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Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a tradus şi a editat în 

ianuarie 2014 Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 al 

IPSASB, publicat de Federaţia Internaţională a Contabililor în iunie 2013, pentru a asigura 

accesul la standarde traduse în limba română tuturor  profesioniştilor care întocmesc situaţii 

financiare, precum şi utilizatorilor acestora, organismelor de reglementare, persoanelor din 

mediul universitar, studenţilor şi altor grupuri interesate din România. Procesul de traducere a 

Manualului a fost verificat de IFAC, iar traducerea a fost realizată în conformitate cu „Declaraţia 

de politică – Politica de traducere şi reproducere a standardelor publicate de IFAC”. 

Acest Manual conţine setul complet al normelor emise de IPSASB până la 15 ianuarie 

2013 pentru raportarea financiară din sectorul public. IPSAS-urile tratează raportarea financiară 

conform contabilităţii de casă şi contabilităţii pe bază de angajamente. IPSAS-urile conforme cu 

contabilitatea de angajamente se bazează pe Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

(IFRS-urile), emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), în 

măsura în care dispoziţiile acestor standarde sunt aplicabile sectorului public. Acestea tratează şi 



aspecte specifice sectorului public referitoare la raportarea financiară care nu sunt tratate în 

IFRS-uri. 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 

(IPSASB), care funcţionează ca un organism normalizator de standarde independent, sub egida 

Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), elaborează standarde contabile pentru entităţile 

din sectorul public, denumite Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 

(IPSAS-uri). IPSASB recunoaşte avantajele majore ale prezentării unor informaţii financiare 

consecvente şi comparabile în toate jurisdicţiile şi consideră că IPSAS-urile vor juca un rol 

esenţial în fructificarea acestor avantaje.  

*Prezenta ediţie este publicată în două volume. 

Cei interesaţi işi pot procura cele două volume de la  

filialele CECCAR din toată ţara. 

©Manualul de Norme Interna ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 al Consiliului 

pentru Standarde 

Interna ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, publicat de Federa ia Interna ională a 

Contabililor (IFAC) în iunie 2013, în limba engleză, a fost tradus în limba română de către 

Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România (CECCAR) în ianuarie 2014 

i este reprodus cu permisiunea IFAC. Procesul de traducere a Manualului de Norme 

Interna ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 a fost verificat de IFAC, iar 

traducerea a fost realizată în conformitate cu „Declara ia de politică – Politica de traducere i 

reproducere a standardelor publicate de IFAC”. Textul aprobat al Manualului de Norme 

Interna ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 este cel publicat de către IFAC în 

limba engleză. 
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Public 2013 © 2014 
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