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Rezumat 

Operatorii economici au obligaţia să întoc-
mească şi să depună situaţii financiare anuale, 
respectiv raportări contabile anuale la 31 de-
cembrie, pentru asigurarea informaţiilor desti-
nate sistemului instituţional al statului. Structu-
ra şi componenţa situaţiilor financiare anuale 
şi a raportărilor contabile anuale, precum şi 
condiţiile de întocmire şi depunere a acestora 
la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice sunt reglementate de Ordinul vice-
prim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 
40/20131 privind principalele aspecte legate 
de întocmirea şi depunerea situaţiilor finan-
ciare anuale şi a raportărilor contabile anuale 
ale operatorilor economici la unităţile teritoria-
le ale Ministerului Finanţelor Publice. 

Abstract 
Economic operators must to draw up and to 

submit annual financial statements, respec-
tively annual accounting reports at 31st 
December, for ensuring the information 
destined to the institutional system of the 
state. The structure and components of the 
annual financial statements and the annual 
accounting reports, as well as the conditions 
for its preparation and submission to the 
territorial units of the Ministry of Public Finance 
are regulated by the Order of the vice-premier, 
minister of public finance, no. 40/2013 
regarding the main issues concerning the 
preparation and the submission of the annual 
financial statements and annual accounting 
reports of economic operators to the territorial 
units of the Ministry of Public Finance. 
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În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/19912, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autono-
me, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane 
juridice prevăzute de lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în si-
tuaţia fuziunii, divizării sau lichidării, în condiţiile legii.  

Pentru reglementarea aspectelor privind întocmirea şi depunerea de către operatorii eco-
nomici a situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale a fost elaborat Ordinul vi-
ceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40/2013. 

Sub incidenţa acestui ordin intră entităţile3 care aplică următoarele reglementări: 

                                                 
1 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40/15.01.2013 privind principalele aspecte 
legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale ope-
ratorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (M.O. nr. 44/21.01.2013) 

2 Denumită în continuare legea contabilităţii. 
Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991, republicată (M.O. nr. 454/18.06.2008), cu modificările şi comple-
tările ulterioare 

3 Denumite în continuare, categorii de entităţi. 
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a) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Euro-
pene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/20094, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2.239/20115; 

c) Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, 
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o pia-
ţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/ 
20126, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40/2013, 
entităţile întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice: 

1) situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie, în cazul entităţilor al căror exerci-
ţiu financiar coincide cu anul calendaristic; sau 

2) raportări contabile anuale la 31 decembrie, în cazul entităţilor care au optat pentru un 
exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic7, şi în alte cazuri prevăzute de ordinul menţionat. 

Vom efectua în cele ce urmează o analiză detaliată pe categorii de entităţi, a tipurilor de 
raportări8 şi a componentelor acestora, pe care operatorii economici trebuie să le întocmească 
şi să le depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

a) Raportările ce trebuie efectuate de entităţile care aplică reglementările contabile 
conforme cu Directiva a IV-a 

a.1) Entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să 
întocmească şi să depună situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 de-
cembrie. 

Prin prevederile art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, se delimitează entităţile care întocmesc situaţii financiare anuale 
de cele care întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate. 

Astfel, entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de 
mărime prevăzute de ordinul menţionat (total active 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă 
7.300.000 euro şi număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 50) întocmesc situaţii fi-
nanciare anuale care cuprind: 

1) bilanţ; 
2) cont de profit şi pierdere; 
3) situaţia modificărilor capitalului propriu; 
4) situaţia fluxurilor de numerar; 
5) note explicative la situaţiile financiare anuale. 
Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime 

precizate mai sus întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: 

                                                 
4 Denumite în continuare Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a. 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile con-
forme cu directivele europene (M.O. nr. 766/766bis/10.11.2009), cu modificările şi completările ulterioare 

5 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/30.06.2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de con-
tabilitate (M.O. nr. 522/25.07.2011) 

6 Denumite în continuare Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare 
financiară. 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/01.10.2012 pentru aprobarea Regle-
mentărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor 
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (M.O. nr. 687/ 
04.10.2012), cu modificările şi completările ulterioare 

7 În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) şi alin. (31) din legea contabilităţii 
8 Termen generic folosit pentru situaţii financiare anuale şi raportări contabile anuale pe cuprinsul ar-
ticolului. 
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1) bilanţ prescurtat; 
2) cont de profit şi pierdere; 
3) note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. 
Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de 

numerar. 
Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă 

de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare 
anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a. 

a.2) Societăţile comerciale şi sucursalele care au optat pentru un exerciţiu financiar 
diferit de anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile 
anuale la 31 decembrie, potrivit Sistemului de raportare contabilă anuală prevăzut de Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40/2013. 

Acestea cuprind următoarele formulare: 
1) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
2) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor; 
3) Date informative; 
4) Situaţia activelor imobilizate. 
Raportările contabile anuale la 31 decembrie se întocmesc distinct de situaţiile financiare 

anuale încheiate de societăţi comerciale şi sucursale la data aleasă pentru acestea, cu respec-
tarea prevederilor legii contabilităţii. 

b) Raportările ce trebuie efectuate de entităţile care aplică sistemul simplificat de 
contabilitate 

Entităţile care aplică sistemul simplificat de contabilitate sunt acele entităţi care şi-au exer-
citat dreptul de a opta pentru acest sistem, în condiţiile stabilite de legea contabilităţii9, res-
pectiv: persoane care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub 
echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 
35.000 euro. 

Indicatorul total active cuprinde: active imobilizate, active circulante şi cheltuieli în avans. 
Cifra de afaceri netă se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bu-

nuri şi prestările de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin reducerile comerciale acor-
date clienţilor şi taxa pe valoarea adăugată, precum şi alte impozite şi taxe legate direct de cifra 
de afaceri. 

Încadrarea în cele două criterii de mărime se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi 
din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului fi-
nanciar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a 
României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar. 

b.1) Entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia 
să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale simplificate pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie.  

Acestea întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: 
- bilanţ simplificat; 
- cont de profit şi pierdere simplificat. 
În condiţiile în care la finele exerciţiului financiar precedent entităţile care aplică sistemul 

simplificat de contabilitate depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii de mărime, respectiv cele 
referitoare la cifra de afaceri şi totalul activelor, aplică Reglementările contabile conforme cu di-
rectivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar următor celui în care limitele 
respectivelor criterii au fost depăşite. 

                                                 
9 Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) 
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b.2) Potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii, exerciţiul financiar poate 
fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România care aparţin unei per-
soane juridice cu sediul în străinătate, pentru filialele consolidate ale unei societăţi-mamă cu se-
diul în străinătate, precum şi pentru filialele filialelor, cu excepţiile prevăzute de lege. 

În conformitate cu prevederile art. (3) lit. b) şi e) din Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 2.239/2011, nu pot opta însă pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate: 

 persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consoli-
dare a unei societăţi-mamă cu sediul în România, care are obligaţia de a întocmi situaţii finan-
ciare anuale consolidate, conform prevederilor legale în vigoare; 

 subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin persoanelor juridice cu 
sediul în străinătate. 

c) Raportările ce trebuie efectuate de entităţile care aplică reglementările contabile 
conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor co-
merciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

c.1) Entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să 
întocmească şi să depună situaţii financiare anuale individuale pentru exerciţiul financiar în-
cheiat la 31 decembrie. 

Pentru asigurarea sistemului informaţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice solicită 
acestor societăţi comerciale să depună şi o raportare contabilă anuală la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice. 

Deoarece societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe 
o piaţă reglementată aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile 
financiare anuale individuale întocmite şi depuse de acestea au componentele prevăzute de 
standardele invocate. 

Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale 
întocmite de aceste societăţi comerciale se determină pe baza prevederilor cuprinse în Ordinul vi-
ceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulte-
rioare. 

Astfel, pentru exerciţiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în 
baza IFRS se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Regle-
mentărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a. 

Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării menţionate mai sus se folosesc 
conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Stan-
dardele internaţionale de raportare financiară (pct. 14310 din reglementările contabile). 

În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedează la întocmirea balanţei de 
verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Di-
rectiva a IV-a, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se 
obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS. 
Această balanţă de verificare stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale individua-
le şi a raportării contabile anuale, în baza IFRS. 

Situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se depun la unităţile teritoriale ale Mi-
nisterului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege. 

Pe lângă aceste documente, se depune şi o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în ba-
za IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile confor-
me cu Directiva a IV-a, în formatul prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standar-
dele internaţionale de raportare financiară. 

                                                 
10 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/01.10.2012 pentru aprobarea Regle-
mentărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor 
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (M.O. nr. 687/ 
687bis/04.10.2012), cu modificările şi completările ulterioare 
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c.2) Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe 
o piaţă reglementată şi au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic 
au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie, potrivit Sis-
temului de raportare contabilă anuală prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor 
publice, nr. 40/2013. 

Acestea cuprind următoarele formulare: 
1) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
2) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor; 
3) Date informative; 
4) Situaţia activelor imobilizate. 

Elementele raportate prin raportările contabile anuale întocmite de aceste societăţi comer-
ciale se determină pe baza prevederilor cuprinse în Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finan-
ţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, societăţile comerciale care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul ca-
lendaristic întocmesc situaţiile financiare anuale rezultate din retratare şi Situaţia cuprinzând re-
zultatele retratării la data aleasă pentru întocmirea acestora. Ca urmare, pentru data de 31 de-
cembrie 2012, raportarea contabilă anuală prevăzută la art. 37 din legea contabilităţii se întoc-
meşte de către acestea, pe baza informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementă-
rilor contabile conforme cu Directiva a IV-a. 

Pe lângă cele trei categorii de entităţi analizate din punct de vedere al obligativităţii de în-
tocmire şi depunere la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor la 31 
decembrie, trebuie amintite şi câteva cazuri distincte, respectiv: 

 Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului 
Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, fără a în-
tocmi situaţii financiare anuale pentru propria activitate. Ele au însă obligaţia să întocmească şi 
să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie, potrivit Sistemului de raportare contabilă 
anuală prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40/2013. 

 Persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun o raportare contabilă anuală 
în conformitate cu Sistemul de raportare contabilă anuală prevăzut de Ordinul viceprim-ministru-
lui, ministrul finanţelor publice, nr. 40/2013. 

 Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu în-
tocmesc situaţii financiare anuale, situaţii financiare anuale simplificate şi raportări contabile anua-
le, urmând să depună în acest sens o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obli-
gaţia gestionării entităţii, conform prevederilor legale. 

Situaţiile financiare anuale simplificate, respectiv situaţiile financiare anuale, întocmi-
te de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepţia situa-
ţiilor financiare anuale întocmite de societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise 
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, vor fi însoţite de formularul ”Date informative” şi for-
mularul ”Situaţia activelor imobilizate” prevăzute de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finan-
ţelor publice, nr. 40/2013. Totodată, raportările contabile anuale trebuie însoţite de aceleaşi 
formulare precizate anterior. 

Situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale simplificate şi raportările con-
tabile anuale la 31 decembrie se întocmesc utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministe-
rul Finanţelor Publice care este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Minis-
terului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor 
Publice, de la adresa www.mfinante.ro. 

Acestea se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi 
în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşa-
tă o semnătură electronică extinsă, potrivit legii. 
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Termenele de depunere a situaţiilor financiare anuale, 
a situaţiilor financiare anuale simplificate şi a raportărilor contabile anuale 

la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 

Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate se depun la uni-
tăţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu respectarea următoarelor termene: 

 pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institu-
tele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 

 pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din legea contabilităţii, 120 de zile de la 
încheierea exerciţiului financiar. 

Subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în 
străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţi-
nând Spaţiului Economic European, depun situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie 
la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheie-
rea exerciţiului financiar. 

Raportările contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile care au optat pentru 
un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii, 
precum şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiu-
lui Economic European, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în ter-
men de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. 

Raportarea contabilă anuală întocmită de persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit pre-
vederilor art. 36 alin. (3) din legea contabilităţii, pe perioada lichidării, se depune în termen de 90 
de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice. 

În ceea ce priveşte declaraţiile pe propria răspundere ale entităţilor care nu au desfăşurat 
activitate de la constituire până la 31 decembrie, acestea se depun la unităţile teritoriale ale Minis-
terului Finanţelor Publice în termen de 60 de zile de la încheierea anului calendaristic, respectiv a 
exerciţiului financiar în cazul entităţilor cu exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic. 
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simplificat de contabilitate (M.O. nr. 522/25.07.2011) 

5. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/01.10.2012 pentru apro-
barea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare fi-
nanciară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tran-
zacţionare pe o piaţă reglementată (M.O. nr. 687/687bis/04.10.2012), cu modificările şi 
completările ulterioare 

 


