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CAPITOLUL I 
INFORMAŢII GENERALE 
 
1.1. POLITICI CONTABILE 
 
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o 
entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. 
Conducerea entităţii stabilește politicile contabile pentru operaţiunile derulate și prin intermediul acestora își 
fundamentează deciziile. 
Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activităţii şi  strategia adoptată de entitate. 
Politicile 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. 

 
A. Modificări în politicile 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 entităţii. 
Entitatea trebuie să menţioneze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca 
utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării 
asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii societăţii. 

 
B. Modificări în estimările contabile 
Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, multe elemente ale situaţiilor financiare 
întocmite de entitate nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Procesul de estimare implică raţionamente 
bazate pe cele mai recente informaţii credibile pe care societatea le are la dispoziţie.  
 
1.3. PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE 
 
1.3.1 Organizare și funcționare 
S.C. ................................................ SRL..a fost înființată în anul........... și își desfășoară activitatea în domeniul. 
…………………………………………....................................................................... SRL... are următoarele date de 
identificare....CUI ........................................................ ,INREGISTRAT LA REGISTRUL COMERTULUI SUB 
NR.J....../.............................../..........,CU ADRESA IN BUCURESTI,SECT...,STR................................................ 
,NR....,AP...... 
 
 
1.3.2. Obiect de activitate 
          Principalele activități desfășurate de S.C. ............................................................ SRL... potrivit actului de 
înființare, sunt următoarele... ………………………………………….. COD CAEN …….... . 
.. 
 
 
1.4. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE 
 
1.4.1. Organizarea şi conducerea contabilităţii 
 
Entitatea are obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea 
financiară, potrivit Legii contabilităţii 82/1991 republicată, şi contabilitatea de gestiune adaptată la 
specificul activităţii. 
Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. 
Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit 
reglementărilor elaborate în acest sens.  
Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document 
care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
 
Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii entităţii revine administratorului. 
 

http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
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Entitatea organizează şi conduce contabilitatea în compartimente distincte, conduse de către directorul 
economic, care are studii economice superioare şi care răspunde împreună cu personalul din subordine de 
organizarea şi conducerea contabilităţii, în condiţiile legii. 
 
1.4.2. Registrele de contabilitate 
 
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, 
editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate ale entităţii se efectuează conform normelor elaborate de 
Ministerul Finanţelor Publice. 

 
1.4.3. Situaţiile financiare anuale 
 
Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a entităţii sunt situaţiile financiare anuale, 
stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a 
celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de societate. 
Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi coincide cu 
anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. 
 
Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani. 
 
Termenele pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele (art. 36 din Legea contabilităţii 
nr. 82/1991): 
a. pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de 

cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 
b. pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii, 120 de zile de la încheierea exerciţiului 

financiar. 
 
1.5. PRINCIPII CONTABILE 

 
Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale ale entităţii se evaluează în conformitate cu principiile 
contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente 
sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce trezoreria sau 
echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale 
perioadelor aferente. 
 
1. Principiul continuităţii activităţii 
Trebuie să se prezume că societatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii. Acest 
principiu presupune că societatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau 
reducere semnificativă a activităţii.  
 
2. Principiul permanenţei metodelor 
Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. 
 
3. Principiul prudenţei 
Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi, în special: 

- poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului; 
- trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiul financiar curent sau al unui exerciţiu 

precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; 
- trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului 

financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între 
data bilanţului şi data întocmirii acestuia; 

- trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere 
sau profit. 

 
4. Principiul independenţei exerciţiului 
Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau 
plăţii acestor venituri şi cheltuieli. 
 
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii 
Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. 

http://www.cabinetexpert.ro/
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6. Principiul intangibilităţii 
Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al 
exerciţiului financiar precedent. 
 
7. Principiul necompensării 
Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este 
interzisă. Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale societăţii faţă de acelaşi agent economic pot fi 
afectate cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor 
la valoarea integrală. 
 
8. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului 
Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de 
fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate şi nu numai de forma juridică a acestora. 
 
9. Principiul pragului de semnificaţie 
Elementele de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă: 

- acestea reprezintă o sumă nesemnificativă sau 
- astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie 

prezentate separat în notele explicative.  
 
1.6. REGULI GENERALE DE EVALUARE 
 
Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, în general, pe baza principiului costului de 
achiziţie sau al costului de producţie.  
 
1.6.1. Evaluarea la data intrării în societate 
 
La data intrării în societate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care 
se stabileşte astfel: 

a. la cost de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros; 
b. la cost de producţie – pentru bunurile produse în entitate; 
c. la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul 

social; 
d. la valoarea justă – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit. 

 
1.6.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii 
 
Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit reglementărilor legale şi 
normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice. 

 
1.6.3. Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar 
 
La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se 
reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. 
În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de 
inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele: pentru elementele de activ, diferenţele constatate în 
minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate 
pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă 
sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, 
aceste elemente menţinându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare. 
Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere 
sau pierdere de valoare, cumulate. 
Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi 
valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate, pe seama 
elementelor corespunzătoare de datorii. 
 
1.6.4. Evaluarea la data ieşirii din entitate 
 
La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de 

http://www.cabinetexpert.ro/
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intrare. 
 

1.7. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANŢULUI 
 

Definiţie: 
Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc între data 
bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. 

 
Pot fi identificate două situaţii: 
a) entitatea obţine informaţii suplimentare faţă de cele existente la data bilanţului, pentru evenimente care 

avuseseră deja loc la data bilanţului. Dacă informaţiile suplimentare conduc la necesitatea înregistrării în 
contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste 
înregistrări; 

b) entitatea obţine informaţii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaţiilor financiare, dar a căror 
prezentare este necesară pentru utilizatorii de informaţii. În această situaţie, informaţiile respective se 
prezintă în notele explicative, fără efectuarea unor înregistrări în contabilitate. 

 
1.8. CORECTAREA ERORILOR CONTABILE 
 
Definiţie: 
Erorile sunt definite ca omisiuni şi alte interpretări greşite ale situaţiilor financiare ale societăţii pentru una sau 
mai multe perioade, care au fost descoperite în perioada curentă şi care se referă la informaţiile credibile care: 

1. au fost disponibile atunci când s-au întocmit situaţiile financiare din perioade anterioare; şi  
2. ar putea în mod rezonabil să fi fost obţinute şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acestor 

situaţii financiare. 
Este necesar a se face o demarcaţie clară între erori şi modificările estimărilor contabile.  
 
1.9. PĂRŢILE AFILIATE 
 
O relaţie cu părţile afiliate (legate) poate avea un efect asupra poziţiei financiare şi a rezultatelor societăţii. Din 
acest motiv, entitatea trebuie să îşi definească relaţiile şi tranzacţiile cu părţile afiliate (legate) şi să detalieze 
prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare, acest fapt fiind obligatoriu. 
Situaţiile financiare ale societăţii trebuie să conţină prezentarea informaţiilor necesare pentru a atrage atenţia 
asupra posibilităţii ca poziţia financiară şi profitul sau pierderea să fi fost afectate de existenţa părţilor afiliate 
(legate), precum şi de tranzacţiile şi soldurile cu acestea. 
Părţile se consideră că sunt afiliate (legate) dacă una dintre părţi are capacitatea fie de a controla cealaltă 
parte, fie de a exercita o influenţă semnificativă asupra celeilalte părţi în luarea deciziilor financiare şi 
operaţionale, fie este o asociaţie în participaţiune la care cealaltă este asociată, fie operează în calitate de 
personal-cheie de conducere al celeilalte părţi. 
 
CAPITOLUL II 
POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE 
 
2.1. GENERALITĂŢI 
 
Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice pentru entitate pe o perioadă mai mare decât 
cea acoperită de situaţiile financiare din anul curent. 
Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie 
sau de echivalente de trezorerie către entitate.  
Aceste active trebuie capitalizate, iar costurile lor trebuie să fie alocate pe parcursul perioadelor cu beneficii 
pentru entitate (durata de viaţă utilă). 

 
În vederea înţelegerii politicilor contabile privind activele imobilizate, trebuie avute în vedere următoarele 
concepte-cheie: 
Durata de viaţă utilă. Perioada în care un activ va fi angajat în entitate, fiind măsurată fie prin timpul în care se 
preconizează a fi folosit, fie prin numărul de unităţi de producţie sau al unor unităţi similare ce se preconizează 
că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv. 
Costul. Suma plătită în numerar sau echivalente de numerar sau valoarea justă a oricărei contraprestaţii 
efectuate pentru a achiziţiona sau construi un activ. 
Valoarea justă. Suma pentru care un activa ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de 
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cauză, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective. 
Valoarea contabilă. Valoarea la care un activ este recunoscut după scăderea amortizării cumulate şi a oricăror 
pierderi cumulate din depreciere 
Amortizarea. Alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe durata sa de viaţă utilă. 
Valoarea reziduală. Valoarea estimată pe care o entitate o va obţine din cedarea unui active, după scăderea 
costurilor de cedare estimate (presupunând că activul are deja vechimea şi se găseşte în starea preconizată la 
sfârşitul duratei sale de viaţă utilă). 
Valoarea amortizabilă. Costul unui activ sau altă valoare care a fost substituită costului, minus valoarea 
reziduală a activului. 
Unitate generatoare de numerar. Cel mai mic grup identificabil de active, care generează intrări de fluxuri de 
numerar în urma funcţionării continue, în mare măsură independente de intrările de fluxuri de numerar generate 
de alte active sau grupuri de active. 
Costuri aferente cedărilor. Costuri legate în mod direct de cedarea unui activ ; acestea nu includ costurile de 
finanţare sau cheltuielile cu impozitul pe profit aferente. 
Costuri cu scoaterea din uz. Costuri aferente dezmembrării unui active şi reamenajării terenului pe care acesta 
era amplasat şi readucerii oricăror alte active efectate la starea lor iniţială. 
Pierderea din depreciere. Valoarea cu care valoarea contabilă a unui active depăşeşte valoarea sa recuperabilă. 
Valoarea recuperabilă. Valoarea cea mai mare dintre preţul net de vânzare al activului şi valoarea sa de 
utilizare. 
Valoarea de utilizare. Valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar estimate ce se aşteaptă să fie 
generate din utilizarea unui activ. 
Preţ net de vânzare. Suma obţinută din vânzarea unui activ printr-o tranzacţie desfăşurată în condiţii obiective, 
minus costurile de cedare. 
 
 
2.2. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE 
 
2.2.1. Clasificări, definiţii 
 
În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind: 

- cheltuielile de constituire; 
- cheltuielile de dezvoltare; 
- concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile si activele similare, cu excepţia celor 

create intern de entitate; 
- fondul comercial: 
- alte imobilizări necorporale; 
- avansuri acordate pentru imobilizări necorporale; 
- imobilizările necorporale în curs de execuţie. 

 
2.2.2. Recunoaşterea şi evaluarea iniţială  
 
Un activ necorporal trebuie recunoscut dacă şi numai dacă: 

a) se estimează că beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi obţinute de către 
entitate; şi 

b) costul activului poate fi evaluat în mod fidel. 
Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie. 
Activele necorporale sunt măsurate şi evaluate iniţial la costul lor, cost care este diferenţiat şi are un conţinut 
diferit în raport cu modalitatea de procurare: 

- achiziţie individuală separată; 
- achiziţie în cadrul proceselor de combinare a întreprinderilor; 
- obţinere ca subvenţie guvernamentală; 
- alte intrări neoneroase,  producţie proprie.   
 

Achiziţiile separate 
Dacă un activ necorporal este achiziţionat separat, costul acestuia poate fi evaluat cu fidelitate. 
Costul unei imobilizări necorporale achiziţionate separat este alcătuit din:  

- preţul său de achiziţie, inclusiv impozitele şi accizele aferente şi nereturnabile; 
- orice cost atribuibil direct pregătirii imobilizării pentru utilizarea prevăzută. (exemple de costuri ce pot 

fi atribuite direct: costurile cu beneficiile angajaţilor care reies direct din aducerea imobilizării la 
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condiţia sa de lucru; onorariile profesionale ce decurg direct din aducerea imobilizării la condiţia sa de 
lucru, şi costurile testării funcţionării corespunzătoare a imobilizării).  

 
Active necorporale produse din resurse proprii 
Pentru a recunoaşte activele necorporale din producţia proprie, procesul de obţinere a acestora se împarte în: 

- activităţi de cercetare; 
- activităţi de dezvoltare. 
- Dacă aceste faze nu pot fi separate în cadrul unui proiect, toate cheltuielile apărute se tratează precum 

cheltuieli de cercetare, şi este recunoscută ca o cheltuială atunci când este efectuată.  
 

 Recunoaşterea unei cheltuieli 
Cheltuiala cu un element necorporal trebuie să fie recunoscută direct în contul de profit şi pierdere atunci când 
este efectuată, cu excepţia cazului în care: 

 face parte din costul unui activ necorporal care întruneşte criteriile de recunoaştere; 
 elementul este achiziţionat în combinări de întreprinderi de tipul unei achiziţii şi nu poate fi recunoscut 

ca un activ necorporal. În acest caz, cheltuiala trebuie să facă parte din suma atribuită fondului 
comercial negativ la achiziţie. 

 
2.2.3. Evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale  
 
Cheltuielile ulterioare cu un activ necorporal după cumpărare sau finalizarea sa trebuie recunoscute în contul de 
profit şi pierderi atunci când sunt efectuate, cu excepţia cazului în care: 

 este probabil că această cheltuială să permită activului să genereze beneficii economice viitoare 
suplimentare faţă de cele estimate iniţial; şi 

 această cheltuială poate fi evaluată cu fidelitate şi atribuită activului.  
Dacă aceste condiţii sunt întrunite, cheltuielile ulterioare trebuie adăugate la costul activului necorporal. 
 
2.2.4. Amortizarea imobilizărilor necorporale 
 
Noţiuni generale 
Valoarea amortizabilă a unui activ necorporal trebuie să fie alocată pe o bază sistematică de-a lungul celei mai 
bune estimări a duratei sale de viaţă.  
Dacă este realizat un control asupra beneficiilor economice viitoare dintr-un activ necorporal prin dreptul de 
proprietate care a fost garantat pentru o perioadă definită, durata de viaţă utilă a activului necorporal nu trebuie 
să fie mai mare decât perioada garantată de dreptul de proprietate, cu excepţia cazului în care: 

 drepturile de proprietate pot fi reînnoite; şi  
 reînnoirea este aproape sigură. 

Metoda de amortizare trebuie să reflecte modul în care activul aduce beneficii economice. 
Revizuirea perioadei de amortizare şi a metodei de amortizare trebuie efectuată cel puţin la sfârşitul fiecărui 
exerciţiu financiar. 
 
Cheltuielile de constituire 
Entitatea poate include cheltuielile de constituire la „Active”, caz în care poate imobiliza cheltuielile de 
constituire. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 
cinci ani. 
   
Cheltuieli de dezvoltare 
Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe perioada contractului sau durata de utilizare, după caz. 
     
2.2.5. Cedarea 
 
Un activ necorporal trebuie scos din evidenţă la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai 
este aşteptat  din utilizarea sa ulterioară. 
Câştigurile sau pierderile care apar o dată cu încetarea utilizării sau ieşirea unui activ necorporal se determină ca 
diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate 
din cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit şi pierdere. 
  
2.2.6. Evaluarea la data bilanţului  
 
Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin amortizarea cumulată şi ajustările 

http://www.cabinetexpert.ro/
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cumulate de valoare.   
 

2.3. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 
 
2.3.1.  Definiţii, clasificări 
Imobilizările corporale sunt elemente corporale care 

- sunt deţinute pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate altora 
sau pentru alte scopuri ; şi 

- se aşteaptă să se utilizeze pe parcursul mai multor perioade. 
Evidenţa operativă a imobilizărilor  corporale se ţine cu ajutorul programului informatic în Registrul mijloacelor 
fixe, care se reconciliază lunar cu evidenţa contabilă. 
 
2.3.2. Recunoaşterea iniţială 
 
Costul unui element de imobilizări corporale va fi recunoscut ca activ dacă şi numai dacă 

a. este posibilă generarea către entitate de beneficii economice viitoare aferente activului ; 
b. costul activului poate fi evaluat în mod credibil. 

 
2.3.3. Evaluarea iniţială 
 
Un element al imobilizărilor corporale care este recunoscut va fi evaluat iniţial la costul său. 
Costul unei imobilizări corporale este format din : 

- preţul de cumpărare, incluzând taxele vamale şi taxele nerecuperabile, după deducerea reducerilor 
comerciale şi a rabaturilor; 

- orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locaţia şi condiţia necesare pentru ca acesta să poată 
opera în modul dorit de conducerea entităţii; 

- materialele, manopera şi alte costuri direct atribuibile pentru activele construite în regie proprie. 
 
2.3.4. Cheltuieli ulterioare 
 
Costurile care sunt realizate ulterior achiziţiei se adaugă valorii contabile a activului respectiv doar atunci când 
este probabil ca beneficii economice viitoare, dincolo de cele anticipate iniţial, să fie primite de către entitate. 
 
2.3.5. Evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale 
 
1. Ulterior recunoaşterii iniţiale, un element de imobilizări corporale va fi înregistrat la costul său minus orice 
amortizare cumulată şi orice pierderi din depreciere. 
2. După recunoaşterea ca activ, un element de imobilizări corporale a cărui valoare justă poate fi evaluată 
credibil va fi înregistrat la o valoare reevaluată, aceasta fiind valoarea sa justă la data reevaluării minus orice 
amortizare acumulată ulterior şi orice pierderi acumulate din depreciere. 
Reevaluările se vor face cu suficientă regularitate pentru a se asigura că valoarea contabilă nu diferă prea mult 
de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data bilanţului.Pentru imobilizările care nu sunt 
supuse unor fluctuaţii mari de valoare, o periodicitate a reevaluării de 3-5 ani este suficientă. 
 
2.3.6. Amortizarea 
Amortizarea unui activ corporal este recunoscută ca o cheltuială, cu excepţia cazului în care ea este inclusă în 
valoarea contabilă a unui activ construit în regie proprie. 
Se aplică următoarele principii: 

- Valoarea amortizabilă este alocată sistematic de-a lungul duratei de viaţă utilă ; 
- Metoda de amortizare reflectă modul de consumare preconizată a beneficiilor ; 
- Fiecare parte a unui element de imobilizări corporale care are un cost semnificativ în raport cu costul total 

al elementului trebuie amortizat separat, folosindu-se ratele de amortizare diferite corespunzătoare ; 
- Părţile componente sunt tratate ca elemente separate dacă activele aferente au durate de viaţă utilă diferite 

sau furnizează beneficii economice într-un mod diferit (de exemplu, o navă şi motoarele sale). 
 
2.3.7. Cedarea şi casarea 
 
Valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale va fi recunoscută: 

a. la cedare; sau 
b. când nu se mai aşteaptă beneficii economice viitoare din utilizarea sa. 
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Câştigul sau pierderea care rezultă din derecunoaşterea unui element de imobilizări corporale va fi inclus(ă) în 
profit sau pierdere. Câştigul sau pierderea se determină ca fiind diferenţa dintre încasările nete la cedare, dacă 
există, şi valoarea contabilă a elementului cedat sau casat. 
 
2.3.8. Deprecierea 
 
Valoarea contabilă a unei imobilizări corporale trebuie comparată cu valoarea sa recuperabilă ori de câte ori 
există un indiciu de depreciere. 
Dacă valoarea recuperabilă este mai mică decât valoarea contabilă, elementul de imobilizări corporale respectiv 
trebuie depreciat, respectiv valoarea sa contabilă trebuie redusă la valoarea recuperabilă. Această reducere este 
recunoscută ca o pierdere din depreciere. Pierderea din depreciere se contabilizează ca o cheltuială, cu excepţia 
cazurilor când, în prealabil, activul depreciat a făcut obiectul unei reevaluări. În această situaţie, deprecierea se 
înregistrează pe seama diferenţei din reevaluare şi, dacă este cazul,  a impozitelor amânate aferente. 
 
2.3.9. Evaluarea la data bilanţului 
O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ: 
 la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare; 
 la valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, mai puţin ajustările cumulate de valoare. 

 
2.4. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE FINANCIARE 
 
2.4.1. Definiţie, clasificări 
 
Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor afiliate, 
interesele de participare, împrumuturile acordate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de 
participare, alte investiţii deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi. 
În conturile de creanţe reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor 
contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii. 
La alte împrumuturi acordate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi. 
Dacă sunt evidenţiate în contul de creanţe imobilizate creanţele aferente contractelor de leasing financiar, 
precum şi alte creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de 1 an, entitatea va prezenta în bilanţ, la imobilizări 
financiare, numai partea cu scadenţă mai mare de 12 luni, diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe. 
 
2.4.2. Evaluarea iniţială 
Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin 
contractul de dobândire a acestora. 
 
2.4.3. Evaluarea la data bilanţului 
Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai putin ajustările cumulate pentru pierdere 
de valoare. 
 
CAPITOLUL III 
POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE 
 
3.1. GENERALITĂŢI 
Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când: 

a. este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie 
realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; 

b. este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare; 
c. este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricţionată. 

 
3.2. POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE 
 
3.2.1. Definiţie, clasificări  
Stocurile reprezintă active:  

- care sunt deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 
-  în curs de producţie în vederea unei vânzări pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 
- sub forma de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie 

sau prestarea de servicii.  
Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau 
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intermitent. Societatea aplica inventarul permanent / intermitent. 
 
3.2.2. Evaluarea stocurilor 
Stocurile trebuie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. 
 
3.2.3. Costul stocurilor 
Baza principală pentru contabilizarea stocurilor este costul.  
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 în prezent. 
Costurile de achiziţie a stocurilor cuprind preţurile de cumpărare, taxe de import şi alte taxe (cu excepţia 
acelora pe care entitatea le poate recupera de la autorităţile fiscale), costuri de transport, manipulare şi alte 
costuri care pot fi atribuite direct achiziţiei de produse finite, materiale şi servicii. 
Reducerile comerciale, rabaturile şi alte astfel de elemente vor fi deduse la determinarea costului stocurilor.Dacă 
nu se procedează astfel înseamnă că stocurile vor fi raportate la valori care sunt în exces faţă de costurile istorice 
fidele. 
 
3.2.4. Prezentarea informaţiilor 
Situaţiile financiare trebuie să prezinte următoarele informaţii referitoare la stocuri: 

- politicile contabile adoptate la evaluarea stocurilor, inclusiv formulele folosite pentru determinarea costului; 
- valoarea contabilă totală a stocurilor şi valoarea contabilă a categoriilor de stocuri, grupate într-un mod 

adecvat entităţii;  
- valoarea contabilă a acelor stocuri care au fost evaluate la valoarea realizabilă netă minus costurile de 

vânzare; 
- valoarea stocurilor recunoscută ca o cheltuială din timpul perioadei; 
- valoarea oricărei diminuări a valorii stocurilor recunoscută ca o cheltuială a perioadei; 
- circumstanţele sau evenimentele care au condus la stornarea unei diminuări a valorii stocurilor până la 

nivelul valorii realizabile nete; 
- valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor. 

 
3.3. POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANŢELE 
 
3.3.1. Definiţii şi clasificări 
 
Conturile de creanţe reprezintă sume datorate de clienţi pentru bunuri sau servicii oferite în  cursul normal al 
operaţiunilor de activitate. 
Creanţele includ: 

- creanţe comerciale, care sunt sume datorate de clienţi pentru bunuri vândute sau servicii prestate în cursul 
normal al activităţii; 

- efectele comerciale de încasat, acceptări comerciale, instrumente ale terţilor; 
- sume datorate de directori, acţionari, angajaţi sau companii afiliate. 

 
3.3.2. Evaluarea creanţelor 
Diferenţele de curs valutar care 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 anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.  
    
3.4. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 

 
Conturile la bănci cuprind: 

- Valorile de încasat (cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci) 
- Disponibilităţile în lei şi valută 
- Cecurile entităţii 
- Creditele bancare pe termen scurt 
- Dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. 

 
3.5. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

 
Investiţiile pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte 
valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit pe termen scurt. 
La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea stabilită 
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potrivit contractelor. 
La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt, acestea se evaluează aplicând metoda FIFO (primul 
intrat- primul ieşit). 
 
 
CAPITOLUL IV.  POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT 
 
4.1. Definiţii, clasificări 
 
Datorie. O obligaţie prezentă a entităţii care derivă din evenimentele din trecut şi a cărei compensare se 
preconizează să rezulte dintr-o ieşire din entitate a unor resurse care reprezintă beneficii economice. 
Datoriile reprezintă angajamente financiare ale debitorilor cu privire la sume de bani sau bunuri cuvenite 
creditorilor şi reprezintă surse atrase de unitatea patrimonială la finanţarea activităţii de exploatare a acesteia. 
O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă atunci când: 

- se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii, sau 
- este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. 

Toate celelate datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. 
 
În contabilitatea furnizorilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv achiziţiile de mărfuri 
şi produse, de lucrări şi servicii, precum şi alte operaţiuni similare efectuate. 
Avansurile primite de la clienţi se înregistrează în conturi distincte. 
 
4.2. Evaluare 
 
Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominală înscrisă în documentele care consemnează apariţia lor. 
Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării 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 raportate în situaţiile 
financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.  
 
 
CAPITOLUL V 
POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG 
 
5.1. Definiţii, clasificări 
 
Datoriile pe termen lung reprezintă sacrificii viitoare de beneficii economice care trebuie plătite pe o perioadă 
mai mare de un an sau de un ciclu economic. Datoria pe termen lung include  împrumuturi din emisiuni de 
obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen mediu şi lung, obligaţii din contractele 
de leasing, sume datorate entităţilor afiliate şi entităţilor cu care compania este legată prin interese de 
participare, alte împrumuturi şi datorii asimilate şi dobânzile aferente acestora, pensii şi obligaţii amânate din 
planurile de contribuţii, impozit pe profit amânat.  
Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintă contravaloarea obligaţiunilor emise potrivit legii. În 
cadrul acestora, trebuie evidenţiate distinct împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertibile. 
Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare se referă la bunurile preluate cu acest titlu de către entitatea 
primitoare, potrivit contractelor încheiate. La sfârşitul perioadei contractului de concesiune, bunurile se restituie 
proprietarului, situaţie în care are loc anularea datoriilor corespunzătoare privind concesiunea. 
Entitatea trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie, 
chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului dacă: 
 termenul  iniţial  a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; 
 există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
5.2. Evaluare 
 
Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominală înscrisă în documentele care consemnează apariţia lor. 
Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării 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 raportate în situaţiile 
financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.  
Atunci când datoria în valută este decontată într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de curs valutar 
recunoscută în fiecare exerciţiu financiar, care intervine până la data decontării, se determină ţinând seama de 
modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui exerciţiu financiar. 

http://www.cabinetexpert.ro/
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Pentru datorile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe 
favorabile sau nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistreză la venituri sau cheltuieli 
financiare, după caz. 
La fiecare dată a bilanţului datoriile exprimate în valută trebuie evaluate utilizând cursul de schimb comunicat 
de BNR şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. 

 
  

CAPITOLUL VI 
POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALUL ŞI REZERVELE 
 
Capitalul şi rezervele (capitalurile proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor entităţii, după 
deducerea tuturor datorilor. 
Capitalurile proprii cuprind: 

- aporturile de capital 
- primele de capital 
- rezervele 
- rezultatul reportat 
- rezultatul exerciţiului financiar. 

 
6.1.CAPITAL 
 
Capitalul este reprezentat de capitalul social al entităţii. 
Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a 
persoanei juridice şi a documentelor jusrificatie privind  vărsămintele de capital. 
Referitor la capitalul entităţii se oferă următoarele informaţii: 

- dacă entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris, 
- dacă conform actului de înfiinţare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum şi valoarea  

capitalului subscris în momentul înfiinţării entităţii şi în momentul oricărei modificări în contabilitatea 
analitică a capitalului social se ţine pe acţIonari sau asociaţi, cuprinzînd  numărul şi  în momentul .oricărei 
modificări a capitalului autorizat 

- numărul şi valoarea acţiunilor subscrise în cursul exerciţiului financiar în limitele unui capitalautorizat.În 
înţelesul prezentelor reglementări, prin capital autorizat se înţelege suma maximă a capitalului subscris 
potrivit statutului sau adunării generale   

- dacă există mai multe clase de acţiuni sau părţi sociale, numărul şi valoarea nominală pentru fiecare  clasă. 
 
6.2. REZERVE DIN REEVALUARE 

 
Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale trebuie reflectat în debitul sau creditul 
contului “ Rezerve din reevaluare “după  caz, cu respectarea prevederilor privind  reevaluarea imobilizărilor 
corporale. 
Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent şi numai în 
condiţiile prezentate la capitolul „Active imobilizate”. 
Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibill. 
 
6.3. ALTE REZERVE  
 
Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: 

- rezerve legale; 
- rezerve statutare sau contractuale; 
- alte rezerve. 

Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în limitele şi cotele prevăzute de lege. 
Acestea pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. 
Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii, conform prevederilor din 
actul constitutiv al acesteia. 
Alte rezerve pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte 
scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.      
 
 
 

http://www.cabinetexpert.ro/
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CAPITOLUL VII 
POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELI, REZULTAT 
 
7.1. VENITURI 
 
7.1.1. Definiţii, clasificări 
 
Veniturile reprezintă creşteri de avantaje economice, intervenite în cursul exerciţiului, care au generat o 
majorare a capitalurilor proprii sub alte forme decît cele care exprimă aporturi noi ale proprietarilor 
întreprinderii. În categoria veniturilor se includ atât sumele încasate sau de încasat în nume propriu de către 
entitate din activităţile curente, cât şi câştigurile din orice sursă. 
Veniturile se clasifică astfel: 

- Venituri din exploatare ; 
- Venituri financiare ; 
- Venituri extraordinare. 

 
7.1.2. Recunoaşterea  veniturilor 
 
Criteriile generale de recunoaştere a veniturilor sunt următoarele: 

- este probabil ca entitatea să beneficieze de avantaje economice dinoperaţia realizată; 
- marimea veniturilor să poată fi măsurată cu fiabilitate. 

 
7.1.3. Evaluarea  veniturilor 
 
Veniturile trebuie să fie evaluate la valoarea justă a elementelor primite sau de primit în contrapartidă, după 
deducerea reducerilor comerciale. Determinarea venitului este uşurată atunci când contrapartida se prezintă sub 
formă de lichidităţi sau echivalente de lichidităţi.  
Venitul din vânzare este contabilizat la nivelul valorii exigibile la scadenţă, iar scontul de decontare este 
considerat de vânzător o cheltuială financiară. 
 
7.2. CHELTUIELI 
 
Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: 

- consumuri de stocuri; 
- lucrări  executate şi servicii  prestate de care beneficiază  entitatea; 
- cheltuieli cu personalul; 
- executarea unor obligaţii  legale sau  contractuale. 

Pierderile reprezintă reduceri ale  beneficiilor economice şi pot rezulta  sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii 
curente a entităţii . Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. 
În  cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările şi  ajustările 
pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate. 
Contabilitatea  cheltuielilor se ţine pe feluri  de cheltuieli, astfel: 

- cheltuieli de exploatare; 
- cheltuieli financiare; 
- cheltuieli extraordinare. 

 
7.3. REZULTAT 
 
Rezultatul financiar (profit sau pierdere) se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Rezultatul 
definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi este reprezentat de soldul final al contului 
de profit şi pierdere. 
Repartizare profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. 
Repartizarea profitului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital 
social, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. 
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