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PREVEDERI GENERALE INTRODUCTIVE 
 

Informații generale 

 

 Obiectivul acestui Manual de Proceduri Contabile este de a stabili metodele contabile 

aplicate de Primăria Comunei Prisacani. 

    

Primaria comunei Prisacani, ca institutie publica,are ca obiect de activitate: 

 Dreptul si capacitatea efectiva de a rezolva  si gestiona in nume propriu  si sub responsabilitatea 

lor o parte importanta a treburilor publice, in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta. 

 Au initiativa si hotarasc, cu respectarea legii, in probleme de interes local, cu exceptia celor care 

sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice. In acest sens, institutia publica are 

urmatorele responsabilitati: 

 Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetateni 

 Organizarea si dezvoltarea localitatii: economico-sociala, urbanistica si de amenajare a 

teritoriului, protectia mediului; 

 Gestiunea financiara si patrimoniala in baza principiilor de autonomie locala, conform legii; 

 Servicii publice locala; 

 Asistenta, ajutor social si protectie a drepturilor copilului; 

 Libera initiativa si concurenta loiala asigurand libertatea comertului; 

 Functionarea institutiilor de invatamant, sanitare, cultura, tineret si sport, potrivit legii; 

 Organizarea interna a Primariei; 

 Asigurarea ordinii publice; 

 Asigurarea desfasurarii activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement; 

 Prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau 

epizotiilor; 

 Alte domenii corespunzatoare nevoilor colectivitatii locale aflate in sfera de competenta a 

autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate legea 215/2001 si cu  alte prevederi 

legislative in vigoare. 

 

Ordonatorul de credite al instituţiei este ordonator de credite principal. 
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Procedurile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare 

anuale, a unor informaţii: 

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice; 

b) credibile. 

 

Organizarea şi conducerea contabilităţii 

Potrivit art. 22 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul de credite 

răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare 

asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare. 

 

Instituţia organizează şi conduce contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Contabilitatea instituţiei publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia 

bugetelor de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, 

rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, precum şi informaţii 

necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 

execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale. 

 

Contabilitatea financiară asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi 

păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii 

referitoare la activitatea desfăşurată. 

 

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine ordonatorului de credite. 

    

În cadrul instituţiei contabilitatea se organizează şi se conduce: 

 

Prin compartiment distinct condus de către contabil. 

 

Persoanele din cadrul acestui compartiment răspund de operarea corectă în programul informatic de 

contabilitate a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiunilor economico-

financiare, prin respectarea planului de conturi şi a clasificaţiei bugetare.  

 

Contabilul va urmări respectarea acestei proceduri în cadrul compartimentului. 
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Perioada de înregistrare în contabilitate a documentelor justificative 

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare se efectuează zilnic. 

Exerciţiul financiar este anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. 

 

Obiectivul Manualului de politici contabile 

Obiectivul acestui manual este acela de a stabili politicile, principiile şi tratamentele contabile aplicate 

la conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale. 

 

Manualul cuprinde regulile de recunoaştere, evaluare la momentul recunoaşterii, evaluare la data 

situaţiilor financiare, precum şi la ieşirea din gestiune a elementelor de natura activelor şi datoriilor, 

precum şi regulile privind recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi a cheltuielilor, tratamentul 

capitalurilor, aplicarea principiului contabilităţii de angajamente la înregistrarea veniturilor şi 

cheltuielilor. 

  

Conformitatea politicilor cu legislaţia aplicabilă 

Politicile contabile cuprinse în prezentul manual sunt elaborate în conformitate cu prevederile: 

 Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind 

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile 

publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 

nr. 1917/2005; 

 Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

 O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 O.M.E.F. nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.M.E.F. nr. 3.471/2008  pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

 Normele elaborate anual de Ministerul Finanţelor Publice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare.  

 

Aplicabilitate  

Prezentul manual de proceduri contabile se aplică începând cu situaţiile financiare ale anului  2016. 
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Politicile contabile cuprinse în prezentul manual se aplică împreună cu legislaţia specifică domeniului 

de activitate şi prevederile contractelor comerciale şi de finanţare încheiate, în care instituţia este parte.  

 

Moneda de raportare şi limba de întocmire 

Contabilitatea operaţiunilor economico-financiare se ţine în limba română şi în monedă naţională. 

Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în monedă naţională, cât şi în valută. 

 

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, 

comunicat de Banca Naţională a României. 

 

La data întocmirii situaţiilor financiare, elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte 

elemente asimilate, creanţe şi datorii) se evaluează la cursul comunicat de Banca Naţională a României 

valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. 

 

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii 

Europene se efectuează în euro şi în lei. 

 

Politici contabile 

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice pentru toate 

operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor 

financiare trimestriale şi anuale. 

 

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activităţii desfăşurate de instituţie. La 

elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale. 

 

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, 

a unor informaţii care trebuie să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor şi credibile 

în sensul de a reprezenta fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei publice; sunt neutre, 

prudente şi complete sub toate aspectele semnificative. 

 

Modificarea politicilor contabile 

Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii 

mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile instituţiei. Orice modificare a politicilor 

contabile trebuie să se menţioneze în notele explicative. 
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PRINCIPII CONTABILE APLICABILE 

 
     Principiile contabile generale care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiilor, tranzacţiilor, 

a evaluării elementelor prezentate în situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi la întocmirea 

situaţiilor financiare sunt următoarele: 

 

 Principiul continuităţii activităţii 

Presupune că instituţia publică îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de 

desfiinţare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă ordonatorii de credite au luat cunoştinţă de 

unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de 

a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. 

 

 Principiul permanenţei metodelor 

Metodele de evaluare şi politicile contabile se aplică în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la 

altul. 

 

 Principiul prudenţei  

Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi în special: 

- trebuie să se ţină cont de toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al 

unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data 

depunerii acestuia; 

- trebuie să se ţină cont de toate deprecierile. 

 

 Principiul contabilităţii pe bază de angajamente 

Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele 

se produc, şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, şi sunt înregistrate 

în evidenţele contabile şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare. 

 

 Principiul independenţei exerciţiului 

Toate veniturile şi toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se ţine seama de 

data încasării veniturilor, respectiv data plăţii cheltuielilor. 
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 Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii, potrivit căruia componentele 

elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat. 

 

 Principiul intangibilităţii, potrivit căruia bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar 

trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent. 

 

 Principiul necompensării  

 

Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli 

este interzisă, cu excepţia compensărilor între active şi datorii permise de reglementările legale, numai 

după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală. 

 

 Principiul comparabilităţii informaţiilor 

Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informaţiilor. 

 

 Principiul materialităţii (pragului de semnificaţie) 

Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare, 

iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeaşi natură sau au funcţii similare trebuie 

însumate şi prezentate într-o poziţie globală.   

 

 Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului  

Informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea 

economică a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică. 

 

Estimările 

Atunci când unele elemente ale situaţiilor financiare nu pot fi evaluate cu precizie, acestea se estimează.  

 

Estimările se realizează pe baza celor mai recente informaţii credibile avute la dispoziţie. 

 

Instituţia utilizează estimări pentru determinarea: 

- valorii realizabile nete a elementelor de natura stocurilor; 

- valorii provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli de constituit.   
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POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE FIXE 
 

Active fixe necorporale 

 

În cadrul activelor fixe necorporale se cuprind: 

- cheltuielile de dezvoltare evidenţiate în contul Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, 

drepturi şi active similare, cu excepţia celor create intern de instituţie; 

- înregistrări ale reprezentaţiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, 

evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice 

sau alte suporturi; 

- programele informatice create de instituţie sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii 

de utilizare, precum şi alte active fixe necorporale; 

- avansuri; 

- active fixe necorporale în curs de execuţie. 

Recunoaşterea şi evaluarea iniţială  

 

Activele fixe necorporale se înregistrează în momentul transferului dreptului de proprietate dacă sunt 

achiziţionate cu titlu oneros sau în momentul întocmirii documentelor dacă sunt construite sau produse 

de instituţie, respectiv primite cu titlu gratuit. 

 

Activele fixe necorporale se evaluează la: 

    - costul de achiziţie, pentru cele procurate cu titlu oneros; 

    - costul de producţie, pentru cele construite sau produse de instituţie; 

    - valoarea justă, pentru cele primite gratuit. 

   

Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de 

credite sau pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi. 

 

Achiziţiile separate 

Dacă un activ necorporal este achiziţionat separat, costul acestuia este format din preţul de cumpărare 

şi taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu 

obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei activelor respective. 
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Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie se scad din preţul de 

achiziţie. 

 

Active necorporale produse din resurse proprii 

 

Cheltuielile de dezvoltare sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe, 

în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei 

de serie sau utilizării.  

Acestea se înregistrează în contul 203 00 00. 

 

Exemple de activităţi de dezvoltare sunt: 

- proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a 

prototipurilor şi modelelor; 

- proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie nouă; 

- proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere 

economic pentru producţia pe scară largă; 

- proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, 

sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite. 

 

Cheltuielile de dezvoltare se recunosc la costul de producţie al acestora. 

 

Costul de producţie al activelor provenite din faza de dezvoltare cuprinde: 

- cheltuielile directe aferente producţiei, cum sunt materiale directe, energie consumată în scopuri 

tehnologice, costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale, costurile de testare a 

funcţionării corecte a activului, onorarii profesionale şi comisioane achitate în legătură cu activul, 

costul pentru obţinerea autorizaţiilor necesare; 

- cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia 

acestora.  

 

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare 

 

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, achiziţionate sau 

dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de active fixe necorporale la costul de achiziţie sau 

valoarea de aport, după caz.  
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Avansuri şi alte active fixe necorporale 

 

În cadrul avansurilor şi al altor active fixe necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor 

de active fixe necorporale achiziţionate, realizate pe cont propriu, precum şi cele primite cu titlu gratuit. 

 

Activele fixe necorporale în curs de execuţie 

 

Activele fixe necorporale în curs de execuţie reprezintă activele necorporale neterminate până la 

sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. 

 

Evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale  

 

Cheltuielile ulterioare cu un un activ fix necorporal după cumpărarea sau finalizarea sa sau primirea cu 

titlu gratuit trebuie recunoscute în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate, cu excepţia cazului 

în care: 

- au ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial; şi  

- această cheltuială poate fi evaluată cu fidelitate şi atribuită activului.  

 

Dacă aceste condiţii sunt întrunite, cheltuielile ulterioare se adaugă la costul activului fix necorporal. 

 

Activele fixe necorporale trebuie prezentate în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate 

de valoare. 

 

Ajustările de valoare sunt amortizările şi ajustările pentru depreciere, în funcţie de caracterul permanent 

sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale. 

 

Amortizarea activelor fixe necorporale 

 

Valoarea amortizabilă se înregistrează pe cheltuieli în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utile.    

 

Amortizarea se înregistrează lunar, începând cu luna următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune 

a activului, după caz. 

 

Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor 

fixe necorporale. 
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Metoda de amortizare 

 

Instituţia amortizează activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare. 

 

Durata de viaţă 

 

Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului 

de credite. 

 

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, achiziţionate sau 

dobândite pe alte căi, se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituţie. 

 

Înregistrările de reprezentaţii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente 

sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi 

nu se amortizează. 

 

Programele informatice create de instituţie, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, se amortizează pe o 

durată de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite. 

 

În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor fixe necorporale 

scoase din funcţiune, valoarea rămasă neamortizată se include pe cheltuieli, integral, la momentul 

scoaterii din funcţiune. 

 

Înregistrarea amortizării se face prin articolul contabil: 

         

681 01  00   =    280 

Cheltuieli operaţionale                 Amortizări privind activele fixe necorporale 

privind amortizarea activelor fixe 

 

 

Cedarea şi scoaterea din gestiune 

 

Un activ necorporal se scoate din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor 

nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară. 
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Scoaterea din funcţiune a activelor fixe necorporale şi în curs se va face cu aprobarea ordonatorului 

secundar de credite, respectiv Inspectoratul Scolar Jud.Iași. 

 

Ajustări pentru depreciere 

    

Deprecierea unui activ fix necorporal poate apărea în situaţiile: 

- încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ; 

- bunul devine inutilizabil sau trebuie cedat; 

- există o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminarea sau punerea sa în 

funcţiune; 

- performanţa sa în furnizarea serviciilor este inferioară celei preconizate; 

- existenţa unor modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu. 

 

Pierderea din depreciere se recunoaşte ca şi cheltuială în contul de profit şi pierdere, prin înregistrarea:  

 

681 03 00      =  290 

Cheltuieli operaţionale                       Ajustări pentru deprecierea  

privind ajustările pentru                         activelor fixe necorporale 

deprecierea activelor fixe 

 

Dacă se înregistrează ajustări pentru depreciere pentru un activ fix anual, acesta va fi analizat pentru a 

se determina dacă mai există condiţiile care au condus iniţial la înregistrarea ajustării.  

 

În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea 

acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau 

anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. 

Articol contabil: 

 

 

  290    =  781 03 00 

Ajustări pentru deprecierea                Venituri din ajustări privind  

activelor fixe necorporale                      deprecierea activelor fixe 
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Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustări au la bază constatările 

comisiei de inventariere.  

 

În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie 

majorată. 

 

Reevaluarea 

 

Reevaluarea se efectuează în baza reglementărilor legale atunci când acestea prevăd reevaluarea 

activelor fixe necorporale. 

    

Active fixe corporale 

 

Activele fixe corporale sunt active care: 

- au valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului  şi 

- au o durată normală de utilizare mai mare de un an. 

 

Activele fixe corporale cuprind: 

- terenuri şi amenajări de terenuri; 

- construcţii;  

- instalaţii tehnice şi maşini;  

- animale şi plantaţii; 

- utilaje şi mobilier;  

- avansuri acordate furnizorilor de active fixe corporale; 

- active fixe corporale în curs de execuţie. 

 

Evaluarea iniţială 

 

La recunoaşterea iniţială, activele fixe se evaluează în funcţie de modalitatea de intrare în patrimoniu 

la: 

    - costul de achiziţie, pentru cele procurate cu titlu oneros; 

    - costul de producţie, pentru cele construite sau produse de instituţie; 

    - valoarea justă, pentru cele dobândite gratuit prin donaţii sau sponsorizări. 
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Costul de achiziţie cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe nerecuperabile, 

cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de 

autorizaţii şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei activelor respective. 

 

Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziţie şi atunci când funcţia de aprovizionare este 

externalizată, şi când este realizată prin mijloace proprii.  

 

Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul 

reducerii costul de achiziţie al activelor.  

 

Costul de producţie al activelor cuprinde: 

- cheltuielile directe aferente producţiei cum sunt materiale directe, energie consumată în scopuri 

tehnologice, costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate 

de acestea, care rezultă direct din construcţia activului corporal, costurile de amenajare a 

amplasamentului, costurile iniţiale de livrare şi manipulare,  costurile de instalare şi asamblare, 

costurile de testare a funcţionării corecte a activului,  onorarii profesionale şi comisioane achitate 

în legătură cu activul, costul proiectării produselor şi obţinerea autorizaţiilor necesare; 

- cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată.  

 

Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii sau redistribuirii 

între unităţi aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă 

neamortizată ori la valoarea justă în situaţia în care este complet amortizat.  

 

Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii care nu se află 

în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă. 

     

Cheltuieli ulterioare 

 

Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal se recunosc: 

- ca şi cheltuieli în perioada în care au fost efectuate dacă acestea sunt considerate reparaţii curente 

şi au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali; sau  

- ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, dacă au ca efect îmbunătăţirea 

performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau mărirea duratei de 

viaţă utile (reparaţii capitale) şi conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare. 
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Obţinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, creşterea 

potenţialului de servicii furnizate, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare. 

 

În cazul clădirilor, investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi 

îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acestora. 

 

În cazul în care instituţia deţine active fixe pe care le utilizează în baza unui contract de închiriere, 

cheltuielile ulterioare efectuate se înregistrează de aceasta ca şi cheltuieli sau investiţii în funcţie de 

natura lor. 

 

 

Evaluarea la data bilanţului 

 

Activele fixe corporale se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de 

valoare, respectiv amortizarea cumulată şi ajustările pentru pierderea din depreciere cumulate. 

 

Activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiei se 

reevaluează la un interval de 3 ani. 

 

Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, 

ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea 

contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.  

 

Rezultatele reevaluării se înregistrează în contabilitate până la finele anului în care se efectuează 

reevaluarea. 

 

Reevaluarea se efectuează de către o comisie numită de ordonatorul de credite al instituţiei. 

În comisiile de reevaluare vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în 

domeniu, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii activelor fixe corporale şi care să 

poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora. 

  

Reguli privind reevaluarea  

 

Activele fixe corporale care urmează să fie reevaluate se inventariază de către o comisie de inventariere 

numită de ordonatorul de credite, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice 
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nr. 1.753/2004  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 

de activ şi de pasiv, cu modificările ulterioare. 

 

Se reevaluează următoarele activele fixe corporale: 

- active fixe corporale aflate în patrimoniu: terenuri şi amenajări la terenuri, construcţii, instalaţii 

tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii, mobilier, aparatură birotică, echipamente de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale; 

- active fixe corporale date în concesiune, cu chirie, în folosinţă gratuită persoanelor juridice fără 

scop patrimonial, precum şi cele date în administrarea regiilor autonome; 

- capacităţi puse în funcţiune parţial, de natura activelor fixe corporale pentru care încă nu s-au 

întocmit formele de înregistrare ca active fixe corporale; 

- activele fixe corporale la care s-au efectuat lucrări de investiţii (modernizări, reparaţii capitale, 

reabilitări, consolidări etc.) care au majorat valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, 

indiferent de sursa de finanţare a investiţiilor; 

- activele fixe corporale achiziţionate în cadrul contractelor de leasing financiar. 

 

Investiţiile efectuate la activele fixe corporale date cu chirie se reevaluează de operatorii economici sau 

de instituţiile publice care au efectuat investiţiile. 

 

Nu se reevaluează: 

- activele fixe corporale care au intrat în patrimoniu în cursul anului în care se efectuează 

reevaluarea şi au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea 

justă, după caz; 

- activele fixe corporale care la data reevaluării au durata normală de funcţionare expirată; 

- activele fixe corporale aflate în conservare, precum şi rezervele de mobilizare care sunt evidenţiate 

în contabilitate ca active fixe corporale; 

- activele fixe corporale pentru care au fost întocmite documentele, dar nu s-au obţinut aprobările 

legale de scoatere din funcţiune, şi care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate; 

- activele fixe corporale în curs de execuţie. 

 

Reevaluarea în cazul activelor fixe neamortizabile  

 

Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale neamortizabile este o creştere a valorii contabile, 

aceasta se tratează ca o creştere a rezervei din reevaluare. 
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Înregistrarea creşterii de valoare se face prin articolul contabil: 

 

          Grupa 21    = 105 

Active fixe corporale                                    Rezerve din reevaluare 

 

Transferul diferenţelor din reevaluare asupra fondurilor bunurilor aparţinând domeniului public sau 

privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, concomitent cu înregistrarea creşterii de 

valoare: 

 

    105              =   % 

 Rezerve din reevaluare                    101 00 00  

                             Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului  

                                                 102  00 00 

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  statului 

                                                 103  00 00 

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al                                                 

unităţilor administrativ-teritoriale 

                                                 104  00 00 

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al                                                   

unităţilor administrativ-teritoriale 

 

 

Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale neamortizabile este o descreştere a valorii contabile, 

aceasta se tratează ca o diminuare a rezervei din reevaluare, înregistrată prin articolul contabil: 

 

105    =    21 

Rezerve din reevaluare                    Active fixe corporale 

 

Transferul diferenţelor din reevaluare asupra fondurilor bunurilor aparţinând domeniului public sau 

privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, concomitent cu înregistrarea descreşterii de 

valoare: 

 

      %                                  =    105   

      101 00 00      Rezerve din reevaluare 

  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 
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   102 00 00 

  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 

103 00 00 

  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 

  administrativ-teritoriale 

104 00 00 

  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

  administrativ-teritoriale 

 

 

Reevaluarea în cazul activelor fixe amortizabile  

 

Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale amortizabile este o creştere a valorii contabile nete 

(valoarea contabilă, mai puţin amortizarea cumulată), aceasta se tratează astfel: 

 

- ca o creştere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii, dacă nu a existat 

o descreştere anterioară, recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ (contul 105) 

 

                                      21             =             105 

Active fixe corporale            Rezerve din reevaluare 

 

Transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de funcţionare consumate  la 

momentul reevaluării asupra contului de amortizare: 

 

                                   105               =                         281 

Rezerve din reevaluare         Amortizări privind activele fixe corporale 

 

- ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ (contul 

781 03 00) 

 

- ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ, în 

situaţia în care a existat o reevaluare anterioară ce a fost înregistrată ca şi cheltuială în contul 681 

03 00 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe 
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   21  =  % 

  Active fixe corporale   

    781 03 00   (în limita sumelor înregistrate anterior în contul  681 03 00) 

                     Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor fixe 

                                                 105 

                                  Rezerve din reevaluare 

 

 

Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială 

cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă 

referitoare la acel activ: 

 

 681 03  00   =      21        

Cheltuieli operaţionale privind                        Active fixe corporale 

ajustările pentru deprecierea activelor fixe    

                           

Transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de funcţionare consumate la 

momentul reevaluării asupra contului de amortizare: 

 

     281                                  =                   105   

Amortizări privind activele fixe corporale      Rezerve din reevaluare 

  

 Reducerea rezervei din reevaluare cu minimul dintre valoarea rezervei aferente activului şi 

valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se  înregistrează ca o cheltuială: 

 

  %    =   Grupa 21          

                   105         Active fixe corporale 

 Rezerve din reevaluare                                             

681 03 00      

       Cheltuieli operaţionale privind                       

 ajustările pentru deprecierea activelor fixe 

               

Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluării se face în mod individual pentru fiecare element 

în parte, în analitice pe fiecare element al contului 105 Rezerve din reevaluare. 



Comuna Prisacani, Iași, România                                                

20

 

Nu se pot compensa minusurile din reevaluare ale unui element cu plusurile din reevaluare ale altui 

element, chiar dacă elementele aparţin aceleiaşi grupe de active. 

 

Tratamentul amortizării cumulate la reevaluare 

 

1. Se determină indicele de actualizare ca raport între valoarea justă determinată şi valoarea contabilă 

neta a activului. 

 

2. Amortizarea cumulată este recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, 

prin înmulţirea amortizării cumulate cu indicele determinat. 

 

Valoarea contabilă netă a activului, determinată ca diferenţă dintre valoarea brută reevaluată şi valoarea 

amortizării recalculate după reevaluare, este egală cu valoarea sa reevaluată. 

 

Înregistrarea în contabilitate:   

 

- în cazul unei creşteri de valoare, indice de actualizare > 1 

    Diferenţa de valoare aferentă valorii brute: 

 

21   =  %    

Active fixe corporale              105 

                                    Rezerve din reevaluare 

                                       781 03 00 - în limita sumelor înregistrate anterior în contul 681 03 00 

                                 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor fixe          

 

 

         Diferenţa de valoare aferentă amortizării recalculate: 

 

105  = 281        - cu diferenţa de valoare aferentă amortizării 

Rezerve din reevaluare     Amortizări privind activele fixe corporale 

 

- în cazul unei scăderi de valoare, indice de actualizare < 1 

 Diferenţa de valoare aferentă valorii brute: 
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%        =   21 

Active fixe corporale            - în limita soldului creditor al 

105                                                                  contului aferent imobilizării 

Rezerve din reevaluare                                      

       681 03 00        

Cheltuieli operaţionale privind                       

ajustările pentru deprecierea activelor fixe 

 

       Diferenţa de valoare aferentă amortizării recalculate: 

 281   =  105          - cu diferenţa de valoare aferentă amortizării 

Amortizări privind             Rezerve din reevaluare 

activele fixe corporale 

 

Recalcularea amortizării 

 

Valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de 

producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ.  

 

Regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în 

urma reevaluării.  

 

Amortizarea calculată pentru activele fixe corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate 

începând cu exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. 

 

Amortizarea recalculată liniară = valoarea reevaluată / durata de viaţă rămasă ulterior efectuării 

reevaluării 

 

Tratamentul rezervei din reevaluare 

 

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul în rezultatul 

reportat la realizarea sa, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului căruia îi este aferent, prin vânzare, 

casare, amortizare completă, transfer cu titlu gratuit. 

 

Înregistrare contabilă:  
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   105         =         117 00 00    

Rezerve din reevaluare    Rezultatul reportat  

     – cu suma aferentă activului fix 

     reprezentând surplusul realizat din reevaluare 

 

Reevaluarea se poate efectua de către o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de către 

evaluatori autorizaţi. 

 

În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ fix corporal este determinată 

pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare se atribuie activului, în locul 

costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ.  

  

Amortizarea 

 

Amortizarea se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune, până la recuperarea 

integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcţionare.  

 

Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, în concesiune sau în folosinţă gratuită se calculează 

de către instituţia care le are în patrimoniu. 

 

Amortizarea investiţiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate se înregistrează de instituţiile 

publice sau operatorii economici care au efectuat investiţiile, pe perioada contractului sau pe durata 

normală de funcţionare rămasă, după caz. 

 

La încetarea contractului, valoarea investiţiilor nediminuată cu amortizarea calculată se cedează 

instituţiei publice care le are în patrimoniu sau operatorului economic, după caz, pentru a majora 

corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale. 

În procesul-verbal de predare-preluare a investiţiei se va menţiona şi valoarea amortizării investiţiei, 

pentru ca instituţia publică care le are în patrimoniu sau operatorul economic să poată înregistra 

amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare. 

 

Nu se amortizează: 

- bunurile care aparţin domeniului public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv 

investiţiile efectuate la acestea; 
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- activele fixe corporale din patrimoniul serviciilor publice de interes local care desfăşoară activităţi 

de natură economică, a căror uzură fizică şi morală se recuperează prin tarif sau preţ; 

- activele fixe corporale aflate în conservare; 

- rezervele de mobilizare care sunt evidenţiate în contabilitate ca active fixe corporale; 

- lacurile, bălţile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiţii; 

- terenurile; 

- bunurile din patrimoniul cultural naţional; 

- bunurile utilizate în baza unui contract de închiriere; 

- bunurile de natura armamentului şi tehnicii de luptă. 

 

Amortizarea aferentă activelor fixe corporale se înregistrează în contabilitate ca şi cheltuială, prin 

articolul contabil: 

 

   681 01 00     =      281 

Cheltuieli operaţionale privind            Amortizări privind activele fixe corporale 

amortizarea activelor fixe 

 

Durata normală de funcţionare 

     

Activele fixe corporale se amortizează pe o durată normală de funcţionare care se încadrează între durata 

minimă şi maximă prevăzută de lege.  

 

Durata normală de funcţionare a activului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii 

de intrare a acestuia. 

        

Investiţiile efectuate la activele fixe corporale care majorează valoarea de intrare a acestora se 

amortizează pe durata normală de funcţionare rămasă. 

 

Dacă investiţiile s-au efectuat după expirarea duratei normale de funcţionare, se stabileşte o nouă durată 

normală de funcţionare de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite, care să 

reprezinte maximum 20% din durata normală de funcţionare iniţială.      
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Activele fixe corporale achiziţionate, cu durata normală de utilizare consumată 

 

Dacă există date de identificare a duratei normale de utilizare, se stabileşte o nouă durată normală de 

funcţionare de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite, dar nu mai mult de 20% 

din durata normală de funcţionare iniţială. 

 

Dacă nu există date de identificare a duratei normale de funcţionare consumate, durata normală de 

funcţionare rămasă în care se recuperează valoarea de intrare se stabileşte de către o comisie tehnică, cu 

aprobarea ordonatorului de credite. 

Pentru activele fixe corporale intrate în patrimoniu care nu au fost amortizate integral, durata normală 

de funcţionare este durata rămasă prevăzută în documentele de intrare, respectiv durata stabilită de 

comisie, în situaţia în care nu se cunoaşte anul punerii în funcţiune. 

 

Durate de funcţionare stabilite de către instituţie pentru activele fixe amortizabile: 

 

Element 

(cont) 

Durata de 

utilizare – în ani 

Durata normală de 

funcţionare conform 

H.G. nr. 2.139/2004 

 

Amenajarea terenurilor, bălţilor, 

iazurilor (contul 2112) 

10  Max. 10 ani 

Clădiri industriale (cont 212) 50 40 - 60 

Construcţii pentru învăţământ; ştiinţă; 

cultură şi artă; ocrotirea sănătăţii; 

asistenţă socială; cultură fizică şi 

agrement (cont 212) 

50 40 - 60 

Clădire administrativă (cont 212) 50 40 - 60 

Construcţie agricolă uşoară (cont 212) 10 8 - 12 

Construcţie zootehnică (cont 212) 25 20 - 30 

Instalaţie pentru fabricarea celulozei  12 10 - 16 

- transformatoare de sudură 10 8 - 12 

- tractor agricol 8 4 - 8 

Autoturisme  5 4 - 6 

Aparate şi instalaţii pentru fizioterapie 10 8 - 12 
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Aparate şi instalaţii de laborator pentru 

analize medicale 

10 8 - 12 

Instalaţii pentru sterilizare, dezinfecţii 10 8 - 12 

Mobilier  10 9 - 15 

Desktop, laptop, imprimante  5 4 - 6 

Centrală telefonică 10 8 - 12 

     

Metode de amortizare 

  

La amortizarea activelor fixe corporale instituţia utilizează metoda de amortizare liniară. 

 

Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor 

fixe corporale. 

 

Cota de amortizare pentru activele fixe corporale se determină ca raport procentual între 100 şi durata 

normală de funcţionare din Catalogul privind duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe – CA 

= 100 / durata normală de funcţionare.  

 

Ajustări pentru pierderea din depreciere 

 

La fiecare dată a bilanţului se efectuează inventarierea activelor fixe corporale potrivit prevederilor 

Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, de către o 

comisie de inventariere numită prin decizie a ordonatorului de credite. 

 

Valoarea contabilă a unui activ fix corporal trebuie comparată cu valoarea sa recuperabilă. 

 

Când se constată că valoarea contabilă a unui activ fix corporal este mai mare decât valoarea sa de 

inventar, valoarea recuperabilă la data bilanţului, se înregistrează ajustări pentru depreciere.  

 

Deprecierea unui activ fix corporal poate apărea în situaţiile: 

- deteriorării fizice a activului; 

- încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ; 

- bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat; 

- există o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în funcţiune; 
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- performanţa sa în furnizarea serviciilor este inferioară celei preconizate; 

- modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu. 

 

Pierderea din depreciere se recunoaşte ca şi cheltuială în contul de profit şi pierdere, prin înregistrarea:  

 

681 03 00  =  291 

Cheltuieli operaţionale                   Ajustări pentru deprecierea 

privind ajustările pentru                      activelor fixe corporale 

deprecierea activelor fixe 

 

Când condiţiile care au determinat deprecierea activului au încetat, pierderile din depreciere înregistrate 

se reiau pe venituri, prin articolul contabil: 

 

  291   =  781 03 00 

Ajustări pentru deprecierea                Venituri din ajustări pentru  

activelor fixe corporale                       deprecierea activelor fixe  

 

Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustări au la bază constatările 

comisiei de inventariere.  

                

 

Casarea, cedarea, scoaterea din funcţiune  

 

Scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale se face cu aprobarea ordonatorului principal. 

 

Activele fixe corporale se pot transmite fără plată indiferent de durata de folosinţă dacă acestea nu mai 

sunt necesare instituţiei, dar pot fi folosite în continuare de altă instituţie publică, sau dacă instituţia nu 

mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv. 

 

Transmiterea, fără plată, de la o instituţie publică la o altă instituţie publică se va face pe bază de proces-

verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice care a 

solicitat să îi fie transmis bunul respectiv, precum şi de ordonatorul de credite care îl are în administrare. 

 

Activele fixe corporale pot fi valorificate şi prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, având 

cel puţin aceiaşi parametri. 
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În acest caz, bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, după caz, plata sau parte din plata datorată 

pentru bunurile noi care se achiziţionează conform prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice. 

 

În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase 

din funcţiune, valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuieli la momentul scoaterii din funcţiune. 

 

Înregistrarea în contabilitate a ieşirii activelor fixe corporale se face prin articolul contabil: 

 %   =  21 

     Active fixe corporale    

    281 

Amortizări privind activele fixe corporale 

    658 00 00 

Alte cheltuieli operaţionale  

  

Documente utilizate pentru evidenţa imobilizărilor corporale 

 

Pentru evidenţa operativă a mijloacelor fixe se întocmesc următoarele documente: 

 

- Registrul mijloacelor fixe pentru înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe intrate 

 

Se utilizează un singur registru de inventar pentru toate mijloacele fixe, inclusiv pentru cele utilizate la 

punctele de lucru. 

 

Fiecărui mijloc fix i se atribuie un număr de inventar în momentul intrării în unitate prin achiziţionare, 

construire, confecţionare, transfer etc., care se consemnează în registrul numerelor de inventar. 

 

Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face în ordinea succesivă a numerelor. 

 

Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate sau scoase din funcţiune nu pot fi atribuite altor 

mijloace fixe intrate în unitate.  

 

Mijloacele fixe închiriate se evidenţiază cu numerele de inventar atribuite de societatea care le-a dat cu 

chirie. 
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- Fişa mijlocului fix 

 

Se întocmeşte de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix în parte. 

 

Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale, iar 

în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă. 

 

Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se evidenţiază separat. 

 

Se completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea 

valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor. 

 

Creşterea sau descreşterea de valoare a activului fix corporal amortizabil rezultată în urma operaţiunii 

de reevaluare se înscrie în coloanele "Debit" sau "Credit", după caz, din formularul "Fişa mijlocului 

fix". După fiecare reevaluare, rezervele din reevaluare aferente activelor fixe amortizabile se înscriu 

într-o coloană distinctă, în fişa mijlocului fix respectiv. 

 

Se înscrie valoarea rămasă de amortizat şi amortizarea lunară aferentă activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniu. 

 

- Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale 

 

Se întocmeşte cu ocazia constatării îndeplinirii condiţiilor necesare scoaterii din funcţiune a mijloacelor 

fixe. 

. 

Activele fixe corporale achiziţionate în baza unui contract de leasing 

 

Nu pot face obiectul contractelor de leasing înregistrările pe bandă audio şi video, piesele de teatru, 

manuscrisele, brevetele şi  alte drepturi de autor.  

 

Activele fixe corporale deţinute în baza unui contract de leasing se înregistrează în contabilitate în 

funcţie de prevederile contractelor de leasing încheiate.  
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Leasingul financiar este operaţiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile şi 

avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului şi care îndeplineşte cel puţin una dintre 

următoarele condiţii: 

   a) titlul de proprietate asupra bunului se transferă locatarului până la sfârşitul duratei contractului 

de leasing; 

    b) instituţia are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie 

cu valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de 

leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată; 

  c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viaţă economică a 

bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat; 

    d) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu 

valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către 

finanţator, respectiv costul de achiziţie; 

    e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai 

locatarul le poate utiliza fără modificări majore. 

 

Valoarea de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziţionat bunul de la finanţator, respectiv costul 

de achiziţie. 

 

Valoarea reziduală reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul 

dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator. 

 

Activele fixe achiziţionate prin leasing financiar se înregistrează ca activ fix în contabilitate, deoarece, 

prin contractul de leasing financiar, riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra 

utilizatorului dreptului de proprietate din momentul încheierii contractului.    

 

Înregistrarea în contabilitate a leasingului financiar 

 

Rata de leasing reprezintă, în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi 

a dobânzii de leasing. 

 

- Bunurile achiziţionate în baza unui contract de leasing sunt recunoscute în contabilitate ca active 

corporale. 

 

- Bunurile achiziţionate în leasing financiar se supun amortizării, în condiţiile legii. 
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- Recunoaşterea activului se face în contrapartida contului de datorii pe termen lung, la valoarea 

prevăzută prin contractul de leasing. 

 

21   =  167 

Active fixe corporale   Alte împrumuturi şi datorii asimilate 

 

- Dobânzile de plătit corespunzătoare operaţiunilor de leasing financiar se înregistrează în contul 

de profit şi pierdere, conform prevederilor contractuale la scadenţele stabilite. 

 

Înregistrarea în contabilitate a leasingului operaţional 

 

Leasing operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar. 

 

La încadrarea contractelor de leasing în leasing operaţional sau financiar se aplică principiul prevalenţei 

economicului asupra juridicului. 

 

Locatarul nu înregistrează bunurile ca active proprii şi nu are dreptul de a înregistra pe cheltuielile 

proprii amortizarea acestora. 

 

Sumele plătite sau de plătit conform prevederilor contractuale se înregistrează în contabilitatea 

locatarului ca o cheltuială în contul de profit şi pierdere, conform contabilităţii de angajamente, la 

termenele stabilite prin contracte. 

 

 

Active financiare 

Un activ financiar este orice activ care reprezintă depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei 

alte entităţi, un drept contractual. 

 

Activele financiare cuprind: 

 

 Titluri de participare 
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Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni deţinute, potrivit legii, în capitalul unor 

societăţi comerciale sau organisme internaţionale, a căror deţinere pe o perioadă îndelungată aduce 

venituri sub formă de dividende. 

 

 Alte titluri imobilizate   

 

Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaţiunile deţinute de stat, a căror deţinere pe o perioadă 

îndelungată aduce venituri sub formă de dobânzi. 

 

 Creanţe imobilizate 

 

Creanţele imobilizate reprezintă drepturile instituţiei publice pentru împrumuturi acordate pe termen 

lung şi alte creanţe pe termen lung, potrivit legii. 

 

În categoria altor creanţe imobilizate intră garanţiile, precum şi depozitele depuse de instituţia publică 

la terţi.  

 

Evaluarea iniţială 

 

Activele financiare se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea determinată prin contractul de 

dobândire a acestora. 

 

 Evaluarea la data bilanţului 

 

Activele financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru 

pierderea de valoare. 

 

Atunci când se constată pierderi de valoare pentru activele financiare, trebuie făcute ajustări pentru 

pierdere de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuită acestora la data 

bilanţului. 

Ajustările de valoare se înregistrează în contul de profit şi pierdere prin articolul contabil: 

686 03 00    =  296 01 

Cheltuieli financiare privind         Ajustări pentru pierderea de valoare 

amortizările, provizioanele             a activelor financiare 

şi ajustările pentru pierderea de valoare 
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În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea 

acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie diminuată sau 

anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri: 

 

    296 01    =  786 03 00 

Ajustări pentru pierderea de valoare         Venituri financiare din ajustări pentru  

a activelor financiare                                       pierdere de valoare a activelor financiare 

 

În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie 

majorată. 
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POLITICI CONTABILE PRIVIND ELEMENTELE DE 

NATURA STOCURILOR 
 

Recunoaştere   

 

Stocurile sunt active circulante: 

- deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 

- în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau 

- sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul 

de producţie sau pentru prestarea de servicii. 

 

În categoria stocurilor se cuprind:  

- materiile prime care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit 

integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată; 

- materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de 

schimb, seminţe şi materiale de plantat, medicamente şi materiale sanitare, furaje şi alte materiale 

consumabile), care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, 

de regulă, în produsul finit; 

- materialele de natura obiectelor de inventar, precum bunurile cu o valoare mai mică decât limita 

prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosinţă, 

sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate 

acestora. 

 

Evidenţa materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine pe două categorii: materiale de natura 

obiectelor de inventar în magazie şi materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă.  

 

Înregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizează la momentul scoaterii din folosinţă. 

 

Produsele, şi anume: 

- semifabricatele, care nu au parcurs în întregime fazele procesului tehnologic şi care au nevoie de 

prelucrări ulterioare sau se livrează terţilor; 

- produsele finite, care au parcurs în întregime fazele procesului tehnologic şi nu mai au nevoie de 

prelucrări ulterioare, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor; 
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- rebuturile definitive şi parţiale, materialele recuperabile şi deşeurile; 

 

Producţia în curs de execuţie care nu a trecut prin toate fazele prevăzute în procesul tehnologic, precum 

şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime, lucrările, serviciile, 

şi studiile în curs de execuţie; 

 

Animalele şi păsările – cuprind animalele născute vii şi cele tinere de orice fel, crescute pentru producţie, 

reproducţie, muncă, reprezentaţie, expunere în parcuri şi grădini zoologice, precum şi animalele şi 

păsările la îngrăşat pentru a fi valorificate; 

 

Mărfurile – cuprind bunurile cumpărate în vederea revânzării sau produsele realizate, predate spre 

vânzare magazinelor proprii; 

 

Ambalajele – care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate ambalării 

produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile 

prevăzute în contracte; 

 

Stocuri aflate la terţi – bunuri aflate în custodie, pentru prelucrare, la terţi. 

     

Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi bunurile de 

acest fel aflate în custodie la terţi sunt evidenţiate de către direcţiile generale ale finanţelor publice 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau alte instituţii ale statului potrivit prevederilor legale în 

vigoare.  

 

Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

se evidenţiază în contabilitatea acestora. 

 

Evaluarea la data intrării în instituţie  

 

Momentul înregistrării stocurilor 

 

Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi 

beneficiilor. 
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Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice fără să fie 

înregistrate în contabilitate sunt interzise. 

 

Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepţia 

materialelor de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaşte în momentul scoaterii din 

folosinţă. 

 

Pentru evidenţierea stocurilor se asigură recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate de către 

comisia de recepţie şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Înregistrarea la locul de depozitare 

se efectuează de către gestionarul care are răspunderea gestiunii respective. 

 

Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie se recepţionează şi se înregistrează distinct ca 

intrări în gestiune.  

 

În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului. 

 

Dacă există decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care sunt în proprietatea instituţiei, se 

procedează astfel: 

 

- bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi 

în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare; articol contabil: 

 

 cont clasa 3  =  408 00 00 

     Furnizori facturi nesosite 

  

- bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează ca intrare în gestiune. Nu se înregistrează în 

contabilitate din cauza lipsei recepţiei acestora. 

 

Dacă există decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri, nemaifiind 

considerate proprietatea acesteia. Se procedează astfel: 

- bunurile facturate şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate, în conturi 

în afara bilanţului, în contul 803 90 00 Alte valori în afara bilanţului; 

- bunurile livrate, dar nefacturate se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, 

cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune; articol contabil: 
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 418 00 00     =  7xx xx xx 

Clienţi facturi de întocmit            Cont de venit 

 

Descărcarea de gestiune aferentă bunurilor livrate: 

 

 6xx xx xx   =  3xx xx xx 

 

Bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează  la intrări 

şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate. 

 

 

Evaluarea iniţială a stocurilor 

 

La data intrării în instituţie, stocurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de 

intrare, care se stabileşte astfel: 

- la cost de achiziţie – pentru stocurile achiziţionate; 

- la cost de producţie – pentru stocurile produse în cadrul instituţiei; 

- la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru stocurile reprezentând aport la capitalul 

social; 

- la valoarea justă – pentru stocurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 

 

Costul de achiziţie 

 

Costul de achiziţie al bunurilor este format din: 

- preţul de cumpărare, 

- taxele de import şi alte taxe nerecuperabile, 

- cheltuielile de transport, 

- cheltuielile de manipulare şi punere în funcţiune,  

- comisioanele,  

- taxele notariale,  

- cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii etc. 

 

Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie diminuează costul de 

achiziţie al bunurilor.  
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Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte 

costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. 

 

Costul de producţie 

 

Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte 

costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. 

 

Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor cuprinde: 

- cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume:  

o materiale directe,  

o energie consumată în scopuri tehnologice,  

o manoperă directă; 

- costul proiectării produselor; 

- cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia 

acestora. 

 

Costul producţiei de servicii cuprinde: 

- manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv 

personalul însărcinat cu supravegherea; 

- regiile corespunzătoare. 

 

Următoarele costuri nu se recunosc în costul de producţie, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale 

perioadei în care au survenit: 

- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal 

admise, inclusiv pierderile datorate risipei; 

- cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de 

producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. Cheltuielile de depozitare se includ în 

costul de producţie atunci când sunt necesare pentru a aduce stocurile în locul şi în starea în care 

se găsesc; 

- regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi 

locul final; 

- costurile de desfacere; 

- regia fixă nealocată costului, care se recunoaşte drept cheltuială în perioada în care a apărut.  
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Metode de evaluare la ieşirea din gestiune 

 

La ieşirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează şi înregistrează prin aplicarea metodei: primul 

intrat - primul ieşit – FIFO 

 

Metoda se aplică cu consecvenţă pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare şi de la un 

exerciţiu la altul.  

 

Se pot utiliza metode diferite de calcul pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită. 

 

Dacă, în situaţii excepţionale, ordonatorul de credite decide schimbarea metodei pentru un anumit 

element de stocuri, în notele explicative se vor prezenta motivul schimbării metodei şi efectele sale 

asupra rezultatului. 

     

Metoda de inventariere a stocurilor 

 

Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric prin folosirea inventarului permanent. 

Se înregistrează în contabilitate toate operaţiunile de intrare şi ieşire a stocurilor la momentul la care 

acestea au loc.  

 

Contabilitatea analitică a stocurilor 

 

Instituţia aplică metoda operativ-contabilă pentru contabilitatea analitică a materiilor prime, 

materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor 

finite, produselor reziduale, mărfurilor şi ambalajelor. 

 

În cadrul fiecărei gestiuni, se ţine evidenţa cantitativă a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fişelor de 

magazie. 

 

În contabilitate, evidenţa se ţine pe conturi de materiale, desfăşurate valoric pe gestiuni, iar în cadrul 

gestiunilor, pe grupe (subgrupe) de materiale. 

     

Evaluarea la data bilanţului 

 

La data bilanţului, stocurile se evaluează la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. 
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În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar (valoare 

realizabilă netă), valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea 

unei ajustări pentru depreciere. 

 

Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabilă, mai puţin ajustările pentru depreciere 

constatate.  

 

Articol contabil: 

681 04 01  =  39 

Cheltuieli operaţionale privind  

ajustările pentru deprecierea  

activelor circulante 

 

În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, acea ajustare este diminuată sau anulată 

printr-o reluare corespunzătoare la venituri. 

 

 

39   =  781 04 01 

Venituri din ajustări pentru  

deprecierea activelor circulante 

 

Scăderea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării 

ordonatorului de credite al instituţiei, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. 

 

Limitele maxime de perisabilitate admise se aprobă de ordonatorul principal de credite.  

 

Declasarea şi casarea unor bunuri materiale se aprobă de către ordonatorul principal de credite. 
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POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE 

INSTITUŢIEI 

 

Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice 

document în care se consemnează aceasta. 

 

Datoriile instituţiei se evidenţiază în contabilitate pe seama conturilor de terţi. Contabilitatea furnizorilor 

şi a celorlalte datorii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. 

 

Contabilitatea furnizorilor se ţine pe fiecare persoană fizică sau juridică. 

 

În contabilitatea analitică, furnizorii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora, pe 

termene de plată. 

 

Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când 

serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie 

electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie 

şi care au fost primite până la data întocmirii bilanţului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna 

decembrie. 

 

Drepturile de personal se înregistrează în contabilitate cu reţinerea contribuţiilor şi impozitelor aferente, 

stabilite potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

Decontările cu personalul cuprind: drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile, indemnizaţiile 

pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul 

de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de instituţia publică personalului pentru munca 

prestată.  

 

Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează distinct, pe persoane.   

 

Se înregistrează distinct alte drepturi acordate care nu se suportă din fondul de salarii.  
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Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale 

salariaţilor se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale. 

 

Sumele datorate şi neachitate personalului, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile neefectuate sau 

concediile de odihnă pentru care, potrivit legii, există obligaţia compensării acestuia în bani se 

înregistrează la finele exerciţiului financiar ca alte datorii în legătură cu personalul, articol contabil: 

 

641 00 00         =  428 01 01  

Cheltuieli cu salariile personalului       Alte datorii în legătură cu personalul 

 

Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal se recunosc în perioada în care 

munca a fost prestată. 

 

Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de 

lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor 

hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul unităţii se înregistrează ca alte 

creanţe în legătură cu personalul. 

 

În cadrul decontărilor cu bugetul statului, bugetele locale şi alte bugete se cuprind:  

- taxa pe valoarea adăugată – se înregistrează potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- impozitul pe venituri de natură salarială, determinate şi înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- impozitul pe clădiri; 

- taxa asupra mijloacelor de transport şi alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 

- alte datorii şi creanţe cu bugetul statului. 

 

Instituţiile publice implicate în derularea fondurilor nerambursabile:    

 

Sumele primite din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene se înregistrează ca şi 

creanţe – sume de primit şi datorii – sume de plată. 

 

Aceste sume nu se recunosc ca venituri şi cheltuieli. 
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Sumele datorate de instituţie unor terţe persoane fizice sau juridice, altele decât personalul propriu şi 

furnizorii, se înregistrează ca şi creditori diverşi.  

 

Evidenţa creanţelor bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de 

stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se 

realizează pe baza declaraţiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal.  

 

Evidenţa analitică se ţine pe tipuri de impozite şi pe plătitori, pe structura clasificaţiei bugetare. 

 

Decontările între instituţiile publice cuprind operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi 

perioadă de gestiune, atât în contabilitatea unităţii debitoare, cât şi a celei creditoare aparţinând aceluiaşi 

ordonator principal de credite, reprezentând valoarea activelor fixe şi a materialelor transmise şi primite 

în vederea executării unor acţiuni în cadrul instituţiei, precum şi sumele transmise de instituţia 

superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocaţii bugetare, 

împrumuturi externe rambursabile şi nerambursabile. 

 

La sfârşitul exerciţiului financiar, soldul contului  sintetic de gradul I  -  481 xx xx Decontări între 

instituţia superioară şi instituţiile subordonate şi al contului 482 xx xx Decontări între instituţii 

subordonate se închide cu ajutorul contului 117 00 00 Rezultat reportat în cazul sumelor transmise de 

instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate. 

 

În cazul în care în soldul acestor conturi sunt cuprinse sume care reprezintă valoarea neamortizată a 

activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, soldul conturilor se închide după amortizarea 

integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar.  

 

Datoriile cu decontare în valută sau în lei în funcţie de cursul unei valute 

 

Datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută. 

 

Cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor este cursul comunicat de Banca 

Naţională a României din ultima zi bancară anterioară operaţiunii. 

 

Diferenţele de curs valutar ce apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite 

faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost 
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raportate în situaţiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în 

care apar. 

 

Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care 

a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu.  

 

Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de 

curs valutar recunoscută în fiecare exerciţiu financiar, ce intervine până în exerciţiul decontării, se 

determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui asemenea 

exerciţiu financiar. 

 

La data întocmirii situaţiilor financiare, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul publicat de 

Banca Naţională a României, valabil pentru data întocmirii situaţiilor financiare, respectiv pentru ultima 

zi a exerciţiului financiar. 

 

Creanţele şi datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se 

evaluează la cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se 

întocmesc situaţiile financiare. 

 

Datoriile pe termen scurt 

 

O datorie este clasificată ca datorie pe termen scurt atunci când: 

- se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare, sau 

- este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. 

 

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. 

 

Datoriile pe termen lung 

 

Datoriile care sunt exigibile într-un termen mai mare de 12 luni sunt datorii pe termen lung. 

 

Sunt, de asemenea, considerate datorii pe termen lung purtătoare de dobândă, chiar şi atunci când 

acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă: 

a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi 

b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului. 
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Datoriile pe termen lung cuprind: 

- împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, 

- credite bancare pe termen lung şi mediu,  

- împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale, 

- împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale, 

- împrumuturi interne şi externe contractate de stat, 

- împrumuturi interne şi externe garantate de stat, 

- alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora. 

 

Împrumuturile şi datoriile din această clasă reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare 

de un an, conform acordului de împrumut. 

 

Pentru autorităţile publice locale:         

 

Împrumuturile contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale fac parte din datoria 

publică a României, dar nu reprezintă obligaţii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice 

aferente acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale şi prin împrumuturi pentru 

refinanţarea datoriei publice locale. 

     

Nu se pot contracta sau garanta împrumuturi dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente 

la împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale 

împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita prevăzută 

de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte 

venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale.  

 

Aceste condiţii se aplică şi pentru datoriile anuale care decurg din împrumuturile contractate şi/sau 

garantate de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale. 

 

Valoarea totală a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale se înscrie în registrul 

de evidenţă a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare. 

 

Valoarea totală a garanţiilor emise se înscrie în registrul garanţiilor locale al acestei autorităţi şi se 

raportează anual prin situaţiile financiare. 
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Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unităţile administrativ-

teritoriale a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din 

împrumuturile contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale şi subîmprumutate beneficiarilor 

finali, se constituie fondul de risc. 

 

Instrumentele datoriei publice locale sunt: 

- titluri de valoare,  

- împrumuturi de la societăţile bancare sau de la alte instituţii de credit. 

 

Evaluarea în situaţiile financiare anuale 

 

Evaluarea datoriilor în situaţiile financiare anuale se face la valoarea lor probabilă de plată. 

Evaluarea la bilanţ a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei 

valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data 

încheierii exerciţiului financiar.  
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POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANŢELE 

INSTITUŢIEI 
 

Creanţele includ: 

- creanţe comerciale, care sunt sume datorate de clienţi pentru bunuri vândute, lucrările executate 

sau serviciile prestate în cursul normal al activităţii; 

- vânzările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii, efectuate pe baza efectelor 

comerciale de încasat; 

- sume datorate de directori, acţionari, angajaţi sau companii afiliate. 

Creanţele se evidenţiază în baza contabilităţii de angajamente, conform prevederilor legale sau 

contractuale. 

 

Avansurile acordate furnizorilor se înregistrează în conturile de avansuri, în funcţie de scopul pentru 

care au fost acordate.  

 

Avansurile pentru bunuri şi servicii se înregistrează în contul 409 01 Furnizori – debitori.  

 

Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori, 

în conturile 232 00 00 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale şi, respectiv, 234 00 00 Avansuri 

acordate pentru imobilizări necorporale. 

 

Contabilitatea clienţilor se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. 

 

Creanţele faţă de clienţii pentru care nu au fost întocmite facturi se evidenţiază distinct în contabilitate 

în contul 418 00 00 Clienţi - facturi de întocmit, pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, 

respectiv prestarea serviciilor. 

 

Avansurile primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în contul 419 00 00 Clienţi - creditori. 

 

Efectele comerciale de încasat pot fi scontate înainte de scadenţă. 

 

Sumele datorate instituţiei de către terţe persoane fizice sau juridice, altele decât personalul propriu şi 

clienţi, se înregistrează ca şi debitori diverşi.  
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Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului şi se 

menţionează în notele explicative. 

 

Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de legislaţia în 

vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată. 

 

Contabilitatea clienţilor se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. 

 

În contabilitatea analitică, clienţii se grupează astfel: clienţi interni şi externi, iar în cadrul acestora, pe 

termene de încasare. 

 

Creanţe cu decontare în valută sau în lei în funcţie de cursul unei valute 

 

Creanţele în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării 

operaţiunilor, comunicat de Banca Naţională a României, cât şi în valută. 

 

Diferenţele de curs valutar ce apar cu ocazia decontării creanţelor în valută la cursuri diferite faţă de 

cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în 

situaţiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. 

 

Atunci când creanţa în valută este decontată în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care a survenit, 

întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu.  

 

Atunci când creanţa în valută este decontată într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de curs valutar 

recunoscută în fiecare exerciţiu financiar, ce intervine până în exerciţiul decontării, se determină ţinând 

seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui asemenea exerciţiu financiar. 

 

Evaluarea creanţelor la data bilanţului 

 

Scăderea din evidenţă a creanţelor cu termene de încasare prescrise se efectuează numai după ce au fost 

întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora. 

 

Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate în contul 411 01 08 Clienţi incerţi sau în litigiu 

sub 1 an. 
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În situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează şi se prezintă la valoarea probabilă de încasat. 

 

Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, se înregistrează ajustări pentru depreciere, 

la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.  

 

Evaluarea la bilanţ a creanţelor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul 

unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la 

data încheierii exerciţiului financiar.  

 

La data întocmirii situaţiilor financiare, creanţele în valută se evaluează la cursul publicat de Banca 

Naţională a României, valabil pentru data întocmirii situaţiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a 

exerciţiului financiar. 

 

Creanţele aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se evaluează la 

cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc 

situaţiile financiare. 

 

La data bilanţului, evaluarea creanţelor se face la valoarea lor probabilă de încasare.  

 

Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă 

netă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru depreciere, articol contabil: 

 

 681 04 02   =  49 

Cheltuieli operaţionale privind           Ajustări pentru deprecierea creanţelor 

ajustările pentru deprecierea      

activelor circulante 
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POLITICI CONTABILE PRIVIND DISPONIBILITĂŢILE ŞI 

INVESTIŢIILE PE TERMEN SCURT 
 

Disponibilităţi în valută şi în lei  

 

Instituţia efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea teritorială a trezoreriei statului în raza 

căreia îşi are sediul. 

 

În vederea efectuării cheltuielilor prevăzute în buget, instituţia prezintă trezoreriei statului bugetul de 

venituri şi cheltuieli/bugetul de cheltuieli, aprobat în condiţiile legii. 

 

Încasările şi plăţile în lei se efectuează numai prin contul deschis la trezorerie. 

 

Conturile la trezorerie şi bănci cuprind: 

- disponibilul din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului; 

- valorile de încasat (cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci); 

- disponibilităţile în lei şi valută păstrate la bănci. Conturile curente la bănci comerciale se dezvoltă 

în analitic pe fiecare bancă; 

- disponibilităţile în lei şi valută provenind din împrumuturi interne şi externe contractate de stat 

şi garantate de stat; 

- disponibilul din fonduri externe nerambursabile;  

- disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale şi garantate de acestea;  

- dobânzile de plătit, dobânzile de încasat, împrumuturi pe termen scurt primite.  

 

Dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci se înregistrează distinct în 

contabilitate faţă de cele de plătit, aferente împrumuturilor primite pe termen scurt. 

 

Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli 

financiare sau venituri financiare, după caz. 
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Contabilitatea disponibilităţilor aflate în conturi la bănci comerciale şi a mişcării acestora, ca urmare a 

încasărilor şi plăţilor efectuate în valută, se ţine distinct în lei şi în valută. 

 

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb 

valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii. 

 

Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca 

comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe 

de curs valutar. 

 

La finele perioadei, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a 

altor valori de trezorerie (acreditive, depozite pe termen scurt în valută), la cursul de schimb comunicat 

de Banca Naţională a României, valabil pentru această dată, se înregistrează în conturile de venituri sau 

cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. 

 

Contabilitatea disponibilităţilor aflate în casierie, precum şi a mişcării acestora ca urmare a operaţiunilor 

de încasări şi plăţi efectuate în numerar se ţine distinct în lei şi în valută. 

 

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, 

comunicat de Banca Naţională a României. 

 

La finele perioadei, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie se evaluează la cursul de schimb 

în vigoare la acea dată, iar diferenţele de curs rezultate se înregistrează în contabilitate ca venituri sau 

cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. 

 

Activitatea de casierie este astfel organizată încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în 

condiţii de siguranţă şi în limita plafonului de casă stabilit de trezoreria statului. 

 

Instituţia efectuează încasări prin casieria proprie.  

 

Încasările care reprezintă încasări ale bugetelor se depun în conturile bugetare deschise la trezoreria 

statului şi reprezintă venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de 

stat, bugetelor fondurilor speciale. 

 

Încasările care reprezintă venituri proprii se depun în conturile de disponibilităţi. 
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Pentru instituţiile finanţate integral sau parţial din venituri proprii: 

 

Veniturile proprii ale instituţiilor publice, precum şi subvenţiile primite de la buget în completarea 

acestora se încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează distinct în funcţie de sursele 

de provenienţă ale acestora. 

 

Excedentul rezultat din execuţia bugetelor se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care au fost 

acordate subvenţiile, în limita sumelor primite de la acesta. 

 

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri 

proprii se reportează în anul următor. 

 

Avansurile de trezorerie 

 

Pentru efectuarea unor plăţi în numerar se acordă avansuri de trezorerie salariaţilor şi terţilor. 

 

Documentul utilizat pentru acordarea avansurilor de trezorerie este dispoziţia de plată. 

 

Justificarea avansurilor acordate se face pe bază de decont întocmit de titularul de avans la care sunt 

anexate documentele justificative aferente, cu excepţia diurnei pentru care nu se ataşează documente 

justificative. 

 

În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la 

cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului, pentru acele cheltuieli 

pentru care nu se prezintă documente justificative, de exemplu pentru diurna acordată.  
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POLITICI CONTABILE PRIVIND RECUNOAŞTEREA 

CHELTUIELILOR 
 

Cheltuielile reflectă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau 

veniturilor, după caz, precum şi subvenţii, transferuri, asistenţă socială acordate, aferente unei perioade 

de timp. 

 

La recunoaşterea în contabilitate a cheltuielilor, instituţia aplică principiul contabilităţii de angajamente.  

 

Potrivit contabilităţii de angajamente, cheltuielile se recunosc la următoarele momente: 

- consumului stocurilor, în cazul bunurilor de natura stocurilor;  

- prestării muncii, în cazul cheltuielilor de personal; 

- prestării serviciilor şi executării lucrărilor;  

- scadenţa dobânzilor conform contractelor încheiate, şi nu pe măsura plăţii; 

- lunar, pe parcursul duratei de viaţă utile în cazul cheltuielilor cu amortizarea activelor fixe; 

- la scoaterea din funcţiune înainte de expirarea duratei normale de funcţionare a activelor fixe cu 

valoarea rămasă neamortizată a acestora. 

 

Transferurile curente şi de capital între unităţi ale administraţiei publice se recunosc ca şi costuri la 

beneficiarii finali ai fondurilor. Alte transferuri, interne şi în străinătate, se recunosc ca şi costuri la 

instituţia care transferă fondurile. 

 

Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe grupe de cheltuieli, după natura şi destinaţia lor. 

 

Cheltuielile extraordinare includ pierderi din calamităţi şi cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu 

active fixe. 

 

Conturile de cheltuieli se închid la sfârşitul fiecărei luni în vederea stabilirii rezultatului patrimonial. 

 

În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în creditul conturilor de cheltuieli, acestea pot 

fi înregistrate şi în debitul conturilor, în roşu. 
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POLITICI CONTABILE PRIVIND RECUNOAŞTEREA 

VENITURILOR 
 

Definiţii şi recunoaştere 

 

La recunoaşterea veniturilor instituţia aplică principiul contabilităţii de angajamente. 

 

Veniturile reprezintă impozite, taxe, contribuţii şi alte sume de încasat potrivit legii, precum şi preţul 

bunurilor vândute şi serviciilor prestate, după caz, aferente unei perioade de timp. 

 

Veniturile se înregistrează în contabilitate pe baza documentelor care atestă crearea dreptului de creanţă 

(declaraţia fiscală sau decizia emisă de organul fiscal), avize de expediţie, facturi, alte documente legal 

întocmite sau în momentul încasării efective a acestora, în situaţia în care nu există documente anterioare 

încasării pentru înregistrarea creanţei. 

 

În funcţie de sursa de provenienţă a acestora, veniturile se înregistrează la următoarele momente: 

- veniturile din activităţi economice se înregistrează în momentul predării bunurilor către 

cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, al facturării 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, moment care atestă transferul de proprietate către 

clienţi; 

- veniturile din serviciile prestate (chirii, organizarea de manifestări culturale şi sportive, 

concursuri artistice, publicaţii, prestaţii editoriale), la momentul prestării serviciului; 

- veniturile din diferenţe de curs valutar sunt recunoscute în perioada în care apar cu ocazia 

decontării sau a raportării în situaţiile financiare a elementelor monetare, creanţelor şi datoriilor, 

la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de 

cele care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare; 

- veniturile din dobânzi se înregistrează pe măsura generării veniturilor respective; 

- veniturile din diminuarea sau anularea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere 

sau pierdere de valoare se înregistrează în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora. 

 

Contabilitatea veniturilor se ţine pe grupe de venituri, după natura şi sursa lor. 
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Înregistrarea finanţării  

 

Finanţarea instituţiei se asigură astfel: 

 

- integral din fonduri de la bugetul de stat sau bugetele locale sau bugetul asigurărilor sociale de 

stat sau bugetele fondurilor speciale. 

 

Înregistrarea în contabilitate a finanţării se face cu ajutorul contului 770 00 00 în creditul căruia se 

înregistrează sumele aferente plăţilor ce se efectuează conform bugetului de venituri şi cheltuieli. 

 

- din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale. 

 

Veniturile proprii se evidenţiază în funcţie de natura lor în conturile de venituri corespunzătoare 

produselor vândute, mărfurilor, serviciilor prestate etc. 

 

Alte surse de finanţare sunt: fonduri externe nerambursabile, subvenţii, alocaţii bugetare cu destinaţie 

specială, donaţii şi sponsorizări. 
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POLITICI CONTABILE PRIVIND FONDURILE 

EUROPENE NERAMBURSABILE 
 

Creanţele şi datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se 

evaluează la cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se 

întocmesc situaţiile financiare. 

 

Fondurile externe nerambursabile se înregistrează distinct în contabilitate şi se utilizează numai în limita 

disponibilităţilor existente în aceste conturi şi în scopul în care au fost acordate. 

 

Sumele reprezentând cota-parte din cheltuielile eligibile finanţate prin fonduri europene solicitate/virate 

autorităţilor de management se înregistrează prin debitul/creditul contului extrabilanţier 807 70 00 Sume 

solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la 

buget. 
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POLITICI CONTABILE PRIVIND CORECTAREA 

ERORILOR CONTABILE 
 

Erorile reprezintă omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare pentru una sau mai multe 

perioade anterioare, rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii care: 

- au fost disponibile atunci când s-au întocmit situaţiile financiare din perioade anterioare; şi  

- ar putea în mod rezonabil să fi fost obţinute şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea 

acestor situaţii financiare. 

 

Erorile includ: greşeli matematice, greşeli de aplicare a politicilor contabile, ignorarea sau interpretarea 

greşită a evenimentelor şi fraudelor. 

 

 

Corectarea erorilor 

 

Eventualele erori constatate în contabilitate după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare vor fi 

corectate în anul în care acestea se constată. 

 

Erorile aferente exerciţiului financiar curent se corectează pe seama contului de profit şi pierdere.  

 

Erorile aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.  
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POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE 
 

Criterii de recunoaştere 

 

Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. 

 

Un provizion va fi recunoscut în contabilitate în momentul în care sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: 

- instituţia are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior; 

- este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi 

- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei. 

 

Instituţia constituie provizioane pentru: 

- litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte; 

- cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind 

garanţia acordată clienţilor. 

Alte provizioane se pot constitui pentru: 

- cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurător, pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor 

uzate; gestiunea deşeurilor; protejarea solului, a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă; 

protejarea biodiversităţii şi a peisajului; alte activităţi de protejare a mediului înconjurător; 

- obligaţii asumate în comun cu terţii. 

 

Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au 

fost constituite. 

 

Pentru datoriile reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 

drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii, a 

căror plată se va efectua eşalonat, se va înregistra un provizion; articol contabil: 

 

681 02 00      =     151 01 01 

Cheltuieli operaţionale privind                Provizioane pentru litigii, amenzi,  

provizioanele                            penalitati, despagubiri, datorii incerte sub 1 an 
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Evaluarea provizionului 

 

Valoarea recunoscută ca provizion constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor 

necesare stingerii obligaţiei curente. 

 

Provizioanele se revizuiesc la data fiecărui bilanţ şi se ajustează pentru a reflecta cea mai bună estimare 

curentă.  

     

În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul se 

anulează prin reluare la venituri. 
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POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE 
     

Instituţia evidenţiază în contabilitate următoarele fonduri: 

- fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

Rezultatul patrimonial 

 

Rezultatul patrimonial se stabileşte lunar, prin închiderea conturilor de venituri şi finanţări şi a conturilor 

de cheltuieli. 

 

La începutul exerciţiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra 

rezultatului reportat. 

 

Rezerve din reevaluare 

 

În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ fix este determinată pe baza 

reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului 

de achiziţie sau costului de producţie, după caz.  
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POLITICI CONTABILE PRIVIND PRODUCŢIA DE 

BUNURI ŞI SERVICII 
 

Contabilitatea de gestiune se organizează potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 1.826/2003, pentru 

aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de 

gestiune.  

 

Pentru asigurarea unui conţinut real şi exact al structurii costurilor, se au în vedere principiile calculaţiei 

costurilor. 

 

- Principiul separării cheltuielilor. Cheltuielile aferente producţiei de bunuri sau servicii se 

separă de cele care nu sunt legate de achiziţia, producţia sau prelucrarea acestora la nivelul 

obiectelor de calculaţie/purtătorilor de costuri stabilite/stabiliţi; 

 

- Principiul delimitării cheltuielilor în timp. Includerea cheltuielilor în costuri se face în 

perioada de gestiune căreia îi aparţin respectivele cheltuieli; 

 

- Principiul delimitării cheltuielilor în spaţiu. Cheltuielile efectuate într-o anumită perioadă se 

delimitează pe locurile operaţionale care le-au ocazionat, cum ar fi: aprovizionare, producţie, 

administraţie, desfacere, iar în cadrul sectorului producţie, pe secţii, ateliere, linii de fabricaţie 

etc.; 

 

- Principiul delimitării cheltuielilor productive de cele cu caracter neproductiv; 

 

- Principiul delimitării cheltuielilor privind producţia finită de cele aferente producţiei în 

curs de execuţie. Cantitatea şi valoarea producţiei în curs de execuţie trebuie delimitată de 

producţia finită la finele fiecărei perioade de gestiune. 

 

Pentru determinarea costurilor activelor/serviciilor şi a costurilor perioadei, cheltuielile înregistrate în 

contabilitatea financiară după natura lor se grupează, în contabilitatea de gestiune, astfel: 

     - cheltuieli directe; 

    - cheltuieli indirecte; 

     - cheltuieli de desfacere; 
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     - cheltuieli generale de administraţie. 

 

Cheltuielile directe se identifică direct pe purtătorul de cost şi cuprind: costul de achiziţie al materiilor 

prime şi materialelor directe consumate, energia consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă 

(salarii, asigurări şi protecţia socială etc.), alte cheltuieli directe. 

 

Cheltuielile indirecte privesc obţinerea mai multor produse, executarea mai multor lucrări, servicii sau 

comenzi, respectiv faze, activităţi etc. 

 

Includerea cheltuielilor indirecte în costul obiectelor de calculaţie/purtătorilor de costuri se realizează 

în mod indirect, prin repartizare, pe baza unor procedee raţionale, aplicate cu consecvenţă, adecvate 

tipului de cheltuieli care urmează a fi repartizate şi obiectelor, respectiv purtătorilor de costuri asupra 

cărora se repartizează. 
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DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE 
 

Toate operaţiunile economico-financiare se consemnează în momentul efectuării lor, în documente 

justificative, pe baza cărora se înregistrează în contabilitate. 

 

Documentele justificative emise şi primite de către instituţie trebuie să cuprindă următoarele elemente 

principale: 

- denumirea documentului; 

- denumirea şi sediul persoanei care întocmeşte documentul; 

- numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 

- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare; 

- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al 

efectuării acesteia; 

- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz; 

- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii 

economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale 

persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz; 

- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate. 

 

Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document 

justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în 

vigoare. 

 

 

Corectarea documentelor justificative 

 

În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături, modificări sau alte asemenea 

procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea sau file lipsă. 

 

Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi 

citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. 
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Corectarea se face în toate exemplarele documentului şi se confirmă prin semnătura persoanei care a 

întocmit/corectat documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării corecturii. 

 

În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se 

primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul (chitanţe, cecuri, dispoziţii de plată/încasare), 

documentul întocmit greşit se anulează şi rămâne în carnetul respectiv. 

 

La corectarea documentului justificativ în care se consemnează operaţii de predare-primire a valorilor 

materiale şi a mijloacelor fixe este necesară confirmarea, prin semnătură, atât a predătorului, cât şi a 

primitorului. 

 

În cazul stornărilor, pe documentul iniţial se menţionează numărul şi data notei de contabilitate prin 

care s-a efectuat stornarea operaţiunii, iar în nota de contabilitate de stornare se menţionează 

documentul, data şi numărul de ordine ale operaţiunii care face obiectul stornării. 

 

Registrele obligatorii de contabilitate 

 

Registrele obligatorii de contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare.  

 

Registrele de contabilitate se prezintă sub formă de listări informatice. 

 

Numerotarea paginilor registrelor se face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea 

completării lor. 

 

Instituţia utilizează următoarele jurnale auxiliare: 

- Jurnal privind operaţiunile de casă şi bancă,  

- Jurnal privind decontările cu furnizorii,  

- Situaţia încasării-achitării facturilor,  

- Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de stocuri,  

- Jurnal privind salariile şi contribuţia pentru asigurări sociale, protecţia socială a şomerilor şi 

asigurările de sănătate,  

- Jurnal privind operaţiuni diverse.  

 

Registrul-jurnal se întocmeşte într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi 

înregistrat în evidenţa instituţiei. 
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Registrul-inventar se întocmeşte într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi 

înregistrat în evidenţa instituţiei. 

 

Registrul-inventar se întocmeşte cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării instituţiei, cu ocazia 

fuziunii, divizării sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege pe bază de inventar 

faptic. 

 

Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv.  

 

Registrul Cartea mare (şah) se întocmeşte într-un exemplar, lunar, separat pentru debitul şi separat 

pentru creditul fiecărui cont sintetic, pe măsura înregistrării operaţiunilor. 

     

Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza datelor preluate din Cartea mare (şah). 

Balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar. 

Balanţa de verificare analitică se întocmeşte trimestrial. 

 

Păstrarea şi arhivarea documentelor 

 

Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile se face la sediul instituţiei. 

 

Termene de păstrare: 

- Statele de salarii se păstrează 50 de ani. 

- Documentele financiar-contabile care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de viaţă mai mare 

de 10 ani se păstrează pe perioada de utilizare a bunurilor. 

- Registrele şi documentele justificative şi contabile se păstrează 10 ani cu începere de la data 

încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. 

 

Arhivarea documentelor justificative şi contabile se face astfel: 

- documentele se grupează în dosare, numerotate, şnuruite şi parafate; 

- gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic, în cadrul fiecărui exerciţiu 

financiar la care se referă acestea; 

- dosarele conţinând documente justificative şi contabile se păstrează în spaţii amenajate în acest 

scop, asigurate împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire 

a incendiilor; 
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- evidenţa documentelor la arhivă se ţine cu ajutorul Registrului de evidenţă, în care sunt 

consemnate dosarele şi documentele intrate în arhivă, precum şi mişcarea acestora în decursul 

timpului. 

 

Eliminarea din arhivă a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat se face de către o 

comisie, sub conducerea administratorului. În această situaţie se întocmeşte un proces-verbal şi se 

consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul de evidenţă al arhivei. 
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SITUAŢIILE FINANCIARE 
 

Întocmirea situaţiilor financiare anuale este precedată de inventarierea generală a elementelor de activ, 

datorii şi capitaluri.   

 

Situaţiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, precum 

şi a performanţei financiare şi a rezultatului patrimonial. 

 

Situaţiile financiare se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului 

financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. 

 

Componenţa situaţiilor financiare 

Situaţiile financiare trimestriale şi anuale cuprind: 

    a) bilanţul; 

    b) contul de rezultat patrimonial; 

    c) situaţia fluxurilor de trezorerie; 

    d) situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; 

    e) anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative; 

    f) contul de execuţie bugetară. 

 

Situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie vizată de unităţile de trezorerie a statului la care instituţia are 

deschis contul. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a conducătorului 

instituţiei prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:  

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu 

reglementările contabile aplicabile;  

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare 

şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;  

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. 

 

Depunerea situaţiilor financiare 

Instituţia publică depune un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic 

superior, la termenele stabilite de acesta. 


