17. - Bilanţul este documentul contabil de sintezã prin care se prezintã
elementele de activ, datorii şi capital propriu ale persoanei juridice fãrã
scop patrimonial la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte
situaţii prevãzute de lege.
18. - (1) În bilanţ elementele de activ şi datorii sunt grupate dupã
naturã şi lichiditate, respectiv naturã şi exigibilitate.
(2) În înţelesul prezentelor reglementãri:
a) un activ reprezintã o resursã controlatã de cãtre persoana juridicã
fãrã scop patrimonial ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se
aşteaptã sã genereze beneficii economice viitoare pentru aceasta şi al cãrui
cost poate fi evaluat în mod credibil;
b) o datorie reprezintã o obligaţie actualã a persoanei juridice fãrã
scop patrimonial ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea cãreia
se aşteaptã sã rezulte o ieşire de resurse care încorporeazã beneficii
economice.
SECŢIUNEA 2
FORMATUL BILANŢULUI
19. - Formatul bilanţului este urmãtorul:
A. Active imobilizate
I. Imobilizãri necorporale
1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, drepturi şi active
similare, dacã acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros
4. Fondul comercial, în mãsura în care acesta a fost achiziţionat cu
titlu oneros
5. Avansuri şi imobilizãri necorporale în curs de execuţie
II. Imobilizãri corporale
1. Terenuri şi construcţii
2. Instalaţii tehnice şi maşini
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
4. Avansuri şi imobilizãri corporale în curs de execuţie
III. Imobilizãri financiare
1. Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate
2. Împrumuturi acordate entitãţilor afiliate
3. Interese de participare
4. Împrumuturi acordate entitãţilor de care unitatea este legatã în
virtutea intereselor de participare
5. Investiţii deţinute ca imobilizãri
6. Alte împrumuturi
B. Active circulante
I. Stocuri
1. Materii prime şi materiale consumabile

2. Producţia în curs de execuţie
3. Produse finite şi mãrfuri
4. Avansuri pentru cumpãrãri de stocuri
II. Creanţe
(Sumele care urmeazã sã fie încasate dupã o perioadã mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale
2. Sume de încasat de la entitãţile afiliate
3. Sume de încasat de la entitãţile de care unitatea este legatã în
virtutea intereselor de participare
4. Alte creanţe
III. Investiţii pe termen scurt
1. Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate
2. Alte investiţii pe termen scurt
IV. Casa şi conturi la bãnci
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii: sumele care trebuie plãtite într-o perioadã de pânã la un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
2. Sume datorate instituţiilor de credit
3. Avansuri încasate în contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comerţ de plãtit
6. Sume datorate entitãţilor afiliate
7. Sume datorate entitãţilor de care unitatea este legatã în virtutea
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind
asigurãrile sociale
E. Active circulante nete/datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie plãtite într-o perioadã mai mare de un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
2. Sume datorate instituţiilor de credit
3. Avansuri încasate în contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comerţ de plãtit
6. Sume datorate entitãţilor afiliate
7. Sume datorate entitãţilor de care unitatea este legatã în virtutea
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind
asigurãrile sociale
H. Provizioane
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
2. Provizioane pentru impozite
3. Alte provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital şi rezerve
I. Capital
II. Rezerve din reevaluare
III. Rezerve
1. Rezerve legale
2. Rezerve statutare sau contractuale
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
4. Alte rezerve
IV. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea reportat(ã)
V. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar
20. - Formatul bilanţului prescurtat este urmãtorul:
A. Active imobilizate
I. Imobilizãri necorporale
II. Imobilizãri corporale
III. Imobilizãri financiare
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creanţe

(Sumele care urmeazã sã fie încasate dupã o perioadã mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
III. Investiţii pe termen scurt
IV. Casa şi conturi la bãnci
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii: sumele care trebuie plãtite într-o perioadã de pânã la un an
E. Active circulante nete/datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie plãtite într-o perioadã mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital şi rezerve
I. Capital
II. Rezerve din reevaluare
III. Rezerve
IV. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea reportat(ã)
V. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar
21. - Dacã un activ sau o datorie are legãturã cu mai mult de un element
din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentatã în
notele explicative, dacã o asemenea prezentare este esenţialã pentru
înţelegerea situaţiilor financiare anuale.
22. - Acţiunile deţinute la entitãţile afiliate trebuie prezentate numai
în cadrul elementelor prevãzute în acest scop.
23. - Toate angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în
cazul în care nu existã obligaţia de a le prezenta ca datorii, sã fie în mod
clar prezentate în notele explicative, şi trebuie fãcutã distincţie între
diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţionalã. De
asemenea, trebuie fãcutã o prezentare separatã a oricãrei garanţii valorice
care a fost prevãzutã. Angajamentele de acest tip care existã în relaţia cu
entitãţile afiliate trebuie prezentate distinct.
SECŢIUNEA 3
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ
24. - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active
circulante depinde de scopul cãruia îi sunt destinate.
25. - Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizãrii pe o
bazã continuã, în scopul desfãşurãrii activitãţilor persoanei juridice fãrã
scop patrimonial.
26. - (1) Mişcãrile diverselor elemente de imobilizãri se prezintã în
notele explicative. În acest scop, se prezintã distinct, începând cu costul
de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare,
pe de o parte, creşterile, cedãrile şi transferurile în cursul exerciţiului
financiar, iar, pe de altã parte, ajustãrile cumulate de valoare la începutul
exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificãrile
efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustãrilor de valoare din
exerciţiile financiare precedente. Ajustãrile de valoare se prezintã în
bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzãtoare.
(2) Dacã, atunci când situaţiile financiare anuale se întocmesc conform
prezentelor reglementãri pentru prima oarã, preţul de achiziţie sau costul de
producţie al unei imobilizãri nu poate fi determinat fãrã cheltuieli sau
întârzieri exagerate, valoarea rezidualã de la începutul exerciţiului
financiar poate fi tratatã drept preţ de achiziţie sau cost de producţie.
Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentatã în notele explicative.
(3) Atunci când se efectueazã reevaluarea imobilizãrilor corporale,
mişcãrile diverselor elemente de imobilizãri, prevãzute la alin. (1), se
prezintã începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, rezultat
din reevaluare. În acest scop, valoarea reevaluatã se substituie valorii de
intrare a imobilizãrilor corporale.
27. - Drepturile asupra proprietãţilor imobiliare şi alte drepturi
similare, aşa cum sunt definite de legislaţia naţionalã, trebuie prezentate
la "Terenuri şi construcţii".
28. - În sensul prezentelor reglementãri, prin interese de participare se

înţelege drepturile în capitalul altor entitãţi, reprezentate sau nu prin
certificate, care, prin crearea unei legãturi durabile cu aceste entitãţi,
sunt destinate sã contribuie la activitãţile entitãţii. Deţinerea unei pãrţi
din capitalul unei alte entitãţi se presupune cã reprezintã un interes de
participare, atunci când depãşeşte un procentaj de 20%.
29. - (1) Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar
care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub
titlul de "Cheltuieli în avans".
(2) Veniturile care, deşi se referã la exerciţiul financiar în cauzã, nu
se încaseazã pânã la expirarea acestuia, trebuie prezentate la "Creanţe". În
cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie
prezentate şi în notele explicative.
30. - (1) Ajustãrile de valoare cuprind toate corecţiile destinate sã
ţinã seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data
bilanţului, indiferent dacã acea reducere este sau nu definitivã.
(2) Ajustãrile de valoare pot fi: ajustãri permanente, denumite în
continuare amortizãri, şi/sau ajustãrile provizorii, denumite în continuare
ajustãri pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul
permanent sau provizoriu al ajustãrii valorii activelor.
31. Provizioanele sunt destinate sã acopere datoriile a cãror naturã este
clar definitã şi care la data bilanţului este probabil sã existe, sau este
cert cã vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau
data la care vor apãrea.
32. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor
activelor.
33. - (1) Veniturile de încasat înainte de data bilanţului, dar care se
referã la un exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de
"Venituri în avans".
(2) Cheltuielile care, deşi se referã la exerciţiul financiar în cauzã,
se vor plãti numai în cursul exerciţiului financiar ulterior, trebuie
prezentate la "Datorii". În cazul în care astfel de cheltuieli sunt
semnificative, ele trebuie prezentate şi în notele explicative.
SECŢIUNEA 4
FORMATUL CONTULUI REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
34. - Formatul contului rezultatului exerciţiului este urmãtorul:
I. Venituri din activitãţile fãrã scop patrimonial
II. Cheltuieli privind activitãţile fãrã scop patrimonial
III. Rezultatul activitãţilor fãrã scop patrimonial
IV. Venituri din activitãţile cu destinaţie specialã
V. Cheltuieli privind activitãţile cu destinaţie specialã
VI. Rezultatul activitãţilor cu destinaţie specialã
VII. Venituri din activitãţile economice
VIII. Cheltuieli privind activitãţile economice
IX. Rezultatul activitãţilor economice
X. Venituri totale
XI. Cheltuieli totale
XII. Excedentul/profitul deficitul/pierderea exerciţiului financiar (XXI; XI-X)
SECŢIUNEA 5
PRINCIPII CONTABILE GENERALE
35. - Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evalueazã
în conformitate cu principiile contabile generale prevãzute în prezenta
secţiune, conform contabilitãţii de angajamente. Astfel, efectele
tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când
tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe mãsurã ce trezoreria sau
echivalentul sãu este încasat sau plãtit) şi sunt înregistrate în
contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
36. - Principiul continuitãţii activitãţii. Trebuie sã se prezume cã
persoana juridicã fãrã scop patrimonial îşi desfãşoarã activitatea pe baza

principiului continuitãţii activitãţii.
Acest principiu presupune cã entitatea îşi continuã în mod normal
funcţionarea, fãrã a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativã a
activitãţii. Dacã administratorii unei entitãţi au luat cunoştinţã de unele
elemente de nesiguranţã legate de anumite evenimente care pot duce la
incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie
prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare
anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuitãţii, aceastã
informaţie trebuie prezentatã, împreunã cu explicaţii privind modul de
întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform cãreia
entitatea nu îşi mai poate continua activitatea.
37. - Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare trebuie
aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.
38. - Principiul prudenţei. Evaluarea trebuie fãcutã pe o bazã prudentã
şi, în special:
a) poate fi inclus numai excedentul/profitul realizat la data bilanţului;
b) trebuie sã se ţinã cont de toate datoriile apãrute în cursul
exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent,
chiar dacã acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data
întocmirii acestuia;
c) trebuie sã se ţinã cont de toate datoriile previzibile şi
deficitele/pierderile potenţiale apãrute în cursul exerciţiului financiar
curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacã acestea devin
evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
d) trebuie sã se ţinã cont de toate deprecierile, indiferent dacã
rezultatul exerciţiului financiar este deficit/pierdere sau excedent/profit.
39. - Principiul independenţei exerciţiului. Trebuie sã se ţinã cont de
veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de
data încasãrii sau plãţii acestor venituri şi cheltuieli.
40. - Principiul evaluãrii separate a elementelor de activ şi de datorii.
Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii
trebuie evaluate separat.
41. - Principiul intangibilitãţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare
exerciţiu financiar trebuie sã corespundã cu bilanţul de închidere al
exerciţiului financiar precedent.
42. - Principiul necompensãrii. Orice compensare între elementele de
activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este
interzisã.
Eventualele compensãri între creanţe şi datorii ale persoanei juridice
fãrã scop patrimonial faţã de aceeaşi entitate pot fi efectuate, cu
respectarea prevederilor legale, numai dupã înregistrarea în contabilitate a
veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integralã.
43. - Abateri de la principiile contabile generale prevãzute în prezenta
secţiune pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri
trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au
determinat, împreunã cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor,
datoriilor, şi a excedentului/profitului sau deficitului/pierderii.
SECŢIUNEA 6
REGULI DE EVALUARE
6.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE
44. - Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evalueazã,
în general, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de
producţie. În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizãrilor
corporale se aplicã prevederile subsecţiunii 6.2.5 din prezentele
reglementãri.
6.1.1. Evaluarea la data intrãrii în entitate
45. - (1) La data intrãrii în entitate, bunurile se evalueazã şi se
înregistreazã în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte
astfel:
a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;

c) la valoarea de aport, stabilitã în urma evaluãrii - pentru bunurile
reprezentând aport la capital;
d) la valoarea justã - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.
În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv,
valoarea justã, se substituie costului de achiziţie.
(2) Prin valoare justã se înţelege suma pentru care activul ar putea fi
schimbat de bunãvoie între pãrţi aflate în cunoştinţã de cauzã în cadrul unei
tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
46. (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpãrare,
taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridicã
fãrã scop patrimonial le poate recupera de la autoritãţile fiscale),
cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi
atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
(2) Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de
achiziţie.
47. - (1) Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a
materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie
direct atribuibile bunului.
(2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul
de producţie al imobilizãrilor cuprind cheltuielile directe aferente
producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumatã în scopuri
tehnologice, manoperã directã şi alte cheltuieli directe de producţie, precum
şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocatã în mod raţional ca fiind
legatã de fabricaţia acestora.
(3) În costul de producţie poate fi inclusã o proporţie rezonabilã din
cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, în mãsura în care
acestea sunt legate de perioada de producţie.
(4) Urmãtoarele reprezintã exemple de costuri care nu trebuie incluse în
costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care
au survenit, astfel:
- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie
înregistrate peste limitele normal admise;
- cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste
costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouã
fazã de fabricaţie;
- regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participã la
aducerea stocurilor în forma şi locul final;
- costurile de desfacere.
48. - (1) Dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei,
construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie poate fi
inclusã în costurile de producţie, în mãsura în care aceasta este legatã de
perioada de producţie. În cazul includerii dobânzii în valoarea activelor,
aceasta trebuie prezentatã în notele explicative.
(2) În sensul prezentelor reglementãri, prin activ cu ciclu lung de
fabricaţie se înţelege un activ care solicitã în mod necesar o perioadã
substanţialã de timp pentru a fi gata în vederea utilizãrii.
6.1.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii
49. - Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii
se face potrivit prezentelor reglementãri şi normelor emise în acest sens de
Ministerul Economiei şi Finanţelor.
6.1.3. Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar
50. - (1) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de
pasiv de natura datoriilor se evalueazã şi se reflectã în situaţiile
financiare anuale la valoarea de intrare, pusã de acord cu rezultatele
inventarierii.
(2) În acest scop, valoarea de intrare se comparã cu valoarea stabilitã
pe baza inventarierii, denumitã valoare de inventar. În acest caz, se vor
avea în vedere, printre altele:
a) Pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între
valoarea de inventar şi valoarea contabilã netã a elementelor de activ se
înregistreazã în contabilitate pe seama unei amortizãri suplimentare, în
cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilã sau se
efectueazã o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când

deprecierea este reversibilã, aceste elemente menţinându-se, de asemenea, la
valoarea lor de intrare.
Prin valoare contabilã netã se înţelege valoarea de intrare, mai puţin
amortizarea şi ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare,
cumulate.
b) Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele
constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare a
elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistreazã în contabilitate,
pe seama elementelor corespunzãtoare de datorii.
51. - (1) La fiecare datã a bilanţului:
a) Elementele monetare exprimate în valutã (disponibilitãţi şi alte
elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi
datorii în valutã) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb
comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil la data încheierii
exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau
nefavorabile, între cursul de la data înregistrãrii creanţelor sau datoriilor
în valutã sau cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare
anuale anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului
financiar, se înregistreazã, la venituri sau cheltuieli financiare, dupã caz.
b) Pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a cãror decontare se
face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau
nefavorabile, care rezultã din evaluarea acestora se înregistreazã la
venituri sau cheltuieli financiare, dupã caz. Determinarea diferenţelor de
valoare se efectueazã similar prevederilor lit. a).
c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valutã şi înregistrate
la cost istoric (imobilizãri, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de
schimb de la data efectuãrii tranzacţiei.
d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valutã şi înregistrate
la valoarea justã trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la
data determinãrii valorilor respective.
(2) Prin elemente monetare se înţelege disponibilitãţile bãneşti şi
activele/datoriile de primit/de plãtit în sume fixe sau determinabile.
52. - Evenimentele care apar dupã data bilanţului pot furniza informaţii
suplimentare referitoare la perioada raportatã, faţã de cele cunoscute la
data bilanţului. Dacã situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate,
acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare.
6.1.4. Evaluarea la data ieşirii din entitate
53. - La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se
evalueazã şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.
Evenimente ulterioare datei bilanţului
54. - (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente,
favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la
care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.
(2) Pot fi identificate douã situaţii:
a) entitãţile obţin informaţii suplimentare faţã de cele existente la
data bilanţului, pentru evenimente care avuseserã deja loc la data
bilanţului. Dacã informaţiile suplimentare conduc la necesitatea
înregistrãrii în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru
prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste înregistrãri;
b) entitãţile obţin informaţii pentru evenimente petrecute ulterior datei
situaţiilor financiare anuale, dar a cãror prezentare este necesarã pentru
utilizatorii de informaţii. În aceastã situaţie, informaţiile respective se
prezintã în notele explicative, fãrã efectuarea unor înregistrãri în
contabilitate.
(3) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului, care trebuie
reflectat în situaţiile financiare anuale este rezolvarea unui litigiu
ulterior datei bilanţului, care impune ajustarea unui provizion deja
recunoscut sau recunoaşterea unui nou provizion.
(4) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului pentru care nu se
fac ajustãri ale situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de
piaţã a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi
data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.
(5) Atunci când evenimentele au o asemenea importanţã încât neprezentarea

lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare anuale
de a face evaluãri şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sã
prezinte urmãtoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativã de
astfel de evenimente:
a) natura evenimentului; şi
b) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform cãreia o
astfel de estimare nu poate sã fie fãcutã.
Corectarea erorilor contabile
55. - (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectueazã
pe seama rezultatului reportat.
(2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate
cuprinse în situaţiile financiare anuale ale entitãţii pentru una sau mai
multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza, sau de a nu
utiliza, informaţii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare anuale
pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la
întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.
Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de
aplicare a politicilor contabile, ignorãrii sau interpretãrii greşite a
evenimentelor şi fraudelor.
(3) În cazul corectãrii de erori care genereazã deficit contabil
reportat, acesta trebuie acoperit înainte de efectuarea oricãrei repartizãri
de excedent.
În notele la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate informaţii
suplimentare cu privire la erorilor constatate.
(4) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu
determinã modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.
(5) În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare prcedente,
corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative
prezentate în situaţiile financiare. Informaţii comparative referitoare la
poziţia financiarã şi performanţa financiarã, respectiv modificarea poziţiei
financiare, sunt prezentate în notele explicative.
6.2. ACTIVE IMOBILIZATE
6.2.1. Reguli de evaluare de bazã
56. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii şi
deţinute pe o perioadã mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de
achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor pct. 57 şi
58.
(2) Beneficiile economice viitoare reprezintã potenţialul de a contribui,
direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie
cãtre entitate. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a
activitãţilor de exploatare ale entitãţii.
57. - Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de
utilizare economicã se efectueazã în mod sistematic, reducându-se valoarea
contabilã a acestora. Valoarea contabilã a acestor active este valoarea care
este pezentatã în bilanţ, fiind reprezentatã de costul de achiziţie, costul
de producţie sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea
cumulatã pânã la acea datã, precum şi cu pierderile cumulate din depreciere.
În înţelesul prezentelor reglementãri, prin durata de utilizare economicã
se înţelege durata de viaţã utilã, aceasta reprezentând:
a) perioada în care un activ este prevãzut a fi disponibil pentru
utilizare de cãtre o entitate; sau
b) numãrul unitãţilor produse sau a unor unitãţi similare ce se estimeazã
cã vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.
58. - (1) Atunci când se constatã pierderi de valoare pentru
imobilizãrile financiare, trebuie fãcute ajustãri pentru pierderea de
valoare, astfel încât acestea sã fie evaluate la cea mai micã valoare
atribuitã acestora la data bilanţului.
(2) Imobilizãrile trebuie sã facã obiectul ajustãrilor de valoare,
indiferent dacã duratele lor de utilizare economicã sunt limitate sau nu,
astfel încât acestea sã fie evaluate la cea mai micã valoare atribuibilã
acestora la data bilanţului, dacã se estimeazã cã reducerea valorii acestora

este permanentã.
(3) Ajustãrile de valoare prevãzute la alin. (1) şi (2) trebuie
înregistrate în contul rezultatului exerciţiului şi prezentate distinct în
notele explicative, dacã acestea nu au fost prezentate separat în contul
rezultatului exerciţiului.
(4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) şi (2), nu poate fi
continuatã dacã nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost fãcute
ajustãrile respective.
59. - Dacã activele imobilizate fac obiectul ajustãrilor excepţionale de
valoare exclusiv în scop fiscal, în notele explicative se prezintã valoarea
ajustãrilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate.
6.2.2. Imobilizãri necorporale
Recunoaşterea imobilizãrilor necorporale
60. - Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fãrã
suport material şi deţinut pentru utilizare în activitãţile desfãşurate de
persoana juridicã fãrã scop patrimonial sau pentru scopuri administrative.
61. - Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacã se estimeazã
cã va genera beneficii economice pentru entitate şi costul activului poate fi
evaluat în mod credibil.
62. - (1) În cadrul imobilizãrilor necorporale privind activitãţile fãrã
scop patrimonial, se cuprind:
- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licenţele, mãrcile comerciale, drepturile şi
activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;
- alte imobilizãri necorporale; şi
- avansurile şi imobilizãrile necorporale în curs de execuţie.
(2) În cadrul imobilizãrilor necorporale privind activitãţile economice,
se cuprind imobilizãrile corporale de natura celor prevãzute la alin. (1) şi,
în plus, fondul comercial.
Active de natura cheltuielilor de constituire
63. - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de
înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fãrã scop patrimonial (taxe şi
alte cheltuieli de înscriere, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de
obligaţiuni, cheltuieli de publicitate, precum şi alte cheltuieli de aceastã
naturã, legate de înfiinţarea şi extinderea activitãţii entitãţii).
64. - (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la
"Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În aceastã
situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei
perioade de maximum cinci ani.
(2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral
amortizate, nu se face nici o distribuire din excedente/profituri, cu
excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a
excedentului/profitului reportat este cel puţin egalã cu cea a cheltuielilor
neamortizate.
65. - Sumele înregistrate la "Cheltuieli de constituire" trebuie
explicate în note.
Active de natura cheltuielilor de dezvoltare
66. - (1) Imobilizãrile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt
generate de aplicarea rezultatelor cercetãrii sau a altor cunoştinţe, în
scopul realizãrii de produse sau servicii noi sau îmbunãtãţite substanţial,
înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizãrii.
(2) Exemple de activitãţi de dezvoltare sunt:
a) proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau
folosirea intermediarã a prototipurilor şi modelelor;
b) proiectarea uneltelor şi matriţelor care implicã tehnologie nouã;
c) proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este
fezabilã din punct de vedere economic pentru producţia pe scarã largã;
d) proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru
aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau
îmbunãtãţite.
67. - (1) Cheltuielile de dezvoltare privind activitãţile fãrã scop
patrimonial se amortizeazã într-o perioadã de cel mult cinci ani, cu

aprobarea administratorului entitãţii.
(2) Cheltuielile de dezvoltare privind activitãţile economice se
amortizeazã pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupã caz.
În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depãşeşte
cinci ani, aceasta trebuie prezentatã în notele explicative, împreunã cu
motivele care au determinat-o.
(3) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral
amortizate, nu se face nici o distribuire din excedente/profituri, cu
excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a
excedentului/profitului reportat este cel puţin egalã cu cea a cheltuielilor
neamortizate.
(4) Sumele înregistrate la "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate
în notele explicative.
Concesiunile, brevetele, licenţele, mãrcile comerciale, drepturile şi
activele similare
68. - (1) Concesiunile, brevetele, licenţele, mãrcile comerciale,
drepturile şi activele similare reprezentând aport, achiziţionate sau
dobândite pe alte cãi, se înregistreazã în conturile de imobilizãri
necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziţie, dupã caz. În
aceastã situaţie valoarea de aport se asimileazã valorii juste.
(2) Concesiunile primite se reflectã ca imobilizãri necorporale atunci
când contractul de concesiune stabileşte o duratã şi o valoare determinate
pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeazã a fi înregistratã pe
durata de folosire a acesteia, stabilitã potrivit contractului. În cazul în
care contractul prevede plata unei chirii, şi nu o valoare amortizabilã, în
contabilitatea entitãţii care primeşte concesiunea, se reflectã cheltuiala
reprezentând chiria, fãrã recunoaşterea unei imobilizãri necorporale.
(3) Brevetele, licenţele, mãrcile comerciale, drepturile şi activele
similare, achiziţionate sau dobândite pe alte cãi se amortizeazã pe durata
prevãzutã pentru utilizarea lor de cãtre persoanele juridice fãrã scop
patrimonial care le deţin.
Fondul comercial
69. - (1) Fondul comercial, atunci când se recunoaşte, reprezintã
diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea la data tranzacţiei, a
pãrţii din activele nete achiziţionate de persoana juridicã fãrã scop
patrimonial pentru activitãţile economice.
(2) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare
a achiziţiei de cãtre o entitate a acţiunilor altei entitãţi - se au în
vedere urmãtoarele prevederi:
a) fondul comercial se amortizeazã, de regulã, în cadrul unei perioade de
maximum cinci ani;
b) totuşi, entitãţile pot sã amortizeze fondul comercial în mod
sistematic într-o perioadã de peste cinci ani, cu condiţia ca aceastã
perioadã sã nu depãşeascã durata de utilizare economicã a activului şi sã fie
prezentatã şi justificatã în notele explicative.
Alte imobilizãri necorporale, avansurile şi imobilizãrile necorporale în
curs de execuţie
70. - (1) În cadrul avansurilor şi altor imobilizãri necorporale se
înregistreazã avansurile acordate furnizorilor de imobilizãri necorporale,
programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi,
pentru necesitãţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizãri
necorporale.
(2) Programele informatice create, achiziţionate sau dobândite pe alte
cãi se amortizeazã în funcţie de durata probabilã de utilizare, care nu poate
depãşi o perioadã de cinci ani, cu aprobarea administratorului entitãţii.
(3) Imobilizãrile necorporale în curs de execuţie reprezintã
imobilizãrile necorporale neterminate pânã la sfârşitul perioadei, evaluate
la costul de producţie sau costul de achiziţie, dupã caz.
Evaluarea iniţialã a imobilizãrilor necorporale
71. - Un activ necorporal se înregistreazã iniţial la costul de achiziţie
sau de producţie, aşa cum sunt definite în prezentele reglementãri.
72. - Un element necorporal raportat drept cheltuialã într-o perioadã nu
poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Cheltuieli ulterioare
73. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal dupã
cumpãrarea sau finalizarea acestuia se înregistreazã în conturile de
cheltuieli, atunci când sunt efectuate.
(2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului necorporal atunci
când este probabil cã aceste cheltuieli vor permite activului sã genereze
beneficii economice viitoare peste performanţa prevãzutã iniţial şi pot fi
evaluate credibil.
Evaluarea la data bilanţului
74. - Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de
intrare, mai puţin ajustãrile cumulate de valoare.
Cedarea
75. - Un activ necorporal trebuie scos din evidenţã la cedare sau atunci
când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa
ulterioarã.
76. - Câştigurile sau pierderile care apar o datã cu încetarea utilizãrii
sau ieşirea unui activ necorporal se determinã ca diferenţã între veniturile
generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizatã, inclusiv
cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca venit
sau cheltuialã, dupã caz, în contul rezultatului exerciţiului.
6.2.3. Imobilizãri corporale
Recunoaşterea imobilizãrilor corporale
77. - Imobilizãrile corporale reprezintã active care:
a) sunt deţinute pentru a fi utilizate în activitãţile desfãşurate de
persoana juridicã fãrã scop patrimonial sau pentru a fi folosite în scopuri
administrative; şi
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
78. - Imobilizãrile corporale privind activitãţile fãrã scop patrimonial
cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte
instalaţii, utilaje şi mobilier; avansuri şi imobilizãri corporale în curs de
execuţie.
79. - (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe douã categorii: terenuri
şi amenajãri de terenuri.
(2) În contabilitatea analiticã, terenurile pot fi evidenţiate pe
urmãtoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fãrã
construcţii, terenuri cu zãcãminte, terenuri cu construcţii şi altele.
80. - (1) Imobilizãrile corporale deţinute în baza unui contract de
leasing se evidenţiazã în contabilitate în funcţie de natura contractului de
leasing, stabilitã potrivit legii.
(2) La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing vor fi
avute în vedere prevederile contractelor încheiate între pãrţi, precum şi
legislaţia în vigoare.
Înregistrarea în contabilitate a amortizãrii bunului ce face obiectul
contractului se efectueazã în cazul leasingului financiar de cãtre
locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de cãtre
locator/finanţator. Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile, în cazul
leasingului financiar, sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizãrii
pe o bazã consecventã cu politica normalã de amortizare pentru bunuri
similare.
(3) În înţelesul prezentelor reglementãri, termenii de mai jos au
urmãtoarele semnificaţii:
a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedeazã
locatarului, în schimbul unei plãţi sau serii de plãţi, dreptul de a utiliza
un bun pentru o perioadã stabilitã;
b) leasing financiar este operaţiunea de leasing care transferã cea mai
mare parte din riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate
asupra activului;
c) leasing operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intrã în
categoria leasingului financiar.
(4) Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacã
îndeplineşte cel puţin una dintre urmãtoarele condiţii:
a) leasingul transferã locatarului titlul de proprietate asupra bunului
pânã la sfârşitul duratei contractului de leasing;

b) locatarul are opţiunea de a cumpãra bunul la un preţ estimat a fi
suficient de mic în comparaţie cu valoarea justã la data la care opţiunea
devine exercitabilã, astfel încât, la începutul contractului de leasing,
existã în mod rezonabil certitudinea cã opţiunea va fi exercitatã;
c) durata contractului de leasing acoperã, în cea mai mare parte, durata
de viaţã economicã a bunului, chiar dacã titlul de proprietate nu este
transferat;
d) valoarea totalã a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile
accesorii, este mai mare sau egalã cu valoarea de intrare a bunului,
reprezentatã de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de cãtre
finanţator, respectiv costul de achiziţie;
e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de naturã
specialã, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fãrã modificãri
majore.
81. - În cadrul imobilizãrilor corporale sunt evidenţiate în mod distinct
imobilizãrile corporale în curs de execuţie.
Evaluarea iniţialã a imobilizãrilor corporale
82. - O imobilizare corporalã recunoscutã ca activ trebuie evaluatã
iniţial la costul sãu determinat potrivit regulilor de evaluare din
prezentele reglementãri, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.
Cheltuieli ulterioare
83. - (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizãri corporale
trebuie recunoscute, de regulã, drept cheltuieli în perioada în care au fost
efectuate.
(2) Cheltuielile efectuate în legãturã cu imobilizãrile corporale
utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte
contracte similare se evidenţiazã în contabilitatea entitãţii care le-a
efectuat, la imobilizãri corporale sau drept cheltuieli în perioada în care
au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar
cheltuielilor efectuate în legãturã cu imobilizãrile corporale proprii.
84. - (1) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizãrile corporale, în
scopul asigurãrii utilizãrii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o
cheltuialã în perioada în care este efectuatã.
(2) Sunt recunoscute ca o componentã a activului investiţiile efectuate
la imobilizãrile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea
trebuie sã aibã ca efect îmbunãtãţirea parametrilor tehnici iniţiali ai
acestora şi sã conducã la obţinerea de beneficii economice viitoare,
suplimentare faţã de cele estimate iniţial.
Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea
veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi
funcţionare.
85. - (1) Imobilizãrile corporale în curs de execuţie reprezintã
investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antreprizã.
Acestea se evalueazã la costul de producţie sau costul de achiziţie, dupã
caz.
(2) Imobilizãrile corporale în curs de execuţie se trec în categoria
imobilizãrilor finalizate dupã recepţia, darea în folosinţã sau punerea în
funcţiune a acestora, dupã caz.
(3) Costul unei imobilizãri corporale construite în regie proprie este
determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat.
Astfel, dacã entitatea produce active similare, în scopul comercializãrii, în
cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este de obicei
acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzãrii. Prin
urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui
activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte
resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care
au apãrut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse
în costul activului.
Evaluarea la data bilanţului
86. - O imobilizare corporalã trebuie prezentatã în bilanţ la valoarea de
intrare, mai puţin ajustãrile cumulate de valoare.
Amortizarea
87. - (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare

asupra valorii de intrare a imobilizãrilor corporale.
(2) Amortizarea imobilizãrilor corporale se calculeazã pe baza unui plan
de amortizare, de la data punerii în funcţiune a acestora şi pânã la
recuperarea integralã a valorii lor de intrare, conform duratelor de
utilizare economicã şi condiţiilor de utilizare a acestora.
88. - (1) Amortizarea imobilizãrilor corporale concesionate, închiriate
sau în locaţie de gestiune se calculeazã şi se înregistreazã în contabilitate
de cãtre entitatea care le are în proprietate.
(2) Se supun, de asemenea, amortizãrii investiţiile efectuate la
imobilizãrile corporale luate cu chirie, pe durata contractului de
închiriere.
La expirarea contractului de închiriere, valoarea investiţiilor efectuate
şi a amortizãrii corespunzãtoare se cedeazã proprietarului imobilizãrii. În
funcţie de clauzele cuprinse în contractul de închiriere, transferul poate
reprezenta o vânzare de active sau o altã modalitate de cedare. Înregistrarea
în contabilitate a operaţiunilor se efectueazã conform prezentelor
reglementãri.
89. - (1) Persoanele juridice fãrã scop patrimonial amortizeazã
imobilizãrile corporale privind activitãţile fãrã scop patrimonial utilizând
ca regim de amortizare, amortizarea liniarã.
(2) Imobilizãrile corporale privind activitãţile economice desfãşurate,
potrivit legii, de persoanele juridice fãrã scop patrimonial se amortizeazã
în continuare în conformitate cu reglementãrile valabile pentru agenţii
economici.
(3) Amortizarea aferentã imobilizãrilor corporale se înregistreazã în
contabilitate ca o cheltuialã.
(4) Terenurile nu se amortizeazã.
Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bãlţilor, iazurilor,
terenurilor şi pentru alte lucrãri similare se recupereazã pe calea
amortizãrii, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadã
hotãrâtã de consiliul de administraţie sau responsabilul cu gestiunea
patrimoniului.
Cedarea şi casarea
90. - O imobilizare corporalã trebuie scoasã din evidenţã la cedare sau
casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat
din utilizarea sa ulterioarã.
91. - Câştigurile sau pierderile obţinute în urma casãrii sau cedãrii
unei imobilizãri corporale trebuie determinate ca diferenţã între veniturile
generate de scoaterea din evidenţã şi valoarea sa neamortizatã, inclusiv
cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca venit sau
cheltuialã, dupã caz, în contul rezultatului exerciţiului.
Compensaţii de la terţi
92. - (1) În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizãri
corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de
acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioarã de active noi
sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza
documentelor justificative.
Astfel, deprecierea activelor se evidenţiazã la momentul constatãrii
acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiazã pe seama
veniturilor conform contabilitãţii de angajamente, în momentul stabilirii
acestuia.
(2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în urmãtoarele
situaţii:
a) sume plãtite/de plãtit de cãtre companiile de asigurare pentru
deprecierea sau pierderea unor imobilizãri corporale cauzatã, de exemplu, de
dezastre naturale sau furt;
b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizãri corporale, de
exemplu, terenuri care au fost expropriate.
6.2.4. Imobilizãri financiare
93. - Imobilizãrile financiare cuprind acţiunile deţinute la entitãţile
afiliate, împrumuturile acordate entitãţilor afiliate, interesele de
participare, împrumuturile acordate entitãţilor de care persoana juridicã
fãrã scop patrimonial este legatã în virtutea intereselor de participare,

alte investiţii deţinute ca imobilizãri, alte împrumuturi.
94. - În conturile de creanţe reprezentând împrumuturi acordate se
înregistreazã sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care
entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.
95. - (1) La alte împrumuturi acordate se cuprind garanţiile, depozitele
şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
(2) Entitãţile care au evidenţiate în contul de creanţe imobilizate şi
alte creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an, vor prezenta în
bilanţ, la imobilizãri financiare, numai partea cu scadenţa mai mare de 12
luni, diferenţa urmând a fi reflectatã la creanţe.
Evaluarea iniţialã
96. - Imobilizãrile financiare recunoscute ca activ se evalueazã la
costul de achiziţie sau valoarea determinatã prin contractul de dobândire a
acestora.
Evaluarea la data bilanţului
97. - Imobilizãrile financiare se prezintã în bilanţ la valoarea de
intrare mai puţin ajustãrile cumulate pentru pierdere de valoare.
6.2.5. Reevaluarea imobilizãrilor corporale
98. - (1) Entitãţile pot proceda la reevaluarea imobilizãrilor corporale
existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea sã fie
prezentate în contabilitate la valoarea justã, cu reflectarea rezultatelor
acestor reevaluãri în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.
Amortizarea calculatã pentru imobilizãrile corporale astfel reevaluate se
înregistreazã în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie anul urmãtor
celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.
(2) În cazul efectuãrii reevaluãrii imobilizãrilor corporale, acest lucru
trebuie prezentat în notele explicative, împreunã cu elementele supuse
reevaluãrii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum şi
elementul afectat din contul rezultatului exerciţiului.
99. - (1) Reevaluarea imobilizãrilor corporale se face la valoarea justã
de la data bilanţului. Valoarea justã se determinã pe baza unor evaluãri
efectuate, de regulã, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui
organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.
(2) La reevaluarea unei imobilizãri corporale, amortizarea cumulatã la
data reevaluãrii este tratatã în unul din urmãtoarele moduri:
a) recalculatã proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a
activului, astfel încât valoarea contabilã a activului, dupã reevaluare, sã
fie egalã cu valoarea sa reevaluatã. Aceastã metodã este folositã, deseori,
în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
b) eliminatã din valoarea contabilã brutã a activului şi valoarea netã,
determinatã în urma corectãrii cu ajustãrile de valoare, este recalculatã la
valoarea reevaluatã a activului. Aceastã metodã este folositã, deseori,
pentru clãdirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţã.
100. - (1) În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ,
valoarea unui activ imobilizat este determinatã pe baza reevaluãrii activului
respectiv, valoarea rezultatã din reevaluare va fi atribuitã activului, în
locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricãrei alte valori
atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind
amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia,
determinatã în urma reevaluãrii.
(2) Elementele dintr-o grupã de imobilizãri corporale se reevalueazã
simultan pentru a se evita reevaluarea selectivã şi raportarea în situaţiile
financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori
calculate la date diferite.
(3) Dacã un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din
grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepţia situaţiei când nu
existã nici o piaţã activã pentru acel activ.
(4) O grupã de imobilizãri corporale cuprinde active de aceeaşi naturã şi
utilizãri similare, aflate în exploatarea unei entitãţi.
(5) Exemple de grupe de imobilizãri corporale sunt: terenuri; clãdiri;
maşini şi echipamente; nave; aeronave etc.
(6) Reevaluãrile trebuie fãcute cu suficientã regularitate, astfel încât
valoarea contabilã sã nu difere substanţial de cea care ar fi determinatã

folosind valoarea justã de la data bilanţului.
(7) Dacã un activ dintr-o grupã de active nu poate fi reevaluat din cauzã
cã nu existã o piaţã activã pentru acel activ, activul trebuie prezentat în
bilanţ la cost, minus ajustãrile cumulate de valoare.
(8) O piaţã activã este o piaţã unde sunt îndeplinite cumulativ
urmãtoarele condiţii:
a) elementele comercializate sunt omogene;
b) pot fi gãsiţi în permanenţã cumpãrãtori şi vânzãtori interesaţi; şi
c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi.
(9) Dacã valoarea justã a unei imobilizãri corporale nu mai poate fi
determinatã prin referinţã la o piaţã activã, valoarea activului prezentatã
în bilanţ trebuie sã fie valoarea sa reevaluatã la data ultimei reevaluãri,
din care se scad ajustãrile cumulate de valoare.
101. - (1) În cazul în care se efectueazã reevaluarea imobilizãrilor
corporale, diferenţa dintre valoarea rezultatã în urma reevaluãrii şi
valoarea la cost istoric trebuie prezentatã la rezerva din reevaluare, ca un
subelement distinct în "Capital şi rezerve". Tratamentul în scop fiscal al
rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative.
(2) Indiferent dacã valoarea rezervei a fost modificatã sau nu în cursul
exerciţiului financiar, entitãţile trebuie sã prezinte în notele explicative
urmãtoarele informaţii:
a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar;
b) diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în
cursul exerciţiului financiar;
c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din
reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricãrui
astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar.
(3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este
capitalizat prin transferul direct în rezerve, la cedarea sau casarea
activului.
(4) Dacã rezultatul reevaluãrii este o creştere faţã de valoarea
contabilã netã, atunci aceasta se trateazã astfel:
- ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentatã în cadrul
elementului "Capital şi rezerve", dacã nu a existat o descreştere anterioarã
recunoscutã ca o cheltuialã aferentã acelui activ; sau
- ca un venit care sã compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscutã
anterior la acel activ.
(5) Dacã rezultatul reevaluãrii este o descreştere a valorii contabile
nete, aceasta se trateazã ca o cheltuialã cu întreaga valoare a deprecierii,
atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistratã o sumã referitoare
la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scãdere a rezervei din
reevaluare prezentatã în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul
dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala
diferenţã rãmasã neacoperitã se înregistreazã ca o cheltuialã.
(6) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor
rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul rezultatului
exerciţiului.
(7) Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distrib

