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INTRODUCERE 
 
 

            Începând cu data de 1 ianuarie 2015, operatorii economici ale c ror valori mobiliare nu sunt 
admise la tranzac ionare pe o pia  reglementat  aplic  Reglement rile contabile  privind situa iile 
financiare anuale individuale i situa iile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 
ministrului finan elor publice nr. 1.802/2014, cu modific rile i complet rile ulterioare, denumite în 
continuare reglement ri contabile. 
 
 Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.802/2014 a fost elaborat ca urmare a abrog rii 
directivelor Comunit ii Economice Europene care au stat la baza Reglement rilor contabile 
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 
3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare. 
 Implicit, odat  cu intrarea în vigoare a acestor reglement ri a fost abrogat Ordinul 
ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme 
cu directivele europene, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

 
 În contextul reglement rilor contabile, pentru scopuri de raportare contabil , sunt introduse 
trei categorii de entit i, respectiv: microentit i; entit i mici; entit i mijlocii i mari. 
 Categoriile men ionate au obliga ii diferite i în ceea ce prive te cerin ele de auditare. 
 
 Pentru a r spunde obiectivelor cuprinse în noua directiv  comunitar , reglement rile 
contabile cuprind prevederi care rezult  din transpunerea directivei, dar i unele prevederi noi, 
modificate sau completate fa  de reglementarea abrogat , determinate fie de necesitatea 
preciz rii unui tratament contabil explicit pentru anumite opera iuni, fie de necesitatea asigur rii 
unui tratament comparabil cu cel prev zut de Standardele Interna ionale de Raportare Financiar  
(IFRS), în situa iile în care directiva nu cuprinde referin e la acel tratament. 

 
 În sprijinul operatorilor economici, speciali ti ai Direc iei de legisla ie i reglement ri 
contabile din Ministerul Finan elor Publice au elaborat prezentul ghid referitor la aplicarea în 
practic  a reglement rilor contabile. 
 
 Pentru corelare cu prevederile reglement rilor contabile, în cuprinsul acestuia sunt 
men ionate i punctele corespunz toare din reglementare. 
 
 Exemplele prezentate în continuare nu sunt exhaustive, dat  fiind multitudinea opera iunilor 
care au loc în practic .  
 
 De asemenea, la contabilizarea opera iunilor economico - financiare trebuie avute în 
vedere atât documentele i clauzele contractuale care stau la baza opera iunilor, cât i 
reglement rile contabile în vigoare. Totodat , în toate cazurile se va urm ri respectarea legisla iei 
care reglementeaz  anumite aspecte economico - financiare. 

 
 În ceea ce prive te tratamentul fiscal, acesta este cel prev zut de Codul fiscal.  

 
 În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, r spunderea pentru organizarea i 
conducerea contabilit ii revine administratorului sau altei persoane care are obliga ia gestion rii 
entit ii respective.  
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CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE 
 

1.1 Aplicarea reglement rilor contabile 
 
 
 Reglement rile contabile prev d formatul i con inutul situa iilor financiare anuale, 
principiile contabile i regulile de recunoa tere, evaluare, scoatere din eviden  i prezentare a 
elementelor în situa iile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, 
auditare/verificare, potrivit legii, i publicare a situa iilor financiare anuale, Planul de conturi 
general, precum i con inutul i func iunea conturilor contabile. 
 Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind întocmirea situa iilor financiare anuale 
consolidate (pct. 1). 

  
 Reglement rile contabile se aplic  de c tre urm toarele categorii de persoane ale c ror 
valori mobiliare nu sunt admise la tranzac ionare pe o pia  reglementat  (denumite în continuare 
entit i) (pct. 3): 
 a) societ i: 
  - societ ile în nume colectiv; 
  - societ ile în comandit  simpl ; 
  - societ ile pe ac iuni; 
  - societ ile în comandit  pe ac iuni i 
  - societ ile cu r spundere limitat ; 
 b) societ ile/companiile na ionale; 
 c) regiile autonome; 
 d) institutele na ionale de cercetare-dezvoltare; 
 e) societ ile cooperative i celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de 
organizare, func ioneaz  pe principiile societ ilor; 
 f) subunit ile f r  personalitate juridic , cu sediul în România, care apar in persoanelor 
juridice cu sediul în România, în condi iile prev zute de reglement rile contabile; 
 g) subunit ile f r  personalitate juridic , cu sediul în str in tate, care apar in persoanelor 
prev zute la lit. a) - e), cu sediul în România, în condi iile prev zute de reglement rile contabile; 
 h) subunit ile din România care apar in unor persoane juridice cu sediul în str in tate, în 
condi iile prev zute de reglement rile contabile; 
 i) grupurile de interes economic, înfiin ate potrivit legii. 
 
 Subunit ile f r  personalitate juridic , care apar in persoanelor juridice cu sediul în 
România, organizeaz  i conduc eviden  contabil  proprie, astfel încât aceasta s  permit  
determinarea informa iilor i a obliga iilor prev zute de lege, iar persoanele juridice c rora le 
apar in s  poat  întocmi situa ii financiare anuale (pct. 5 alin. (1)). 
 Activitatea desf urat  în str in tate de subunit ile f r  personalitate juridic , care apar in 
persoanelor juridice cu sediul în România, se include în situa iile financiare ale persoanei juridice 
române i se raporteaz  pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor reglement rilor 
contabile (pct. 5 alin. (2)). 
 
 Prin subunit i f r  personalitate juridic , care apar in persoanelor juridice cu sediul în 
România, în în elesul reglement rilor contabile, se în elege: sucursale, agen ii, reprezentan e sau 
alte asemenea unit i f r  personalitate juridic , înfiin ate potrivit legii (pct. 4 alin. (2)). 
 

Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit Codului fiscal i Codului 
de procedur  fiscal , in contabilitatea proprie în func ie de statutul lor de persoane fizice sau 
juridice, dup  caz. În cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situa ii financiare 
anuale i raport ri contabile, potrivit Legii contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i 
complet rile ulterioare (pct. 5 alin. (3)). 

 
Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care apar in unor persoane 

juridice cu sediul în str in tate reprezint  subunit i f r  personalitate juridic  ce apar in acestor 
persoane juridice i au obliga ia întocmirii situa iilor financiare anuale i a raport rilor contabile 
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cerute de legea contabilit ii. În situa ia în care persoana juridic  cu sediul în str in tate î i 
desf oar  activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situa iile financiare anuale i 
raport rile contabile cerute de legea contabilit ii se întocmesc de sediul permanent desemnat s  
îndeplineasc  obliga iile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente (pct. 5 
alin. (4)). 

 
 Cu privire la contabilitatea asocierilor în participa ie, reglement rile contabile men ioneaz  
urm toarele: 

- în cazul asocierilor în participa ie încheiate între o persoan  juridic  român  i o persoan  
juridic  str in , contabilitatea se ine de c tre persoana desemnat  de asocia i, care r spunde 
potrivit legii; 

- la organizarea i conducerea contabilit ii asocierii în participa ie trebuie avute în vedere 
atât reglement rile contabile, cât i cerin ele care rezult  din alte prevederi legale; 

- reglement rile contabile se aplic , de asemenea, asocierilor în participa ie între persoane 
juridice str ine (nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin 
contractul de asociere s  îndeplineasc  obliga iile fiscale organizeaz  i conduce eviden a 
contabil  a asocierii, astfel încât s  se poat  determina informa iile i obliga iile prev zute de lege, 
f r  a întocmi situa ii financiare anuale (pct. 6). 

 
 

1.2 Politici contabile 
 

 
 În aplicarea reglement rilor contabile entit ile trebuie s  dezvolte politici contabile proprii 
care se aprob  de administratori. În cazul entit ilor care nu au administratori, politicile contabile se 
aprob  de persoanele care au obliga ia gestion rii entit ii respective (art. 5 din Ordinul ministrului 
finan elor publice nr. 1.802/2014, cu modific rile i complet rile ulterioare). 
 
 Politicile contabile nu pot fi unitare sau �standardizate" deoarece ele trebuie s  fie adaptate 
specificului activit ii entit ilor. 
 Totu i, regulile i tratamentele contabile adoptate prin politicile contabile trebuie s  fie cele 
prev zute de reglement rile contabile. 
 
 Prezent m în continuare câteva din elementele care trebuie cuprinse în politicile contabile: 

1. Elaborarea politicilor contabile începe cu identificarea entit ii c reia îi sunt aplicabile 
politicile contabile, respectiv denumirea societ ii, adresa, num rul din registrul comer ului, codul 
unic de înregistrare. 
 Având în vedere c  politicile contabile sunt adaptate specificului activit ii (industrie, 
construc ii, comer , agricultur  etc.), fapt care va determina dezvoltarea anumitor reguli privind 
evaluarea i contabilizarea opera iunilor, este necesar  prezentarea pe scurt a activit ii entit ii, 
plecând de la actul constitutiv al acesteia. 
 Necesitatea prezent rii este dat  de faptul c , de i politicile contabile reprezint  un 
document intern, acestea sunt analizate/consultate de c tre auditorii statutari, auditorii interni, 
organele cu atribu ii de control în domeniul financiar-contabil, personalul din departamentele 
financiar-contabile etc. 
 În acela i timp, în situa iile financiare anuale este prezentat un extras din politicile contabile, 
astfel ca utilizatorii de informa ii s  în eleag  semnifica ia indicatorilor din bilan , contul de profit i 
pierdere i, dup  caz, situa ia modific rilor capitalului propriu i situa ia fluxurilor de trezorerie. 

2. Trebuie precizat cadrul de reglementare în baza c ruia au fost elaborate politicile 
contabile (de exemplu: Prezentele politici contabile sunt elaborate în baza Reglement rilor 
contabile privind situa iile financiare anuale individuale i situa iile financiare anuale consolidate, 
aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.802/2014, cu modific rile i complet rile 
ulterioare). Totodat , pentru ca politicile contabile s  fie fundamentate în baza reglement rilor 
contabile aplicabile, consider m necesar  precizarea punctului din reglementarea contabil  care 
se refer  la problema respectiv . 

3. Manualul de politici contabile trebuie s  cuprind  o precizare referitoare la conducerea 
contabilit ii în limba român , chiar dac  obliga ia respectiv  este cuprins  i în legisla ia na ional .  
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4. Este necesar  men ionarea monedei în care este inut  contabilitatea, respectiv leu sau 
leu i valut  (pct. 7 alin. (1) i (2) din reglement rile contabile), în cazul tranzac iilor în valut . 

5. Prezentarea ariei politicilor contabile.  
 De exemplu: Prezentele politici contabile cuprind reguli de recunoa tere, evaluare i 
prezentare în situa iile financiare anuale a elementelor de bilan  i cont de profit i pierdere, 
precum i reguli pentru conducerea contabilit ii în societatea X. 

6. Precizarea faptului c  regulile i tratamentele contabile cuprinse în politicile contabile 
trebuie s  respecte legisla ia na ional  în ansamblul s u. 
 În acest sens, a a cum se men ioneaz  i în reglement rile contabile, este necesar  
cunoa terea evolu iei legisla iei contabile (pct. 575). 
 De exemplu: Prezentele politici contabile trebuie aplicate cu respectarea legisla iei, în 
general, i a celei care reglementeaz  aspecte financiar-contabile (ordine ale ministrului finan elor 
publice etc.), în mod special. Consider m c  este necesar  o astfel de men iune deoarece nu este 
suficient  respectarea numai a reglement rii contabile. Pot fi prevederi în legisla ie care 
reglementeaz  unele domenii de activitate i care pot conduce la înregistr ri în contabilitate.  

7. Stabilirea modului de corectare a erorilor contabile.  
 Corectarea erorilor contabile se efectueaz  astfel: 

- erorile aferente exerci iului financiar curent se corecteaz  pe seama contului de profit i 
pierdere, prin stornarea opera iunilor eronate i înregistrarea corect  a opera iunilor. În func ie de 
posibilit ile oferite de programul informatic utilizat, se poate preciza dac  stornarea se efectueaz  
prin înregistrarea opera iunilor ini iale în ro u sau prin înregistrarea invers  (pct. 69); 

- erorile aferente exerci iului financiar precedent se corecteaz  pe seama rezultatului 
reportat sau a contului de profit i pierdere, în func ie de semnifica ia erorii contabile. În acest caz 
se va stabili ce înseamn  eroare semnificativ .  

8. Precizarea faptului c  politicile contabile aprobate respect  conceptele i principiile 
cuprinse în reglement rile contabile aplicabile. 
 În m sura în care se dore te prezentarea tuturor conceptelor i a principiilor contabile, 
entitatea poate proceda în acest sens. 

9. Trebuie s  existe o procedur  de aplicare a manualului de politici contabile, de eventual  
actualizare a acestuia, ca i un control asupra modului de respectare a acestuia. 
 
 Aspectele cu caracter general men ionate mai sus reprezint  câteva din elementele care ar 
trebui cuprinse în politicile contabile. În func ie de necesit i, pot fi incluse i alte prevederi care s  
reglementeze activitatea financiar-contabil  în entitate. 
 
     Preciz ri referitoare la posibilitatea modific rii politicilor contabile 
 
 Politicile contabile trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerci iu financiar la altul 
având în vedere necesitatea asigur rii comparabilit ii informa iilor prezentate în situa iile 
financiare anuale. 
 Totodat , în anumite situa ii, prev zute de reglement rile contabile, entit ile pot proceda la 
modificarea politicilor contabile. 
     Modificarea politicilor contabile este permis  doar dac  este cerut  de lege sau are ca 
rezultat informa ii mai relevante sau mai credibile referitoare la opera iunile entit ii (pct. 64 alin. 
(1)). 
        Potrivit pct. 62 din reglement rile contabile, modific rile de politici contabile pot fi 
determinate de: 
      
 a) ini iativa entit ii  
 În acest caz, modificarea de politic  contabil  poate fi determinat  de: 
    - o modificare excep ional  intervenit  în situa ia entit ii sau în contextul economico-
financiar în care aceasta î i desf oar  activitatea; 
     - ob inerea unor informa ii credibile i mai relevante. 
 În aceste situa ii în care entitatea din ini iativ  proprie decide modificarea politicilor 
contabile, este necesar  justificarea acestei modific ri în notele explicative la situa iile financiare 
anuale.  
  
     Exemple de situa ii care justific  modificarea de politici contabile pot fi: 
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    - admiterea la tranzac ionare pe o pia  reglementat  a valorilor mobiliare pe termen scurt ale 
entit ii sau retragerea lor de la tranzac ionare; 
    - schimbarea ac ionariatului, datorat  intr rii într-un grup, dac  noile metode asigur  furnizarea 
unor informa ii mai fidele; 
    - fuziuni i diviz ri efectuate la valori contabile, caz în care se impune armonizarea politicilor 
contabile ale societ ii absorbite cu cele ale societ ii absorbante etc. 
 
     b) o decizie a unei autorit i competente i care se impune entit ii (modificare de 
reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificat  în notele explicative, ci doar 
men ionat  în acestea. 
     
      Schimbarea conduc torilor entit ii nu justific  modificarea politicilor contabile. 
      Nu se consider  modific ri ale politicilor contabile: 
     a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzac ii, alte evenimente sau condi ii care difer , 
ca fond, de cele care au avut loc anterior; i 
     b) aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzac ii, alte evenimente sau condi ii care nu 
au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative. 
     
   În cazul modific rii unei politici contabile, entitatea trebuie s  men ioneze în notele 
explicative natura modific rii politicii contabile, precum i motivele pentru care aplicarea noii politici 
contabile ofer  informa ii credibile i mai relevante, pentru ca utilizatorii s  poat  aprecia dac  
noua politic  contabil  a fost aleas  în mod adecvat, efectul modific rii asupra rezultatelor 
raportate ale perioadei i tendin a real  a rezultatelor activit ii entit ii (pct. 64 alin. (2)). 
 
      Eviden ierea în contabilitate a efectelor modific rii politicilor contabile 
  
 În func ie de perioada asupra c reia modificarea politicilor contabile produce efecte, 
acestea se eviden iaz  în contabilitate (pct. 63), astfel:  
 - efectele modific rii politicilor contabile aferente exerci iilor financiare precedente se 
înregistreaz  pe seama rezultatului reportat (contul 1173 �Rezultatul reportat provenit din 
modific rile politicilor contabile"), dac  efectele modific rii pot fi cuantificate; 
 - efectele modific rii politicilor contabile aferente exerci iului financiar curent se 
contabilizeaz  pe seama conturilor de cheltuieli i venituri ale perioadei. 
       
 Dac  efectul modific rii politicii contabile este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, 
modificarea politicilor contabile se efectueaz  pentru perioadele viitoare, începând cu exerci iul 
financiar curent i exerci iile financiare urm toare celui în care s-a luat decizia modific rii politicii 
contabile. 
      În cazul modific rii politicilor contabile pentru o perioad  anterioar , entit ile trebuie s  ia 
în considerare efectele fiscale ale acestora. 
 
 

1.3  Obliga ii privind raportarea i cerin e 
 privind auditarea situa iilor financiare anuale 

 
 
 În contextul reglement rilor contabile, pentru scopuri de raportare sunt definite trei categorii 
de entit i, respectiv: microentit i, entit i mici, entit i mijlocii i mari.  
 
 Pentru întocmirea situa iilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de m rime prev zute 
de reglement rile contabile în vigoare se efectueaz  la sfâr itul exerci iului financiar, pe baza 
indicatorilor determina i din situa iile financiare ale exerci iului financiar precedent celui de 
raportare i a indicatorilor determina i pe baza datelor din contabilitate i a balan ei de verificare 
încheiate la sfâr itul exerci iului financiar curent. 
 
 Entitatea schimb  categoria în care se încadreaz  doar dac  în dou  exerci ii financiare 
consecutive dep e te sau înceteaz  s  dep easc  criteriile de m rime (pct. 13 alin. (2)). 
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 Prin dou  exerci ii financiare consecutive se în elege exerci iul financiar precedent celui 
pentru care se întocmesc situa iile financiare anuale i exerci iul financiar curent, pentru care se 
întocmesc situa iile financiare anuale (pct. 13 alin. (3)). 
  

     Not : Pentru întocmirea situa iilor financiare anuale la 31 decembrie 2015, încadrarea în 
criteriile de m rime prev zute la pct. 9 din reglement rile contabile, se efectueaz  numai pe baza 
balan ei de verificare încheiate la data de 31 decembrie 2015. Entit ile care au ales un exerci iu 
financiar diferit de anul calendaristic determin  criteriile respective pe baza balan ei de verificare 
întocmite la finele exerci iului financiar astfel ales i care se încheie la o dat  ulterioar  datei de 1 
ianuarie 2016. 
     Începând cu exerci iul financiar al anului 2016, entit ile întocmesc situa ii financiare anuale 
cu respectarea prevederilor pct. 12 - 14 din reglement rile contabile (potrivit Ordinului ministrului 
finan elor publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea i depunerea 
situa iilor financiare anuale i a raport rilor contabile anuale ale operatorilor economici la unit ile 
teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice). 
  
 Calculul indicatorilor utiliza i în scopul stabilirii criteriilor de m rime  

 Indicatorii în func ie de care se stabilesc criteriile de m rime sunt: total active, cifra de 
afaceri net  i num rul mediu de salaria i în cursul exerci iului financiar. 
 Indicatorul total active cuprinde: active imobilizate, active circulante i cheltuieli în avans.    
 Cifra de afaceri net  înseamn  sumele ob inute din vânzarea de produse i prestarea de 
servicii dup  deducerea reducerilor comerciale i a taxei pe valoarea ad ugat  i a altor impozite 
direct legate de cifra de afaceri (pct. 8 subpunct 5). 

 Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse 
sume reprezentând diverse impozite i taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu 
ocazia întocmirii contului de profit i pierdere, la cifra de afaceri net  se vor înscrie sumele 
reprezentând veniturile men ionate, corectate cu cheltuielile corespunz toare acelor impozite i 
taxe (pct. 429 alin. (2)). 

 
 Num rul mediu de salaria i se determin  dup  metodologia stabilit  de Institutul Na ional de 
Statistic . 

 
 Exemplu de calcul al indicatorilor în condi iile în care exerci iul financiar 
coincide cu anul calendaristic (analiza este efectuat  pentru 3 exerci ii financiare 
consecutive, respectiv 2016 - 2018) 

 
 Situa iile financiare anuale ale exerci iului financiar 2016 

 Pentru întocmirea situa iilor financiare anuale individuale ale exerci iului financiar 2016, 
încadrarea entit ilor raportoare în criteriile de m rime prev zute la pct. 9 din reglement rile 
contabile se efectueaz  la sfâr itul exerci iului financiar, pe baza indicatorilor determina i din 
situa iile financiare anuale ale exerci iului financiar 2015 i a indicatorilor determina i pe baza 
datelor din contabilitate i a balan ei de verificare încheiate pentru exerci iul financiar 2016. 
 

 Presupunem c , pe baza indicatorilor determina i din situa iile financiare anuale ale 
exerci iului financiar precedent (2015) o entitate a dep it limitele a dou  din criteriile de m rime 
specifice microentit ilor, prev zute la pct. 9 alin. (2) din reglement rile contabile (totalul activelor: 
1.500.000 lei; cifra de afaceri net : 3.000.000 lei; num rul mediu de salaria i în cursul exerci iului 
financiar: 10), îns  nu a dep it limitele a cel pu in dou  dintre criteriile prev zute la pct. 9 
alin. (3) (totalul activelor: 17.500.000 lei; cifra de afaceri net : 35.000.000 lei; num rul mediu de 
salaria i în cursul exerci iului financiar: 50). 

 
 În urma analiz rii criteriilor de m rime înregistrate la 31 decembrie 2015, entitatea se 
încadreaz  în categoria entit ilor mici deoarece, potrivit prevederilor men ionate la pct. 9 alin. 
(3) din reglement rile contabile, entit ile mici sunt entit ile care, la data bilan ului, nu se 
încadreaz  în categoria microentit ilor i nu dep esc limitele a cel pu in dou  dintre 
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urm toarele trei criterii: totalul activelor: 17.500.000 lei; cifra de afaceri net : 35.000.000 lei; 
num rul mediu de salaria i în cursul exerci iului financiar: 50. 
 
 Pentru a efectua o încadrare corect , în conformitate cu prevederile de la pct. 13 alin. (1) 
din reglement rile contabile, entitatea verific  m rimea criteriilor pentru fiecare dat  a bilan ului.  

 Astfel, la finele exerci iului financiar curent (2016), entitatea va analiza dac  se men in 
criteriile de m rime determinate în exerci iul financiar precedent sau dac  au fost dep ite, 
respectiv au încetat s  fie dep ite aceste criterii. 
 Presupunem c  indicatorii de m rime la finele exerci iului financiar 2016 sunt: 
  - total active: 20.000.000 lei; 
  - cifra de afaceri net : 45.000.000 lei; 
  - num r mediu salaria i în cursul exerci iului financiar: 42. 
  
 Entitatea constat  astfel c , pentru exerci iul financiar curent (2016) spre deosebire de cel 
precedent, sunt dep ite dou  dintre criteriile prev zute la pct. 9 alin. (4) din reglement rile 
contabile, iar categoria de încadrare corespunz toare acestor criterii ar situa entitatea într-o 
categorie nou , respectiv în categoria entit ilor mijlocii i mari. 
 
 Cu toate acestea, având în vedere prevederile de la pct. 13 alin. (2) din reglement rile 
contabile, potrivit c rora modificarea criteriilor de m rime nu determin  automat încadrarea entit ii 
într-o nou  categorie, entitatea nu va schimba categoria (categoria de �entit i mici", rezultat  
din analiza criteriilor de m rime aferente exerci iului financiar precedent). Entitatea va trece în 
categoria entit ilor mijlocii i mari în situa ia în care, la finele exerci iului financiar urm tor anului 
de raportare (2017) se va constata dep irea criteriilor de m rime prev zute la pct. 9 alin. (4) din 
reglement rile contabile. 
 
  Având în vedere aceste aspecte, entitatea va întocmi la finele exerci iului financiar 2016 
situa ii financiare anuale specifice entit ilor mici, prev zute la pct. 20 alin. (2) din 
reglement rile contabile, care cuprind:  
 a) bilan  prescurtat; 
 b) cont de profit i pierdere; 
 c) note explicative la situa iile financiare anuale. 
 Op ional entitatea poate întocmi i situa ia modific rilor capitalului propriu i/sau situa ia 
fluxurilor de trezorerie (pct. 20 alin. (4)). 

  Situa iile financiare anuale ale entit ilor mici se verific , dup  caz, de cenzori, potrivit legii 
(pct. 563 alin. (3)). 

 
 Pentru a exemplifica situa ia în care entitatea poate schimba categoria de încadrare, se 
analizeaz  în continuare criteriile de m rime pentru exerci iul financiar urm tor (2017), astfel: 

 
 Situa iile financiare anuale ale exerci iului financiar 2017 
 Stabilirea componentelor situa iilor financiare anuale ce se vor întocmi pentru exerci iul 
financiar 2017 se realizeaz  în func ie de valoarea indicatorilor de la finele exerci iilor financiare 
2016 i 2017. 
 Indicatorii aferen i exerci iului financiar 2016 sunt determina i pe baza situa iilor financiare 
întocmite la finele exerci iului financiar 2016. Informa iile aferente exerci iului financiar 2016 sunt 
cele prezentate mai sus. 

 Pentru exerci iul financiar 2017, presupunem c  indicatorii determina i în baza balan ei de 
verificare sunt: 
 - total active: 25.000.000 lei; 
 - cifra de afaceri net : 52.000.000 lei; 
 - num r mediu de salaria i în cursul exerci iului financiar: 38. 
   
 Se constat  c  i în exerci iul financiar 2017 entitatea dep e te limitele a dou  din cele 
trei criterii de m rime prev zute la pct. 9 alin. (4) din reglement rile contabile. Ca urmare, entitatea 
îndepline te cerin a referitoare la dep irea criteriilor în dou  exerci ii financiare consecutive (2016 
i 2017). Entitatea schimb  categoria de încadrare, trecând din categoria �entit ilor mici" în 
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categoria �entit ilor mijlocii i mari�. În mod corespunz tor, entitatea va întocmi situa ii 
financiare anuale potrivit pct. 21 din reglement rile contabile, care cuprind: 

a) bilan ; 
b) cont de profit i pierdere; 
c) situa ia modific rilor capitalului propriu; 
d) situa ia fluxurilor de trezorerie; 
e) note explicative la situa iile financiare anuale. 

 Aceste situa ii financiare anuale sunt auditate de unul sau mai mul i auditori statutari sau 
firme de audit (pct. 563 alin. (1)). 
 
 Situa iile financiare anuale ale exerci iului financiar 2018 
 Presupunem c  la finele exerci iului financiar 2018 nu sunt dep ite limitele a dou  din cele 
trei criterii de m rime prev zute la pct. 9 alin. (4) din reglement rile contabile. 
 Având în vedere c  în anul 2017 entitatea a dep it criteriile prev zute la pct. 9 alin. (4) iar 
în anul 2018 nu a dep it aceste criterii, nefiind îndeplinit  cerin a referitoare la dep irea limitelor 
a dou  din cele trei criterii de m rime prev zute la pct. 9 alin. (4) din reglement rile contabile, 
pentru dou  exerci ii financiare consecutive (exerci iul financiar 2017 i exerci iul financiar 2018), 
rezult  c  la finele exerci iului financiar 2018 aceasta va întocmi tot situa ii financiare anuale 
specifice entit ilor mijlocii i mari, prev zute la pct. 21 din reglement rile contabile, formate din: 
 a) bilan ; 
 b) cont de profit i pierdere; 
 c) situa ia modific rilor capitalului propriu;  
 d) situa ia fluxurilor de trezorerie; 
 e) note explicative la situa iile financiare anuale. 
   
 Informa iile privind obliga iile de raportare, prev zute de reglement rile contabile în 
vigoare pentru fiecare dintre categoriile de entit i mai sus men ionate, precum i cerin ele cu 
privire la auditarea situa iilor financiare anuale sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 
urm tor:
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1.4 Defini ii i reguli de evaluare 
 

1.4.1 Defini ii ale elementelor cuprinse în situa iile financiare 
 
 

 Elemente legate de evaluarea pozi iei financiare reflectate prin bilan  
 Bilan ul este documentul contabil de sintez  prin care se prezint  elementele de activ, 
datorii i capital propriu ale entit ii la sfâr itul exerci iului financiar, precum i în celelalte situa ii 
prev zute de lege. 
 Elementele de activ, datorii i capitaluri proprii sunt definite la pct. 18 din reglement rile 
contabile, dup  cum urmeaz : 

 
Elemente legate de evaluarea pozi iei financiare reflectate prin bilan  

Un activ O datorie Capitaluri proprii 
 - reprezint  o resurs  
controlat  de c tre entitate ca 
rezultat al unor evenimente 
trecute, de la care se a teapt  
s  genereze beneficii 
economice viitoare pentru 
entitate; 
 - este recunoscut în 
contabilitate i prezentat în 
bilan  atunci când este 
probabil  realizarea unui 
beneficiu economic viitor de 
c tre entitate i activul are un 
cost sau o valoare care poate fi 
evaluat( ) în mod credibil. 

- reprezint  o obliga ie actual  a 
entit ii ce decurge din evenimente 
trecute i prin decontarea c reia se 
a teapt  s  rezulte o ie ire de resurse 
care încorporeaz  beneficii economice; 
- este recunoscut  în contabilitate i 
prezentat  în bilan  atunci când este 
probabil c  o ie ire de resurse 
încorporând beneficii economice va 
rezulta din decontarea unei obliga ii 
prezente i când valoarea la care se va 
realiza aceast  decontare poate fi 
evaluat  în mod credibil. 

- reprezint  
interesul rezidual al 
ac ionarilor sau 
asocia ilor în activele 
unei entit i dup  
deducerea tuturor 
datoriilor sale. 

 

Beneficiile economice reprezint  poten ialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de 
numerar sau echivalente de numerar c tre entitate. Aceast  contribu ie se reflect  fie sub forma 
cre terii intr rilor de numerar, fie sub forma reducerii ie irilor de numerar, de exemplu, prin 
reducerea costurilor de produc ie. 

Astfel, poten ialul poate fi unul productiv, atunci când activul este utilizat separat sau 
împreun  cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vânz rii de 
c tre entitate.  

    De asemenea, poten ialul poate îmbr ca forma convertibilit ii în numerar sau echivalente de 
numerar. 

 
 În bilan  elementele de activ i datorii sunt grupate dup  natur  i lichiditate, respectiv 
natur  i exigibilitate. 

 
 Elemente legate de evaluarea performan ei financiare reflectate prin contul de profit 

i pierdere 
 
 Veniturile i cheltuielile unui exerci iu financiar sunt raportate în contul de profit i pierdere. 
 Potrivit reglement rilor contabile, acestea sunt definite astfel: 
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Elemente legate de evaluarea performan ei financiare reflectate în contul de profit i pierdere

Venituri Cheltuieli 
 - reprezint  cre teri ale beneficiilor economice 
înregistrate pe parcursul perioadei contabile, 
sub form  de intr ri sau cre teri ale activelor ori 
reduceri ale datoriilor, care se concretizeaz  în 
cre teri ale capitalurilor proprii, altele decât cele 
rezultate din contribu ii ale ac ionarilor (pct. 19 
alin. (2) lit. a)); 
- sunt recunoscute în contul de profit i 
pierdere atunci când se poate evalua în mod 
credibil o cre tere a beneficiilor economice 
viitoare legate de cre terea valorii unui activ 
sau de sc derea valorii unei datorii. 
Recunoa terea veniturilor se realizeaz  
simultan cu recunoa terea cre terii de active 
sau reducerii datoriilor (pct. 19 alin. (3)). 

- reprezint  diminu ri ale beneficiilor economice 
înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub 
form  de ie iri sau sc deri ale valorii activelor ori 
cre teri ale datoriilor, care se concretizeaz  în 
reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele 
rezultate din distribuirea acestora c tre ac ionari 
(pct. 19 alin. (2) lit. b)); 
- sunt recunoscute în contul de profit i 
pierdere atunci când se poate evalua în mod 
credibil o diminuare a beneficiilor economice 
viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ 
sau de o cre tere a valorii unei datorii. 
Recunoa terea cheltuielilor are loc simultan cu 
recunoa terea cre terii valorii datoriilor sau 
reducerea valorii activelor (pct. 19 alin. (4)). 

 
 

1.4.2 Reguli de evaluare 
 
 

 A. Reguli de evaluare de baz  
 Elementele prezentate în situa iile financiare anuale se evalueaz , de regul , pe baza 
principiului costului de achizi ie sau al costului de produc ie. 
  
 Evaluarea elementelor de activ i datorii se efectueaz  la urm toarele momente: 
 
 1. Evaluarea la data intr rii în entitate 
 La data intr rii în entitate, bunurile se evalueaz  i se înregistreaz  în contabilitate la 
valoarea de intrare, care se stabile te astfel: 
 a) la cost de achizi ie � pentru bunurile procurate cu titlu oneros; 
 b) la cost de produc ie � pentru bunurile produse în entitate; 
 c) la valoarea de aport, stabilit  în urma evalu rii � pentru bunurile reprezentând aport la 
capitalul social; 
 d) la valoarea just  � pentru bunurile ob inute cu titlu gratuit sau constatate plus la 
inventariere (pct. 75 alin. (1)). 
 
 2. Evaluarea la inventar i prezentarea elementelor în bilan  
 Cu ocazia inventarierii, evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor 
proprii se face potrivit prevederilor Reglement rilor contabile privind situa iile financiare anuale 
individuale i situa iile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor 
publice nr. 1.802/2014, cu modific rile i complet rile ulterioare, i normelor emise în acest sens 
de Ministerul Finan elor Publice. 
          
 În scopul întocmirii situa iilor financiare anuale, entit ile trebuie s  procedeze la 
inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii (pct. 82 
alin. (1)). 
  
 La fiecare dat  a bilan ului: 
 Elementele monetare exprimate în valut  (disponibilit i i alte elemente asimilate, cum 
sunt acreditivele i depozitele bancare, crean e i datorii în valut ) trebuie evaluate i prezentate în 
situa iile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ional  a 
României i valabil la data încheierii exerci iului financiar. Diferen ele de curs valutar, favorabile 
sau nefavorabile, între cursul de schimb al pie ei valutare, comunicat de Banca Na ional  a 
României de la data înregistr rii crean elor sau datoriilor în valut , sau cursul la care acestea sunt 
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înregistrate în contabilitate i cursul de schimb de la data încheierii exerci iului financiar, se 
înregistreaz  la venituri sau cheltuieli din diferen e de curs valutar, dup  caz (pct. 94 lit. a)). 
 Caracteristica esen ial  a unui element monetar este dreptul de a primi sau obliga ia de a 
pl ti un num r fix sau determinabil de unit i monetare (pct. 315 alin. (2)). 
  Pentru crean ele i datoriile, exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de 
cursul unei valute, eventualele diferen e favorabile sau nefavorabile, care rezult  din evaluarea 
acestora se înregistreaz  la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, dup  caz. Determinarea 
diferen elor de valoare se efectueaz  similar prevederilor reg site la pct. 94 lit. a) din 
reglement rile contabile (pct. 94 lit. b)). 
  Elementele nemonetare achizi ionate cu plata în valut  i înregistrate la cost istoric 
(imobiliz ri, stocuri) trebuie prezentate în situa iile financiare anuale utilizând cursul de schimb 
valutar de la data efectu rii tranzac iei (pct. 94 lit. c)). 
  Elementele nemonetare achizi ionate cu plata în valut  i înregistrate la valoarea just  
(de exemplu, imobiliz rile corporale reevaluate) trebuie prezentate în situa iile financiare anuale la 
aceast  valoare (pct. 94 lit d)).  
 
 Provizioanele trebuie revizuite la data fiec rui bilan  i ajustate pentru a reflecta cea mai 
bun  estimare curent . În cazul în care pentru stingerea unei obliga ii nu mai este probabil  o 
ie ire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri (pct. 388 alin. (1)). 
 Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezint  
valoarea actualizat  a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obliga iei. În acest caz, 
actualizarea provizioanelor se face întrucât, datorit  valorii-timp a banilor, provizioanele aferente 
unor ie iri de resurse care apar la scurt timp de la data bilan ului sunt mult mai oneroase decât 
cele aferente unor ie iri de resurse de aceea i valoare, dar care apar mai târziu (pct. 387 alin. (3)). 
  
 3. Evaluarea la data ie irii din entitate 
 La data ie irii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evalueaz  i se scad din 
gestiune la valoarea lor de intrare sau la valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de 
exemplu, valoarea reevaluat  pentru imobiliz rile corporale care au fost reevaluate sau valoarea 
just  pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzac ionare pe o pia  reglementat ) 
(pct. 95 alin. (1)). 
 Activele constatate minus în gestiune se scot din eviden  la data constat rii lipsei acestora 
(pct. 95 alin. (2)). 
 La scoaterea din eviden  a activelor, se reiau la venituri ajust rile pentru depreciere sau 
pierdere de valoare aferente acestora (pct. 95 alin. (3)). 
 
 B. Reguli de evaluare alternative  
 Regulile de evaluare alternative ce pot fi aplicate sunt cele referitoare la reevaluarea 
imobiliz rilor corporale i cele referitoare la evaluarea la valoarea just  a instrumentelor financiare 
(Sec iunea 3.4 �Evaluarea alternativ  la valoarea just "). 
 
 Entit ile pot proceda la reevaluarea imobiliz rilor corporale existente la sfâr itul exerci iului 
financiar, astfel încât acestea s  fie prezentate în contabilitate la valoarea just , cu reflectarea 
rezultatelor acestei reevalu ri în situa iile financiare întocmite pentru acel exerci iu (pct. 99 alin. 
(1)). 
 Evaluarea la valoarea just  a instrumentelor financiare se poate efectua numai în situa iile 
financiare anuale consolidate (pct. 117 alin. (1) i (2)). 
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CAPITOLUL 2  IMOBILIZ RI 
 

            Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul 
c ruia îi sunt destinate i inten ia de p strare, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori 
sau de persoanele care au obliga ia gestion rii entit ii. 
 Activele imobilizate cuprind acele active care sunt destinate s  serveasc  o perioad  
îndelungat  activit ile entit ii, respectiv mai mare de un an (pct. 8 subpunct 4). 
 Activele imobilizate cuprind: imobiliz ri necorporale, imobiliz ri corporale i imobiliz ri 
financiare. 

 
2.1 Imobiliz ri necorporale 

 

2.1.1 Definirea i recunoa terea imobiliz rilor necorporale 
  
 

   A. Defini ii specifice - Categorii de imobiliz ri necorporale 
  O imobilizare necorporal  este un activ nemonetar identificabil f r  form  fizic  (pct. 144 
alin. (1)). 
  Reglement rile contabile prev d urm toarele categorii de imobiliz ri necorporale: 
     - cheltuielile de constituire; 
 - cheltuielile de dezvoltare; 
 - concesiunile, brevetele, licen ele, m rcile comerciale, drepturile i activele similare, cu 
excep ia celor create intern de entitate; 
 - active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale; 
 - fondul comercial pozitiv; 
 - alte imobiliz ri necorporale (de exemplu, programe informatice create de entitate sau 
achizi ionate de la ter i pentru necesit ile proprii de utilizare, precum i re ete, formule, modele, 
proiecte i prototipuri); i 
 - avansurile acordate furnizorilor de imobiliz ri necorporale (pct. 174 i pct.186 alin. (1)). 
 
 În cadrul elementului �Alte imobiliz ri necorporale" se eviden iaz  pre ul pl tit pentru            
contractele de clien i transferate între entit i cu titlu oneros, în condi iile în care clien ii respectivi 
vor continua rela iile cu entitatea. Pentru recunoa terea ca activ a pre ului pl tit (cost de achizi ie) 
aferent contractelor astfel achizi ionate, acestea trebuie identificate (num r contract, denumire 
client, durat  contract), iar entitatea trebuie s  dispun  de mijloace prin care s  controleze rela iile 
cu clien ii, astfel încât s  poat  controla beneficiile economice viitoare preconizate, care rezult  din 
rela ia cu acei clien i. Activul imobilizat reprezentând costul de achizi ie al contractelor respective 
se amortizeaz  pe durata acestor contracte (pct. 186 alin. (4)). 

 
 B. Condi ii pentru recunoa terea unei imobiliz ri necorporale 
 Recunoa terea unui element drept imobilizare necorporal  presupune respectarea defini iei 
activelor (implicit, a defini iei imobiliz rilor necorporale) i a criteriilor de recunoa tere a activelor, 
prev zute de reglement rile contabile (pct. 153 alin. (1)). 
 Astfel, o imobilizare necorporal  trebuie recunoscut  în bilan  dac  se estimeaz  c  va 
genera beneficii economice pentru entitate i costul activului poate fi evaluat în mod credibil. 
 Aceast  cerin  se aplic  atât costurilor suportate ini ial pentru dobândirea sau generarea 
intern  a unei imobiliz ri necorporale, cât i costurilor suportate ulterior pentru ad ugarea ori 
înlocuirea unor p r i ale sale sau pentru între inerea sa (pct. 153 alin. (2)).   

 
 Condi iile pentru recunoa terea unui activ necorporal sunt: identificarea, controlul i 
existen a beneficiilor economice viitoare. 

 
 Caracteristica de identificare 
 Defini ia unei imobiliz ri necorporale prevede ca imobilizarea necorporal  s  fie 
identificabil  pentru a fi diferen iat  de fondul comercial (pct. 149 alin. (2)). 
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 Un activ este indentificabil dac : 
 a) este separabil, adic  poate fi separat sau desprins din entitate i vândut, transferat, 
cesionat printr-un contract de licen , închiriat sau schimbat, fie individual, fie împreun  cu un alt 
contract, cu un activ identificabil sau cu o datorie identificabil  aferent( ), indiferent dac  entitatea 
inten ioneaz  ori nu s  fac  acest lucru; sau 
 b) decurge din drepturile contractuale ori de alt  natur  legal , indiferent dac  acele 
drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate ori de alte drepturi i obliga ii (pct. 150). 
 Controlul 
 O entitate controleaz  un activ dac  entitatea are capacitatea de a ob ine beneficii 
economice viitoare de pe urma resursei de baz  i de a restric iona accesul altora la beneficiile 
respective. Capacitatea unei entit i de a controla beneficiile economice viitoare generate de o 
imobilizare necorporal  provine în mod normal din drepturile legale a c ror aplicare poate fi 
sus inut  în instan . În absen a unor drepturi legale, controlul este mai dificil de demonstrat. Cu 
toate acestea, exercitarea legal  a unui drept nu este o condi ie necesar  pentru control, întrucât 
entitatea poate fi capabil  s  controleze beneficiile economice viitoare în alt mod (pct. 151). 

 
 Beneficiile economice viitoare 
 Beneficiile economice viitoare generate de o imobilizare necorporal  pot include venituri din 
vânzarea produselor sau serviciilor, economii de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea 
activului de c tre entitate. De exemplu, utilizarea propriet ii intelectuale într-un proces de 
produc ie poate mai degrab  s  reduc  costurile viitoare de produc ie decât s  creasc  veniturile 
viitoare (pct. 152). 
  
 O entitate trebuie s  evalueze probabilitatea producerii de beneficii economice viitoare 
preconizate pe baza unor calcule ra ionale i u or de sus inut care reprezint  cea mai bun  
estimare a echipei de conducere pentru setul de condi ii economice care vor exista pe parcursul 
duratei de via  a imobiliz rii (pct. 155 alin. (1)). 
 O entitate folose te ra ionamentul pentru a evalua gradul de siguran  asociat ob inerii de 
beneficii economice viitoare care pot fi atribuite utiliz rii activului pe baza dovezilor disponibile în 
momentul recunoa terii ini iale, acordând o importan  mai mare dovezilor externe (pct. 155 alin. 
(2)). 

Principalele conturi utilizate pentru eviden ierea imobiliz rilor necorporale 
201 Cheltuieli de constituire  
203 Cheltuieli de dezvoltare  
205 Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, drepturi i active similare 
206 Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale   
207 Fond comercial 
208 Alte imobiliz ri necorporale  
280 Amortiz ri privind imobiliz rile necorporale  
 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire  

2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare  
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen elor, m rcilor comerciale, drepturilor i 
activelor similare  
2806 Amortizarea activelor necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale   
2807 Amortizarea fondului comercial 
2808 Amortizarea altor imobiliz ri necorporale 

290 Ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor necorporale 
 2903 Ajust ri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare  

2905 Ajust ri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licen elor, m rcilor comerciale, 
drepturilor i activelor similare 
2906 Ajust ri pentru deprecierea activelor necorporale de explorare i evaluare a resurselor 
minerale   
2908 Ajust ri pentru deprecierea altor imobiliz ri necorporale  

404 Furnizori de imobiliz ri 
409 Furnizori - debitori 
 4094 Avansuri acordate pentru imobiliz ri necorporale 
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475 Subven ii pentru investi ii 
 
 
 

4751 Subven ii guvernamentale pentru investi ii  
4753 Dona ii pentru investi ii  
4754 Plusuri de inventar de natura imobiliz rilor  

   
 Exemplu: 
 Societatea Alfa S.A. achizi ioneaz  un program informatic de gestiune a stocurilor, 
personalizat, în scopul utiliz rii pentru nevoi proprii pe o perioad  îndelungat  de timp. Costul de 
achizi ie al programului informatic este 9.000 lei, iar durata de utilizare economic  a acestuia, 
stabilit  de conducerea societ ii este de 5 ani. Odat  cu programul informatic societatea ob ine i 
licen a în valoare de 5.000 lei, care permite societ ii Alfa S.A. instalarea programului informatic pe 
diverse sta ii de lucru (calculatoare) i folosirea acestuia pe o perioad  de 5 ani. 
  
 În vederea recunoa terii ca imobiliz ri necorporale se analizeaz  caracterul identificabil, 
de inerea controlului i probabilitatea ob inerii de beneficii economice viitoare, astfel:  
 - programul informatic i licen a sunt active identificabile, putându-se realiza o separare 
clar  între acestea; ambele elemente sunt f r  form  fizic ; 
 - societatea de ine controlul asupra programului informatic i licen ei achizi ionate, 
deoarece aceasta poate ob ine beneficii economice viitoare ca urmare a utiliz rii lor pe o perioad  
lung  de timp; 
 - beneficiile economice viitoare, în acest caz, se pot concretiza în reducerile de costuri de 
personal realizate prin diminuarea num rului de persoane implicate în activitatea de gestiune a 
stocurilor, reducerea costurilor de depozitare a stocurilor prin optimizarea gestiunii acestora,  
diminuarea pierderilor i a riscului de furt etc.  
 Totodat , costurile aferente celor dou  active pot fi evaluate în mod credibil. 

 
 Ca urmare, programul informatic i licen a (achizi ionate în scopul utiliz rii pe termen lung 
de c tre entitate) se recunosc drept imobiliz ri necorporale deoarece sunt îndeplinite condi iile de 
identificare, de control, este probabil  ob inerea de beneficii economice viitoare pentru entitate, iar 
costurile aferente pot fi evaluate în mod credibil.  
 
 În contabilitate cele dou  active se vor eviden ia separat cu ajutorul conturilor 
corespunz toare de imobiliz ri necorporale: 
  - 205 �Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, drepturi i active similare" (în cazul 
licen ei achizi ionate); 
 - 208 �Alte imobiliz ri necorporale" (în cazul programului informatic). 

   
 Anumite imobiliz ri necorporale pot fi con inute în sau pe suporturi fizice, cum ar fi un 
compact-disc (în cazul programelor informatice), documenta ia legal  (în cazul licen elor sau al 
brevetelor) ori pe film. Pentru a stabili dac  o imobilizare care încorporeaz  atât elemente 
corporale, cât i necorporale trebuie tratat  ca imobilizare corporal  sau ca imobilizare 
necorporal , o entitate î i utilizeaz  ra ionamentul pentru a evalua care element este mai 
semnificativ. De exemplu, un program informatic pentru un utilaj computerizat care nu poate 
func iona f r  programul respectiv este parte integrant  a respectivului hardware i este tratat ca 
imobilizare corporal . Acela i lucru este valabil i pentru sistemul de operare al unui computer. În 
cazul în care nu fac parte integrant  din echipamentul aferent, programele informatice sunt tratate 
ca imobiliz ri necorporale (pct. 148). 

 
 Activit ile de cercetare i dezvoltare sunt direc ionate c tre dezvoltarea cuno tin elor. Prin 
urmare, chiar dac  aceste activit i pot avea ca rezultat o imobilizare cu o form  fizic  (de 
exemplu, un prototip), elementul fizic al activului este secundar componentei sale necorporale, 
adic  pachetul de cuno tin e încorporat în aceasta (pct. 147). 
 
 Cercetarea este investigarea original  i planificat  întreprins  în scopul câ tig rii unor 
cuno tin e sau în elesuri tiin ifice ori tehnice noi (pct. 145). 
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 Dezvoltarea este faza urm toare cercet rii i const  în aplicarea descoperirilor din 
cercetare sau a altor cuno tin e într-un plan sau proiect care vizeaz  produc ia de materiale, 
dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi ori îmbun t ite substan ial, înainte de 
începerea produc iei sau utiliz rii comerciale (pct. 146). 

C. Situa ia în care un element nu îndepline te condi iile de recunoa tere ca 
imobilizare necorporal  

 Dac  un element nu îndepline te condi iile de recunoa tere a unei imobiliz ri necorporale, 
costul aferent achizi iei sau realiz rii sale pe plan intern este recunoscut drept cheltuial  în 
momentul în care este suportat. Totu i, dac  este dobândit prin achizi ia unei afaceri, elementul în 
cauz  face parte din fondul comercial recunoscut la data achizi iei (pct. 144 alin. (2)). 

 
 Costurile cu un element necorporal trebuie recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt 
suportate, cu excep ia cazurilor în care: 
 a) fac parte din costul unei imobiliz ri necorporale care îndepline te criteriile de 
recunoa tere; sau 
 b) elementul este dobândit în cadrul unei combin ri de întreprinderi i nu poate fi 
recunoscut ca imobilizare necorporal . În acest caz, face parte din valoarea recunoscut  ca fond 
comercial la data achizi iei (pct. 171). 
 
 Costurile aferente unui element necorporal care au fost ini ial recunoscute drept cheltuieli 
nu trebuie recunoscute ca parte din costul unei imobiliz ri necorporale la o dat  ulterioar  (pct. 
172). 

 
 În mod expres, reglement rile contabile precizeaz  faptul c  nu sunt recunoscute ca 
imobiliz ri necorporale, urm toarele elemente: cheltuielile cu m rcile, titlurile de publica ii, listele 
de clien i i alte elemente similare în fond generate intern, deoarece nu pot fi diferen iate de costul 
dezvolt rii entit ii ca întreg (pct. 169). 
 
 De asemenea, fondul comercial generat intern nu trebuie recunoscut drept activ, întrucât nu 
este o resurs  identificabil  controlat  de o entitate, al c rei cost s  poat  fi evaluat în mod credibil 
(pct. 149 alin. (1)). 
 
 O condi ie prev zut  de reglement rile contabile pentru ca un cump r tor s  poat  
recunoa te drept activ un grup de imobiliz ri necorporale complementare, este aceea ca activele 
individuale dobândite s  aib  durate de via  util  similare. De exemplu, termenii �marc " i �nume 
de marc " sunt deseori utiliza i ca sinonime pentru m rci de comer  i alte m rci. Totu i, ace tia 
din urm  sunt termeni generali de marketing utiliza i în mod normal pentru referiri la un grup de 
active complementare cum ar fi marca de comer  (sau marca de servicii) i numele aferent de 
comercializare, formulele, re etele i expertiza tehnologic  (pct. 161). 
 
 Fondul comercial care este recunoscut într-o combinare de întreprinderi este un activ care 
reprezint  beneficiile economice viitoare care rezult  din alte active dobândite într-o combinare de 
întreprinderi care nu sunt identificate individual i recunoscute separat. Beneficiile economice 
viitoare pot rezulta din sinergia între activele identificabile dobândite sau din active care nu 
îndeplinesc condi iile pentru recunoa terea, în mod individual, în situa iile financiare (pct. 149 alin. 
(2)). 
 Totodat , reglement rile contabile men ioneaz  elemente de costuri care nu constituie o 
parte a costului imobiliz rii necorporale, precum costurile de introducere a unui nou produs sau 
serviciu (inclusiv costurile de publicitate i activit i promo ionale etc) (pct. 159). 

 
 Exemplu privind eviden ierea costurilor de introducere a unor produse noi: 
 În vederea lans rii pe pia  a produselor noi A i B, societatea OMNIA S.A. care î i 
desf oar  activitatea în domeniul construc iilor de ma ini a efectuat în cursul anului 2015 o 
campanie promo ional  pentru care a achitat unei societ i specializate suma de 15.000 lei, în 
baza facturilor emise de c tre aceasta.  
 De i costul campaniei promo ionale poate fi evaluat în mod credibil nu exist  certitudine c  
entitatea va ob ine beneficii economice viitoare din vânzarea produselor noi A i B. Ca urmare, 
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cheltuielile aferente campaniei promo ionale nu se pot recunoa te ca imobiliz ri necorporale, ci se 
vor recunoa te drept cheltuieli în momentul efectu rii lor, articol contabil:  
 
623 Cheltuieli de protocol, reclam   
       i publicitate  

=
401 Furnizori 

15.000 lei 

 
 

2.1.2 Evaluarea ini ial  a imobiliz rilor necorporale i costuri ulterioare în leg tur  cu 
acestea 

 
 

 Potrivit reglement rilor contabile, o imobilizare necorporal  care îndepline te condi iile 
pentru a fi recunoscut  drept activ se înregistreaz  ini ial la costul s u, care poate fi reprezentat 
dup  caz, de costul de achizi ie sau de produc ie (pct. 156). 
 
 I. Evaluarea ini ial  a imobiliz rilor necorporale 
 I. A. Imobiliz ri necorporale dobândite separat 

 
 În mod normal, pre ul pe care o entitate îl pl te te pentru a dobândi separat o imobilizare 
necorporal  va reflecta a tept rile privind probabilitatea ca beneficiile economice viitoare 
preconizate ale imobiliz rii s  revin  entit ii. În aceste situa ii entitatea preconizeaz  o intrare de 
beneficii economice, chiar dac  plasarea în timp a sumei generate de intrare este nesigur . Astfel, 
imobiliz rile necorporale dobândite separat îndeplinesc întotdeauna criteriul referitor la 
probabilitatea ca beneficiile economice viitoare preconizate atribuibile imobiliz rii s  revin  entit ii 
(pct. 157 alin. (1)). 
 Dac  o imobilizare necorporal  este dobândit  separat, costul acesteia poate fi în general 
evaluat în mod credibil. Acest lucru se întâmpl  mai ales când contravaloarea achizi iei ia forma 
numerarului sau a altor active monetare (pct. 157 alin. (2)). 

 
 Costul unei imobiliz ri necorporale dobândite separat este alc tuit din: 
 a) costul s u de achizi ie, inclusiv taxele vamale de import i taxele de achizi ie 
nerambursabile, dup  sc derea reducerilor i rabaturilor comerciale; i 
 b) orice cost direct atribuibil preg tirii activului pentru utilizarea prev zut  (pct. 158 alin. 
(1)).  Astfel de exemple de costuri direct atribuibile sunt prezentate în Tabelul nr. 1, col. 1. 
 Totodat , reglement rile contabile prezint  i exemple de costuri care nu constituie parte a 
costului imobiliz rii necorporale (Tabelul nr. 1, col. 2): 

                                                                                                                                  Tabel nr. 1 
Exemple de costuri direct atribuibile Exemple de costuri care nu constituie  

parte a costului imobiliz rii necorporale 
col. 1 col. 2 

- cheltuielile cu personalul determinate de 
aducerea activului la starea sa de 
func ionare; 
- onorariile profesionale care decurg direct din 
aducerea activului la condi ia sa de 
func ionare; i 
- costurile de testare a activului privind 
func ionarea sa în mod corespunz tor (pct. 
158 alin. (2)). 

-  costurile de introducere a unui nou produs sau 
serviciu (inclusiv costurile de publicitate i activit i 
promo ionale); 
- costurile de desf urare a unei activit i într-un 

loc nou sau cu o nou  clas  de clien i (inclusiv 
costurile de instruire a personalului); i 
- costurile administrative i alte cheltuieli 

generale de regie (pct. 159). 

 
 Recunoa terea costurilor în valoarea contabil  a unei imobiliz ri necorporale înceteaz  
atunci când activul se afl  în starea necesar  pentru a putea func iona în maniera inten ionat  de 
conducere (pct. 160). 
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 Exemplu: 
 Reluând exemplul societ ii Alfa S.A. (de la pct. 2.1.1 �Definirea i recunoa terea 
imobiliz rilor necorporale"), se prezint  urm toarele informa ii suplimentare: 

  
 Valoarea programului informatic prev zut  în contract este de 9.000 lei i cuprinde: 
 - valoarea pachetului de aplica ii informatice (7.500 lei);  
 - instalarea programului cu ocazia punerii în func iune a acestuia (800 lei); 
 - asisten  tehnic  pân  la data recep iei (700 lei).    
 Valoarea licen ei achizi ionate: 5.000 lei 
 Programul informatic i licen a achizi ionate se vor evalua ini ial la costul de achizi ie, astfel: 
9.000 lei, în cazul programului informatic, respectiv 5.000 lei, în cazul licen ei.  
 Potrivit reglement rilor contabile, în cazul programelor informatice achizi ionate împreun  
cu licen ele de utilizare, dac  se poate efectua o separare între cele dou  active, acestea sunt 
contabilizate i amortizate separat (pct. 186 alin. (3)). 
 
 În exemplul prezentat, deoarece se poate efectua o separare clar  între cele dou  
componente, în contabilitate ele vor fi eviden iate separat: 

% = 404 Furnizori de imobiliz ri 14.000 lei
208 Alte imobiliz ri necorporale   9.000 lei
205 Concesiuni, brevete, licen e, m rci co-

merciale, drepturi i active similare 
 

 5.000 lei

 
 Astfel, având în vedere durata de utilizare economic  a programului informatic i a licen ei 
achizi ionate, amortizarea celor dou  imobiliz ri necorporale se va efectua astfel: 
 - amortizarea programului informatic achizi ionat pentru necesit i proprii se va efectua pe 
perioada de utilizare, respectiv cinci ani; 
 - costul licen ei va fi amortizat pe o perioad  de cinci ani de la data achizi iei (perioada de 
valabilitate a licen ei). 

 
 I. B. Imobiliz ri necorporale generate intern  

 
 Reglement rile contabile men ioneaz  faptul c  uneori este dificil de evaluat dac  o 
imobilizare necorporal  generat  intern îndepline te condi iile pentru recunoa tere, din cauza 
problemelor în: 
 a) a identifica dac  exist  i momentul în care apare un activ identificabil ce va genera 
beneficii economice viitoare preconizate; i 
 b) a determina în mod fiabil costul activului. În anumite cazuri, costul de generare intern  a 
unei imobiliz ri necorporale nu poate fi diferen iat de costul men inerii sau major rii fondului 
comercial generat intern al entit ii sau de costul de func ionare de zi cu zi (pct. 163 alin. (1)). 
 
 Pentru a stabili dac  o imobilizare necorporal  generat  intern respect  criteriile de 
recunoa tere, o entitate împarte procesul de generare a activului în: 
 a) o faz  de cercetare; i 
 b) o faz  de dezvoltare. 
 Dac  o entitate nu poate face distinc ia între faza de cercetare i cea de dezvoltare ale unui 
proiect intern de creare a unei imobiliz ri necorporale, entitatea trateaz  costurile aferente 
proiectului ca fiind suportate exclusiv în faza de cercetare (pct. 164). 
 
 a) Faza de cercetare 
 Nicio imobilizare necorporal  provenit  din cercetare (sau din faza de cercetare a unui 
proiect intern) nu trebuie recunoscut . Costurile de cercetare (sau cele din faza de cercetare a 
unui proiect intern) trebuie recunoscute drept cheltuial  atunci când sunt suportate, deoarece în 
faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra c  exist  o imobilizare 
necorporal  i c  aceasta va genera beneficii economice viitoare probabile (pct.165 alin. (1)). 
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 b) Faza de dezvoltare  
 Imobiliz rile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor 
cercet rii sau a altor cuno tin e într-un plan sau proiect ce vizeaz  produc ia de materiale, 
dispozitive, produse, procese, sisteme ori servicii noi sau îmbun t ite substan ial, înainte de 
începerea produc iei sau utiliz rii comerciale. 
 
 Potrivit pct. 167 alin. (1) din reglement rile contabile, o imobilizare necorporal  generat  de 
dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) trebuie recunoscut  dac , i numai dac , 
o entitate poate demonstra toate elementele de mai jos: 
 a) fezabilitatea tehnic  pentru finalizarea imobiliz rii necorporale, astfel încât aceasta s  fie 
disponibil  pentru utilizare sau vânzare; 
 b) inten ia sa de a finaliza imobilizarea necorporal  i de a o utiliza sau vinde; 
 c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporal ; 
 d) modul în care imobilizarea necorporal  va genera beneficii economice viitoare probabile. 
Printre altele, entitatea poate demonstra existen a unei pie e pentru produc ia generat  de 
imobilizarea necorporal  ori pentru imobilizarea necorporal  în sine sau, dac  se prevede folosirea 
ei pe plan intern, utilitatea imobiliz rii necorporale; 
 e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare i de alt  natur  adecvate pentru 
finalizarea dezvolt rii imobiliz rii necorporale i pentru utilizarea sau vânzarea acesteia; 
 f) capacitatea sa de a evalua fiabil costurile atribuibile imobiliz rii necorporale în cursul 
dezvolt rii sale. 
 
 În cazul în care un element necorporal generat intern îndepline te condi iile de 
recunoa tere ca activ (imobilizare necorporal ), costul acestuia este suma costurilor suportate de 
la data la care imobilizarea necorporal  a îndeplinit pentru prima oar  criteriile de recunoa tere ca 
imobiliz ri necorporale (pct. 170 alin. (1)). 
 
  Costul unei imobiliz ri necorporale generate intern este compus din toate costurile direct 
atribuibile care sunt necesare pentru crearea, producerea i preg tirea activului pentru a fi capabil 
s  func ioneze în maniera inten ionat  de c tre conducere. Exemple de costuri direct atribuibile 
sunt : 
 a) cheltuielile cu materialele i serviciile utilizate sau consumate pentru generarea 
imobiliz rii necorporale; 
 b) cheltuielile cu personalul provenite din generarea imobiliz rii necorporale; 
 c) taxele de înregistrare a unui drept legal; i 
 d) amortizarea brevetelor i licen elor care sunt utilizate pentru a genera imobilizarea 
necorporal  (pct. 170 alin. (2)). 
 
 Urm toarele elemente nu sunt componente ale costului unei imobiliz ri necorporale 
generate intern: 
 a) costurile aferente vânz rii, cele administrative i alte costuri generale de regie, cu 
excep ia cazului în care astfel de costuri pot fi atribuite direct procesului de preg tire a imobiliz rii 
pentru utilizare; 
 b) ineficien ele identificate i pierderile ini iale din exploatare suportate înainte ca 
imobilizarea s  ating  performan a planificat ; i 
 c) costurile cu instruirea personalului pentru a utiliza activul (pct. 170 alin. (3)). 

 Exemplul nr. 1: 
 Proiecte de cercetare - dezvoltare generate intern 

 Societatea MEDICOM S.A. î i desf oar  activitatea în industria farmaceutic  i are ca 
obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, realizat  prin: 
 - laboratorul propriu de cercetare; 
 - colaborare cu un centru de cercet ri pentru medicamente. 

 Faza de cercetare  
 În luna ianuarie 2015, entitatea a înregistrat urm toarele cheltuieli pentru laboratorul propriu 
de cercetare: 
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 - materii prime: 2.000 lei,  
 - materiale consumabile: 5.000 lei, 
 - manoper : 500 lei, 
 - amortizare imobiliz ri corporale: 300 lei. 

 Întrucât cercetarea este investigarea original  i planificat  întreprins  în scopul câ tig rii 
unor cuno tin e sau în elesuri tiin ifice sau tehnice noi, din activitatea desf urat  în laboratorul 
propriu de cercetare este greu de prev zut posibilitatea ob inerii de beneficii economice viitoare. În 
acest sens, cheltuielile ocazionate au fost considerate costuri de cercetare i au afectat profitul 
contabil al perioadei. 
 
 Pentru reflectarea în contabilitate a cheltuielilor ocazionate în activitatea de cercetare, se 
efectueaz  înregistr rile: 

601 Cheltuieli cu materiile prime =  301 Materii prime 2.000 lei
   
602 Cheltuieli cu materialele consumabile =  302 Materiale consumabile 5.000 lei
   
641 Cheltuieli cu salariile personalului =  421 Personal - salarii datorate 500 lei
   
6811 Cheltuieli de exploatare privind amor-

tizarea imobiliz rilor 
= 

 281 Amortiz ri privind imobiliz -
rile corporale 

300 lei

  
 Faza de dezvoltare 
 În domeniul cercet rii i dezvolt rii, activitatea desf urat  la societatea MEDICOM S.A. 
are ca scop ob inerea unui nou vaccin antigripal i a altor trei medicamente noi. 
 Societatea MEDICOM S.A. a încheiat cu un centru de cercet ri pentru medicamente un 
contract pentru achizi ionarea studiului �Tehnologia de ob inere a vaccinului Antigrip", în valoare de 
60.000 lei. 
 Se apreciaz  c  sunt îndeplinite criteriile pentru recunoa terea acestor cheltuieli ca activ. 

 Înregistrarea în contabilitate a achizi iei: 

203 Cheltuieli de dezvoltare = 404 Furnizori de imobiliz ri 60.000 lei

 Entitatea MEDICOM S.A. înregistreaz  în aceea i lun , la Oficiul de Stat pentru Inven ii i 
M rci (OSIM), produsul astfel ob inut. Taxele pl tite pentru brevetarea acestei inven ii se ridic  la 
suma de 5.000 lei, produsul fiind protejat pe o perioad  de trei ani.  
 Entitatea ob ine dreptul de a vinde licen a asupra fabric rii acestui vaccin pe o perioad  de 
trei ani. 
 
 Înregistrarea licen ei la o valoare de 65.000 lei (cheltuiala de dezvoltare este de 60.000 lei, 
la care se adaug  cheltuielile aferente brevet rii în sum  de 5.000 lei): 

205 Concesiuni, brevete, licen e, m rci 
comerciale, drepturi i active similare 

= % 
203 Cheltuieli de dezvoltare 
404 Furnizori de imobiliz ri 

65.000 lei
60.000 lei

5.000 lei
 

 Entitatea decide ca licen a respectiv  s  se amortizeze pe perioada celor trei ani, cât este 
înregistrat la OSIM, dreptul de exploatare. 
  
 Exemplul nr. 2: 
 Programe informatice generate intern 
  
 Societatea ALFA S.A. are ca obiect de activitate dezvoltarea de programe software. 
  În cursul anilor 2015 i 2016 societatea a realizat un program informatic integrat pentru 
eviden  financiar - contabil  (denumit în continuare proiectul B), destinat a fi utilizat atât de 
societatea ALFA S.A. cât i de alte societ i, operatori economici, în baza contractelor încheiate cu 
societatea ALFA S.A.. Acestea primesc astfel dreptul de folosin  a programului produs de c tre 
societate, sub form  de licen  de utilizare. Ulterior, contra-cost societatea ALFA S.A. poate 
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acorda servicii de asisten  tehnic  (mentenan , inclusiv actualizarea programului conform 
modific rilor legislative în domeniu). În acest caz codul surs  nu este divulgat clientului, programul 
informatic r mânând în proprietatea furnizorului, respectiv a societ ii ALFA S.A..   
 Perioada de realizare a programului informatic a fost 01 ianuarie 2015 - 31 martie 2016.  
 Cheltuielile totale suportate pentru proiectul B s-au ridicat la suma de 15.000 lei, din care 
11.125 lei au fost efectuate în perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015, iar 3.875 lei în primul 
trimestru al anului 2016. 
 În cazul acestei aplica ii software realizate de societatea ALFA S.A., fazele de realizare i 
cheltuielile ocazionate se prezint  sintetic în Tabelul nr. 1.                                                                                            
 
                          Tabelul nr. 1 

 
Etape de realizare a programului informatic - cheltuieli ocazionate  

 
Ian 
2015 

Feb 
2015 

Mar 
2015 

Apr 
2015 

Mai 
2015 

Iun 
2015 

Iul 
2015 

Aug 
2015 

Sept 
2015 

Oct 
2015 

Nov 
2015 

Dec 
2015 

Ian 
2016 

Feb 
2016 

Mar 
2016 

FAZA DE CERCETARE 
 

Cheltuieli ocazionate 
 

 - perioada ianuarie - iulie 2015: 4.250 lei   

FAZA DE DEZVOLTARE 

Cheltuieli ocazionate  

       - perioada august - decembrie 2015: 6.875 lei;                

                    - perioada ianuarie - martie 2016:       3.875 lei 

 

           
 A. Aspecte privind recunoa terea, evaluarea ini ial  i eviden ierea în contabilitate 
           
            Recunoa terea i evaluarea ini ial  a programului informatic generat intern 

 Din punct de vedere contabil, recunoa terea i evaluarea programelor informatice generate 
intern este o problem  complex , având în vedere necesitatea demonstr rii existen ei unui activ 
identificabil, a faptului c  acesta va genera beneficii economice viitoare probabile, precum i 
momentul ob inerii de beneficii economice. Este necesar, totodat , s  se determine în mod fiabil 
costul activului. 
 
 A a cum rezult  din Tabelul nr. 1 �Etape de realizare a programului informatic - cheltuieli 
ocazionate", pentru a stabili dac  activul necorporal generat intern respect  criteriile de 
recunoa tere ca imobilizare necorporal , entitatea delimiteaz  procesul de generare a acestuia în: 
 a) faza de cercetare - activit ile desf urate în cadrul acestei faze au ca scop ob inerea de 
cuno tin e noi, stabilirea cerin elor i identificarea func iilor viitorului produs software, evaluarea 
alternativelor pentru materiale, instrumente de lucru, procese i servicii i selectarea acestora, 
efectuarea unei prime estim ri a costurilor. 
 Pe parcursul derul rii fazei de cercetare (ianuarie - iulie 2015), societatea nu poate 
demonstra faptul c  acesta îndepline te condi iile de recunoa tere ca element de activ i, prin 
urmare, costurile aferente sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadelor în care sunt suportate. 

 b) faza de dezvoltare - const  în aplicarea rezultatelor i cuno tin elor provenite din 
cercetare într-un plan sau proiect în baza c ruia se va realiza implementarea programului 
informatic, stabilindu-se, printre altele, resursele tehnice, financiare i de alt  natur  necesare a fi 
utilizate în cadrul proiectului i posibilitatea utiliz rii acestor resurse. 
 
 În vederea recunoa terii ca element de activ bilan ier a unui program informatic aflat în faza 
de dezvoltare i stabilirii momentului în care se poate realiza acest lucru, este necesar  analiza 
îndeplinirii tuturor cerin elor men ionate la pct. 167 din reglement rile contabile.  
 Astfel, reglement rile contabile ofer  informa ii cu caracter general pentru identificarea fazei 
de cercetare i a celei de dezvoltare. 
 În practic , este necesar ca societ ile s  delimiteze cele dou  faze de cercetare i 
dezvoltare, identificând criteriile în func ie de situa ia concret . Aceast  opera iune este important  
deoarece modul de contabilizare a cheltuielilor ocazionate pe parcursul unui proiect se efectueaz  
în mod diferit. 
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 Din analiza efectuat  cu privire la îndeplinirea acestor cerin e pe parcursul perioadei de 
realizare a programului informatic, societatea consider  c  la data de 01 august 2015 acesta 
îndepline te toate condi iile de recunoa tere ca imobilizare necorporal , prev zute la pct. 167 alin. 
(1) din reglement rile contabile. Ca urmare, începând cu aceast  dat  (01 august 2015), costurile 
aferente ocazionate de derularea acestui proiect sunt recunoscute în costul activului. 
   
 Programul informatic creat intern este evaluat ini ial la costul de produc ie, care cuprinde 
pre ul de achizi ie al materiilor prime i al materialelor consumabile i alte cheltuieli care pot fi 
atribuite direct bunului în cauz  (pct. 8 subpunct 7). 
 
 În costul de produc ie sau de prelucrare al stocurilor, precum i în costul de produc ie al 
imobiliz rilor se cuprind cheltuielile directe aferente produc iei, i anume: materiale directe, energie 
consumat  în scopuri tehnologice, manoper  direct  i alte cheltuieli directe de produc ie, costul 
proiect rii produselor, precum i cota cheltuielilor indirecte de produc ie alocat  în mod ra ional ca 
fiind legat  de fabrica ia acestora (pct. 8 subpunct 7). 
 
 De asemenea, costul unei imobiliz ri necorporale generate intern este compus din toate 
costurile direct atribuibile care sunt necesare pentru crearea, producerea i preg tirea activului 
pentru a fi capabil s  func ioneze în maniera inten ionat  de c tre conducere (pct. 170 alin. (2)). 
 
 Una din condi iile recunoa terii unui element necorporal drept activ bilan ier, se refer  la 
capacitatea entit ii de a evalua fiabil costurile atribuibile imobiliz rii necorporale în cursul 
dezvolt rii sale (pct. 167 alin. (1) lit. f)). În exemplul prezentat, aceast  condi ie se consider  
îndeplinit . 

 
 Calculul costului de produc ie al unui bun se realizeaz  cu ajutorul contabilit ii de gestiune. 
În cazul programului informatic generat intern, în cadrul contabilit ii de gestiune este necesar s  
se fac  distinc ie între costul produsului-program informatic (aferent fazei de dezvoltare) i costul 
aferent fazei de cercetare (care nu se recunoa te în contabilitate ca element de activ).  

 
 Având în vedere prevederile reglement rilor contabile, în costul programului informatic 
creat intern nu sunt incluse elemente precum: 
 - costurile aferente vânz rii, cele administrative i alte costuri generale de regie (de 
exemplu, costul activit ilor financiar - contabile, juridice i de management general, cheltuieli 
po tale, costurile activit ilor de marketing, protocol etc.); 
 -  eventuale ineficien e identificate i pierderile ini iale din exploatare suportate înainte ca 
activul s  ating  performan a planificat ; i 
 -  costuri cu instruirea personalului pentru a utiliza activul. 
 
 Reflectarea în contabilitate a opera iunilor aferente realiz rii programului informatic 
 
 Faza de cercetare (perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2015) 

În perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2015, cheltuielile lunare se înregistreaz  în func ie de 
natura acestora, conform documentelor justificative.  
 Cheltuielile aferente perioadei men ionate, în sum  de 4.250 lei (conform Tabelului nr. 1), 
se eviden iaz  cu ajutorul conturilor de cheltuieli, f r  a fi recunoscute în costul activului, articol 
contabil: 

 
                       % 4.250 lei

28x Amortiz ri privind imobiliz rile 
3xx Conturi de stocuri i produc ie 

în curs de execu ie 

6xx  Conturi de cheltuieli         
 
 

=

4xx Conturi de ter i                           
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 Faza de dezvoltare (perioada 01 august 2015 - 31 martie 2016) 
 Începând cu data de 01 august 2015, pân  la momentul finaliz rii proiectului B, cheltuielile 
ocazionate de derularea acestuia se recunosc în costul activului, astfel: 
 - în cursul lunii, cheltuielile de produc ie aferente perioadei se eviden iaz  în func ie de 
natura acestora, prin debitul conturilor de cheltuieli  (clasa a 6-a a Planului de conturi general) în 
coresponden  cu conturile corespunz toare (28x Amortiz ri privind imobiliz rile, 3xx Conturi de 
stocuri i produc ie în curs de execu ie, 4xx Conturi de ter i); 
 - la finele fiec rei luni suma costurilor suportate se înregistreaz  în contabilitate ca 
imobiliz ri de natura cheltuielilor de dezvoltare, articol contabil: 203 �Cheltuieli de dezvoltare" =  
721 �Venituri din produc ia de imobiliz ri necorporale". 

 
 Pentru exemplificare, presupunem c  valoarea cheltuielilor ocazionate de realizarea 
programului informatic, aferente lunii august 2015 este de 1.048 lei; acestea se eviden iaz  cu 
ajutorul conturilor de cheltuieli, astfel: 
 

                       % 1.048 lei

28x Amortiz ri privind imobiliz rile 
3xx Conturi de stocuri i produc ie 

în curs de execu ie 

6xx  Conturi de cheltuieli         
 
 

=

4xx Conturi de ter i                           

  

 31 august 2015 - Eviden ierea lucr rilor aferente etapei de dezvoltare a programului 
informatic:              

203 Cheltuieli de dezvoltare/ 
       Program informatic                          

=
721 Venituri din produc ia de 

imobiliz ri necorporale 
 1.048 lei 

 Pentru perioada septembrie 2015 - martie 2016 înregistr rile contabile sunt similare celor 
prezentate mai sus. 

 La data de 31 decembrie 2015 programul informatic este recunoscut ca imobilizare 
necorporal  la costul de 6.875 lei (sum  reflectat  în soldul debitor al contului 203 �Cheltuieli de 
dezvoltare"), la nivelul cheltuielilor suportate începând cu data de 01 august 2015, dat  la care 
societatea ALFA S.A. poate demonstra c  acesta îndepline te criteriile de recunoa tere ca activ. 
          La data de 31 martie 2016 costul programului informatic este 10.750 lei, care cuprinde 
cheltuielile suportate în perioada august - decembrie 2015 (6.875 lei) i primul trimestru al anului 
2016 (3.875 lei). 
 
 Totodat , cheltuielile în sum  de 4.250 lei suportate în faza de cercetare (ianuarie - iulie 
2015) care au fost ini ial recunoscute drept cheltuieli, nu trebuie recunoscute ulterior ca parte a 
costului imobiliz rii necorporale (pct. 172). 
 
          La momentul finaliz rii a programului informatic se efectueaz  articolul contabil: 
 
   208 Alte imobiliz ri necorporale/  
          Program informatic                                  

= 
203 Cheltuieli de dezvoltare/ 
        Program informatic 

10.750 lei  

  
 Începând cu luna urm toare punerii în func iune (presupunem c  durata de utilizare 
economic  este de 5 ani) se eviden iaz  amortizarea lunar  a programului informatic: 
 Amortizare lunar : 10.750 lei/5 ani/12 luni = 179 lei 

 
6811 Cheltuieli de exploatare privind  

amortizarea imobiliz rilor/ Program 
informatic                                            

= 
  2808 Amortizarea altor 

imobiliz ri necorporale/ 
          Program informatic 

179 lei  

Not : 
 1) În situa ia în care activitatea de cercetare este efectuat  în baza unui contract de prest ri 
servicii, cu o ter  parte, cheltuielile ocazionate se eviden iaz  prin intermediul contului 614 
�Cheltuieli cu studiile i cercet rile".  
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 2) În cazul în care faza de dezvoltare a unui program informatic se încadreaz  într-o 
perioad  scurt  de timp, de exemplu o lun , eviden ierea costurilor aferente realiz rii acestuia se 
efectueaz  prin articolul contabil: 
 
   208 Alte imobiliz ri necorporale/ 
          Program informatic 

= 
721 Venituri din produc ia de 

imobiliz ri necorporale 
xxx lei  

 
 3) Din punct de vedere contabil, prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active 
circulante depinde de scopul c ruia îi sunt destinate i inten ia de p strare, potrivit politicilor 
contabile aprobate de administratori sau de persoanele care au obliga ia gestion rii entit ii (pct. 
135 alin. (1)). 
 Astfel, în situa ia în care un program informatic este creat cu scopul de a fi vândut într-o 
perioad  scurt  de timp unui client, fiind adaptat nevoilor specifice ale acestuia, programul se 
recunoa te drept activ circulant cu ajutorul conturilor de stocuri, clasa 3 �Conturi de stocuri i 
produc ie în curs de execu ie", prin articolele contabile: 
 
 Eviden ierea cheltuielilor ocazionate de realizarea programului informatic: 
 

                       % 

28x Amortiz ri privind imobiliz rile 
3xx Conturi de stocuri i produc ie în curs 

de execu ie 

6xx  Conturi de cheltuieli         
 
 

=

4xx Conturi de ter i                                  
 

  Eviden ierea produc iei în curs de execu ie la sfâr itul perioadei: 

331 Produse în curs de execu ie = 711 Venituri aferente costurilor  
        stocurilor de produse 

 - Preluarea soldului contului de produc ie în curs de execu ie în cheltuielile perioadei 
respective: 

711 Venituri aferente costurilor  
       stocurilor de produse 

= 331 Produse în curs de execu ie        

   
 - Cu ocazia finaliz rii programului informatic, se efectueaz  înregistrarea produc iei finite 
ob inute, corespunz tor costurilor atribuibile activului respectiv: 

345 Produse finite = 711 Venituri aferente cos-
turilor stocurilor de pro-
duse 

costul de 
produc ie al 
programului 
informatic 

 
B. Reflectarea în contabilitate a opera iunilor aferente acord rii licen ei de utilizare a 

Programului informatic - la furnizor 
 
 Presupunem c  societatea ALFA S.A. acord  societ ii RUN SOFT S.R.L., la data de 04 
aprilie 2016, dreptul de utilizare a Programului informatic, sub form  de licen , la valoarea de 
100.000 lei. Suma se factureaz  i încaseaz  la data de 04 aprilie 2016.  
 Totodat , odat  cu transferul licen ei, potrivit contractului încheiat între p r i, societatea 
furnizoare ALFA S.A. factureaz  i încaseaz  anticipat suma de 6.000 lei destinat  prest rii 
ulterioare, pe o perioad  de 3 ani de la acordarea licen ei, de servicii de asisten  tehnic  (inclusiv 
actualizare a acestui program ca urmare a modific rii legisla iei).  
 
 În ceea ce prive te reflectarea în contabilitate a licen elor de utilizare a programului 
informatic, acordate ter elor societ i în baza contractelor încheiate, contravaloarea acestor licen e 
reprezint  venituri ale perioadei (cont 706 �Venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii"), la 
data transferului c tre societ ile respective. 
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 Astfel, înregistrarea dreptului de utilizare a programului informatic (a licen ei) acordat 

societ ii RUN SOFT S.R.L. se efectueaz  prin articolul contabil: 

4111 Clien i                                          
=

 706 Venituri din redeven e, 
loca ii de gestiune i chirii   

 100.000 lei

 
 Având în vedere c , odat  cu acordarea licen ei, p r ile au stabilit contractual i efectuarea 
unei pl i anticipate pentru prestarea ulterioar  pe o perioad  de 3 ani, de c tre furnizor, a unor 
servicii reprezentând asisten  tehnic  acordat  cump r torului, suma corespunz toare acestor 
servicii este eviden iat  ca venit în avans (contul 472 �Venituri înregistrate în avans") i 
recunoscut  ca venit pe parcursul perioadei în care se presteaz  serviciile, dar nu mai târziu de 
încheierea perioadei pentru care a fost contractat  prestarea ulterioar  de servicii (a se vedea în 
acest sens prevederile pct. 447), articol contabil: 
   

4111 Clien i                                          
= 

 472 Venituri înregistrate în 
avans 

 6.000 lei

        
  Potrivit reglement rilor contabile, veniturile din prest ri de servicii se înregistreaz  în 
contabilitate pe m sura efectu rii acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de 
lucr ri i orice alte opera iuni care nu pot fi considerate livr ri de bunuri.  
         
 Astfel, în exemplul prezentat, pe m sura prest rii serviciilor prev zute în contract, furnizorul  
eviden iaz  veniturile aferente perioadei respective (dar nu mai târziu de încheierea perioadei 
pentru a care a fost contractat  prestarea ulterioar  de servicii, respectiv 3 ani), pe baza 
documentelor justificative care certific  executarea acestora, articol contabil: 
 

472 Venituri înregistrate în avans =  704 Venituri din servicii prestate        xxx lei  

 
 În cazul în care, pe perioada derul rii contractului furnizorul efectueaz  servicii 
suplimentare celor ce au fost convenite ini ial (facturate i încasate anticipat), acesta va factura în 
mod distinct sumele corespunz toare, la momentul prest rii serviciilor respective, recunoscând în 
contabilitate veniturile aferente ca venituri ale perioadei (articol contabil: 4111 �Clien i" = 704 
�Venituri din servicii prestate"). 
             
 Not : 
 Pentru ca o societate s  amâne recunoa terea contabil  a unui venit pân  la o dat  
ulterioar , datorit  faptului c  suma respectiv  este destinat  s  acopere cheltuieli viitoare, 
prevederile cuprinse în contractele încheiate între p r i trebuie s  fie explicite în acest sens. 
 

C. Reflectarea în contabilitate a opera iunilor aferente dobândirii licen ei de utilizare a 
Programului informatic - la cump r tor 
 

 În mod corespunz tor, opera iunile men ionate anterior se reflect  în eviden a contabil  a 
cump r torului - societatea RUN SOFT S.R.L., conform celor prezentate în continuare. 
 Deoarece, odat  cu achizi ia licen ei, societatea RUN SOFT S.R.L. achit  i o sum  
distinct  specificat  contractual (6.000 lei) pentru prest ri ulterioare de servicii de asisten  
tehnic , ce vor fi acordate de c tre furnizor, suma respectiv  se eviden iaz  în contabilitatea 
societ ii RUN SOFT S.R.L. în contul 471 �Cheltuieli înregistrate în avans" i se recunoa te drept 
cheltuial  pe parcursul perioadei în care societatea beneficiaz  de aceste servicii (perioada de 3 
ani), dar nu mai târziu de încheierea perioadei pentru care a fost contractat  prestarea ulterioar  
de servicii.  
 
 Reflectarea în contabilitatea cump r torului a dreptului de utilizare a programului 
informatic, dobândit de societate prin achizi ionarea licen ei în valoare de 100.000 lei, se 
efectueaz  cu ajutorul contului 205 �Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, drepturi i 
active similare". 
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% = 404 Furnizori de imobiliz ri 106.000 lei 

205 Concesiuni, brevete, licen e, m rci 
comerciale, drepturi i active similare 

  100.000 lei 

471 Cheltuieli înregistrate în avans      6.000 lei  

  
 Achitarea contravalorii facturii se va reflecta prin articolul contabil: 
  

404 Furnizori de imobiliz ri                  = 5121 Conturi la b nci în lei 106.000 lei 

  
 Pe m sura prest rii serviciilor prev zute în contract, cump r torul eviden iaz  cheltuielile 
aferente perioadei respective (dar nu mai târziu de încheierea perioadei pentru care a fost 
contractat  prestarea ulterioar  de servicii, respectiv 3 ani), pe baza documentelor justificative care 
certific  executarea acestora de c tre furnizor, articol contabil: 
 

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate 
de ter i 

=
471 Cheltuieli înregistrate în 

avans 
       xxx lei  

 
 În cazul în care, pe perioada derul rii contractului, cump r torul solicit  executarea unor 
servicii suplimentare celor ce au fost convenite ini ial (facturate i achitate anticipat), acesta va 
achita i eviden ia în mod distinct sumele corespunz toare, la momentul primirii serviciilor 
respective, recunoscând în contabilitate sumele aferente drept cheltuieli ale perioadei (articol 
contabil: 628 �Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i" =  401 �Furnizori").  
 
 Exemplul nr. 3  
 
 Aspecte privind recunoa terea în contabilitate a costurilor asociate cre rii de  
website-uri proprii 
 
 Furnizarea de servicii electronice este o modalitate tot mai frecvent  la care apeleaz  
companiile în scopul eficientiz rii activit ilor desf urate, indiferent de forma de organizare, 
domeniul de activitate sau zona geografic  în care acestea activeaz . 
 

 În scopul realiz rii i exploat rii unor website-uri proprii, societ ile desf oar  o serie de 
activit i specifice care genereaz  cheltuieli a c ror reflectare în contabilitate necesit  analizarea 
acestora prin prisma criteriilor de recunoa tere prev zute de reglement rile contabile. 

 
  Prezent m în continuare etape posibile, presupuse a fi parcurse în scopul realiz rii unui 

website propriu: 
a) Planificarea - în aceast  etap  are loc ini ierea unor studii de fezabilitate în scopul 

realiz rii obiectivelor stabilite, definirea specifica iilor privind componentele hardware i aplica iile 
informatice necesare realiz rii website-ului, selec ia variantelor de realizare care corespund 
preferin elor/cerin elor de dezvoltare; 

b) Dezvoltarea aplica iei i a infrastructurii - include achizi ionarea sau dezvoltarea 
elementelor hardware i a programelor informatice de operare (de exemplu, sistemul de operare 
sau programul informatic pentru server), ob inerea unui nume de domeniu, elaborarea codului 
pentru aplica ie, instalarea aplica iilor elaborate pe serverul web, teste de fiabilitate etc.; 

c) Proiectarea grafic  - include activit i privind proiectarea modului de prezentare a 
paginilor web (de exemplu: format i culoare); 

d) Elaborarea con inutului - în aceast  etap  se desf oar  activit i privind crearea, 
achizi ionarea, preg tirea i salvarea informa iei, fie sub form  de text, fie în form  grafic .  
Exemple de con inut includ informa ia despre entitate, produsele sau serviciile oferite spre vânzare 
i sec iunile pe care le acceseaz  abona ii; 

 e) Exploatarea - Odat  ce realizarea unui website a fost finalizat  începe faza de exploatare. 
Pe parcursul acestei faze, o entitate între ine i dezvolt  aplica iile, infrastructura, grafica i 
con inutul website-ului; 
         f) Alte activit i - includ activit i privind vânzarea, activit i administrative, instruirea 
angaja ilor privind exploatarea website-ului etc. 
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 Având în vedere prevederile reglement rilor contabile, un website care rezult  din faza de 
dezvoltare se recunoa te drept imobilizare necorporal  dac  i numai dac , în plus fa  de 
respectarea prevederilor de la pct. 153 referitoare la recunoa terea i evaluarea imobiliz rilor 
necorporale, sunt îndeplinite i cerin ele cuprinse la pct. 167 cu privire la recunoa terea 
imobiliz rilor necorporale provenite din faza de dezvoltare a unui proiect intern.  
 Mai precis, o entitate poate respecta dispozi ia de a demonstra modul în care website-ul 
s u va genera beneficii economice viitoare în conformitate cu pct. 167 alin. (1) lit. d) din 
reglement rile contabile atunci când, de exemplu, website-ul este capabil s  genereze venituri. 
 În situa ia în care un website este dezvoltat doar sau în primul rând pentru promovarea i 
publicitatea propriilor produse i servicii, entitatea nu este capabil  s  demonstreze modul în care 
acesta va genera beneficii economice viitoare probabile i, prin urmare, toate sumele cheltuite 
pentru dezvoltarea unui astfel de website trebuie s  fie recunoscute drept cheltuieli atunci când 
sunt suportate.  
 Totodat , demonstrarea fezabilit ii din punct de vedere tehnologic sau a succesului 
comercial al unui website, cu scopul de a îndeplini dispozi iile de recunoa tere, nu se va putea 
realiza, în general, pân  ce costurile substan iale nu vor fi recunoscute drept cheltuieli.  
 Prin urmare, în scopul încadr rii ca imobilizare necorporal , website-urile generate intern 
trebuie tratate de la caz la caz, iar analiza recunoa terii costurilor generate de activitatea de 
construc ie i exploatare a acestora trebuie s  aib  în vedere situa iile concrete în care se 
desf oar  aceste activit i.  
    
 inând cont de cele prezentate anterior, la contabilizarea cheltuielilor interne ocazionate de 
construc ia i exploatarea website-ului propriu al entit ii, pentru acces intern i/sau extern, se vor 
avea în vedere urm toarele aspecte: 
  - dac  website-ul este o imobilizare necorporal  generat  intern: entitatea trebuie s  
demonstreze c  acesta îndepline te defini ia unei imobiliz ri necorporale i criteriile generale de 
recunoa tere a unei imobiliz ri necorporale, prev zute de reglement rile contabile; 
 - stabilirea valorii de înregistrare în contabilitate a website-ului (evaluarea); 
 - identificarea i înregistrarea cheltuielilor care nu pot fi recunoscute în costul activului, 
respectiv în costul website-ului, fiind cheltuieli ale perioadei. 
 
 Prezent m mai jos, în scop ilustrativ, un exemplu de analizare a condi iilor de recunoa tere 
a costurilor generate de construc ia unui website propriu, precum i tratamentul contabil adoptat în 
urma acestei analize.  
  
 Exemplu privind analiza condi iilor de recunoa tere a costurilor generate de construc ia 
unui website propriu 
 
 Societatea �Prodbio" S.A. a încheiat un contract cu o firm  de marketing, în vederea 
realiz rii unei serii de studii pentru identificarea unor noi metode de desfacere competitiv  i 
eficient  a produselor cosmetice naturiste pe care le comercializeaz . În baza studiilor efectuate a 
rezultat c  vânzarea produselor #Prodbio" va fi stimulat  în urma primirii i proces rii de comenzi 
electronice, respectiv a construc iei unui website prin intermediul c ruia poten ialii clien i s  
cumpere produse, prin plat  electronic  sau ramburs. Varianta construirii unei pagini web 
anticipeaz  o cre tere semnificativ  a vânz rilor comparativ cu alte dou  practici de vânz ri, 
respectiv desfacerea în cadrul unor sec iuni speciale din marile magazine comerciale i 
comercializarea prin intermediul reprezentan ilor persoane fizice. 
  
 În urma rezultatelor studiilor, societatea decide s  construiasc  un website în vederea 
vânz rii produselor, prin comenzile on-line plasate de clien ii care urmeaz  s  acceseze site-ul.  
  
 De asemenea, se anticipeaz  posibilitatea renun rii la contractul încheiat cu o firm  de 
publicitate. 
 
 În scopul construirii website-ului, societatea desf oar  urm toarele activit i: 
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  Achizi ia unui nume de domeniu (�domeniu.ro") în spa iul Internet prin înregistrarea 
acestuia în registrul ROTLD apar inând Institutului Na ional pentru Cercetare - Dezvoltare în 
Informatic . Societatea opteaz  s  achizi ioneze domeniul de Internet prin intermediul unei 
companii acreditate de ROTLD care ofer  servicii de înregistrare de domenii pentru utilizatorii 
finali. Compania de înregistrare acreditat  ofer  i g zduirea site-ului pe server-ul acesteia, în 
schimbul unor taxe de g zduire (hosting). Achizi iile de domeniu de tip �.ro" nu presupun achitarea 
de taxe de mentenan ; 
 
  Ulterior ob inerii numelui de domeniu, societatea începe construirea website-ului, care 
implic  urm toarele activit i:  
   achizi ionare component  hardware necesar  realiz rii site-ului cu caracteristicile 
dorite de companie; 
   achizi ionare componente software compatibile cu construc ia de site-uri. De la 
aceea i firm , achizi ioneaz  o licen  pentru instalarea unei aplica ii care permite plasarea de 
comenzi on-line de c tre clien i, respectiv pentru efectuarea pl ii produselor în func ie de 
modalitatea de plat  aleas  de clien i, precum i o licen  pentru instalarea unei aplica ii care 
permite departamentului de vânz ri s  introduc  informa iile referitoare la companie, produsele 
oferite i beneficiile acestora. Contractul nu permite separarea cu claritate a programului informatic 
i a licen ei asociate; 

   proiectarea grafic  a paginii web, de c tre o firm  de specialitate. O parte din 
serviciile de proiectare grafic  facturate sunt necesare pentru asigurarea posibilit ii de procesare 
de comenzi de c tre vizitatorii site-ului, iar alte servicii se refer  la aspecte legate de modul de 
prezentare a paginii, culori, format etc.;  
   realizarea, de c tre o firm  specializat , a unor fotografii digitale de înalt  calitate 
prin care se prezint  produsele comercializate; 
   dezvoltarea con inutului site-ului, activitate desf urat  direct de angaja ii 
societ ii, opera iune permis  în baza aplica iei achizi ionate.  
 
 În faza de exploatare care începe odat  cu finalizarea dezvolt rii site-ului, societatea 
efectueaz  opera iuni de actualizare periodic  a informa iilor publicate pe site (prezentarea i 
descrierea de noi produse, prezentarea beneficiilor determinate de adoptarea de noi tehnologii de 
fabrica ie a produselor comercializate etc.), ad ugarea de noi func ii, caracteristici i con inut, 
securizarea informa iilor. 
                      
           În plus fa  de fazele de realizare a website-ului, prezentate anterior, societatea desf oar  
i alte activit i ce sunt asociate îndeplinirii obiectivelor care au stat la baza adopt rii deciziei 

privind construc ia website-ul, precum: 
                      realizarea unor cataloage de comand  care pot fi folosite atât on-line, cât i în 
scopul transmiterii acestora prin po t ; 
                      instruirea personalului din departamentul de vânz ri privind exploatarea aplica iei 
web. 
 
 Analizarea cheltuielilor efectuate cu construc ia website-ului, precum i tratamentul 
contabil aplicabil sunt redate în tabelul prezentat mai jos:  
 

Etapa/ Activit i i cheltuieli efectuate Analiza condi iilor de recunoa tere. 
Tratament contabil 

 Planificare:  
- efectuarea de studii prin firma 
specializat ;  
- definirea specifica iilor privind 
componentele hardware i aplica iile 
informatice necesare realiz rii website-ului.

În aceast  faz  societatea nu poate demonstra 
modul în care vor fi generate beneficii economice 
viitoare.  
Aceast  faz  de planificare corespunde fazei 
de cercetare descris  la pct. 165 i 166 din 
reglement rile contabile. 

 Dup  finalizarea fazei de cercetare, în momentul în care societatea este în m sur  s  
demonstreze: 
- fezabilitatea tehnic  a proiectului de construc ie a website-ului; 
- inten ia ferm  de a finaliza website-ul în vederea utiliz rii acestuia; 
- capacitatea de a utiliza website-ul; 
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- modul în care website-ul va genera beneficii economice viitoare probabile;  
- disponibilitatea resurselor tehnice i financiare, adecvate pentru finalizarea dezvolt rii 
website-ului i pentru utilizarea acestuia; 
 - capacitatea de a evalua fiabil costurile atribuibile website-ului,  
societatea poate s  recunoasc  cheltuielile aferente website-ului drept imobilizare necorporal .
 
Societatea poate demonstra, în baza estim rilor efectuate, faptul c  website-ul va genera în 
mod direct cre terea veniturilor din vânzarea produselor, acesta nefiind creat exclusiv sau în 
primul rând în scop de reclam  a produselor comercializate. De asemenea, se preconizeaz  
economii de costuri. 
 
Cheltuielile efectuate din acest moment corespund fazei de dezvoltare prev zut  la pct. 
167 din reglement rile contabile. 
Dezvoltarea aplica iei i a 
infrastructurii: 
- cump rarea numelui de domeniu 

Cheltuieli direct atribuibile - se includ în costul 
website-ului.  

- taxe de g zduire pe serverele companiei 
acreditate  

Recunoa terea pe cheltuieli ale perioadei, 
fiind similar  unei cheltuieli cu chiria unui spa iu 
comercial, în cazul nostru este chiria unui spa iu 
virtual. 

- achizi ionarea componentei hardware Costurile aferente nu se includ în costul 
website-ului. 
Se recunoa te ca imobilizare corporal  dac  
sunt îndeplinite condi iile prev zute de 
reglement rile contabile, aceasta putând fi 
utilizat  i pentru alte aplica ii.  

- achizi ionarea componentelor software 
compatibile cu construc ia de website, 
necesare realiz rii website-ului, împreun  
cu licen ele aferente.   

Cheltuieli direct atribuibile - se includ în costul 
website-ului. 

Proiectarea grafic : 
- cheltuieli cu proiectarea grafic  a paginii 
web, potrivit facturii primite de la furnizor 

Cheltuieli direct atribuibile - se includ în costul 
website-ului având în vedere faptul c  prin 
aceast  activitate are loc realizarea unei  
componente structurale, esen ial   din punct de 
vedere al func ionalit ii website-ului propriu-zis 
în maniera inten ionat  de entitate.  

- cheltuieli cu realizarea fotografiilor 
digitale, potrivit facturii primite de la 
furnizor 

Recunoa terea pe cheltuieli pe m sura primirii 
serviciilor fotografice digitale. 
Realizarea fotografiilor digitale are ca scop  
promovarea produselor/serviciilor societ ii. Ca 
urmare, costul generat nu este recunoscut ca 
element de activ, nefiind inclus în costul website-
ului.  

Elaborarea con inutului: 
- crearea con inutului website-ului de c tre 
angaja ii societ ii în scopul preg tirii 
acestuia pentru exploatare în maniera 
inten ionat  de societate, prin crearea de 
link-uri i etichete de identificare, salvarea 
informa iei în format text i în fom  grafic  
(înainte de finalizarea elabor rii website-
ului) 

În urma evalu rii condi iilor specifice în care au 
fost generate aceste costuri, prin prisma 
îndeplinirii criteriilor de recunoa tere a activului, 
se apreciaz  c  aceste costuri cu crearea 
con inutului site-ului în maniera inten ionat  de 
societate reprezint  cheltuieli direct atribuibile, 
care se includ în costul website-ului (în special, 
se vor include cheltuielile cu salariile personalului 
implicat, precum i alte cheltuieli legate de 
materialele consumate i serviciile asociate 
acestei activit i). 

Odat  ce realizarea unui website a fost finalizat  începe faza de exploatare. Pe parcursul 
acestei faze, o entitate între ine i dezvolt  aplica iile, infrastructura, grafica i con inutul 
website-ului. 
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Exploatarea: 
- societatea efectueaz  opera iuni de 
actualizare periodic  a informa iilor 
publicate pe site (prezentarea i 
descrierea de noi produse, ad ugarea de 
noi func ii, caracteristici i con inut, 
înregistrarea website-ului prin motoarele 
de c utare, securizarea informa iilor etc.). 

Cheltuielile ulterioare legate de îmbun t irea 
sau între inerea propriului website sunt 
recunoscute drept cheltuial  atunci când sunt 
suportate, cu excep ia cazului în care elementele 
de cheltuieli îndeplinesc criteriile de recunoa tere 
ca activ, fiind respectat  defini ia unei imobiliz ri 
necorporale. 
 
În cazul prezentat, aceste costuri sunt  
recunoscute drept cheltuieli ale perioadei. 
 

Alte activit i: 
- realizarea unor cataloage de comand  
care pot fi folosite atât on-line, cât i în 
scopul transmiterii acestora prin po t ; 
 
 
 
 
- instruirea personalului din departamentul 
de vânz ri, privind exploatarea aplica iei 
web. 
 

- Recunoa terea pe cheltuieli pe m sura 
realiz rii cataloagelor de comand . 
    Costurile generate de realizarea cataloagelor 
de comand  sunt costuri efectuate cu scopul de 
reclam  i de promovare a produselor/serviciilor 
societ ii, inclusiv în situa ia în care genereaz  o 
re ea de distribu ie (ca urmare a transmiterii lor 
prin po t ). 
 - Recunoa terea pe cheltuieli atunci când sunt 
suportate. 

 
 I. C. Dispozi ii tranzitorii   

 
 Potrivit reglement rilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 
3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, aplicabile pân  la data de 31 decembrie 
2014, valoarea imobiliz rilor necorporale în curs de execu ie efectuate în regie proprie i 
nefinalizate, se eviden iau în contabilitate prin debitul contului 233 �Imobiliz ri necorporale în curs 
de execu ie", în coresponden  cu creditul contului 721 �Venituri din produc ia de imobiliz ri 
necorporale". 
 
 Prin Reglement rile contabile privind situa iile financiare anuale individuale i situa iile 
financiare anuale consolidate (aplicabile începând cu data de 01 ianuarie 2015) a fost eliminat 
elementul bilan ier �Imobiliz ri necorporale în curs de execu ie" i, implicit, conturile 
corespunz toare: 233 �Imobiliz ri necorporale în curs de execu ie" i 2933 �Ajust ri pentru 
deprecierea imobiliz rilor necorporale în curs de execu ie". Au fost introduse dispozi ii tranzitorii cu 
privire la tratamentul contabil al sumelor reflectate pân  la data de 31 decembrie 2014 în conturile 
respective, astfel: 
 
 Soldul contului 233 �Imobiliz ri necorporale în curs de execu ie" se transfer  fie asupra 
contului 1176 �Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglement rilor contabile 
conforme cu directivele europene", fie într-un cont de activ, în func ie de stadiul realiz rii proiectului 
i de modul de îndeplinire a condi iilor de recunoa tere a acestuia ca activ, astfel:  

 
1176 Rezultatul reportat provenit din 

trecerea la aplicarea reglement rilor 
contabile conforme cu directivele 
europene 

233 Imobiliz ri necorporale în curs de execu ie 

                                                                            
sau 

 
203 Cheltuieli de dezvoltare 233 Imobiliz ri necorporale în curs de execu ie 

                                                                            
sau 
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206 Active necorporale de explorare i 
evaluare a resurselor minerale 

233 Imobiliz ri necorporale în curs de execu ie 

                                                                            
sau 

 
208 Alte imobiliz ri necorporale 233 Imobiliz ri necorporale în curs de execu ie 
                                                                
 

Eventualele ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor necorporale în curs de execu ie se 
transfer : 

 -  fie asupra rezultatului reportat:  

2933 Ajust ri pentru deprecierea 
imobiliz rilor necorporale în curs de 
execu ie 

1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la 
aplicarea reglement rilor contabile 
conforme cu directivele europene 

  
 - fie asupra conturilor: 2903 �Ajust ri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare"; 2906 
�Ajust ri pentru deprecierea activelor necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale" 
sau a contului 2908 �Ajust ri pentru deprecierea altor imobiliz ri necorporale", astfel: 
 
2933 Ajust ri pentru deprecierea 

imobiliz rilor necorporale în curs de 
execu ie 

2903 Ajust ri pentru deprecierea cheltuielilor de  
dezvoltare 

 
sau 

 
2933 Ajust ri pentru deprecierea 

imobiliz rilor necorporale în curs de 
execu ie 

2906 Ajust ri pentru deprecierea activelor 
necorporale de explorare i evaluare a 
resurselor minerale 

 
sau 

 
2933 Ajust ri pentru deprecierea 

imobiliz rilor necorporale în curs de 
execu ie 

2908 Ajust ri pentru deprecierea altor 
imobiliz ri necorporale 

 
 Sumele transferate în contul 1176 �Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea 
reglement rilor contabile conforme cu directivele europene" reprezint  acele sume care, la 
trecerea la aplicarea pentru prima dat  a reglement rilor contabile, nu îndeplinesc condi iile de 
recunoa tere ca active (pct. 175 alin. (4)). 

 
  

II. Costuri ulterioare în leg tur  cu imobiliz rile necorporale 
 
 Prin natura lor, imobiliz rile necorporale de regul  nu necesit  ad ugiri sau înlocuiri ale 
componentelor acestora, astfel c , majoritatea costurilor ulterioare mai degrab  men in beneficiile 
economice viitoare preconizate încorporate într-o imobilizare necorporal  existent , decât s  
corespund  defini iei unei imobiliz ri necorporale i criteriilor de recunoa tere prev zute de 
reglement rile contabile. În plus, este deseori mai dificil s  se atribuie costuri ulterioare direct unei 
anumite imobiliz ri necorporale decât activit ii ca întreg. 
  În consecin , doar rareori costurile ulterioare - cele suportate dup  recunoa terea ini ial  a 
unei imobiliz ri necorporale dobândite sau dup  finalizarea unei imobiliz ri necorporale generate 
intern sunt recunoscute în valoarea contabil  a unui activ. 
  
  Costurile ulterioare aferente m rcilor, titlurilor de publica ii i elementelor similare în fond 
(fie dobândite din afar , fie generate intern) sunt întotdeauna recunoscute în contul de profit i 
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pierdere în momentul în care sunt suportate, deoarece astfel de costuri nu pot fi diferen iate de 
costurile cu dezvoltarea entit ii ca întreg (pct. 154).  

 
 Costurile ulterioare aferente unui proiect de cercetare i dezvoltare în curs de 
desf urare, dobândit de entitate 
 
 Costurile ulterioare cu un proiect de cercetare sau dezvoltare în curs de realizare, dobândit 
separat sau printr-o combinare de întreprinderi, i recunoscut ca imobilizare necorporal  sunt: 
 a) recunoscute drept cheltuial  atunci când sunt suportate, dac  acestea sunt cheltuieli de 
cercetare; 
 b) recunoscute drept cheltuial  atunci când sunt suportate, dac  acestea nu satisfac 
criteriile de recunoa tere ca imobiliz ri necorporale; i 
 c) ad ugate valorii contabile a proiectului de dezvoltare în curs de realizare, astfel dobândit, 
dac  cheltuielile de dezvoltare satisfac criteriile de recunoa tere (pct. 162 alin. (2)).  

  
 Exemplu: 
 Entitatea GAMA S.A., care î i desf oar  activitatea în domeniul construc iilor de ma ini 
are în derulare la data de 01 ianuarie 2015 un proiect de dezvoltare pentru realizarea unei noi linii 
de fabrica ie automate care s  conduc  la cre terea productivit ii i calit ii produselor fabricate. 
Proiectul se realizeaz  în colaborare cu un institut de cercetare - dezvoltare în domeniu (în calitate 
de furnizor/prestator), în baza contractului încheiat între p r i. 
 Deoarece societatea consider  c  au fost îndeplinite condi iile de recunoa tere ca 
imobilizare necorporal , la data de 01 ianuarie 2015 proiectul respectiv este eviden iat în 
contabilitate cu ajutorul contului 203 �Cheltuieli de dezvoltare", la valoarea de 59.000 lei.  
 În exerci iul financiar 2015 realizarea acestui proiect trece la o alt  faz , cheltuielile 
ulterioare efectuate, în sum  de 25.000 lei, îndeplinind criteriile de recunoa tere ca activ.  

 
 În acest caz, cheltuielile de dezvoltare ulterioare sunt ad ugate la valoarea contabil  a 
proiectului de dezvoltare în curs de realizare, articol contabil: 

 
203 Cheltuieli de dezvoltare =   404   Furnizori de imobiliz ri 25.000 lei

 
 

2.1.3 Ajust ri de valoare privind imobiliz rile necorporale 
  
 

 Amortizarea imobiliz rilor necorporale 
 Reglement rile contabile precizeaz  c  valoarea amortizabil  a unei imobiliz ri necorporale 
trebuie alocat  sistematic pe întreaga durat  de utilizare economic . 
 
 În în elesul acestor reglement ri, prin durata de utilizare economic  se în elege durata de 
via  util , aceasta reprezentând: perioada în care un activ este prev zut a fi disponibil pentru 
utilizare de c tre o entitate sau num rul unit ilor produse sau al unor unit i similare ce se 
estimeaz  c  vor fi ob inute de entitate prin folosirea activului respectiv (pct. 139 alin. (3)). 
  
 Prezent m în continuare, în mod sintetic, unele prevederi din reglement rile contabile 
referitoare la amortizarea elementelor de imobiliz ri necorporale, astfel:  
 
Nr. 
crt. 

Categorii de imobiliz ri 
necorporale 

Prevederi referitoare la amortizarea imobiliz rilor necorporale 

1. Cheltuieli de constituire 

În cazul în care o entitate include cheltuielile de constituire la �Active", 
acestea trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. 
 

În situa ia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, 
nu se face nicio distribuire din profituri, cu excep ia cazului în care suma 
rezervelor disponibile pentru distribuire i a profitului reportat este cel pu in 
egal  cu cea a cheltuielilor neamortizate* (pct. 185 alin. (1) i (3)). 

2. Cheltuielile de dezvoltare 
Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaz  pe durata de utilizare sau pe 
perioada contractului, dup  caz. 
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În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare dep e te 5 
ani, durata de amortizare a cheltuielilor de dezvoltare nu poate dep i 10 
ani (pct. 182). 
 

În situa ia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, 
nu se face nicio distribuire din profituri, cu excep ia cazului în care suma 
rezervelor disponibile pentru distribuire i a profitului reportat este cel pu in 
egal  cu cea a cheltuielilor neamortizate* (pct. 184). 

3. 

Concesiunile, brevetele, 
licen ele, m rcile 

comerciale, drepturile i 
activele similare 

În cazul în care concesiunile primite se reflect  ca imobiliz ri necorporale, 
respectiv atunci când contractul de concesiune stabile te o durat  i o 
valoare determinate pentru concesiune, amortizarea valorii concesiunii 
urmeaz  a fi înregistrat  pe durata de folosire a acesteia, stabilit  potrivit 
contractului (pct. 176 alin. (2)). 

Brevetele, licen ele, m rcile comerciale, drepturile i alte active similare se 
amortizeaz  pe durata prev zut  pentru utilizarea lor de c tre entitatea 
care le de ine (pct. 176 alin. (3)). 

4. 
Active necorporale de 
explorare i evaluare a 

resurselor minerale 

 

În cazul în care cheltuielile de explorare i evaluare a resurselor minerale 
sunt recunoscute ca activ, se aplic  prevederile pct. 246 - 253. 

Amortizarea activelor respective se stabile te în func ie de durata de via  
util  corespunz toare acestora (pct. 245 alin. (1) i (2)). 
 

5. Fondul comercial pozitiv 

În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, acesta se 
amortizeaz , de regul , în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. Totu i, 
în cazurile excep ionale în care durata de utilizare a fondului comercial nu 
poate fi estimat  în mod credibil, entit ile pot s  amortizeze fondul 
comercial în mod sistematic într-o perioad  de peste 5 ani, cu condi ia ca 
aceast  perioad  s  nu dep easc  10 ani (pct. 183 alin. (1)). 
 

În notele explicative la situa iile financiare trebuie furnizate explica ii 
privind perioada de amortizare a fondului comercial (pct. 183 alin. (2)). 

6. 
Alte imobiliz ri 

necorporale 

Programele informatice, precum i celelalte imobiliz ri necorporale 
înregistrate la elementul �Alte imobiliz ri necorporale" se amortizeaz  pe 
durata prev zut  pentru utilizarea lor de c tre entitatea care le de ine (pct. 
186 alin. (2)). 
 

În cazul programelor informatice achizi ionate împreun  cu licen ele de 
utilizare, dac  se poate efectua o separare între cele dou  active, acestea 
sunt contabilizate i amortizate separat (pct. 186 alin. (3)). 

7. 
Avansuri acordate 

furnizorilor de imobiliz ri 
necorporale 

Nu se amortizeaz  

*Not : se vor avea în vedere rezervele disponibile pentru distribuire, potrivit legii. 
 

 Ca regul  general , la eviden ierea în contabilitate a amortiz rii imobiliz rilor necorporale 
este utilizat contul 6811 �Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor", în 
coresponden  cu contul 280 �Amortiz ri privind imobiliz rile necorporale". 
 
 Ajust ri pentru depreciere 
 Imobiliz rile trebuie s  fac  obiectul ajust rilor de valoare, astfel încât acestea s  fie 
evaluate la cea mai mic  valoare atribuibil  acestora la data bilan ului (pct. 141 alin. (2)).  

 Aceast  evaluare la valori minime nu mai trebuie continuat  dac  nu mai sunt aplicabile 
motivele pentru care au fost constituite ajust rile respective (pct. 141 alin. (4)). 

 Ajust rile de valoare trebuie înregistrate în contul de profit i pierdere i prezentate distinct 
în notele explicative la situa iile financiare, dac  acestea nu au fost prezentate separat în contul de 
profit i pierdere (pct. 141 alin. (3)). 

 Ca regul  general , reflectarea în contabilitate a ajust rilor pentru deprecierea imobiliz rilor 
necorporale se efectueaz  prin intermediul contului 6813 �Cheltuieli de exploatare privind ajust rile 
pentru deprecierea imobiliz rilor", în coresponden  cu conturi de ajust ri pentru depreciere 
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aferente categoriilor de imobiliz ri necorporale (contul 290 �Ajust ri pentru deprecierea 
imobiliz rilor necorporale!). 

 În ceea ce prive te înregistrarea ajust rilor pentru deprecierea fondului comercial, acestea 
se reflect  în contabilitate prin articolul contabil 6817 �Cheltuieli de exploatare privind ajust rile 
pentru deprecierea fondului comercial! = 2071 �Fond comercial pozitiv!, f r  a fi reluate ulterior la 
venituri (pct. 142). 

 Preciz m c  reglement rile contabile în vigoare nu mai cuprind contul specific de ajustare a 
deprecierii fondului comercial (2907 �Ajust ri pentru deprecierea fondului comercial!) prev zut de 
reglement rile contabile anterioare, astfel c , la aplicarea pentru prima dat  a acestor 
reglement ri, deprecierea cumulat  pân  la acea dat , în rela ie cu fondul comercial pozitiv, a 
diminuat valoarea acestuia (articol contabil 2907 �Ajust ri pentru deprecierea fondului comercial! = 
2071 �Fond comercial pozitiv!) (pct. 143). 

 În continuare se prezint  exemple referitoare la amortizarea cheltuielilor de constituire.  
 Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiin area sau dezvoltarea unei 
entit i (taxe i alte cheltuieli de înscriere i înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea i vânzarea 
de ac iuni i obliga iuni, precum i alte cheltuieli de aceast  natur , legate de înfiin area i 
extinderea activit ii entit ii) (pct. 185 alin. (2)). 

 Exemplul 1: 
 La sfâr itul primului an de la înfiin are, o entitate prezint  în bilan  cheltuieli de constituire 
neamortizate în sum  de 1.000 lei, iar capitalul propriu este în sum  de 2.100 lei, format din:  
 - capital social: 500 lei, 

- profitul net al exerci iului curent (inclusiv cel destinat rezervei legale, în sum  de 100 lei): 
1.600 lei. 

 Rezerva legal  de constituit din profitul curent, potrivit prevederilor legale: 100 lei. 

 În aceast  situa ie, având în vedere prevederile pct. 185 alin. (3) din reglement rile 
contabile, din profitul net al exerci iului de 1.600 lei se poate distribui o sum  maxim  de 500 lei 
(1.600 lei profit net al exerci iului " 100 lei rezerva legal  " 1.000 lei cheltuieli de constituire 
neamortizate). 

 Exemplul 2: 
 O entitate decide s - i extind  activitatea i, ca urmare, deschide o filial . Cheltuielile 
ocazionate de înfiin area filialei sunt în sum  de 10.000 lei. Conform politicilor societ ii, cheltuielile 
de aceast  natur  se recupereaz , liniar, într-o perioad  de maxim 4 ani. În contabilitate, noua 
entitate va recunoa te cheltuielile de constituire ca imobilizare necorporal . 

201 Cheltuieli de constituire = 404 Furnizori de imobiliz ri 10.000 lei

 Amortizarea calculat  pentru primul exerci iu financiar este în sum  de 2.500 lei (10.000/4 ani), 
articol contabil: 

 6811 Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz rilor 

= 2801 Amortizarea cheltuielilor de 
constituire 

2.500 lei

 La finele perioadei de 4 ani, dup  ce se amortizeaz  integral cheltuielile de constituire, se 
va reflecta scoaterea din eviden  a cheltuielilor de constituire, articol contabil: 

 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire = 201 Cheltuieli de constituire 10.000 lei
 
 

2.1.4 Evaluarea la data bilan ului i scoaterea din eviden  
 a imobiliz rilor necorporale 

 
 

 Dup  evaluarea ini ial , o imobilizare necorporal  trebuie prezentat  în bilan  la valoarea de 
intrare, mai pu in ajust rile cumulate de valoare. Prin ajust rile cumulate de valoare se în eleg 
amortiz rile cumulate pân  la acea dat  i ajust rile cumulate din depreciere (pct. 187 i 140). 
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 O imobilizare necorporal  trebuie scoas  din eviden  la cedare sau atunci când niciun 
beneficiu economic viitor nu mai este a teptat din utilizarea ori din cedarea sa (pct. 188). 

 În cazul scoaterii din eviden  a unei imobiliz ri necorporale, sunt eviden iate distinct 
veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizat  a imobiliz rii i alte 
cheltuieli legate de cedarea acesteia (pct. 189 alin. (1)). 

 În scopul prezent rii în contul de profit i pierdere, câ tigurile sau pierderile care apar odat  
cu încetarea utiliz rii sau ie irea unei imobiliz ri necorporale se determin  ca diferen  între 
veniturile generate de ie irea activului i valoarea sa neamortizat , inclusiv cheltuielile ocazionate 
de cedarea acestuia, i trebuie prezentate ca valoare net , ca venituri sau cheltuieli, dup  caz, în 
contul de profit i pierdere, la elementul �Alte venituri din exploatare", respectiv �Alte cheltuieli de 
exploatare", dup  caz (pct. 189 alin. (2)). 

 
 

2.1.5 Aspecte privind eviden ierea în contabilitate a  
contractelor de concesiune 

 
 
 Potrivit reglement rilor contabile, concesiunile primite se reflect  ca imobiliz ri necorporale 
atunci când contractul de concesiune stabile te o durat  i o valoare determinate pentru 
concesiune. Amortizarea valorii concesiunii urmeaz  a fi înregistrat  pe durata de folosire a 
acesteia, stabilit  potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei 
redeven e/chirii, i nu o valoare amortizabil , în contabilitatea entit ii care prime te concesiunea, 
se reflect  cheltuiala reprezentând redeven a/chiria, f r  recunoa terea unei imobiliz ri 
necorporale (pct. 176 alin. (2)). 
 Concesiunile, brevetele, licen ele, m rcile comerciale, drepturile i activele similare 
reprezentând aport, achizi ionate sau dobândite pe alte c i, se înregistreaz  în conturile de 
imobiliz ri necorporale la costul de achizi ie sau valoarea de aport, dup  caz. În aceast  situa ie 
valoarea de aport se asimileaz  valorii juste (pct. 176 alin. (1)). 

 
 Pentru exemplificarea înregistr rii în contabilitate a opera iunilor ce decurg din preluarea în 
concesiune a unor bunuri, se consider  o entitate care preia un bun în concesiune, pentru o 
perioad  de 40 de ani.  
 Se va exemplifica atât situa ia în care concesiunea nu se poate recunoa te ca activ, cât i 
situa ia în care aceasta poate fi înscris  în activul bilan ului. În cazul celor dou  situa ii prezentate 
în continuare se utilizeaz  acelea i date cu privire la: obiectul concesiunii, durata concesiunii, 
valoarea redeven ei, termenele scadente - în acest caz, trimestrial. Opera iunile ce decurg din 
derularea contractului de concesiune se vor înregistra în contabilitate în func ie de prevederile 
contractuale.  
 Astfel, în prima situa ie, în care contractul nu prevede o valoare amortizabil  a concesiunii, 
ci doar plata unor redeven e lunare, concesiunea nu se poate recunoa te ca activ. În cea de-a 
doua situa ie, contractul prevede o durat  i o valoare total  a concesiunii, ceea ce permite 
recunoa terea acesteia ca activ în bilan .  
 
 Not : În toate cazurile societ ile vor respecta prevederile cuprinse în legisla ia care 
reglementeaz  regimul concesiunilor. 
 
 A. Situa ia în care concesiunea nu se poate recunoa te ca activ 
 O entitate prime te în concesiune un imobil, împreun  cu terenul aferent, apar inând 
domeniului public al statului. Durata concesiunii este de 40 de ani începând de la data de 01.01.2015.  
 În contractul încheiat de entitate nu se stabile te valoarea total  a concesiunii, ci doar 
valoarea redeven ei trimestriale datorate, care este în sum  de 100.000 lei. Plata redeven ei se va 
face trimestrial, la data de 15 a primei luni a trimestrului. 
 La expirarea perioadei de concesionare se restituie imobilul luat în concesiune, împreun  
cu terenul aferent.  
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 Înregistr ri contabile: 

 Data: 01.01.2015  
 a) Înregistrarea sumelor reprezentând redeven ele datorate pe toat  perioada concesion rii 
în valoare total  de 16.000.000 lei (100.000 lei x 4 trimestre x 40 ani):  

 Debit cont 8036 �Redeven e, loca ii de gestiune, 
chirii i alte datorii asimilate"                                                                              16.000.000 lei 

   
         În cazul în care contractul de concesiune prevede i valoarea bunului care face obiectul 
concesiunii, concomitent se eviden iaz  în cont extrabilan ier valoarea bunului luat în concesiune, 
pân  la expirarea contractului, astfel: 
 
             Debit cont 8038                                                                     valoarea bunului primit                                 
        �Bunuri primite în administrare,                                                    în concesiune 
        concesiune i cu chirie"                                                                             

 Data: 15.01.2015  
           b) Înregistrarea redeven ei aferente trimestrului I - anul 2015: 

612 Cheltuieli cu redeven ele, loca iile  
de gestiune i chiriile 

= 401 Furnizori 100.000 lei

 i, concomitent, 
 se înregistreaz  sumele respective în creditul contului 8036 �Redeven e, loca ii de gestiune, 
chirii i alte datorii asimilate": 

 Credit cont 8036 �Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate"  100.000 lei 
   
Not : În cazul în care entitatea întocme te raport ri lunare care impun contabilizarea lunar  a 
veniturilor i cheltuielilor, suma recunoscut  drept cheltuial  a perioadei (contul 612 �Cheltuieli cu 
redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile") este suma corespunz toare fiec rei luni. 

 c) Achitarea datoriei fa  de furnizori:  

401 Furnizori = 5121 Conturi la b nci în lei 100.000 lei

 Not : Înregistr rile prezentate mai sus se repet  pân  la sfâr itul anului 2015, pentru fiecare 
perioad , respectiv dat  scadent , stabilit  în contract. 

 Data: 31.12.2015 
 Soldul contului 8036 �Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate" la data 
de 31.12.2015 este de 15.600.000 lei (100.000 lei x 4 trimestre x 39 ani) i reprezint  
contravaloarea redeven elor pe care entitatea le mai are de achitat pân  la încheierea contractului 
de concesiune.  

 Data: 15.01.2016 
 a) Înregistrarea redeven ei aferente trimestrului I al anului 2016: 

612 Cheltuieli cu redeven ele, loca iile  
de gestiune i chiriile 

= 401 Furnizori 100.000 lei

  

 i concomitent, se înregistreaz  sumele respective în creditul contului 8036 �Redeven e, 
loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate": 

 Credit cont 8036  �Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate"  100.000 lei 
                                                                     

 b) Achitarea datoriei fa  de furnizori: 

401 Furnizori = 5121 Conturi la b nci în lei 100.000 lei

 Not : Înregistr rile prezentate mai sus se repet  pân  la sfâr itul anului 2016, pentru fiecare 
perioad , respectiv dat  scadent , stabilit  în contract. 
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 Data: 31.12.2016 
 Soldul debitor al contului 8036 �Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii 
asimilate!, în sum  de 15.200.000 lei (100.000 lei x 4 trimestre x 38 ani), reflect  contravaloarea 
concesiunilor r mase de achitat la data de 31 decembrie 2016. 
  
 Înregistr rile se efectueaz  similar pân  la încheierea contractului. 
 La încheierea perioadei de concesionare, odat  cu plata ultimei redeven e, conturile 8036 
�Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate! i 8038 �Bunuri primite în 
administrare, concesiune i cu chirie! se soldeaz . 
 

 B. Situa ia în care concesiunea se poate recunoa te ca activ  
 O entitate prime te în concesiune un imobil, împreun  cu terenul aferent, apar inând 
domeniului public al statului. Durata concesiunii este de 40 de ani începând de la data de 
01.01.2015. 
 Prin contractul de concesiune s-a stabilit c  valoarea total  a concesiunii primite este de 
16.000.000 lei, iar valoarea redeven ei trimestriale datorate este de 100.000 lei. 
 La expirarea perioadei de concesionare se restituie imobilul luat în concesiune, împreun  
cu terenul aferent. Plata redeven elor se va face trimestrial, la data de 15 a primei luni a fiec rui 
trimestru.  
 Amortizarea concesiunii se efectueaz  pe durata de folosire a acesteia, prev zut  în 
contractul de concesionare, prin utilizarea metodei liniare. 
 Amortizarea anual  este 16.000.000 lei/40 ani = 400.000 lei/an 
 Amortizarea lunar  este 400.000 lei/12 luni = 33.333,33 lei/lun  

 Anul 2015: 
 Concesiunea este recunoscut  ca activ. 
 a) Înregistrarea în contabilitate a valorii totale a concesiunii primite: 

205 Concesiuni, brevete, licen e, m rci 
comerciale, drepturi i active similare 

= 167 Alte împrumuturi i  
datorii asimilate 

16.000.000 lei

 i, concomitent, se înregistreaz  în afara bilan ului activul primit în concesiune, în debitul 
contului 8038 �Bunuri primite în administrare, concesiune i cu chirie". 

 
 b) Înregistrarea amortiz rii lunare a concesiunii: 

6811 Cheltuieli de exploatare privind   
amortizarea imobiliz rilor 

= 2805 Amortizarea concesiu-
nilor, brevetelor, licen-
elor, m rcilor comer-
ciale, drepturilor i 
activelor similare 

33.333,33 lei

 Aceast  înregistrare contabil  se repet  în fiecare lun , pe durata concesion rii. 

 
 c) Achitarea redeven ei datorate pentru trimestrul I al anului 2015, conform contractului: 

167 Alte împrumuturi i datorii asimilate = 5121 Conturi la b nci în lei 100.000 lei
  
 Soldul contului 167 �Alte împrumuturi i datorii asimilate" la 31.12.2015 este de 15.600.000 
lei (16.000.000 lei � 400.000 lei) i reflect  contravaloarea redeven elor pe care entitatea le mai 
are de achitat pân  la expirarea perioadei de concesionare.  
 În bilan ul încheiat la data de 31.12.2015, concesiunea primit  se reflect  la imobiliz ri 
necorporale, la valoarea de 15.600.000 lei, reprezentând valoarea de intrare (16.000.000 lei) 
diminuat  cu ajust rile cumulate de valoare, respectiv amortizarea (în cazul nostru 400.000 lei, 
reprezentând amortizarea aferent  primului an de concesionare). 

 Anul 2016  
 a) Se calculeaz  i înregistreaz  amortizarea corespunz toare fiec rei luni, pe parcursul 
întregului exerci iu financiar: 
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 6811 Cheltuieli de exploatare privind  
amortizarea imobiliz rilor 

= 2805 Amortizarea concesiuni-
lor, brevetelor, licen elor, 
m rcilor comerciale, 
drepturilor i activelor 
similare 

33.333,33 lei

 b) Achitarea redeven elor aferente trimestrului I al anului 2016: 

167 Alte împrumuturi i datorii asimilate = 5121 Conturi la b nci în lei 100.000 lei
 

 Înregistr rile contabile prezentate mai sus se efectueaz  în fiecare lun , respectiv trimestru, 
pân  la expirarea perioadei de concesionare.  
 
 Soldul contului 167 �Alte împrumuturi i datorii asimilate" la data de 31.12.2016 este 
15.200.000 lei, reprezentând contravaloarea redeven elor pe care entitatea le mai are de achitat 
pân  la expirarea perioadei de concesionare. 
 
 În bilan ul încheiat la data de 31.12.2016, concesiunea primit  se reflect  la imobiliz ri 
necorporale, cu o valoare de 15.200.000 lei, reprezentând valoarea de intrare (16.000.000 lei) 
diminuat  cu ajust rile cumulate de valoare, respectiv amortizarea aferent  celor doi ani de 
concesionare, în cazul nostru 800.000 lei (33.333,33 lei/lun  x 24 luni). 

 La expirarea duratei contractului, dup  amortizarea integral  a concesiunii, se înregistreaz  
restituirea imobilului i a terenului aferent i, implicit, scoaterea din eviden  a concesiunii primite: 

2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, 
licen elor, m rcilor comerciale, 
drepturilor i activelor similare 

= 205 Concesiuni, brevete, 
licen e, m rci comerciale, 
drepturi i active similare 

16.000.000 lei

 iar contul 8038 �Bunuri primite în administrare, concesiune i cu chirie" este soldat 
 

 Not : La eviden ierea în conturile 205 �Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, 
drepturi i active similare" i 167 �Alte împrumuturi i datorii asimilate", a concesiunilor primite, 
trebuie avute în vedere legisla ia specific  i informa iile din contractele încheiate. 
 
 

2.2 Imobiliz ri corporale 
2.2.1 Aspecte privind definirea, recunoa terea i evaluarea 

 imobiliz rilor corporale 
 

 
 A. Definire i categorii de imobiliz ri  
 Definire 
 Imobiliz rile corporale reprezint  active care: sunt de inute de o entitate pentru a fi utilizate 
în producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate ter ilor sau pentru a fi 
folosite în scopuri administrative; i sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an 
(pct. 190 alin. (1)). 

 Categorii de imobiliz ri corporale 
 Potrivit reglement rilor contabile, în cadrul activelor imobilizate cuprinse în bilan ul întocmit 
de entit ile mijlocii i mari, precum i de c tre entit ile de interes public, la categoria imobiliz rilor 
corporale este necesar  prezentarea distinct  a urm toarelor categorii: 

  Imobiliz ri corporale: 
  1. Terenuri i construc ii 
  2. Instala ii tehnice i ma ini 
  3. Alte instala ii, utilaje i mobilier 
  4. Investi ii imobiliare 
  5. Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale 
  6. Active biologice productive 

  7. Avansuri i imobiliz ri corporale în curs de execu ie (pct. 132). 
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 Microentit ile i entit ile mici vor prezenta în mod centralizat informa iile aferente 
imobiliz rilor corporale, în bilan ul prescurtat prev zut la pct. 451 din reglement rile contabile. 

 Contabilitatea terenurilor se ine pe dou  categorii: terenuri i amenaj ri de terenuri. 
 În contabilitatea analitic , terenurile pot fi eviden iate pe urm toarele subcategorii: terenuri 
agricole, terenuri silvice, terenuri f r  construc ii, terenuri cu z c minte, terenuri cu construc ii i 
altele (pct. 193). 

   Potrivit prevederilor de la pct. 194 i 196 din reglement rile contabile, în cadrul 
imobiliz rilor corporale se urm resc distinct urm toarele elemente: 

 investi iile imobiliare;  
 activele biologice productive; 
 activele corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale.  

Pentru acestea se aplic  regulile generale de recunoa tere, evaluare i amortizare, 
aplicabile imobiliz rilor corporale; 
 

 acele imobiliz ri corporale cump rate, pentru care s-au transferat riscurile i 
beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 �Imobiliz ri 
corporale în curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).  

 
 În ceea ce prive te contabilitatea imobiliz rilor în curs, aceasta se ine distinct pentru 
imobiliz rile corporale, altele decât investi iile imobiliare, i investi iile imobiliare (pct. 195).   

 
Principalele conturi utilizate  pentru eviden ierea imobiliz rilor corporale 

211 Terenuri i amenaj ri de terenuri  
 2111 Terenuri 

2112 Amenaj ri de terenuri 

212 Construc ii  
213 Instala ii tehnice i mijloace de transport 

   2131 Echipamente tehnologice (ma ini, utilaje i instala ii de lucru)  
2132 Aparate i instala ii de m surare, control i reglare  
2133 Mijloace de transport  

214 Mobilier, aparatur  birotic , echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale  
i alte active corporale 

 215 Investi ii imobiliare 
 216 Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale 
 217 Active biologice productive   
223 Instala ii tehnice i mijloace de transport în curs de aprovizionare  
224 Mobilier, aparatur  birotic , echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale  

i alte active corporale în curs de aprovizionare 
231 Imobiliz ri corporale în curs de execu ie  
235 Investi ii imobiliare în curs de execu ie  

281 Amortiz ri privind imobiliz rile corporale  

 2811 Amortizarea amenaj rilor de terenuri  
2812 Amortizarea construc iilor  
2813 Amortizarea instala iilor i mijloacelor de transport 
2814 Amortizarea altor imobiliz ri corporale  
2815 Amortizarea investi iilor imobiliare 
2816 Amortizarea activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale 
2817 Amortizarea activelor biologice productive  

291 Ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor corporale 
 2911 Ajust ri pentru deprecierea terenurilor i amenaj rilor de terenuri  

2912 Ajust ri pentru deprecierea construc iilor  
2913 Ajust ri pentru deprecierea instala iilor i mijloacelor de transport  
2914 Ajust ri pentru deprecierea altor imobiliz ri corporale  
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2915 Ajust ri pentru deprecierea investi iilor imobiliare  
2916 Ajust ri pentru deprecierea activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor 
minerale 
2917 Ajust ri pentru deprecierea activelor biologice productive   

293 Ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor în curs de execu ie 
 2931 Ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor corporale în curs de execu ie  

2935 Ajust ri pentru deprecierea investi iilor imobiliare în curs de execu ie 
404 Furnizori de imobiliz ri 
445 Subven ii 
475 Subven ii pentru investi ii 
 4751 Subven ii guvernamentale pentru investi ii  

4753 Dona ii pentru investi ii  
4754 Plusuri de inventar de natura imobiliz rilor  

 
 B. Recunoa terea i evaluarea ini ial   
 Criterii de recunoa tere 
 În reglement rile contabile sunt prev zute condi iile pe care un bun trebuie s  le 
îndeplineasc  pentru a fi recunoscut ca imobilizare corporal , astfel: 
 - activul va genera beneficii economice viitoare certe pentru entitate; 
 - costul activului poate fi evaluat credibil. 
 
 Prin politicile contabile conducerea entit ii trebuie s  stabileasc  condi iile specifice pentru 
recunoa terea imobiliz rilor corporale (pct. 191 alin. (2)). 
 În vederea recunoa terii imobiliz rilor corporale se impune utilizarea ra ionamentului 
profesional la aplicarea criteriilor de recunoa tere pentru circumstan ele specifice entit ii. În unele 
cazuri, ar putea fi adecvat s  fie agregate elementele nesemnificative individual, cum ar fi 
matri ele, aparatele de m sur  i control, uneltele i alte elemente similare, i s  se aplice criteriile 
de recunoa tere a valorii agregate a acestora (pct. 191 alin. (3)). 

Piesele de schimb i echipamentul de service sunt, în general, contabilizate ca stocuri i 
recunoscute în contul de profit i pierdere atunci când sunt consumate (pct. 191 alin. (4)). 

Totu i, piesele de schimb importante i echipamentele de securitate sunt considerate 
imobiliz ri corporale în situa ia în care entitatea preconizeaz  c  le va utiliza pe parcursul unei 
perioade mai mari de un an (pct. 191 alin. (4)). 

 
 În ceea ce prive te recunoa terea activelor imobilizate reprezentate de terenuri i cl diri, 
acestea sunt active separabile i sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achizi ionate 
împreun . O cre tere a valorii terenului pe care se afl  o cl dire nu afecteaz  determinarea valorii 
amortizabile a cl dirii (pct. 192). 

 Evaluarea ini ial  a imobiliz rilor corporale 
 O imobilizare corporal  recunoscut  ca activ trebuie evaluat  ini ial la costul s u determinat 
potrivit regulilor de evaluare din reglement rile contabile, în func ie de modalitatea de intrare în 
entitate (pct. 226 alin. (1)). 

Exemple de costuri care se efectueaz  în leg tur  cu construc ia unei imobiliz ri corporale 
Exemple de costuri care se efectueaz  în leg tur  cu 
construc ia unei imobiliz ri corporale, direct atribuibile 
acesteia (pct. 226 alin.(2)): 

 costurile reprezentând salariile angaja ilor, 
contribu iile legale i alte cheltuieli legate de  acestea, 
care rezult  direct din construc ia imobiliz rii 
corporale; 

 cheltuieli materiale; 
 costurile de amenajare a amplasamentului; 
 costurile ini iale de livrare i manipulare; 
 costurile de instalare i asamblare; 
 cheltuieli de proiectare i pentru ob inerea 

autoriza iilor; 
 costurile de testare a func ion rii corecte a 

Exemple de costuri care nu sunt incluse în 
costul unui element de imobiliz ri corporale 
(pct. 226 alin. (3)): 

 costurile de deschidere a unei noi 
instala ii; 

 costurile de introducere a unui nou 
produs sau serviciu (inclusiv costurile în 
materie de publicitate i activit i 
promo ionale); 

 costurile de desf urare a unei 
activit i într-un loc nou sau cu o nou  
clas  de clien i (inclusiv costurile de 
instruire a personalului); 

 costurile administrative i alte 
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activului, dup  deducerea încas rilor nete provenite 
din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii 
activului la amplasamentul i condi ia de func ionare 
(cum ar fi e antioanele produse la testarea 
echipamentului); 

 onorariile profesionale pl tite avoca ilor i 
exper ilor, precum i comisioanele achitate în 
leg tur  cu activul etc.  

cheltuieli generale de regie; 
 costurile reamplas rii sau 

reorganiz rii par iale sau totale a 
activit ilor entit ii. 

 
 Imobiliz rile în curs de execu ie reprezint  investi iile neterminate efectuate în regie proprie 
sau în antrepriz . Acestea se evalueaz  la costul de produc ie sau costul de achizi ie, dup  caz 
(pct. 231 alin. (1)). 
 Imobiliz rile în curs de execu ie se trec în categoria imobiliz rilor finalizate dup  recep ia, 
darea în folosin  sau punerea în func iune a acestora, dup  caz (pct. 231 alin. (2)). 

 Costul unei imobiliz ri corporale construite în regie proprie este determinat folosind 
acelea i principii ca i pentru un activ achizi ionat. Astfel, dac  entitatea produce active similare, în 
scopul comercializ rii, în cadrul unor tranzac ii normale, atunci costul activului este, de obicei, 
acela i cu costul de construire a acelui activ destinat vânz rii. Prin urmare, orice profituri interne 
sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, 
manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum i pierderile care au 
ap rut în cursul construc iei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului (pct. 231 
alin. (3)). 

 
 C. Cheltuieli ulterioare efectuate în leg tur  cu o imobilizare corporal  
 Cheltuielile ulterioare efectuate în leg tur  cu o imobilizare corporal  sunt cheltuieli ale 
perioadei în care sunt efectuate sau majoreaz  valoarea imobiliz rii respective, în func ie de 
beneficiile economice aferente acestor cheltuieli (de exemplu, influen a asupra duratei de via  
r mase a imobiliz rilor), potrivit criteriilor generale de recunoa tere. 
 Entitatea stabile te prin politicile contabile criteriile în func ie de care cheltuielile ulterioare 
efectuate în leg tur  cu imobiliz rile corporale majoreaz  valoarea acestora sau se eviden iaz  în 
contul de profit i pierdere (pct. 227). 
 
 Cheltuielile efectuate în leg tur  cu imobiliz rile corporale utilizate în baza unui contract de 
închiriere, loca ie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se eviden iaz  în 
contabilitatea entit ii care le-a efectuat, la imobiliz ri corporale sau drept cheltuieli în perioada în 
care au fost efectuate, în func ie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în 
leg tur  cu imobiliz rile corporale proprii (pct. 228). 
 
 Componentele unor elemente de imobiliz ri corporale pot necesita înlocuirea la intervale 
regulate de timp (pct. 229 alin. (1)). 
 Entitatea recunoa te în valoarea contabil  a unui element de imobiliz ri corporale costul 
p r ii înlocuite a unui astfel de element când acel cost este suportat de entitate, dac  sunt 
îndeplinite criteriile de recunoa tere pentru imobiliz rile corporale. Cu aceast  ocazie sunt avute în 
vedere prevederile pct. 242 alin. (2) potrivit c rora entitatea va scoate din eviden  valoarea 
contabil  a p r ii înlocuite, cu amortizarea aferent , dac  dispune de informa iile necesare (pct. 
229 alin. (2)). 

 
 În cazul inspec iilor sau reviziilor generale regulate, efectuate de entitate pentru depistarea 
defec iunilor, la momentul efectu rii fiec rei inspec ii generale, costul acesteia poate fi recunoscut 
drept cheltuial  sau în valoarea contabil  a elementului de imobiliz ri corporale ca o înlocuire, 
dac  sunt respectate criteriile de recunoa tere. În cazul recunoa terii costului inspec iei ca o 
component  a activului, valoarea componentei se amortizeaz  pe perioada dintre dou  inspec ii 
planificate (pct. 230 alin. (1)). 

 Exemplu privind reflectarea în contabilitate a unor categorii de cheltuieli ulterioare 
efectuate în leg tur  cu o cl dire, inând cont de politicile contabile adoptate de entitate: 
 O entitate cu capital privat are ca obiect de activitate - activitatea hotelier , prestând în 
general servicii de cazare i mas . 
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 Conducerea hotelului are ca obiectiv pe urm torii doi ani, ob inerea unui nivel mai mare de 
venituri viitoare din activitatea de exploatare. Acesta este principalul motiv pentru care se dore te 
trecerea activit ii hoteliere de la categoria de dou  stele la cea de trei stele. 
 Conform planului de investi ii i bugetului de venituri i cheltuieli, societatea va efectua 
dou  categorii de lucr ri: 
 - de repara ii - efectuate în scopul de a p stra parametrii tehnici ini iali ai cl dirii 
(recunoscute în conturile de cheltuieli corespunz toare, la momentul efectu rii lor); 
 - de modernizare - efectuate în scopul îmbun t irii parametrilor tehnici ini iali care conduc 
la ob inerea de beneficii economice viitoare (recunoscute fie în valoarea activului existent, fie ca 
active separate, dup  caz). 
 
 Conform procedurilor de recunoa tere a activelor adoptate de entitate prin politicile 
contabile, pe toat  perioada investi iei, cheltuielile ulterioare au fost separate pe cele dou  
categorii de lucr ri i înregistrate în contabilitate astfel: 
 a) lucr rile de repara ii în valoare de 2.700 lei, reprezentând repara ii - tencuieli, zugr veli, 
înlocuit tapet, articol contabil: 

611 Cheltuieli cu între inerea i repara iile = 401 Furnizori 2.700 lei
 

 b) lucr rile de modernizare în valoare de 15.000 lei, reprezentând montarea unui sistem de 
aer condi ionat i de ventila ie specific  în caz de incendii, lucr ri cu instala ii, montare tavane 
false, alte lucr ri care au determinat un plus de performan . 
 
 În contabilitate, contravaloarea acestor lucr ri se recunoa te: 
 - fie în conturi de active separate, dac  activele rezultate au durate de utilizare economic  
diferit  de cea a activului existent i pot fi exploatate separat de acesta; 
 - fie în valoarea activului existent. 

 
 D. Exemple privind aplicarea ra ionamentului profesional la recunoa terea în 
contabilitate a unor elemente de imobiliz ri corporale 
 
 Reglement rile contabile prev d faptul c  prin politicile contabile se stabilesc condi iile 
specifice pentru recunoa terea imobiliz rilor corporale. 
 Din punct de vedere contabil nu exist  o limit  valoric  de la care activele se încadreaz  în 
categoria imobiliz rilor corporale. 
 
 Limita prev zut  de Hot rârea Guvernulu  nr. 276/20131 privind stabilirea valorii de intrare 
a mijloacelor fixe, în sum  de 2.500 lei, este utilizat  pentru scopuri fiscale. 
 
 Prin urmare, exist  posibilitatea ca în contabilitate s  se înregistreze imobiliz ri corporale 
care s  îndeplineasc  din punct de vedere contabil cele dou  condi ii (de a fi utilizate în produc ia 
de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate ter ilor sau pentru a fi folosite în scopuri 
administrative i de a avea o durat  de utilizare economic  mai mare de un an), dar s  aib  o 
valoare mai mic  decât plafonul minim recunoscut din punct de vedere fiscal. 
 

 Exemplul nr. 1 � înregistrarea în contabilitate a unei imobiliz ri corporale a c rei valoare ini ial  
este sub limita de 2.500 lei: 

 
 Entitatea "Gazonul# are ca obiect de activitate gr din ritul peisagistic pentru construirea i 
între inerea peisajelor. 
 Pentru realizarea obiectului de activitate, entitatea achizi ioneaz  ma ini de tuns gazonul. 
Astfel, în luna iulie 2015, entitatea "Gazonul# achizi ioneaz  o ma in  de tuns gazonul, în valoare 
de 2.200 lei, f r  TVA.  
 

                                                            
1 Hot rârea Guvernului nr. 276/21.05.2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe (M.O. nr. 
313/30.05.2013) 
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 Conform politicilor contabile stabilite, entitatea va recunoa te în contabilitate o imobilizare 
corporal , amortizabil  pe parcursul duratei de utilizare economic  estimate, de patru ani, astfel: 
 
 a) Înregistrarea activului: 

213 Instala ii tehnice i mijloace de  
transport 

= 404 Furnizori de imobiliz ri 2.200 lei
 

 b) Plata furnizorului: 

404 Furnizori de imobiliz ri = 5121 Conturi curente la b nci 2.200 lei

 c) Amortizarea lunar  înregistrat  în contabilitate este de 45,83 lei rezultat  din urm toarele 
calcule:  
 Amortizarea anual : 2.200 lei/4 ani = 550 lei/an 
 Amortizarea lunar : 550 lei/12 luni = 45,83 lei/lun   

 6811 Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz rilor 

= 2813 Amortizarea instala iilor  
         i mijloacelor de transport 

45,83 lei

  

  
 

2.2.2 Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale 
 
 

 Ajust rile de valoare sunt reprezentate de acele ajust ri destinate s  in  cont de 
modific rile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilan ului, indiferent dac  modificarea 
este definitiv  sau nu.  

 Ajust rile negative de valoare pot fi: ajust ri permanente, denumite în continuare 
amortiz ri, i/sau ajust ri provizorii, denumite în continuare ajust ri pentru depreciere sau pierdere 
de valoare, în func ie de caracterul permanent sau provizoriu al ajust rii respective (pct. 8 
subpunct 8). 

 
 A. Amortizarea pe baza duratelor de utilizare economic  
 Amortizarea se stabile te prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, 
respectiv asupra valorii reevaluate a imobiliz rilor (pct. 238 alin. (1)). 
 Amortizarea imobiliz rilor corporale se calculeaz  începând cu luna urm toare punerii în 
func iune i pân  la recuperarea integral  a valorii lor. La stabilirea amortiz rii imobiliz rilor 
corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economic  i condi iile de utilizare a acestora 
(pct. 238 alin. (2)). 
 În cazul în care imobiliz rile corporale sunt trecute în conservare, în func ie de politica 
contabil  adoptat , entitatea înregistreaz  în contabilitate o cheltuial  cu amortizarea sau o 
cheltuial  corespunz toare ajust rii pentru deprecierea constatat  (pct. 238 alin. (4)). 
 
 La amortizarea imobiliz rilor corporale, entit ile pot utiliza una din metodele de amortizare, 
prev zute de reglement rile contabile la pct.  240 alin. (1). 
 Metoda de amortizare folosit  trebuie s  reflecte modul în care beneficiile economice 
viitoare ale unui activ se a teapt  s  fie consumate de entitate (pct. 240 alin. (2)). 
 
 Terenurile nu se amortizeaz  (pct. 241 alin. (1)).  
 
 Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economic  reprezint  
alocarea sistematic  a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durat  de utilizare economic . 
Valoarea amortizabil  este reprezentat  de cost sau alt  valoare care substituie costul (de 
exemplu, valoarea reevaluat ) (pct. 139 alin. (2)). 
 

 În contabilitate amortizarea se calculeaz  conform duratelor de utilizare economic  stabilite 
de fiecare entitate în parte.  
  Prin durata de utilizare economic  se în elege durata de via  util , aceasta reprezentând: 
 a) perioada în care un activ este prev zut a fi disponibil pentru utilizare de c tre o entitate; 
sau 
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 b) num rul unit ilor produse sau al unor unit i similare ce se estimeaz  c  vor fi ob inute 
de entitate prin folosirea activului respectiv (pct. 139 alin. (3)).  
 
 Duratele de amortizare din contabilitate, stabilite potrivit politicilor contabile, pot fi diferite de 
duratele de amortizare utilizate de entit i pentru scopuri fiscale (pct. 238 alin. (3)).  
 
 Amortizarea recunoscut  la determinarea profitului impozabil este cea determinat  potrivit 
legisla iei fiscale în vigoare. 
 În continuare sunt prezentate exemple care pun în eviden  situa iile în care durata de 
utilizare economic  (contabil ) este diferit  de durata  de amortizare prev zut  de legisla ia fiscal  
i situa ia în care o entitate revizuie te durata de utilizare economic  stabilit  ini ial: 

 
  Exemplul  nr. 1 - Durata de utilizare economic  este mai mare decât durata normal  de 

func ionare stabilit  în scop fiscal: 
 

 În luna ianuarie 2015 o entitate a achizi ionat un echipament cu valoarea de 15.000 lei, 
amortizabil pe o perioad  de utilizare economic  estimat  de cinci ani, folosind metoda de 
amortizare liniar . 
 Din punct de vedere fiscal, durata normal  de func ionare este de patru ani.   
 Potrivit datelor de mai sus, amortizarea contabil  anual  este de 3.000 lei (15.000 lei/5 ani), 
iar cea fiscal  este de 3.750 lei (15.000 lei/4 ani).  
 Amortizarea contabil  lunar  este de 250 lei (3.000 lei/12 luni). 
 Pe parcursul duratei de utilizare economic , lunar, în contabilitate se înregistreaz  aceast  
amortizare în valoare de 250 lei: 
 

6811 Cheltuieli de exploatare privind  
amortizarea imobiliz rilor 

= 2813 Amortizarea instala iilor  

i mijloacelor de transport 

    250 lei

 
Exemplul nr. 2 - Durata de utilizare economic  este mai mic  decât durata normal  de 

func ionare stabilit  în scop fiscal: 
 
În ianuarie 2015 o entitate a achizi ionat un echipament cu valoarea de 15.000 lei, 

amortizabil pe o perioad  de utilizare economic  estimat  de trei ani, folosind metoda de 
amortizare liniar .  

Din punct de vedere fiscal, durata normal  de func ionare este de patru ani.   
Amortizarea contabil  anual  este de 5.000 lei (15.000 lei/3 ani), iar cea fiscal  este 3.750 lei 

(15.000 lei/4 ani).  
Amortizarea contabil  lunar  este de 416,6 lei (5.000 lei/12 luni). 
Aceast  amortizare de 416,6 lei se înregistreaz  în contabilitate, lunar, pe parcursul duratei 

de utilizare economic  de trei ani. 
 

 6811 Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz rilor 

= 2813 Amortizarea instala iilor i 
mijloacelor de transport 

  416,6 lei
 

  
 Exemplul nr. 3 - Revizuirea duratelor de utilizare economic : 
 

 Potrivit prevederilor de la pct. 238 i pct. 100 din reglement rile contabile, situa iile în care 
entitatea poate revizui durata de amortizare a imobiliz rilor corporale sunt urm toarele:  

 - în cazul unei modific ri semnificative a condi iilor de utilizare, cum ar fi num rul de 
schimburi în care este utilizat activul, precum i  

 - în cazul efectu rii unor investi ii sau repara ii, altele decât cele determinate de între inerile 
curente, sau  

 - în cazul învechirii unei imobiliz ri corporale. 
 
 În cazul în care imobiliz rile corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind 

întrerupt  pe o perioad  îndelungat , poate fi justificat  revizuirea, din punct de vedere contabil, a 
duratei de amortizare. 
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 De asemenea, dac  o imobilizare corporal  complet amortizat  mai poate fi folosit , 
entitatea poate proceda la reevaluarea acesteia. Cu ocazia reevalu rii imobiliz rii corporale, 
societatea poate stabili o nou  durat  de utilizare economic , corespunz toare perioadei estimate 
a se folosi în continuare. 
 În cazurile men ionate anterior, durata de amortizare stabilit  ini ial se poate modifica, 
aceast  reestimare conducând la o nou  cheltuial  cu amortizarea pe perioada r mas  de 
utilizare.   
 
     Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii ini iale a duratei de utilizare 
economic  s-au modificat, entitatea stabile te o nou  perioad  de amortizare, cu respectarea 
prevederilor cuprinse în reglement rile contabile. Modificarea duratei de utilizare economic  
reprezint  modificare de estimare contabil  (pct. 139 alin. (4)). 
 
 Pentru a ilustra modul de reflectare în contabilitate a opera iunilor men ionate, presupunem 
urm torul exemplu: 
 

Societatea ZAH RUL S.A. desf oar  în principal activit i de producere a zah rului i a 
produselor zaharoase, utilizând ca materie prim  sfecla de zah r. Pentru prelucrarea acesteia 
societatea de ine instala ii i echipamente tehnologice specifice, cum ar fi: instala ie de cur are i 
prelucrare a sfeclei de zah r, mijloace de transport destinate transportului intern al materiilor prime 
i produselor ob inute, alte ma ini i utilaje specifice.  

 
Utilajele au fost achizi ionate i puse în func iune, în cea mai mare parte, în luna decembrie 

a anului 2010, acesta fiind primul an de activitate.  
 
Prezent m în Tabelul nr. 1 informa ii referitoare la data punerii în func iune, valoarea de 

intrare i durata de utilizare economic  estimat  ini ial, aferente unor imobiliz ri corporale (instala ii 
i echipamente tehnologice) de inute de societate; pentru amortizarea imobiliz rilor corporale 

societatea utilizeaz  metoda liniar . 
 
 Informa ii cu privire la unele elemente de imobiliz ri corporale de inute de entitate  

Tabelul nr. 1 
Nr. 
crt. 

Elemente  
de imobiliz ri corporale 

Data punerii  
în func iune 

Valoarea de intrare 
(Costul de achizi ie) 

(lei) 

Durata  
de utilizare 
economic  

1. Instala ie de cur are i 
prelucrare a sfeclei de zah r 

09 dec. 2010 486.000  10 ani 

2. Mijloc de transport intern al 
materiilor prime i produselor 
ob inute  

14 dec. 2010 258.840 15 ani 

 
 În luna decembrie 2015 instala ia de cur are i prelucrare a sfeclei de zah r face obiectul 
unei investi ii în valoare de 135.400 lei, în vederea automatiz rii procesului de produc ie. Aceasta 
are ca efect ob inerea de beneficii economice viitoare, conducând totodat  la extinderea duratei de 
func ionare a activului cu înc  cinci ani peste durata estimat  ini ial. 
 
 La data de 31 decembrie 2015 (durata r mas  de utilizare este de 10 ani, dup  cei 5 ani de 
utilizare), cu ocazia inventarierii anuale se constat  faptul c  mijlocul de transport intern al 
materiilor prime i produselor ob inute, ca urmare a utiliz rii intensive a acestuia în perioadele 
precedente (în dou  schimburi, fa  de cât s-a prev zut ini ial), va func iona o perioad  mai scurt  
decât cea stabilit  ini ial (respectiv numai apte ani, în loc de zece ani). Cu alte cuvinte, la sfâr itul 
exerci iului financiar 2015, durata r mas  de utilizare economic  estimat  ini ial a imobiliz rii este 
redus  cu trei ani (de la zece ani la apte ani). La momentul achizi iei s-a estimat c  aceasta va 
func iona o perioad  de 15 ani, în condi iile utiliz rii într-un singur schimb de produc ie. 
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 Aspecte contabile referitoare la recunoa terea i amortizarea celor dou  imobiliz ri 
corporale 
  Având în vedere scopul de inerii instala iei de cur are i prelucrare a sfeclei de zah r i a 
mijlocului de transport intern, precum i politicile contabile adoptate de conducerea societ ii, 
acestea sunt recunoscute în categoria imobiliz rilor corporale. 
 Amortizarea aferent  imobiliz rilor corporale se calculeaz  începând cu luna urm toare 
punerii în func iune, pân  la recuperarea integral  a valorii lor de intrare. La stabilirea amortiz rii 
sunt avute în vedere duratele de utilizare economic  i condi iile de utilizare a imobiliz rilor 
corporale. 
 Potrivit politicilor contabile aprobate de conducerea societ ii, în situa ia unei modific ri 
semnificative a condi iilor de utilizare a unei imobiliz ri corporale (cum ar fi num rul de schimburi în 
care este utilizat activul, precum i în cazul efectu rii unor investi ii sau repara ii, altele decât cele 
determinate de între inerile zilnice), societatea ZAH RUL S.A. procedeaz , dac  este cazul, la 
revizuirea duratei de amortizare a imobiliz rii (pct. 238 alin. (5)). Aceast  reestimare conduce la o 
nou  cheltuial  cu amortizarea pe perioada r mas  de utilizare. 

Calculul i înregistrarea amortiz rii lunare a imobiliz rilor corporale începând cu luna 
urm toare punerii în func iune: 

   
Calculul amortiz rii lunare a imobiliz rilor corporale 

                      Tabelul nr. 2 
Data punerii 
în func iune 

Amortizare 
anual  (lei) 

 
Nr. 
crt. 

 
Imobiliz ri corporale 

Durata de 
utilizare 

economic  

 
Valoarea de 
intrare (lei) Amortizare 

lunar  (lei) 

09 dec. 2010 48.6001 Instala ie de cur are i 
prelucrare a sfeclei de zah r 10 ani 

486.000 
4.050

14 dec. 2010 17.2562 Mijloc de transport intern al 
materiilor prime i produselor 
ob inute 

15 ani 

258.840 

1.438

  

Înregistrarea lunar  a amortiz rii instala iei de cur are i prelucrare a sfeclei de zah r se 
efectueaz  prin articolul contabil: 

 6811 Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz rilor  

= 2813 Amortizarea instala iilor i 
mijloacelor de transport 
/Instala ie de cur are i 
prelucrare a sfeclei de zah r   

  4.050 lei
 

       Înregistrarea lunar  a amortiz rii mijlocului de transport intern al materiilor prime i 
produselor ob inute se efectueaz  prin articolul contabil: 

 6811 Cheltuieli de exploatare privind  
amortizarea imobiliz rilor 

=  2813 Amortizarea instala iilor i 
mijloacelor de transport/ 
Mijloc de transport intern  

  1.438 lei
 

 
Decembrie 2015  
 

 Înregistrarea investi iei aferente instala iei de cur are i prelucrare a sfeclei de zah r în 
valoare de 135.400 lei care, potrivit politicilor contabile aprobate, majoreaz  valoarea 
imobiliz rii corporale. Investi ia realizat  are ca efect extinderea duratei de func ionare a 
activului cu înc  cinci ani peste durata estimat  ini ial. 

 - înregistrarea lucr rilor de investi ii efectuate de c tre societatea specializat :                                         

231 Imobiliz ri corporale în curs de 
execu ie/Instala ie de cur are i 
prelucrare a sfeclei de zah r                   

= 404   Furnizori de imobiliz ri    135.400 lei
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  - înregistrarea major rii valorii imobiliz rii corporale, la recep ia i punerea în func iune a 
acesteia: 

 2131 Echipamente tehnologice (ma ini 
utilaje i instala ii de lucru) /Instala ie 
de cur are i prelucrare a sfeclei de 
zah r 

= 231 Imobiliz ri corporale în curs 
de execu ie/Instala ie de 
cur are i prelucrare a 
sfeclei de zah r                      

 135.400 lei
 

 
 Calculul amortiz rii aferente perioadelor urm toare de func ionare a imobiliz rilor 
corporale, ca urmare a revizuirii duratelor de utilizare economic  ale acestora: 

 
 Instala ia de  cur are i prelucrare a sfeclei de zah r, în valoare de 486.000 lei (cost de 
achizi ie), a fost pus  în func iune la data de 09 decembrie 2010, având o durat  de utilizare 
economic  estimat  ini ial la 10 ani. Astfel, dup  cinci ani de utilizare (la data de 31 decembrie 
2015), amortizarea cumulat  a acesteia, calculat  prin metoda liniar , este de 243.000 lei, 
valoarea r mas  de amortizat fiind, de asemenea, de 243.000 lei. Ca urmare a investi iei efectuate 
în luna decembrie 2015, durata de utilizare economic  a instala iei este extins  cu înc  cinci ani 
fa  de durata estimat  ini ial. 

 
 Amortizarea anual  pentru fiecare din cei zece ani de utilizare r ma i se va calcula astfel 
(conform Tabelului nr. 3): 

- Valoarea r mas  de amortizat înainte de investi ia efectuat             243.000 lei 
- Valoarea investi iei                                                                             135.400 lei  

Total                                                                                                   378.400 lei   
  
 Amortizarea anual  pe perioada r mas  de utilizare, revizuit  la 10 ani (2016 - 2025), se 
determin  astfel:  378.400  lei/10 ani = 37.840 lei/an 

 
Amortizarea instala iei de  cur are i prelucrare a sfeclei de zah r  

pe durata de utilizare economic  revizuit  
Tabelul nr. 3 

Amortizare Valoare 
(Instala ie de  

cur are  
i prelucrare a sfeclei 

de zah r) 

2011 - 2015 
Valoare contabil  la 31.12.2015*/ 

Amortizarea aferent  duratei de utilizare 
revizuite 

1 2 3 = 1 - 2 
486.000 lei 

(cost de achizi ie) 
243.000 lei 

(48.600 lei/an X 5 
ani) 

243.000 lei 
(valoare contabil  înainte de investi ie) 

 
  

 
135.400 lei 

(valoare a investi iei) 
(decembrie 2015) 

378.400 
(valoare r mas  de amortizat) 

  

Amortizare pe durata de utilizare economic  
revizuit  

(2016 - 2025): 
378.400  lei/10 ani = 37.840 lei/an 

*Presupunem c  în perioada analizat  nu s-au înregistrat ajust ri pentru deprecierea imobiliz rii 
corporale. 
  
 În ceea ce prive te mijlocul de transport intern, în valoare de 258.840 lei, în momentul 
cump r rii s-a estimat c  acesta va func iona o perioad  de 15 ani i va fi utilizat într-un singur 
schimb de produc ie.  
 Revizuirea duratei de amortizare a imobiliz rii r mase la data de 31 decembrie 2015, în 
sensul reducerii duratei r mase de utilizare economic  la apte ani (estimat  ini ial la zece ani), 
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conduce la o nou  cheltuial  cu amortizarea pe perioada r mas  de utilizare (172.560 lei/7 ani = 
24.651 lei/an). 
 Valoarea r mas  de amortizat la 31 decembrie 2015 = Valoarea de intrare (258.840 lei) - 
 Amortizarea aferent  perioadei 2011 - 2015 (86.280 lei) = 172.560 lei 
 

 

 Înregistrarea amortiz rii lunare a imobiliz rilor corporale, începând cu data de 01 ianuarie 
2016, pe durata de utilizare economic  r mas :  
 - amortizarea lunar  a instala iei de cur are i prelucrare a sfeclei: 37.840 lei/12 luni = 
3.153 lei 

 6811 Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz rilor  

= 2813 Amortizarea instala iilor i 
mijloacelor de transport 
/Instala ie de cur are i 
prelucrare a sfeclei de zah r   

3.153 lei
 

   - amortizarea lunar  a mijlocului de transport intern: 24.651 lei/12 luni = 2.054 lei 

 6811 Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz rilor 

= 2813 Amortizarea instala iilor i 
mijloacelor de transport 
/Mijloc de transport intern 

2.054 lei
 

 
 B. Ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor corporale pentru entit ile care au optat 
potrivit politicilor contabile pentru eviden ierea imobiliz rilor corporale la cost i nu la 
valoarea reevaluat   
 Imobiliz rile corporale trebuie prezentate în bilan  la valoarea de intrare din care se deduc 
ajust rile cumulate de valoare  
     În conturile 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajust rile pentru deprecierea 
imobiliz rilor", respectiv 7813 "Venituri din ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor" se 
eviden iaz  numai deprecierile aferente imobiliz rilor corporale a c ror eviden  este 
efectuat  la cost i nu la valoare reevaluat  (pct. 237). 
 
 În acest scop, entit ile procedeaz  la evaluarea la data bilan ului a imobiliz rilor corporale 
i la înregistrarea în contabilitate a ajust rilor de valoare determinate. În cazul elementelor de 

imobiliz ri corporale la care se constat  deprecieri, în func ie de caracterul acestora, în 
contabilitate se înregistreaz  fie amortiz ri (în cazul unor deprecieri permanente), fie ajust ri 
pentru depreciere (în cazul modific rilor provizorii de valoare). 
 
 Exemplu privind modalit ile de reflectare în contabilitate a ajust rilor de valoare, 
determinate în func ie de caracterul lor, ireversibil (permanent) sau reversibil (provizoriu): 
 
 La data de 31 decembrie 2015 o entitate efectueaz  inventarierea tuturor elementelor de 
natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii. 
 Pentru elementele de imobiliz ri corporale la care se constat  deprecieri, pe baza listelor 
de inventariere întocmite, comisia de inventariere face propuneri în vederea determin rii ajust rilor 
pentru depreciere sau pentru înregistrarea unor amortiz ri suplimentare, dup  caz. 
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 Cu ocazia inventarierii imobiliz rilor corporale se constat  urm toarele:  
             � lei � 

Nr. 
crt. 

Specifica ie activ 
Valoare 

contabil  
net  

Valoare de 
inventar 

Diferen a Observa ii 

(1) (2) (3) (4) (5) = (4) - (3)  

1 Cl dire 01 150.000 140.000 - 10.000 
Depreciere ireversibil  

(distrugere par ial ) 

2 Cl dire 02 210.000 203.000 - 7.000 
Depreciere reversibil  

(neutilizare la capacitate 
normal  de func ionare) 

3 Sistem IBM 12 2.000 1.800 - 200 
Depreciere ireversibil  

(tehnic  dep it ) 

4 
Copiator 
Cannon 

2.100 2.100 - - 

5 
Instala ie 

îmbuteliat apa 
01 

5.000 5.800 800 Nu se înregistreaz  

6 
Instala ie 

îmbuteliat apa 
02 

5.400 5.300 - 100 Depreciere reversibil  

7 Auto 25.000 27.000 2.000 Nu se înregistreaz  

  

 Rezultatele inventarierii anuale sunt prezentate conducerii societ ii în vederea aprob rii i 
înregistr rii deprecierilor în contabilitate. Astfel, în situa iile financiare anuale, imobiliz rile 
corporale se prezint  la valoarea pus  de acord cu cea rezultat  la inventariere. 
 
 Acolo unde valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabil , plusul rezultat nu 
se înregistreaz .   
 
 Pierderile din depreciere se înregistreaz  individual la activele imobilizate la care valoarea 
contabil  net  dep e te valoarea de inventar. 
 
    Ca modalitate de înregistrare, deprecierile ireversibile se înregistreaz  în contabilitate pe 
seama amortiz rii, iar deprecierile reversibile pe seama ajust rilor pentru depreciere. 
 
 Astfel, rezult  urm toarele înregistr ri: 
 
 a) Înregistrarea deprecierilor reversibile: 
               - cl dire 02 
 

 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajust rile 
pentru deprecierea imobiliz rilor 

=  2912 Ajust ri pentru deprecie-
rea construc iilor /analitic 
cl dire 02 

7.000 lei

 

 - instala ie de îmbuteliat ap  02: 

6813 Cheltuieli de exploatare privind ajust rile 
pentru deprecierea imobiliz rilor 

= 2913 Ajust ri pentru deprecie-
rea instala iilor i mijloa-
celor de transport 
/analitic instala ie îmbu-
teliat apa 02  

   100 lei
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b) Înregistrarea deprecierilor ireversibile: 

               - cl dire 01: 

 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortiza-
rea imobiliz rilor 

=  2812 Amortizarea construc-
iilor/analitic cl dire 01  

10.000 lei

             

- sistem IBM 12: 

6811 Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz rilor 

=  2814 Amortizarea altor imobili-
z ri corporale/analitic 
sistem IBM 12 

      200 lei

  

 

2.2.3 Imobiliz ri corporale în regim de leasing 

 

 

 Imobiliz rile corporale de inute în baza unui contract de leasing se eviden iaz  în 
contabilitate în func ie de prevederile contractelor încheiate între p r i i de legisla ia în vigoare (în 
cazul contractelor de leasing financiar trebuie avut  în vedere i legisla ia care reglementeaz  
categoriile de entit i care pot derula asemenea opera iuni (pct. 216 alin. (3), pct. 212 alin. (1)). 
 
 Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing opera ional se 
efectueaz  la începutul contractului. 
 Contabilizarea contractelor de leasing se efectueaz  inând cont de fondul economic al 
tranzac iilor sau al angajamentelor în cauz  i nu numai de forma juridic  a contractelor (pct. 212 
alin. (3)). 
 
    Prevederi aplicabile eviden ierii în contabilitate a  stimulentelor acordate la încheierea sau 
la renegocierea unor contracte de leasing se reg sesc la pct. 221-223 din reglement rile contabile, 
astfel: 
      La negocierea sau la renegocierea unui leasing opera ional, locatorul îi poate oferi 
locatarului anumite stimulente pentru a încheia contractul. Exemple de astfel de stimulente sunt 
plata unui avans în numerar c tre locatar sau rambursarea ori asumarea de c tre locator a 
costurilor locatarului (cum ar fi costuri de reamplasare, moderniz ri ale activului în regim de leasing 
i costuri aferente unui angajament anterior de contract de leasing al locatarului). Alternativ, se 

poate conveni ca, în perioadele ini iale ale duratei contractului de leasing, locatarul s  pl teasc  o 
chirie mai mic  sau s  nu pl teasc  deloc (pct. 221). 
      Toate stimulentele acordate pentru încheierea unui contract de leasing opera ional nou sau 
reînnoit trebuie recunoscute drept parte integrant  din valoarea net  a contrapresta iei convenite 
pentru utilizarea activului în regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de 
momentul în care se face plata (pct. 222 alin. (1)). 
     Stimulentele dintr-un leasing opera ional se refer  la contrapresta ia pentru utilizarea 
bunului în sistem de leasing. Costurile suportate de locator drept stimulente pentru încheierea unui 
nou contract de leasing sau pentru reînnoirea unuia existent nu se consider  ca f când parte din 
costurile ini iale care sunt ad ugate la valoarea contabil  a activului în sistem de leasing (pct. 222 
alin. (2)).. 
      De exemplu, în cazul încheierii unui nou contract de leasing pentru care, drept stimulent 
acordat locatarului pentru participarea la noul contract de leasing, locatorul este de acord s  
pl teasc  costurile de reamplasare ale locatarului, s  contribuie la plata unor cheltuieli de 
amenajare/modernizare efectuate de locatar sau este de acord ca pentru o perioad  s  nu 
încaseze nicio chirie de la locatar (acordarea unei perioade de gra ie), atât locatorul, cât i 
locatarul vor recunoa te valoarea net  a contrapresta iei, de-a lungul duratei contractului de 
leasing, utilizând o singur  metod  de amortizare((pct. 222 alin. (3)).. 
     Locatorul trebuie s  recunoasc  valoarea agregat  a costului stimulentelor drept o 
diminuare a venitului din leasing pe durata contractului de leasing, pe o baz  liniar , cu excep ia 
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cazului în care o alt  baz  sistematic  este reprezentativ  pentru e alonarea în timp a beneficiului 
activului în sistem de leasing. 
     Locatarul trebuie s  recunoasc  beneficiul agregat al stimulentelor drept o reducere a 
cheltuielilor cu chiria pe toat  durata contractului de leasing, pe o baz  liniar , cu excep ia cazului 
în care o alt  baz  sistematic  este reprezentativ  pentru e alonarea în timp a beneficiului 
locatarului rezultat din utilizarea activului în sistem de leasing( pct. 223). 
     

 Exemplul 1 - Înregistrarea în contabilitate a opera iunilor specifice leasingului 
financiar: 
 O entitate încheie în data de 15.01.2015 un contract de leasing pe o perioad  de trei ani 
pentru achizi ia unei centrale termice industriale de mare putere, în valoare de 360.000 lei. 
 Principalele clauze contractuale sunt: 
  - avans 10.000 lei; 
  - scaden e trimestriale pe data de 25 a ultimei luni din trimestru; 
  - durata contractului: 3 ani; 
  - rata dobânzii 14% pe an; 
  - se pl tesc tran e egale în sum  de 37.000 lei fiecare, mai pu in ultima rat  în 
valoare de 3.712,14 lei, valoare la care se efectueaz  transferul dreptului de proprietate i care nu 
con ine dobând ;  
  - fiecare tran  este format  din dobând  i rambursare de principal (cota parte din 
valoarea activului), conform graficului prezentat în continuare; 
  - valoarea rezidual *) 3.712,14 lei este înso it  de transferul dreptului de proprietate; 
  - durata de utilizare economic  a activului este de 5 ani. 
 *) în contextul acestui exemplu, prin valoare rezidual  se în elege valoarea activului r mas  
dup  plata tuturor ratelor, respectiv valoarea la care se efectueaz  transferul dreptului de 
proprietate. 
 
       GRAFIC DE RAMBURSARE CALCULAT DE LOCATOR   

- lei - 
Sold Ini ial Dobând  Rat  Principal Sold Final 

1 2 = 1 x 14% x 3/12 3 4 = 3 - 2 5 = 1 - 4 
360.000,00 
335.600,00 
310.346,00 
284.208,11 
257.155,39 
229.155,83 
200.176,29 
170.182,46 
139.138,84 
107.008,70 
73.754,01 
39.335,40 
3.712,14 

12.600,00 
11.746,00 
10.862,11 
9.947,28 
9.000,44 
8.020,45 
7.006,17 
5.956,39 
4.869,86 
3.745,30 
2.581,39 
1.376,74 

 

37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
3.712,14 

24.400,00 
25.254,00 
26.137,89 
27.052,72 
27.999,56 
28.979,55 
29.993,83 
31.043,61 
32.130,14 
33.254,70 
34.418,61 
35.623,26 
3.712,14 

335.600,00 
310.346,00 
284.208,11 
257.155,39 
229.155,83 
200.176,29 
170.182,46 
139.138,84 
107.008,70 
73.754,01 
39.335,40 
3.712,14 

0,00 
Total 87.712 447.712,14 360.000  

 
 La sfâr itul perioadei de leasing, locatarul are dreptul de a achizi iona centrala prin 
achitarea valorii reziduale de 3.712,14 lei. 
 Potrivit legisla iei, societ ile de leasing sunt institu ii financiare nebancare i aplic  
reglement ri contabile emise de Banca Na ional  a României.  
 Prin urmare, în continuare se prezint  doar înregistr rile contabile pentru locatar, pe durata 
de leasing: 

 a) Înregistrarea activului la valoarea capitalului de rambursat: 

213 Instala ii tehnice i mijloace de transport = 167 Alte împrumuturi i 
datorii asimilate 

360.000 lei
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- eviden ierea dobânzii aferente contractului de leasing, în cont extrabilan ier:  

Debit cont 8051 �Dobânzi de pl tit"        87.712 lei 

b) Înregistrarea primei facturi pentru rata scadent : 

% 
167 Alte împrumuturi i datorii asimilate 
666 Cheltuieli privind dobânzile 

   
= 

404 Furnizori de imobiliz ri 
 

  37.000 lei
    24.400 lei

  12.600 lei

 - extracontabil, diminuarea dobânzii de plat  cu suma de 12.600 lei: 

Credit cont 8051 �Dobânzi de pl tit"        12.600 lei 

- Achitarea facturii: 

404 Furnizori de imobiliz ri = 5121 Conturi la b nci în lei 37.000 lei

c) Primirea facturii pentru a doua rat  în sum  total  de 37.000 lei: 

% 
167 Alte împrumuturi i datorii asimilate 
666 Cheltuieli privind dobânzile 

= 404 Furnizori de imobiliz ri   37.000 lei 
  25.254 lei 

    11.746 lei 

- extracontabil, diminuarea dobânzii de plat  cu suma de 11.746 lei:  

Credit cont 8051 �Dobânzi de pl tit"        11.746 lei 

- Plata celei de a doua rate: 

404 Furnizori de imobiliz ri = 5121 Conturi la b nci în lei     37.000 lei 
  

În mod similar se înregistreaz  toate opera iunile pân  la sfâr itul perioadei de leasing. 
 

 La plata ultimei rate, locatarul achit  valoarea rezidual  i ob ine dreptul de proprietate 
juridic  asupra activului respectiv: 

d) Primirea facturii de la societatea de leasing pentru valoarea rezidual : 

167 Alte împrumuturi i datorii asimilate = 404 Furnizori de imobiliz ri      3.712 lei 

e) Achitarea facturii c tre societatea de leasing:  

404 Furnizori de imobiliz ri = 5121 Conturi la b nci în lei      3.712 lei

 
 În cazul leasingului financiar, locatarul este cel care înregistreaz  amortizarea activului. 
 Pentru activele achizi ionate prin contracte de leasing financiar, tiind c  se transfer  
dreptul de proprietate, se aplic  acelea i proceduri de amortizare stabilite pentru celelalte active 
similare existente în entitate (durata de utilizare economic , metoda de amortizare). 
 În exemplul de mai sus: 

- Valoare amortizabil : 360.000 lei; 
- Durata de utilizare economic : 5 ani (60 luni); 
- Amortizare lunar  în valoare de 6.000 lei (360.000 lei/60 luni).  

f) Înregistrarea amortiz rii lunare: 

6811 Cheltuieli de exploatare privind  

        amortizarea imobiliz rilor 

= 2813 Amortizarea instala iilor 
i mijloacelor de tran-

sport 

6.000 lei

  
 Exemplul 2 - Înregistrarea în contabilitate a opera iunilor specifice leasingului 
opera ional: 
 Leasingul opera ional este opera iunea de leasing ce nu intr  în categoria leasingului 
financiar (pct. 213 alin. (1) lit. c)). 
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 La contabilizarea opera iunilor de leasing opera ional, locatorul trebuie s  prezinte bunurile 
date în regim de leasing opera ional în conturile de imobiliz ri necorporale i imobiliz ri corporale, 
în conformitate cu natura acestora. 
 Sumele încasate sau de încasat se înregistreaz  în contabilitatea locatorului ca un venit în 
contul de profit i pierdere, conform contabilit ii de angajamente. 
 În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing opera ional sunt eviden iate în conturi 
de eviden  din afara bilan ului. 
 Sumele pl tite sau de pl tit se înregistreaz  în contabilitatea locatarului ca o cheltuial  în 
contul de profit i pierdere, conform contabilit ii de angajamente. 

 
 Entitatea Rustic închiriaz  în regim de leasing o cl dire necesar  desf ur rii produc iei, în 
urm toarele condi ii: 
  - durata contractului de leasing 3 ani; 
  - pl ile se efectueaz  trimestrial i sunt în sum  de 10.000 lei fiecare. 
  
 Înregistr rile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing: 

 - extracontabil, eviden ierea ratelor de leasing viitoare în valoare total  de 120.000 lei 
(10.000 lei x 4 trimestre x 3 ani): 

 Debit cont 8036 �Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate"     120.000 lei 

- primirea facturii reprezentând rata trimestrial :  

612 Cheltuieli cu redeven ele, loca iile  

de gestiune i chiriile 

= 401 Furnizori   10.000 lei

i, concomitent: 

extracontabil, diminuarea ratelor de leasing cu suma de 10.000 lei: 

Credit cont 8036 �Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate"     10.000 lei 

- plata facturii c tre societatea de leasing: 

401 Furnizori = 5121 Conturi la b nci în lei 10.000 lei

 
 Not : a se avea în vedere cazul în care se impune eviden ierea în contul 612 �Cheltuieli cu 
redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile" a sumei corespunz toare fiec rei luni, diferen a de 
plat  fiind recunoscut  în contul 471 �Cheltuieli înregistrate în avans". 

 
 

2.2.4 Reevaluarea imobiliz rilor corporale 
 
 

 Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achizi ie sau al costului de 
produc ie, entit ile pot aplica tratamentul alternativ de evaluare, procedând la reevaluarea 
imobiliz rilor corporale existente la sfâr itul exerci iului financiar, astfel încât acestea s  fie 
prezentate în contabilitate la valoarea just , cu reflectarea rezultatelor acestei reevalu ri în 
situa iile financiare întocmite pentru acel exerci iu (pct. 99 alin. (1)). 
 
 Tratamentul contabil de baz  const  în prezentarea imobiliz rilor corporale în bilan  la 
valoarea de intrare, mai pu in ajust rile cumulate de valoare. 
 Principalele aspecte privind reevaluarea imobiliz rilor corporale cuprinse în reglement rile 
contabile se refer  la: stabilirea valorii juste a imobiliz rilor, frecven a reevalu rilor, înregistrarea 
contabil  a rezultatului reevalu rii, tratamentul ajust rilor de valoare aferente imobiliz rilor 
reevaluate, tratamentul contabil al surplusului din reevaluare, cerin e de prezentare a informa iilor, 
aspecte la care ne referim în cele ce urmeaz . 
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 Stabilirea valorii juste a imobiliz rilor se realizeaz  pe baza unor evalu ri efectuate, de 
regul , de evaluatori autoriza i, potrivit legii (pct. 102). 
 
 Reevaluarea se aplic  simultan asupra întregii categorii din care face parte 
imobilizarea corporal , pentru a se evita reevaluarea selectiv  i raportarea în situa iile financiare 
anuale a unor valori care sunt o combina ie de costuri i valori calculate la date diferite. 
 Ca urmare, dac  un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din 
care face parte trebuie reevaluate. 
 O categorie de imobiliz ri corporale cuprinde active de aceea i natur  i utiliz ri similare, 
aflate în exploatarea unei entit i. Exemple de categorii de imobiliz ri corporale sunt: terenuri, 
cl diri, ma ini i echipamente, nave, aeronave etc. (pct. 105 alin. (3) i (4)). 

 Reevalu rile trebuie efectuate cu suficient  regularitate, astfel încât valoarea contabil  
s  nu difere substan ial de cea care ar fi determinat  folosind valoarea just  de la data bilan ului 
(pct. 106 alin. (1)). 

Principalele aspecte referitoare la înregistrarea contabil  a rezultatului reevalu rii, 
tratamentul contabil al ajust rilor de valoare aferente activelor reevaluate i al surplusului 
din reevaluare, cuprinse în reglement rile contabile men ionate, pot fi sintetizate astfel (tabelele 
nr. 1 - 3): 
 

Înregistrarea contabil  a rezultatului reevalu rii 
              Tabelul nr. 1 

- ca o cre tere a rezervei din reevaluare prezentat  în cadrul elementului �Capital i 
rezerve" (creditul contului 105 �Rezerve din reevaluare"), dac  nu a existat o 
descre tere anterioar  recunoscut  ca o cheltuial  aferent  acelui activ (pct. 111 alin. 
(1)); sau 

Cre terea fa  
de valoarea 

contabil  net  
se trateaz  

astfel: 

- ca un venit (creditul contului 755 �Venituri din reevaluarea imobiliz rilor corporale"), 
care s  compenseze cheltuiala cu descre terea recunoscut  anterior la acel activ 
(înregistrat  în contul 655 �Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor corporale") (pct. 111 
alin. (1)). 

- ca o cheltuial  cu întreaga valoare a deprecierii (cont 655 �Cheltuieli din 
reevaluarea imobiliz rilor corporale"), atunci când în rezerva din reevaluare eviden iat  
în contul 105 �Rezerve din reevaluare" nu este înregistrat  o sum  referitoare la acel 
activ (surplus din reevaluare) (pct. 111 alin. (2)); sau 

 
Descre terea 

valorii 
contabile nete 

se trateaz  
astfel: 

- ca o sc dere a rezervei din reevaluare (debitul contului 105 �Rezerve din 
reevaluare") prezentat  în cadrul elementului �Capital i rezerve", cu minimul dintre 
valoarea acelei rezerve i valoarea descre terii, iar eventuala diferen  r mas  
neacoperit  se înregistreaz  ca o cheltuial  (debitul contului 655 �Cheltuieli din 
reevaluarea imobiliz rilor corporale") (pct. 111 alin. (2)). 

  
Tratamentul contabil al ajust rilor de valoare aferente activelor reevaluate 

         Tabelul nr. 2 
-  recalculat  propor ional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât 
valoarea contabil  a activului, dup  reevaluare, s  fie egal  cu valoarea sa reevaluat . 

Aceast  metod  este folosit , deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin 
aplicarea unui indice; sau 

 

La data 
reevalu rii 
activelor, 

amortizarea 
cumulat  este 
tratat  în unul 

din urm toarele 
moduri  

(pct. 103): 
 
 

- eliminat  din valoarea contabil  brut  a activului i valoarea net , determinat  în 
urma corect rii cu ajust rile de valoare, este recalculat  la valoarea reevaluat  a 
activului. 
Aceast  metod  este folosit , deseori, pentru cl dirile care sunt reevaluate la valoarea 
lor de pia . 

Amortizarea calculat  pentru imobiliz rile corporale astfel reevaluate se înregistreaz  în contabilitate 
începând cu exerci iul financiar urm tor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea (pct. 99 alin. (2)). 
Ajust rile de valoare se calculeaz  în fiecare exerci iu financiar pe baza valorii reevaluate a imobiliz rilor 
respective (pct. 115). 
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Tratamentul contabil al surplusului din reevaluare 
                                                        Tabelul nr. 3 

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare (eviden iat în contul 105 �Rezerve din 
reevaluare") este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 �Rezultatul reportat 
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezint  un câ tig 
realizat.* 

Câ tigul se consider  realizat la scoaterea din eviden  a activului pentru care s-a constituit rezerva din 
reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câ tig poate fi realizat pe m sur  ce activul este folosit de 
entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferen a dintre amortizarea calculat  pe baza 
valorii contabile reevaluate i valoarea amortiz rii calculate pe baza costului ini ial al activului (pct. 109 
alin. (1) i (2)). 

Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit , direct sau indirect, cu excep ia cazului în care 
reprezint  un câ tig efectiv realizat (pct. 112). 

Rezerva din reevaluare se reduce în m sura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare 
pentru aplicarea metodei contabile bazate pe reevaluare (pct. 110). 
Cu excep ia cazurilor prev zute la pct. 109 � 112 din reglement rile contabile, rezerva din reevaluare nu 
poate fi redus . (pct. 113). 

 * Potrivit Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul 
ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, aplicabile 
pân  la data de 31 decembrie 2014, surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare se 
capitaliza prin transferul direct în rezerve (contul 1065 �Rezerve reprezentând surplusul realizat din 
rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezenta un câ tig realizat. 
 Contul 1065 �Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare" nu se mai  
reg se te în Planul de conturi general prev zut de Reglement rile contabile privind situa iile 
financiare anuale individuale i situa iile financiare anuale consolidate, astfel c , la aplicarea pentru 
prima dat  a acestor reglement ri, soldul contului 1065 �Rezerve reprezentând surplusul realizat 
din rezerve din reevaluare" s-a transferat asupra contului 1175 �Rezultatul reportat reprezentând 
surplusul realizat din rezerve din reevaluare" (pct. 109 alin. (3)). 

 
Preciz ri privind tratamentul contabil aplicabil în cazul trecerii de la metoda reevaluarii 

imobiliz rilor corporale la metoda costului  
 

 Entit ile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobiliz rilor corporale 
s  treac  de la metoda reevalu rii la metoda costului, procedeaz  la ajustarea sumelor eviden iate 
în contul 105 �Rezerve din reevaluare" în func ie de modalitatea în care, pe perioada în care a fost 
efectuat  reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat (contul 1175 �Rezultatul reportat 
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), dup  cum urmeaz  (pct. 621 alin. (1)): 
 
     a) entit ile care au avut ca politic  contabil  transferul rezervei din reevaluare în 
contul de rezultat reportat, pe m sura amortiz rii activului, închid rezerva din reevaluare 
(soldul contului 105 �Rezerve din reevaluare") pe seama imobiliz rii c reia îi corespunde rezerva 
respectiv , articol contabil: 
   
105 Rezerve din reevaluare = 21x Imobiliz ri corporale 

 
    b) entit ile care au avut ca politic  contabil  transferul rezervei din reevaluare în 
contul de rezultat reportat, la scoaterea din eviden  a imobiliz rii pentru care s-a constituit 
rezerva respectiv , procedeaz  astfel: 
     - transfer  din contul 105 �Rezerve din reevaluare" în contul 1175 �Rezultatul reportat 
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare" rezerva corespunz toare sumelor 
amortizate din valoarea imobiliz rii, articol contabil: 
 
105 Rezerve din reevaluare = 1175 Rezultatul reportat reprezentând 

surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare 
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 - reduc valoarea imobiliz rii cu rezerva din reevaluare aferent  valorii care nu a fost 
amortizat , articol contabil:  
 
105 Rezerve din reevaluare = 21x Imobiliz ri corporale 

 
     Not :  
  - entit ile care modific  politica contabil  aplicabil  imobiliz rilor corporale în sensul c  
decid s  treac  de la metoda reevalu rii la metoda costului aplic  prevederile 621 alin. (1) din 
reglement rile contabile, prin excep ie de la cerin ele pct. 63 alin. (1) din acelea i reglement ri. 
     - entit ile vor urm ri, de asemenea, ca aplicarea acestei op iuni s  nu conduc  la 
subevaluarea activelor respective, fa  de valoarea care ar fi fost recunoscut  în bilan  dac  acele 
imobiliz ri corporale nu ar fi fost reevaluate (pct. 621 alin. (3)); 
          - prevederile punctului 621 men ionate mai sus, aplicabile entit ilor care modific  politica 
contabil  în sensul trecerii de la metoda reevalu rii imobiliz rilor corporale la metoda costului, se 
aplic  indiferent dac  reevaluarea a fost efectuat  prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea 
valorii nete a imobiliz rii (pct. 621 alin. (4)).     
 
 Exemplu privind reflectarea în contabilitate a rezultatelor reevalu rii: 
 A a cum rezult  din prevederile subsec iunii 3.4.1. �Reevaluarea imobiliz rilor corporale" 
din reglement rile contabile, prezentate sintetic anterior, exist  dou  posibilit i de reflectare în 
contabilitate a rezultatelor reevalu rii imobiliz rilor corporale, determinate de informa iile 
prezentate în rapoartele de evaluare, i anume: 
 - recalcularea propor ional  atât a valorii brute a activului, cât i a amortiz rii; 
 - prezentarea activului la valoarea just  prin anularea amortiz rii. 
 Se prezint  comparativ un exemplu de înregistrare în contabilitate a rezultatelor reevalu rii 
ob inute prin cele dou  metode. 

 
 În tabelul de mai jos sunt prezentate sintetic, pentru ambele situa ii, informa iile extrase din 
rapoartele de evaluare i care sunt necesare la înregistrarea în contabilitate:  

 - lei - 
Val. de 
înreg. 

Amor-
tizare 

Val. 
r mas  

Indici 
Actua- 

liz. 

Val. de 
înreg. 

actualiz. 

Grad 
uzur  

Amortiz. 
actualiz. 

Dif. 
amor- 

tiz. 

Val. 
r mas  
actualiz. 

Dif. 
reeval. 
activ 

Rezer
va 

reev.*) 

Val. 
just  

1 2 3 = 1-2 4 5 = 1x4 6=2/1 7=5 x6 8 = 7-2 9 = 5-7 10 = 9-3 11 12 = 9 

6.000 
8.500 
7.500 
3.000 
6.000 

1.200 
4.250 
4.500 
2.100 

 

4.800 
4.250 
3.000 
900 

 

1,4167 
0,8824 

0,4 
2 

 

8.500 
7.500 
3.000 
6.000 

 

20% 
50% 
60% 
70% 

 

1.700 
3.750 
1.800 
4.200 

 

500 
500 

2.700 
2.100 

 

6.800 
3.750 
1.200 
1.800 

 

2.000 
-500 

-1.800 
900 

 

2000 
1500 

0 
600 

 

6.800 
3.750 
1.200 
1.800 

 

 *) reprezint  sumele din soldul contului 105 �Rezerve din reevaluare" ob inute dup  
înregistrarea rezultatelor aferente fiec rei reevalu ri, potrivit reglement rilor contabile. 
  

 Indiferent de metoda de reevaluare utilizat , societatea va avea posibilitatea prezent rii în 
bilan  a imobiliz rilor corporale la valoarea just . 
  
 I. Eviden ierea rezultatelor din reevaluarea imobiliz rilor corporale prin metoda recalcul rii 
amortiz rii propor ional cu schimbarea valorii contabile brute a activului 
 
 Entitatea de ine o linie tehnologic  cu urm toarele caracteristici: 
  - Costul ini ial este de 6.000 lei; 
  - Durata de via  util  este de 10 ani; 
  - Amortizarea cumulat  pe 2 ani este de 1.200 lei; 
  - Metoda de amortizare folosit  este cea liniar . 
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 În continuare se prezint  modul de calcul al sumelor necesare pentru înregistrarea în 
contabilitate a opera iunilor de reevaluare. 

- lei - 
1. Prima reevaluare 

(dup  2 ani de folosire) 
Valori Mod de calcul 

Indice de actualizare 1,4167  
Valoarea contabil  brut  actualizat  8.500 6.000 x 1,4167 = 8.500 
Amortizarea recalculat  (actualizat ) 1.700 8.500 x 20% = 1.700 
Diferen a din recalcularea amortiz rii 500 1.700 - 1.200 = 500 
Diferen a din actualizarea valorii brute 2.500 8.500 - 6.000 = 2.500 

Valoarea just  6.800 8.500 - 1.700 = 6.800 
Cre tere din reevaluare 2.000 2.500 - 500 = 2.000 

Valoarea brut  de înregistrare dup  reevaluare 8.500  

 a) înregistrarea diferen elor din reevaluare, corespunz toare imobiliz rii (conform indicelui): 

2131 Echipamente tehnologice (ma ini, 
utilaje i instala ii de lucru) 

= 105 Rezerve din reevaluare 2.500 lei

 b) înregistrarea diferen ei de amortizare (urmare actualiz rii): 

105 Rezerve din reevaluare = 2813 Amortizarea instala iilor 
i mijloacelor de trans-

port 

500 lei

 
Soldurile conturilor 

 2131  
S.I. 6.000  

2.500  
S.F. 8.500  

 
 2813  
 S.I. 1.200
 500
 S.F. 1.700

 
105 

2.500
500

S.F. 2.000
  
 
 Prezentarea simplificat  în bilan                          - lei - 

Explica ii 
Situa ia înainte de 

reevaluare 
Situa ia dup  reevaluare 

Imobiliz ri corporale 6.000 8.500 
Amortizarea cumulat  (1.200) (1.700) 
Valoare net  (în bilan ) 4.800 6.800 

Capital propriu 4.800 4.800 
Rezerva din reevaluare - 2.000 

Total 4.800 6.800 

Recalcularea amortiz rii: 
8.500 - 1.700 = 6.800 lei/8 ani (dup  2 ani de utilizare) = 850 lei/an 
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2. A doua reevaluare se efectueaz  dup  trei ani de la ultima reevaluare: 
- lei - 

Valoare de înregistrare ini ial  8.500  
Amortizarea cumulat  4.250 1.700 + (3 x 850) = 4.250 

Indice actualizare 0,8824  
Valoarea contabil  brut  actualizat  7.500 8.500 x 0,8824 = 7.500 
Amortizarea recalculat  (actualizat ) 3.750 7.500 x 50% = 3.750 
Diferen a din recalcularea amortiz rii - 500 3.750 - 4.250 = - 500 
Diferen a din actualizarea valorii brute - 1.000 7.500 - 8.500 = -1.000 

Valoarea just  3.750 7.500 - 3.750 = 3.750 
Descre terea din reevaluare - 500 3.750 - 4.250 = - 500 

Valoarea de înregistrare dup  reevaluare 7.500  

 a) înregistrarea diferen elor din reevaluare, corespunz toare imobiliz rii (conform indicelui): 

105 Rezerve din reevaluare = 2131 Echipamente tehnologice 
(ma ini, utilaje i instala ii de 
lucru) 

1.000 lei

 b) înregistrarea diferen ei de amortizare (urmare actualiz rii): 

2813 Amortizarea instala iilor i mijloacelor de 
transport 

= 105 Rezerve din reevaluare 500 lei

 
Soldurile conturilor 

 

2131 
S.I. 8.500

1.000
S.F. 7.500

 
2813 

S.I. 1.700
2.550

500
S.F. 3.750

 
105 

S.I. 2.000
1.000

500
S.F. 1.500

   
Prezentarea simplificat  în bilan                    - lei - 

Explica ii 
Situa ia înainte de a 

doua reevaluare 
Situa ia dup  a doua reevaluare 

Imobiliz ri corporale 8.500 7.500 
Amortizarea cumulat  (4.250) (3.750) 

Valoarea net  (în bilan ) 4.250 3.750 
Capital propriu 2.250*) 2.250 

Rezerva din reevaluare 2.000 1.500 
Total 4.250 3.750 

 *) Capitalul propriu de 2.250 lei reprezint  4.800 lei capital propriu (dup  prima reevaluare), 
din care se scad 2.550 lei cheltuielile cumulate cu amortizarea dintre prima i a doua reevaluare, 
cheltuieli care au fost eviden iate în contul de profit i pierdere. 
 Recalcularea amortiz rii 7.500 � 3.750 = 3.750 lei/5 ani = 750 lei/an 
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 3. A treia reevaluare se efectueaz  dup  un an de la ultima reevaluare: 
- lei - 

Valoarea de înregistrare ini ial  7.500  
Amortizarea cumulat  4.500 3.750 + 750 = 4.500 

Indice actualizare 0,4  
Valoarea brut  actualizat  3.000 7.500 x 0,4 = 3.000 

Amortizarea recalculat  (actualizat ) 1.800 3.000 x 60% = 1.800 
Diferen a din recalcularea amortiz rii � 2.700 1.800 � 4.500 = - 2.700 

Diferen a din actualizarea valorii 
brute 

� 4.500 3.000 � 7.500 = - 4.500 

Valoarea just  1.200 3.000 � 1.800 = 1.200 
Descre terea din reevaluare � 1.800 1.200 � 3.000 = - 1.800 

Valoarea de înregistrare dup  
reevaluare 

3.000  

 În urma acestei reevalu ri contul 105 "Rezerve din reevaluare" nu trebuie s  mai prezinte 
sold întrucât imobilizarea este depreciat  sub valoarea sa r mas , cu 300 lei (1.500 - 1.800). 
 Înregistr rile efectuate la aceast  reevaluare, în debitul, respectiv în creditul contului 105 
�Rezerve din reevaluare" au rolul de a prezenta valoarea corect  atât în soldul contului de 
imobiliz ri, cât i în cel de amortiz ri. 

 a) ajustarea în minus a valorii imobiliz rii corporale reevaluate, pân  la valoarea just  (de 
data aceasta fiind sub valoarea contabil ): 

% 
105  Rezerve din reevaluare 
 655 Cheltuieli din reevaluarea 

imobiliz rilor corporale 

= 2131 Echipamente tehnologice 
(ma ini, utilaje i instala ii 
de lucru) 

4.500 lei
4.200 lei

300 lei

 b) ajustarea amortiz rii:  

2813 Amortizarea instala iilor i mijloacelor 
de transport 

= 105 Rezerve din reevaluare 2.700 lei

     
Soldurile conturilor 

2131  

S.I. 7.500  
4.500

S.F. 3.000  
  

2813  

2.700 S.I. 3.750
750

S.F. 1.800
  

105  

S.I. 1.500
4.200 2.700

S.F. 0
  

 655*)  

300  
 

S.F. 300
*) înainte de închiderea prin contul 121 �Profit sau pierdere" 
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Prezentarea simplificat  în bilan                  - lei - 

Explica ii 
Situa ia înainte de a treia 

reevaluare 
Situa ia dup  a treia 

reevaluare 
Imobiliz ri corporale 7.500 3.000 

Amortizarea cumulat  (4.500) (1.800) 
Valoarea net  (în bilan ) 3.000 1.200 

Capital propriu 1.500 *) 1.200 
Rezerva din reevaluare 1.500 - 

Total 3.000 1.200 

*) Capitalul propriu de 1.500 lei reprezint  2.250 lei capital propriu dup  a doua reevaluare, 
din care se scad 750 lei (cheltuielile cumulate cu amortizarea dintre a doua i a treia reevaluare). 

 Recalcularea amortiz rii: 3.000 � 1.800 = 1.200 lei/4 ani = 300 lei/an 

 4. A patra reevaluare se efectueaz  dup  un an de la ultima reevaluare   
                     - lei - 

Valoare de înregistrare ini ial  3.000  
Amortizarea cumulat  2.100 1.800 + 300 = 2.100 
Indice de actualizare 2,00  

Valoarea brut  actualizat  6.000 3.000 x 2,00 = 6.000 
Amortizarea recalculat  (actualizat ) 4.200 6.000 x 70% = 4.200 
Diferen a din recalcularea amortiz rii 2.100 4.200 � 2.100 = 2.100 
Diferen a din actualizarea valorii brute 3.000 6.000 � 3.000 = 3.000 

Valoarea just  1.800 6.000 � 4.200 = 1.800 
Cre terea din reevaluare 900 1.800 � 900 = 900 

Valoare de înregistrare dup  reevaluare 6.000  

 a) Înregistrarea diferen elor din reevaluare, corespunz toare imobiliz rii (conform indicelui): 

2131 Echipamente tehnologice (ma ini, 
utilaje i instala ii de lucru) 

= % 
105 Rezerve din reevaluare 
755 Venituri din reevaluarea 

imobiliz rilor corporale 

3.000 lei
2.700 lei

300 lei

 b) Înregistrarea diferen ei de amortizare (urmare actualiz rii): 

105 Rezerve din reevaluare = 2813 Amortizarea instala iilor i 
mijloacelor de transport  

2.100 lei

 

Soldurile conturilor 

  2131   
S.I.  3.000  

3.000   
S.F. 6.000  

 
 

  2813   
 S.I. 1.800
 300 
 2.100
 S.F. 4.200

 
  105   
 S.I. 0

2.100 2.700
 S.F. 600
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Prezentarea simplificat  în bilan                - lei - 

Explica ii 
Situa ia înainte de a patra 

reevaluare 
Situa ia dup  a patra 

reevaluare 
Imobiliz ri corporale 3.000 6.000 

Amortizarea cumulat  (2.100) (4.200) 
Valoarea net  (în bilan ) 900 1.800 

Capital propriu 900 1.200*) 
Rezerva din reevaluare - 600 

Total 900 1.800 

 *) Capitalul propriu de 1.200 lei reprezint  900 lei capital propriu înainte de a patra 
reevaluare la care se adaug  300 lei ajust ri pentru deprecieri, reluate la venituri. 

 Recalcularea amortiz rii: 6.000 � 4.200 = 1.800 lei/3 ani = 600 lei/anual 

 
 II. Eviden ierea rezultatelor din reevaluarea imobiliz rilor corporale la valoarea just  prin 
metoda elimin rii amortiz rii din valoarea contabil  brut  a activului  
 
 Entitatea de ine o linie tehnologic  cu urm toarele caracteristici: 
 - Costul ini ial este de 6.000 lei; 
 - Durata de via  util  este de 10 ani; 
 - Amortizarea cumulat  pe 2 ani este de 1.200 lei; 
 - Metoda de amortizare folosit  este cea liniar . 

 Metodologia de reevaluare adoptat  este cea bazat  pe valori nete, respectiv la fiecare 
reevaluare, amortizarea calculat  este eliminat  din valoarea brut  a activului. 
 
 1. Prima reevaluare a activului (dup  2 ani de folosire): 
 - Valoarea just  determinat  de un evaluator independent este de 6.800 lei; 
 - Valoare contabil  net  este de 4.800 lei (6.000 � 1.200); 
 - Valoarea just  este mai mare decât valoarea net  contabil , deci rezult  o cre tere a 
valorii activului care trebuie eviden iat . 
 - Cre terea din reevaluarea activului este de 2.000 lei (6.800 � 4.800). 

 Majorarea valorii imobiliz rii corporale ca rezultat al reevalu rii: 

 - anularea amortiz rii cumulate  

2813 Amortizarea instala iilor i mijloacelor 
de transport 

= 2131 Echipamente tehnologice 
(ma ini, utilaje i instala ii 
de lucru) 

1.200 lei

i 
- înregistrarea plusului de valoare 

2131 Echipamente tehnologice (ma ini, 
utilaje i instala ii de lucru) 

= 105 Rezerve din reevaluare 2.000 lei

Prezentarea simplificat  în bilan                  - lei - 

Explica ii 
Situa ia înainte de 

reevaluare 
Situa ia dup  reevaluare 

Imobiliz ri corporale 6.000 6.800 
Amortizarea cumulat  (1.200) - 
Valoare net  (în bilan ) 4.800 6.800 

Capital propriu 4.800 4.800 
Rezerva din reevaluare  2.000 

Total 4.800 6.800 

 Recalcularea amortiz rii:  
  - Valoarea reevaluat  (just ) este de 6.800 lei; 
  - Durata de utilizare r mas  este de 8 ani; 
  - Amortizarea anual  este de 850 lei (6.800 lei/8 ani). 
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 2. A doua reevaluare a activului se efectueaz  dup  3 ani de la ultima reevaluare: 
  - Valoarea just  determinat  de un evaluator independent este de 3.750 lei; 
  - Amortizarea cumulat  pe ultimii 3 ani este de 2.550 lei (850 x 3 ani); 
  - Valoarea contabil  net  este de 4.250 lei (6.800 � 2.550); 
  - Valoarea just  este mai mic  decât valoarea net  contabil , rezult  o depreciere a 
activului; 
  - Descre terea din reevaluarea activului este de 500 lei (4.250 � 3.750). 
 
 Descre terea din reevaluare se înregistreaz  astfel:  

% 
2813 Amortizarea instala iilor i mijloacelor de 

transport 
105 Rezerve din reevaluare 

= 2131 Echipamente tehnologice 
(ma ini, utilaje i instala ii 
de lucru) 

3.050 lei
2.550 lei

500 lei

Prezentarea simplificat  în bilan                  - lei - 

Explica ii 
Situa ia înainte de a doua 

reevaluare 
Situa ia dup  a doua 

reevaluare 
Imobiliz ri corporale 6.800 3.750 

Amortizarea cumulat  (2.550) - 
Valoare net  (în bilan ) 4.250 3.750 

Capital propriu 2.250*) 2.250 
Rezerva din reevaluare 2.000 1.500 

Total 4.250 3.750 
*) Capitalul propriu de 2.250 lei reprezint  4.800 lei capital propriu (dup  prima reevaluare), 

din care se scad 2.550 lei cheltuielile cumulate cu amortizarea între prima i a doua reevaluare, 
cheltuieli care au fost eviden iate în contul de profit i pierdere. 
 Recalcularea amortiz rii:  
  - Valoarea reevaluat  (just ) este de 3.750 lei; 
  - Durata de utilizare r mas  este de 5 ani; 
  - Amortizare anual  este de 750 lei (3.750 lei/5 ani). 

 3. A treia reevaluare a activului se efectueaz  dup  un an de la ultima reevaluare: 
  - Valoarea just  determinat  de un evaluator independent este de 1.200 lei; 
  - Valoarea contabil  net  este de 3.000 lei (3.750 � 750); 
  - Valoarea just  este mai mic  decât valoarea net  contabil , deci rezult  o 
depreciere a activului; 
  - Descre terea din reevaluarea activului este de 1.800 lei (3.000 � 1.200). 

 Reflectarea în contabilitate a rezultatului reevalu rii:  

% 
2813 Amortizarea instala iilor i mijloacelor 

de transport 
105 Rezerve din reevaluare 
655 Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor 

corporale 

= 2131 Echipamente tehnologice 
(ma ini, utilaje i instala ii 
de lucru) 

2.550 lei
750 lei

1.500 lei
300 lei

Prezentarea simplificat  în bilan                  - lei - 

Explica ii 
Situa ia înainte de a treia 

reevaluare 
Situa ia dup  a treia reevaluare 

Imobiliz ri corporale 3.750 1.200 
Amortizarea cumulat  (750) - 
Valoare net  (în bilan ) 3.000 1.200 

Capital propriu 1.500*) 1.200 
Rezerva din reevaluare 1.500 - 

Total 3.000 1.200 
 *) Capitalul propriu de 1.500 lei reprezint  2.250 lei capital propriu dup  a doua reevaluare, 
din care se scad 750 lei cheltuielile cumulate cu amortizarea între a doua i a treia reevaluare. 
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 Recalcularea amortiz rii:  
  - Valoarea reevaluat  (just ) este de 1.200 lei; 
  - Durata de utilizare r mas  este de 4 ani; 
  - Amortizare anual  este de 300 lei (1.200 lei/4 ani). 
 
 4. A patra reevaluare a activului se efectueaz  dup  un an de la ultima reevaluare: 
  - Valoarea just  determinat  de un evaluator independent este de 1.800 lei; 
  - Valoarea contabil  net  este de 900 lei (1.200 � 300); 
  - Valoarea just  este mai mare decât valoarea net  contabil , deci rezult  o cre tere 
a valorii activului; 
  - Cre terea din reevaluarea activului este 900 lei (1.800 � 900). 
 
 Cre terea valorii activului se înregistreaz :  
 a) anularea amortiz rii, în sum  de 300 lei: 
 
2813 Amortizarea instala iilor i mijloacelor 

de transport 
= 2131 Echipamente tehnolo-

gice (ma ini, utilaje i 
instala ii de lucru) 

300 lei

b) înregistrarea cre terii valorii juste a activului: 

2131 Echipamente tehnologice (ma ini, 
utilaje i instala ii de lucru) 

= % 
755 Venituri din reevaluarea 

imobiliz rilor corporale 
105 Rezerve din reevaluare 

900 lei
300 lei

600 lei
           

 Prezentarea simplificat  în bilan                  - lei - 

Explica ii 
Situa ia înainte de a 
patra reevaluare 

Situa ia dup  a patra 
reevaluare 

Imobiliz ri corporale 1.200 1.800 
Amortizarea cumulat  (300) - 
Valoare net  (în bilan ) 900 1.800 

Capital propriu 900 1.200*) 
Rezerva din reevaluare - 600 

Total 900 1.800 
*) Capitalul propriu de 1.200 lei reprezint  900 lei capital propriu înainte de a patra 

reevaluare, la care se adaug  300 lei ajust ri pentru deprecieri, reluate la venituri. 
 
 Recalcularea amortiz rii:  
  - Valoarea reevaluat  just  este de 1.800 lei; 
  - Durata de utilizare r mas  este de 3 ani; 
  - Amortizarea anual  este de 600 lei (1.800 lei/3 ani). 

 
 

2.2.5 Tratamentul costurilor estimate pentru demontarea i mutarea activelor,  
precum i cu restaurarea amplasamentului pe care este pozi ionat  imobilizarea 

 
 
 Conform reglement rilor contabile în vigoare, în costul unei imobiliz ri corporale sunt 
incluse i costurile estimate ini ial cu demontarea i mutarea acesteia la scoaterea din func iune, 
precum i cu restaurarea amplasamentului pe care este pozi ionat  imobilizarea, atunci când 
aceste sume pot fi estimate credibil i entitatea are o obliga ie legat  de demontare, mutare a 
imobiliz rii corporale i de refacere a amplasamentului. 
 
 Costurile estimate cu demontarea i mutarea imobiliz rii corporale, precum i cele cu 
restaurarea amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în coresponden  cu un cont de 
provizioane (contul 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobiliz ri corporale i alte ac iuni 
similare legate de acestea#) (pct. 226 alin. (5) i (6)). 
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 Provizioanele reprezentând datorii existente din dezafectare, restaurare sau de natur  
similar  sunt recunoscute ca parte a costului unui element de imobiliz ri corporale (pct. 232). 
 
 Provizioanele pentru dezafectare imobiliz ri corporale i alte ac iuni similare legate de 
acestea se constituie atunci când exist  obliga ia de a demola, înl tura i restaura elemente de 
imobiliz ri corporale. 
 Costurile de demolare i înl turare a imobiliz rii corporale i de restaurare a zonei în care 
aceasta s-a aflat reprezint  obliga ie pentru care o entitate suport  cheltuieli fie la momentul 
dobândirii imobiliz rii corporale, fie ca o consecin  a faptului c  a utilizat-o pentru o anumit  
perioad  de timp (pct. 233). 
 
 Modific rile în evaluarea datoriilor existente din dezafectare, restaurare i de natur  
similar  se contabilizeaz  potrivit reglement rilor contabile (pct. 235 sau 236), dup  cum activul 
aferent este evaluat la cost sau la valoare reevaluat  (pct. 234). 
 
 Dac  activul aferent este evaluat utilizându-se modelul bazat pe cost:  
 a) sub rezerva respect rii condi iilor de la lit. b), modific rile datoriilor trebuie ad ugate la 
costul activului (articol contabil 21X Imobiliz ri corporale = 1513 !Provizioane pentru dezafectare 
imobiliz ri corporale i alte ac iuni similare legate de acestea") sau trebuie deduse din costul 
acestuia (articol contabil 1513 !Provizioane pentru dezafectare imobiliz ri corporale i alte ac iuni 
similare legate de acestea" = 21X Imobiliz ri corporale) în perioada curent ; 
 b) valoarea dedus  din costul activului nu trebuie s  dep easc  valoarea sa contabil . 
Dac  o sc dere a datoriei dep e te valoarea contabil  a activului, excedentul trebuie recunoscut 
imediat în profit sau pierdere; 
 c) dac  ajustarea genereaz  o m rire a costului unui activ, entitatea trebuie s  analizeze 
dac  activul este supraevaluat. Dac  exist  un astfel de indiciu, entitatea trebuie s  analizeze dac  
este necesar  contabilizarea vreunei pierderi din depreciere (articol contabil 6813 !Cheltuieli de 
exploatare privind ajust rile pentru deprecierea imobiliz rilor" = 291 !Ajust ri pentru deprecierea 
imobiliz rilor corporale"). 
 
 Astfel, cheltuiala cu amortizarea activului (contul 6811 "Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz rilor") trebuie ajustat  ulterior pentru a aloca valoarea contabil  astfel 
rezultat , pe o baz  sistematic  pe parcursul duratei r mase din perioada de amortizare stabilit  
pentru acel activ. 
 
 Dac  activul aferent este evaluat utilizându-se modelul reevalu rii: 
 a) modific rile datoriei ajusteaz  rezerva din reevaluare (contul 105 !Rezerve din 
reevaluare"), astfel: 
          (i) sub rezerva respect rii condi iilor de la lit. b), o sc dere a datoriei majoreaz  rezerva din 

reevaluare din capitalurile proprii (articol contabil 1513 !Provizioane pentru dezafectare 
imobiliz ri corporale i alte ac iuni similare legate de acestea" = 105 !Rezerve din 
reevaluare"), cu excep ia cazului în care ea trebuie recunoscut  în contul de profit i pierdere 
în m sura în care reia o reducere din reevaluarea aceluia i activ, care a fost recunoscut  
anterior drept cheltuial  (articol contabil 1513 !Provizioane pentru dezafectare imobiliz ri 
corporale i alte ac iuni similare legate de acestea" = 755 !Venituri din reevaluarea 
imobiliz rilor corporale"); 

          (ii) o cre tere a datoriei trebuie recunoscut  în contul de profit i pierdere, exceptând cazul 
în care reduce rezerva din reevaluare din capitalurile proprii, în limita oric rui sold creditor 
existent pentru acel activ (articol contabil 105 !Rezerve din reevaluare" = 1513 !Provizioane 
pentru dezafectare imobiliz ri corporale i alte ac iuni similare legate de acestea"); 

 b) în cazul în care o sc dere a datoriei dep e te valoarea contabil  care ar fi fost 
recunoscut  dac  activul ar fi fost contabilizat conform modelului bazat pe cost, excedentul trebuie 
recunoscut imediat în contul de profit i pierdere; 
 c) o modificare a datoriei este un indiciu c  activul ar putea s  necesite o reevaluare pentru 
a se asigura faptul c  valoarea contabil  nu difer  semnificativ de cea care ar fi determinat  
utilizându-se valoarea just  la finalul perioadei de raportare. Dac  este necesar  o reevaluare, 
toate activele din acea categorie trebuie reevaluate. 
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 Exemplu: 
 Prezent m în continuare principalele opera iuni cu privire la eviden ierea în contabilitate a 
opera iunilor în situa ia achizi ion rii unui utilaj pentru exploatarea c rbunelui i pentru care la data 
punerii în func iune a acestuia, entitatea a estimat c  la finalizarea exploat rii va efectua cheltuieli 
cu demontarea i mutarea utilajului, precum i cheltuieli cu restaurarea amplasamentului pe care 
este pozi ionat utilajul, astfel: 
 În anul 2015 entitatea achizi ioneaz  un utilaj minier pentru exploatarea c rbunelui în 
valoare de 600.000 lei, pe care-l pune în func iune în luna decembrie 2015. 
 La data punerii în func iune a utilajului, entitatea a estimat c  la finalizarea exploat rii va 
efectua cheltuieli cu demontarea i mutarea utilajului, precum i cheltuieli cu restaurarea 
amplasamentului în valoare actualizat  de 9.638,74 lei. 
 Metoda de amortizare a utilajului este cea liniar . 
 Utilajul are o durat  de utilizare economic  estimat  ini ial de 10 ani. 
 La 31.12.2017, ca urmare a reevalu rii utilajului, valoarea just  a acestuia este 520.000 lei. 
 Entitatea are ca politic  contabil  evaluarea utilajului utilizându-se modelul reevalu rii, iar 
surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în 
rezultatul reportat (contul 1175 �Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare") la scoaterea din eviden  a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. 
 Presupunem c  pe perioada analizat  nu au loc modific ri în valoarea datoriilor din 
dezafectare, restaurare i de natur  similar .  
 
 În anul 2015: 
 1. Recunoa terea imobiliz rii la costul de achizi ie plus valoarea estimat  a costurilor 
pentru demontarea i mutarea activului, astfel: 

 2131 Echipamente tehnologice (ma ini, utilaje 
i instala ii de lucru) 

= 404 Furnizori de imobiliz ri 
 

600.000 lei

i  
 2. Înregistrarea costurilor cu demontarea i mutarea utilajului: 

2131 Echipamente tehnologice (ma ini, utilaje 
i instala ii de lucru) 

= 1513 Provizioane pentru deza-
fectare imobiliz ri corporale 
i alte ac iuni similare legate 

de acestea 

9.638,74 lei

  
 În anul 2016:  
 Amortizarea utilajului se calculeaz  începând cu luna urm toare punerii în func iune i pân  
la recuperarea integral  a valorii lui. La stabilirea amortiz rii imobiliz rii corporale sunt avute în 
vedere duratele de utilizare economic  i condi iile de utilizare a acesteia, astfel: 
 Valoarea amortizabil  600.000 lei + 9.638,74 lei = 609.638,74 lei 
 Amortizarea anual  609.638,74/10 ani = 60.963,87 lei 
 
 Înregistrarea amortiz rii aferente anului 2016 în sum  de 60.963,87 lei: 
 6811 Cheltuieli de exploatare privind amorti- 

zarea imobiliz rilor 
=  2813 Amortizarea instala iilor i 

mijloacelor de transport 
60.963,87 lei

 În anul 2017: 
 1. Înregistrarea amortiz rii aferente anului 2017 în sum  de 60.963,87 lei: 

6811 Cheltuieli de exploatare privind amor-
tizarea imobiliz rilor 

=  2813 Amortizarea instala iilor i 
mijloacelor de transport 

60.963,87 lei

 2. Eviden ierea la 31.12.2017 a evalu rii utilajului utilizându-se modelul reevalu rii: 

 Valoarea contabil  a utilajului la 31.12.2017:  
 609.638,74 lei - (2 ani x 60.963,87 lei) = 487.711 lei 
            Amortizarea cumulat  este de 121.927,74 lei 
 Valoarea reevaluat  (just ) este de 520.000 lei 
 Plusul de valoare 32.289 lei 
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 a) Amortizarea cumulat  la data reevalu rii în sum  de 121.927,74 lei (2 ani x 60.963,87 lei) 
este eliminat  din valoarea contabil  brut  a activului i valoarea net , determinat  în urma 
corect rii cu ajust rile de valoare, este recalculat  la valoarea reevaluat  a activului, efectuându-
se în contabilitate articolul contabil: 

 2813 Amortizarea instala iilor i mijloacelor de 
transport 

=  2131 Echipamente tehnolo-
gice (ma ini, utilaje i 
instala ii de lucru) 

121.927,74 lei

 b) Înregistrarea rezultatului reevalu rii, respectiv a cre terii fa  de valoarea contabil  net  
a activului: 

2131 Echipamente tehnologice (ma ini, utilaje 
i instala ii de lucru) 

= 105 Rezerve din reevaluare 32.289 lei

 În anul 2018: 
 Înregistrarea amortiz rii anuale în valoare de 65.000 lei aferent  exerci iului financiar 2018: 
 Valoare amortizabil  este de 520.000 lei 
 Durata de utilizare r mas  8 ani 
 Amortizarea aferent  anului 2018: 65.000 lei (520.000 lei/8 ani) 

6811 Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz rilor 

= 2813 Amortizarea instala iilor i 
mijloacelor de transport 

65.000 lei

 Pân  la scoaterea din eviden  a utilajului se eviden iaz  în contabilitate amortizarea 
utilajului, precum i eventualele ajust ri ale provizionului pentru dezafectare.   

 Totodat , la scoaterea din eviden  a utilajului, dac  exist  sold în contul 105 �Rezerve din 
reevaluare", acesta se transfer  la rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve 
din reevaluare, articol contabil: 
  
105 Rezerve din reevaluare = 1175 Rezultatul reportat reprezentând 

surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare 

  
NOT : 

 Având în vedere c  în exemplul nostru societatea are ca politic  contabil  evaluarea 
utilajului utilizându-se modelul reevalu rii, dac  exist  o sc dere a provizionului pentru 
dezafectare, aceasta majoreaz  rezerva din reevaluare din capitalurile proprii (articol contabil 1513 
�Provizioane pentru dezafectare imobiliz ri corporale i alte actiuni similare legate de acestea" = 
105 �Rezerve din reevaluare"), cu excep ia cazului în care ea trebuie recunoscut  în contul de 
profit i pierdere în m sura în care reia o reducere din reevaluarea aceluia i activ, care a fost 
recunoscut  anterior drept cheltuial  (articol contabil 1513 �Provizioane pentru dezafectare 
imobiliz ri corporale i alte ac iuni similare legate de acestea" = 755 �Venituri din reevaluarea 
imobiliz rilor corporale"). 

 
 

2.2.6 Scoaterea din eviden  a imobiliz rilor corporale  
- Cedarea i casarea 

 

  
 O imobilizare corporal  trebuie scoas  din eviden  la cedare sau casare, atunci când 
niciun beneficiu economic viitor nu mai este a teptat din utilizarea sa ulterioar . 
 Dac  o entitate recunoa te în valoarea contabil  a unei imobiliz ri corporale costul unei 
înlocuiri par iale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din eviden  valoarea contabil  a 
p r ii înlocuite, cu amortizarea aferent , dac  dispune de informa iile necesare (pct. 242). 

 Potrivit pct. 243 alin. (1) din reglement rile contabile, în cazul scoaterii din eviden  a unei 
imobiliz ri corporale, sunt eviden iate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând 
valoarea neamortizat  a imobiliz rii i alte cheltuieli legate de cedarea acesteia, astfel: 
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- scoaterea din eviden  a imobiliz rii corporale 
 

% = 21x  
Imobiliz ri corporale 

- valoarea imobiliz rilor 
corporale scoase din eviden

281x 
Amortiz ri privind imobiliz rile 

corporale 

  - valoarea amortiz rii 
imobiliz rilor corporale scoase 

din eviden
6583  

Chetuieli privind activele cedate 
i alte opera iuni de capital 

  - valoarea neamortizat  a 
imobiliz rilor corporale scoase 

din eviden

 
- reflectarea vânz rii imobiliz rii corporale cedate - la pre  de vânzare 
  
461 Debitori diver i =  7583 Venituri din vânzarea activelor i 

alte opera iuni de capital 
 
 În cazul în care imobiliz rile corporale scoase din eviden  au f cut obiectul unor opera iuni 
de reevaluare, pentru care s-au înregistrat diferen e din reevaluare, cu ocazia scoaterii din 
eviden  a imobiliz rilor se reflect  capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în 
capitalul propriu, astfel: 

 
105 Diferen e din reevaluare = 1175 Rezultatul reportat reprezentând 

surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare 

În scopul prezent rii în contul de profit i pierdere, câ tigurile sau pierderile ob inute în 
urma cas rii sau ced rii unei imobiliz ri corporale trebuie determinate ca diferen  între veniturile 
generate de scoaterea din eviden  i valoarea sa neamortizat , inclusiv cheltuielile ocazionate de 
aceasta i trebuie prezentate ca valoare net , la venituri sau cheltuieli, dup  caz, în contul de profit 
i pierdere, la elementul �Alte venituri din exploatare", respectiv �Alte cheltuieli de exploatare", 

dup  caz (pct. 243 alin. (2)). 
 
 

2.2.7 Investi ii imobiliare 
   
 

 Reglement rile contabile privind situa iile financiare anuale individuale i situa iile financiare 
anuale consolidate, aplicabile începând cu data de 01 ianuarie 2015, cuprind prevederi cu privire la 
tratamentul contabil al investi iilor imobiliare, prevederi care nu se reg seau în Reglement rile 
contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 
3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare.  
   

Principalele înregistr ri contabile aferente investi iilor imobiliare: 
 
a) Înregistrarea achizi iei investi iei imobiliare: 

 
215 Investi ii imobiliare = 404 Furnizori de imobiliz ri 

 
b) Înregistrarea amortiz rii lunare a investi iei imobiliare: 

 
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortiza-

rea imobiliz rilor 
= 2815 Amortizarea investi iilor imobiliare 

 
 

c) Înregistrarea în contabilitate a investi iilor imobiliare în curs de execu ie efectuate în regie 
proprie, neterminate:  
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c1) colectarea cheltuielilor ocazionate - sunt contabilizate în func ie de natura acestora: 
 

6xx Conturi de cheltuieli 
 =

 

% 
 28x Amortiz ri privind imobiliz rile 
 3xx Conturi de stocuri i produc ie în curs 

de execu ie 
 4xx Conturi de ter i 

 
c2) înregistrarea în contabilitate a investi iilor imobiliare în curs de execu ie i a veniturilor 

aferente produc iei acestora efectuate în regie proprie, neterminate: 
 

235 Investi ii imobiliare în curs de execu ie = 725 Venituri din produc ia de investi ii 
imobiliare 

 
c3) recep ionarea imobiliz rii clasificate ca investi ie imobiliar : 

 
215 Investi ii imobiliare = 235 Investi ii imobiliare în curs de execu ie 

 
d) Scoaterea din eviden  a investi iei imobiliare: 

 
% 

2815 Amortizarea investi iilor imobiliare 
6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte 

opera iuni de capital 

= 215 Investi ii imobiliare 
 
 

 
În cazul reclasific rii unei investi ii imobiliare, în sensul c  aceasta urmeaz  s  fie utilizat  de 

proprietar, destina ia activului se urm re te i în contabilitate, cu reflectarea corespunz toare a 
amortiz rii aferente acesteia: 

 
212 Construc ii = 215 Investi ii imobiliare 

 
i 
 

2815 Amortizarea investi iilor imobiliare = 2812 Amortizarea construc iilor 
 
 
 Pentru a ilustra modul de recunoa tere, evaluare i reflectare în contabilitate a investi iilor 
imobiliare, presupunem urm torul exemplu: 
 
 Societatea IMOBILIARA S.A. î i desf oar  activitatea în domeniul imobiliar, derulând atât 
tranzac ii de vânzare - cump rare de terenuri i imobile în scop speculativ, cât i activit i de 
intermediere i consultan  în domeniul imobiliar.  
 
 La data de 01 ianuarie 2015 Societatea are în portofoliu 3 cl diri încadrate la imobiliz ri 
corporale (de inute pentru utilizare pe termen lung, ca sedii administrative i spa ii închiriate 
ter ilor) i stocuri (de inute în vederea vânz rii). Informa iile referitoare la data punerii în func iune, 
valoarea de intrare i durata de utilizare economic  estimat  ini ial, aferente acestor propriet i 
imobiliare, sunt prezentate în Tabelul nr. 1. 
 
 În luna aprilie 2015, societatea achizi ioneaz  un teren în scopul ob inerii de venituri ca 
urmare a cre terii pe termen lung a valorii acestuia pe parcursul desf ur rii normale a activit ii i 
un apartament în vederea închirierii. Datele reprezentate de valoarea de intrare a acestor 
propriet i imobiliare (reprezentat  de costul de achizi ie) sunt prezentate de asemenea în Tabelul 
nr. 1.                                                         
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Tabelul nr. 1 
Informa ii cu privire la propriet ile imobiliare de inute de societatea IMOBILIARA S.A. 

Nr 
crt. 

Propriet i 
imobiliare 
de inute 

Destina ia activului 
Data punerii  
în func iune* 

 

Valoarea 
de intrare 
(Costul de 
achizi ie) 

(lei) 

Durata  
de utilizare 
economic  

Valoarea lunar  
a amortiz rii 

(lei) 

1. Cl direa A 
Utilizare pentru 

nevoi proprii 
05.12.2012 1.540.000 30 ani 4.277,77 

2. Cl direa B 

Închiriere  
(95% din spa iu) 
Utilizare pentru 

nevoi proprii  
(5% din spa iu) 

01.03.2014 1.675.000 25 ani 5.583,33 

3. 
Cl direa 

C 
Destinat  vânz rii 
pe termen scurt 

30.09.2014 145.300 - - 

4. Teren 

De inut în scopul 
cre terii pe 

termen lung a 
valorii acestuia 

25.04.2015 427.500 - - 

5. 
Aparta-
ment 

De inut în 
vederea închirierii

25.04.2015 225.000 20 ani 937,5 

* În exemplul prezentat, data punerii în func iune corespunde cu data achizi iei. 
 

 Prezentare simplificat  a politicilor contabile utilizate de societate cu privire la 
recunoa terea i evaluarea propriet ilor imobiliare 

 
 Propriet ile imobiliare de natura imobiliz rilor corporale sunt evaluate în conformitate cu 
regulile generale de evaluare.  
 Ulterior achizi iei, propriet ile imobiliare de natura imobiliz rilor corporale se amortizeaz  
în mod sistematic, pe durata de via  util  preconizat , prin metoda amortiz rii liniare (excep ie 
f când terenurile care, potrivit reglement rilor contabile în vigoare, nu se amortizeaz ). 

 Conducerea societ ii IMOBILIARA S.A. aplic  tratamentul contabil alternativ în cazul 
propriet ilor imobiliare de natura imobiliz rilor corporale reprezentate de terenuri.  

1. Recunoa tere i evaluare ini ial  (la data intr rii în entitate) 

Propriet i imobiliare existente în eviden a societ ii la data de 31 decembrie 2014 

inând cont de scopul de inerii cl dirilor A i B i de politicile contabile adoptate de 
conducerea societ ii în conformitate cu reglement rile contabile aplicabile pân  la data de 31 
decembrie 2014, respectiv Reglement rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate 
prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, 
acestea au fost recunoscute ini ial în contabilitate în categoria imobiliz rilor corporale (cont 212 
�Construc ii"). 

Cl direa C - achizi ionat  cu scopul de a fi vândut  - a fost recunoscut  la data intr rii în 
entitate, ca activ circulant (stocuri, utilizându-se contul 371 �M rfuri"). 
  
 Reglement rile contabile precizeaz  faptul c  în categoria imobiliz rilor corporale trebuie 
urm rite distinct investi iile imobiliare. Pentru acestea se aplic  regulile generale de recunoa tere, 
evaluare i amortizare aplicabile imobiliz rilor corporale (pct. 194). 
 Pentru a stabili dac  o proprietate imobiliar  constituie o investi ie imobiliar  este nevoie de 
ra ionament profesional. Entit ile trebuie s  elaboreze criterii astfel încât s  î i poat  exercita în 
mod consecvent ra ionamentul, în conformitate cu defini ia investi iei imobiliare (pct. 202). 
 
 La data de 01 ianuarie 2015, societatea IMOBILIARA S.A. stabile te, pe baza politicilor 
contabile i a ra ionamentului profesional, care dintre propriet ile imobiliare de inute îndeplinesc 
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condi iile pentru a fi încadrate la investi ii imobiliare (conform �Dispozi iilor tranzitorii" cuprinse la 
pct. 206 din reglement rile contabile), având în vedere urm toarele aspecte:  
 
   

Propriet i imobiliare  
(cl diri, terenuri) 

  

  
 

   

 
Recunoscute ca imobiliz ri corporale 

 Recunoscute în categoria 
stocurilor  

(active circulante) 
 

  
 

   

Investi ie imobiliar  este proprietatea 
(un teren sau o cl dire - ori o parte a 
unei cl diri - sau ambele) de inut  (de 
proprietar sau de locatar în baza unui 
contract de leasing financiar) mai 
degrab  pentru a ob ine venituri din 
chirii sau pentru cre terea valorii 
capitalului, ori ambele, decât pentru: 
 
a) a fi utilizat  în producerea sau 
furnizarea de bunuri sau servicii ori în 
scopuri administrative; sau 
 b) a fi vândut  pe parcursul 
desf ur rii normale a activit ii   
(pct. 197 alin. (1)). 
 
(cont 215 �Investi ii imobiliare")  
 

 Proprietate imobiliar  utilizat  de 
posesor este o proprietate imobiliar  
de inut  (de proprietar sau de locatar în 
temeiul unui contract de leasing 
financiar) pentru a fi utilizat  la 
producerea sau furnizarea de bunuri ori 
servicii sau în scopuri administrative  
(pct. 197 alin. (2)). 
 
 
 
 
 
 
(conturi 211 �Terenuri i amenaj ri de 
terenuri", 212 �Construc ii")   
 

 Proprietate imobiliar  

- de inut  pentru a fi vândut  
pe parcursul desf ur rii 
normale a activit ii; 

- în curs de produc ie în 
vederea vânz rii în procesul 
desf ur rii normale a 
activit ii (pct. 272 alin. (1)). 

 
(Clasa 3 - Conturi de stocuri 
i produc ie în curs de 

execu ie) 
 

 
 Analiza încadr rii propriet ilor imobiliare de inute de societatea IMOBILIARA S.A. în cele 
trei categorii de active (investi ii imobiliare, propriet i imobiliare utilizate de posesor, stocuri): 
 
 1.  Cl direa �A" în care societatea î i desf oar  activitatea în scopuri administrative, fiind 
utilizat  pe termen lung, r mâne eviden iat  în continuare în contul 212 �Construc ii", fiind 
considerat  proprietate imobiliar  utilizat  de posesor. Ca urmare, nu este necesar  efectuarea 
niciunei reclasific ri. 
 2. Cl direa �B" este de inut  în principal în scopul închirierii, doar o mic  parte fiind 
utilizat  pentru nevoi proprii. În aceste condi ii, ea genereaz  fluxuri de numerar care sunt în mare 
m sur  independente de celelalte active de inute de entitate. 
 Deoarece p r ile componente ale imobilului respectiv (cele închiriate i cele utilizate pentru 
nevoi proprii) nu pot fi vândute separat i, având în vedere faptul c  o parte nesemnificativ  este 
de inut  pentru a fi utilizat  la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri 
administrative, cl direa B îndepline te condi iile pentru a fi încadrat  la �investi ii imobiliare" 
(pct. 200). 
 
 În baza contractului de închiriere a Cl dirii B încheiat pe o perioad  de 5 ani cu societatea 
ALFA S.R.L., cu o chirie lunar  de 6.500 lei, entitatea furnizeaz  suplimentar i servicii auxiliare 
ocupan ilor propriet ii imobiliare pe care o de ine, respectiv servicii de paz  i protec ie oferite 
societ ii ALFA S.R.L. pentru valoarea de 250 lei/lunar. inând cont de faptul c  respectivele 
servicii reprezint  o component  nesemnificativ  a întregului contract de închiriere, entitatea 
IMOBILIARA S.A. trateaz  proprietatea imobiliar  ca investi ie imobiliar  (pct. 201 alin. (1)).  
 
 Ca urmare, începând cu data de 01 ianuarie 2015 societatea IMOBILIARA S.A. va efectua 
o reîncadrare a activului (cl direa B) în categoria investi iilor imobiliare (cont 215 �Investi ii 
imobiliare"), articol contabil:  

 

215 Investi ii imobiliare/ 
Cl direa B 

= 212 Construc ii/ 
Cl direa B 

1.675.000 lei 01.01.2015 
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Presupunem c  prin politicile contabile se stabile te i faptul c  se men in datele aferente 
calcul rii amortiz rii cl dirii B ce va fi reîncadrat  la investi ii imobiliare (durat  de utilizare 
economic , metod  de amortizare). 
 Concomitent, la data de 01.01.2015, amortizarea cumulat  a cl dirii B, în sum  de 50.250 
lei, respectiv 5.583,33 lei (amortizare lunar ) x 9 luni este eviden iat  astfel:  

 
 3. Cl direa �C�, de inut  în vederea vânz rii pe termen scurt este eviden iat  în 
continuare în categoria activelor circulante, cu ajutorul conturilor de stocuri (cont 371 �M rfuri"). 
   
 Propriet ile imobiliare achizi ionate în anul 2015  

Având în vedere defini ia investi iilor imobiliare prev zut  de reglement rile contabile 
aplicabile i politicile contabile aprobate de conducerea societ ii în conformitate cu aceste 
reglement ri, atât terenul cump rat în luna aprilie 2015, în scopul ob inerii de venituri pe termen 
lung (ca urmare a cre terii valorii acestuia), cât i apartamentul achizi ionat în aceea i perioad  în 
vederea închirierii, sunt recunoscute în categoria investi iilor imobiliare. 

 
 4. Reflectarea în contabilitate a terenului achizi ionat în scopul cre terii pe termen lung a 
valorii acestuia, la data achizi iei, la costul de achizi ie: 

 
 5. Apartamentul achizi ionat de entitate în scopul închirierii este recunoscut în contabilitate 

în categoria investi iilor imobiliare, la costul de achizi ie: 

 
 Din cele prezentate se constat  faptul c  investi iile imobiliare sunt de inute, în principal, 
pentru a ob ine venituri din chirii, dar i pentru cre terea valorii capitalului pe termen lung. Ca 
urmare, fluxurile de trezorerie generate de o investi ie imobiliar  sunt în mare m sur  
independente de cele generate de alte active de inute de societate.  

 
2. Evaluarea ulterioar  a investi iilor imobiliare de inute de Societatea IMOBILIARA 

S.A la data de 31.12.2016 
 
Având în vedere faptul c  tratamentul contabil aplicabil investi iilor imobiliare este similar 

tratamentului contabil aplicabil imobiliz rilor corporale, cu men iunea faptului c  reflectarea în 
contabilitate se face în mod distinct, prin intermediul conturilor contabile specifice investi iilor 
imobiliare, iar aspecte referitoare la evaluarea imobiliz rilor corporale sunt tratate la Cap. 2 
Sec iunea 2.2 din prezentul ghid, exemplific m în continuare doar tratamentul contabil 
aplicabil evalu rii ulterioare în cazul terenului achizi ionat de societate în anul 2015 i 
recunoscut în contabilitate la investi ii imobiliare. 

 
 Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achizi ie sau al costului de 
produc ie, entit ile pot proceda la reevaluarea imobiliz rilor corporale existente la sfâr itul 
exerci iului financiar, astfel încât acestea s  fie prezentate în contabilitate la valoarea just , cu 
reflectarea rezultatelor acestei reevalu ri în situa iile financiare întocmite pentru acel exerci iu (pct. 
99 alin. (1)). 
  Ca urmare, dup  recunoa terea ini ial , propriet ile imobiliare de natura investi iilor 
imobiliare de inute de societatea IMOBILIARA, trebuie reflectate în contabilitate la cost sau la 
valoarea reevaluat  (în cazul terenului) minus amortizarea i ajust rile pentru depreciere.  
 

2812 Amortizarea   
construc iilor/Cl direa B 

 = 2815  Amortizarea 
investi iilor imobiliare/ 
Cl direa B 

 50.250 lei 01.01.2015 

215 Investi ii imobiliare/     
       Teren 

= 404 Furnizori de 
imobiliz ri 

427.500 lei 25.04.2015 

215 Investi ii imobiliare/ 
Apartament 

= 404 Furnizori de 
imobiliz ri 

225.000 lei 25.04.2015 
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 Reevaluarea imobiliz rilor corporale se face la valoarea just  de la data bilan ului. Valoarea 
just  se determin  pe baza unor evalu ri efectuate, de regul , de evaluatori autoriza i, potrivit legii 
(pct. 102). 
  
 Aplicând tratamentul contabil alternativ, entitatea procedeaz  la reevaluarea terenului 
achizi ionat în data de 25.04.2015, iar valoarea just  determinat  pe baza raportului întocmit de 
c tre un evaluator autorizat, pentru data bilan ului (31.12.2016) este 450.000 lei, superioar  
costului de achizi ie cu suma de 22.500 lei. 
 
 Not : În exemplul prezentat, terenul respectiv nu a determinat recunoa terea la data de 31 
decembrie 2015 a vreunei diferen e din reevaluare. 
  
   Eviden ierea în contabilitate a diferen ei superioare rezultate din reevaluarea terenului 
recunoscut în contabilitate la investi ii imobiliare 
 
 Având în vedere faptul c  rezultatul reevalu rii este o cre tere fa  de valoarea contabil  
net , precum i faptul c  nu a existat o descre tere anterioar  recunoscut  ca o cheltuial  aferent  
acestui activ, atunci aceasta se trateaz  ca o cre tere a rezervei din reevaluare prezentat  în 
cadrul elementului �Capital i rezerve" (pct. 111 alin. (1)), astfel: 

  
 Dac  în exemplul prezentat, la data bilan ului (31.12.2016) valoarea terenului rezultat  din 
reevaluare ar fi fost 400.000 lei, deci o valoare inferioar  valorii contabile a terenului (427.500 lei), 
aceast  diferen  (27.500 lei) s-ar fi recunoscut ca o cheltuial  cu întreaga valoare a deprecierii, 
deoarece pân  la acest moment în rezerva de reevaluare nu este înregistrat  o sum  referitoare la 
acest activ (pct. 111 alin. (2)), articol contabil: 

 
 Începând cu data de 01 ianuarie 2017, valoarea ce va fi atribuit  în contabilitate investi iei 
imobiliare reprezentate de teren, în locul costului de achizi ie, va fi valoarea rezultat  din 
reevaluare (pct. 104). 
 
 Sumele reprezentând diferen e de natura veniturilor i cheltuielilor rezultate din reevaluare 
trebuie prezentate separat în contul de profit i pierdere (contul 755 �Venituri din reevaluarea 
imobiliz rilor corporale", respectiv contul 655 �Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor corporale", 
dup  caz (pct. 111 alin.(3)). 
 
 Totodat , surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin 
transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 �Rezultatul reportat reprezentând surplusul 
realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezint  un câ tig realizat. În 
cazul terenului, câ tigul se consider  realizat la scoaterea din eviden  a activului pentru care s-a 
constituit rezerva din reevaluare (pct. 109 alin. (1) i (2)). 
 
 Reflectarea în contabilitate a capitaliz rii surplusului din reevaluare, prin transferul direct în 
capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezint  câ tig realizat, se efectueaz  prin articolul 
contabil: 

   
 În cazul efectu rii reevalu rii imobiliz rilor corporale, potrivit reglement rilor contabile, 
acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreun  cu elementele supuse reevalu rii, 

215 Investi ii imobiliare/Teren = 105 Rezerve din reevaluare/ 
Teren 

  22.500 lei 31.12.2016 

 655 Cheltuieli din reevaluarea 
imobiliz rilor corporale 

 = 215 Investi ii imobiliare/Teren   27.500 lei 31.12.2016

105 Rezerve din reevaluare/Teren 
 

  =  1175 Rezultatul reportat repre-
zentând surplusul realizat  din 
rezerve din reevaluare 

  xxx lei
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metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum i elementul afectat din contul de profit 
i pierdere (pct. 107). 

 De asemenea, în notele explicative se vor prezenta, separat pentru fiecare element din 
bilan  de natura imobiliz rilor corporale reevaluate, urm toarele informa ii: 
 a) valoarea la cost istoric a imobiliz rilor reevaluate i suma ajust rilor cumulate de valoare; 
sau 

b) valoarea la data bilan ului a diferen ei dintre valoarea rezultat  din reevaluare i cea 
reprezentând costul istoric i, atunci când este cazul, valoarea cumulat  a ajust rilor suplimentare 
de valoare (pct. 116). 
  
 

2.3 Schimbarea destina iei activelor 
 
 
     Reglement rile contabile privind situa iile financiare anuale individuale i situa iile financiare 
anuale consolidate prev d la pct. 204 faptul c  transferurile în sau din categoria investi iilor 
imobiliare trebuie f cute dac  i numai dac  exist  o modificare a utiliz rii, eviden iat  de: 
    - începerea utiliz rii de c tre posesor, pentru un transfer din categoria investi iilor imobiliare 
în categoria propriet ilor imobiliare utilizate de posesor; sau 
        - încheierea utiliz rii de c tre posesor, pentru un transfer din categoria propriet ilor 
imobiliare utilizate de posesor în categoria investi iilor imobiliare. 
    
      Aspecte suplimentare referitoare la condi iile în care se pot efectua transferuri între diferite 
categorii de active se reg sesc la pct. 205, potrivit c ruia în cazul în care o entitate decide s  
cedeze o investi ie imobiliar , cu sau f r  amenaj ri suplimentare, entitatea continu  s  trateze 
proprietatea imobiliar  ca investi ie imobiliar  pân  în momentul în care aceasta este scoas  din 
eviden . 
 

Exemplu: 
Societatea IMOB î i desf oar  activitatea în domeniul imobiliar (construc ii, închirieri, 

intermedieri, vânz ri etc.). Societatea are în portofoliu cl diri încadrate atât la imobiliz ri corporale, 
cât i la stocuri (propriet i de inute în vederea vânz rii).  

În data de 31 ianuarie 2012 societatea IMOB a achizi ionat un imobil central (denumit în 
exemplu �cl direa A"), în valoare de 3.000.000 lei. Plata furnizorului s-a efectuat integral prin 
virament bancar. Societatea a stabilit destina ia respectivului activ, în func ie de scopul utiliz rii 
acestuia. Imobilul va fi închiriat în propor ie de 5% i 95% utilizat în scopuri administrative.  

Având în vedere prevederile din reglement rile contabile aplicabile la data achizi iei 
(aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile 
ulterioare), precum i politicile contabile aprobate de conducerea entit ii referitoare la 
recunoa terea activelor în func ie de destina ia utiliz rii acestora, imobilul a fost contabilizat la data 
achizi iei în categoria activelor pe termen lung de natura imobiliz rilor corporale.  

De asemenea, prin politicile contabile aprobate, societatea IMOB a optat pentru 
reevaluarea imobiliz rilor corporale de natura cl dirilor.  

 
 În ceea ce prive te amortizarea imobilului achizi ionat, începând cu luna urm toare punerii 

în func iune s-a calculat i eviden iat lunar amortizarea acestuia. 
Durata de utilizare economic  stabilit  de entitate în cazul �cl dirii A" este de 50 de ani (600 

luni), iar metoda de recuperare a valorii activului este metoda liniar . Ca urmare, amortizarea 
eviden iat  lunar prin intermediul cheltuielilor cu amortizarea este 5.000 lei (3.000.000 lei/600 luni). 

La data de 31.12.2013 societatea a efectuat reevaluarea imobiliz rilor corporale a c ror 
prezentare în situa iile financiare se face la valoarea just  (inclusiv �cl direa A").  

Pentru aceast  cl dire s-a stabilit o valoare just  de 3.135.000 lei. Surplusul din reevaluare 
se consider  realizat la scoaterea din eviden  a imobiliz rilor corporale.  

 
Începând cu luna ianuarie 2015, societatea prime te o ofert  de închiriere a imobilului i, 

având în vedere beneficiile prognozate, decide s  restrâng  activitatea administrativ  la un procent 
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de 10% din spa iul util al cl dirii i s  închirieze cl direa A în propor ie majoritar , respectiv în 
procent de 90%. 

 
  Reflectarea în contabilitate: 

1) Achizi ia �cl dirii A" la data de 31.01.2012 la cost de achizi ie de 3.000.000 lei: 

212 Construc ii/�cl direa A" = 404 Furnizori de imobiliz ri 3.000.000 lei

2) Plata prin banc  a furnizorului: 

404 Furnizori de imobiliz ri = 5121 Conturi la b nci în lei 3.000.000 lei

3) Înregistrarea amortiz rii lunare în sum  de 5.000 lei începând cu luna februarie 2012 

pân  în luna decembrie 2013: 

6811 Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea imobiliz rilor 

= 2812 Amortizarea  construc-
iilor/�cl direa A" 

5.000 lei

4) Înregistrarea diferen ei din reevaluare, la data de 31 decembrie 2013, în valoare de 
250.000 lei 

 

Valoarea just  rezultat  ca urmare a reevalu rii este de 3.135.000 lei. 
În vederea înregistr rii în contabilitate a valorii rezultate din reevaluare s-a ales tehnica de 

eliminare a amortiz rii din valoarea contabil  brut .  
Amortizarea cumulat  la 31 decembrie 2013 este de 115.000 lei (5.000 lei x 23 luni).  
Valoarea contabil  net  a cl dirii la data de 31 decembrie 2013 este de 2.885.000 lei 

(3.000.000 lei - 115.000 lei). 
Diferen a din reevaluare reprezint  un plus de valoare în sum  de 250.000 lei (3.135.000 

lei � 2.885.000 lei) i se înregistreaz  pe seama capitalurilor proprii.  

- anularea amortiz rii cumulate în perioada februarie 2012 - decembrie 2013 

2812 Amortizarea  construc iilor/�cl direa A" = 212 Construc ii/�cl direa A" 115.000 lei

- înregistrarea cre terii de valoare rezultate din reevaluare 

212 Construc ii/�cl direa A" =  105  Rezerve din reevaluare/ 
analitic distinct �cl -
direa A" 

250.000 lei 

5) Înregistrarea în contabilitate a amortiz rii lunare, recalculate dup  reevaluare, începând 
cu luna ianuarie 2014: 

Durata de utilizare economic  r mas  este de 577 luni (50 ani x 12 luni � 23 luni). 

Amortizarea lunar  înregistrat  dup  1 ianuarie 2014 este de 5.433 lei (3.135.000 lei/577 
luni). 

6811 Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz rilor 

= 2812 Amortizarea construc-
iilor/�cl direa A" 

5.433 lei

 
 6) În luna ianuarie 2015, ca urmare a deciziei entit ii de modificare a destina iei cl dirii A i 
având în vedere prevederile Reglement rilor contabile privind situa iile financiare anuale 
individuale i situa iile financiare anuale consolidate, pe baza politicilor contabile i a 
ra ionamentului profesional, societatea IMOB decide reîncadrarea/reclasificarea imobilului 
reprezentat de cl direa A, din contul 212 �Construc ii"  în contul 215 �Investi ii imobiliare". 
 

Presupunem c  prin politicile contabile se stabile te i faptul c  se men in datele aferente 
calcul rii amortiz rii cl dirii ce va fi reîncadrat  la investi ii imobiliare (durat  de utilizare, metod  
de amortizare). 
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Reflectarea în contabilitate a transferului cl dirii A la investi ii imobiliare se efectueaz  
inclusiv cu transferarea corespunz toare a amortiz rii cumulate la data reîncadr rii, astfel: 

 
 215 Investi ii imobiliare/�cl direa A" = 212 Construc ii/�cl direa A" 3.135.000 lei

 2812 Amortizarea  construc iilor/�cl direa A" =  2815 Amortizarea investi iilor 
imobiliare/�cl direa A" 

65.196 lei 
(5.433x12luni)

 
 

2.4 Imobiliz ri financiare 
 

2.4.1 Aspecte generale privind imobiliz rile financiare 
 
 
 Elemente componente 
 Potrivit pct. 264 alin. (1) din reglement rile contabile, imobiliz rile financiare cuprind:  
 - ac iunile de inute la entit ile afiliate,  
 - împrumuturile acordate entit ilor afiliate,  
 - ac iunile de inute la entit i asociate i entit i controlate în comun,  
 - împrumuturile acordate entit ilor asociate i entit ilor controlate în comun, 
 - alte investi ii de inute ca imobiliz ri,  
 - alte împrumuturi. 
 
 Entit ile afiliate sunt considerate dou  sau mai multe entit i din cadrul unui grup (pct. 8 
subpunct 12). 
 În categoria altor investi ii de inute ca imobiliz ri se eviden iaz  distinct certificatele de 
emisii de gaze cu efect de ser , precum i certificatele verzi prezentate la subsec iunea 4.5.4. 
�Contabilitatea certificatelor verzi" din reglement rile contabile (pct. 264 alin. (4)). 
  La alte crean e imobilizate se cuprind garan iile, depozitele i cau iunile depuse de entitate 
la ter i. Entit ile care au eviden iate în contul de crean e imobilizate crean e imobilizate cu scaden  
mai mare de un an, vor prezenta în bilan , la imobiliz ri financiare, numai partea cu scaden  mai mare 
de 12 luni, diferen a urmând a fi reflectat  la crean e (pct. 265 alin. (1) i (3)). 
 În conturile de crean e imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistreaz  
sumele acordate ter ilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii 
(pct. 265 alin. (2)). 
 
 Evaluare ini ial  
 Atunci când sunt recunoscute ca activ, imobiliz rile financiare se evalueaz  la costul de 
achizi ie (pct. 266). 
         Titlurile primite f r  plat , potrivit legii, se recunosc în contabilitate la valoarea just  (pct. 438 
alin. (3)). 
  Potrivit prevederilor cuprinse la Sec iunea 3.41 �Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca 
imobiliz ri financiare", prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1), în cazul achizi ion rii de 
titluri de stat pentru care suma pl tit  la achizi ie este mai mare decât suma care urmeaz  a fi 
rambursat  la scaden , diferen a dintre cele dou  valori este înregistrat  în contul 471 �Cheltuieli 
înregistrate în avans"/analitic distinct. Aceast  diferen  va fi recunoscut  în contul de profit i 
pierdere linear, pe perioada de inerii titlurilor respective (pct. 1221). 
     Dac  suma pl tit  pentru achizi ionarea titlurilor de stat este mai mic  decât suma care 
urmeaz  a fi rambursat  la scaden , entitatea recunoa te titlurile achizi ionate la valoarea care 
urmeaz  a fi rambursat  la scaden . În acest caz, diferen a dintre cele dou  valori se 
înregistreaz  în contul 472 �Venituri înregistrate în avans", urmând a fi recunoscut  în contul de 
profit i pierdere linear, pe perioada de inerii titlurilor respective.# (pct. 1222). 
 

    Evaluarea la data bilan ului 
 Imobiliz rile financiare se prezint  în bilan  la valoarea de intrare mai pu in ajust rile 
cumulate pentru pierdere de valoare (pct. 267). 
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 Atunci când se constat  pierderi de valoare pentru imobiliz rile financiare, trebuie 
constituite ajust ri pentru pierdere de valoare, astfel încât acestea s  fie evaluate la cea mai mic  
valoare atribuit  acestora la data bilan ului (pct.141 alin. (1)). 
 Ajust rile de valoare trebuie înregistrate în contul de profit i pierdere i prezentate distinct 
în notele explicative la situa iile financiare, dac  acestea nu au fost prezentate separat în contul de 
profit i pierdere. 
  
 Aspecte privind eviden ierea în contabilitate a imobiliz rilor financiare 
 
 Titluri primite ca urmare a particip rii în natur  i/sau cu crean e la capitalul altei 
entit i, precum i titluri primite f r  plat : 
 - în cazul particip rii cu imobiliz ri la capitalul altei entit i, diferen a dintre valoarea 
imobiliz rilor financiare dobândite i valoarea neamortizat  a imobiliz rilor care au constituit 
obiectul particip rii în natur  la capitalul altor entit i, se înregistreaz  pe seama veniturilor (contul 
768 �Alte venituri financiare"), la data dobândirii acelor titluri (pct. 438 alin. (4) i pct. 264 alin. (2)); 
 - în situa ia particip rii cu crean e la capitalul altei entit i, diferen a dintre valoarea 
participa iilor primite i valoarea nominal  a crean elor care fac obiectul participa iei se 
înregistreaz  pe seama veniturilor (contul 768 �Alte venituri financiare"), la data dobândirii acelor 
titluri (pct. 438 alin. (4)); 
 - titlurile (ac iunile i alte imobiliz ri financiare) primite f r  plat , potrivit legii, se 
înregistreaz  în conturile de active i venituri (contul 768 �Alte venituri financiare"), acestea fiind 
recunoscute la valoarea just  (pct. 264 alin. (3) i pct. 438 alin. (4)). 
 
 Not : Sumele care, potrivit Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, 
aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, au fost reflectate în contul 106 �Rezerve", reprezentând diferen a dintre valoarea 
ac iunilor dobândite i valoarea neamortizat  a imobiliz rilor care au constituit obiectul particip rii 
în natur  la capitalul entit ilor la care se de in respectivele titluri se reiau la venituri (contul 768 
�Alte venituri financiare") la data scoaterii din eviden  a respectivelor titluri (pct. 439). 
 
     Titluri primite de entitate ca urmare a încorpor rii rezervelor, primelor de capital sau 
a beneficiilor, în capitalul social al societ ii la care sunt de inute participa iile 
 
 a) Ac iunile primite de entitate ca urmare a încorpor rii rezervelor sau a primelor de 
capital, în capitalul social al societ ii la care sunt de inute participa iile, se eviden iaz  în 
contabilitate pe seama conturilor de active corespunz toare naturii participa iei de inute, respectiv 
de rezerve (contul 106 �Rezerve"), articol contabil: 
 

26x Imobiliz ri financiare = 1068 Alte rezerve 

 
 La cedarea ac iunilor respective, contravaloarea rezervelor corespunz toare se transfer  la 
venituri (articol contabil 106 �Rezerve" = 768 �Alte venituri financiare") (pct. 264 alin. (31)). 
 
 b) Valoarea ac iunilor primite ca urmare a major rii capitalului social al entit ilor la care se 
de in participa ii, prin încorporarea beneficiilor se eviden iaz  pe seama veniturilor, articol 
contabil: 
 

26x Imobiliz ri financiare = 768 Alte venituri financiare 

 
  

2.4.2 Investi ii financiare pe termen lung 
 - recunoa tere i evaluare 

 
 

 La evaluarea investi iilor financiare pe termen lung este utilizat  regula general  de 
evaluare aferent  imobiliz rilor financiare. Acestea se evalueaz  la cost sau valoarea din contract, 
mai pu in ajust rile pentru pierdere de valoare.  
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 Valoarea just  a valorilor mobiliare pe termen lung (de cota ie) la data bilan ului se prezint  
doar în notele explicative la situa iile financiare. 

 
  În continuare sunt prezentate exemple privind recunoa terea în contabilitate i evaluarea 
investi iilor financiare reprezentate de ac iunile dobândite de entitate ca participa ie în capitalul 
altor entit i. 

 
 Exemplul 1 privind înregistrarea titlurilor primite ca urmare a particip rii în natur  la capitalul 
social al altei societ i: 

 La data de 10 ianuarie 2016, societatea ALFA S.A. decide s  participe la capitalul social al 
societ ii nou înfiin ate OMEGA S.A., prin aport cu un echipament de televiziune a c rui valoare, 
din eviden ele contabile, este de 180.000 lei, amortizarea cumulat  la data particip rii fiind de 
60.000 lei. În schimbul acestui aport, societatea ALFA S.A. primeste 350 ac iuni în valoare de 
166.000 lei, ceea ce reprezint  23% din capitalul entit ii nou înfiin ate. De inerea acestui procent îi 
permite entit ii ALFA S.A. exercitarea unei influen e semnificative asupra activit ii acestei entit i. 
Entitatea ALFA S.A. dore te p strarea pe termen lung a acestor ac iuni. 

  Înregistrarea titlurilor primite în schimbul particip rii cu o imobilizare corporal  la 
capitalul societ ii OMEGA S.R.L. 

 Deoarece valoarea de aport (166.000 lei) este mai mare decât valoarea contabil  a activului 
(120.000 = 180.000 - 60.000), eviden ierea titlurilor primite se va efectua astfel: 

  a) în limita valorii contabile a imobiliz rilor cedate ca aport la capitalul social. 

 În cazul prezentat, valoarea contabila va fi valoarea neamortizat  a activului (120.000 lei): 

                     % =  180.000 lei 
 2813 Amortizarea instala iilor i mijloacelor 

de transport 
    60.000 lei 

  

 262 Ac iuni de inute la entit i asociate/ 
OMEGA 

 

 2131 Echipamente tehnologi-
ce (ma ini, utilaje i 
instala ii de lucru) 

  120.000 lei 

 b) înregistrarea diferen ei dintre valoarea titlurilor primite i valoarea neamortizat  a  
imobiliz rii corporale aduse ca aport la capitalul societ ii OMEGA S.A. (46.000 = 166.000 � 
120.000): 

 262 Ac iuni de inute la entit i asociate 
/OMEGA 

= 768 Alte venituri financiare 
/analitic distinct 

46.000 lei 

Ulterior, societatea ALFA S.A. cedeaz  (vinde) societ ii Y jum tate din titlurile ob inute în 
urma particip rii la capitalul social al societ ii OMEGA S.A., la o valoare de 188.000 lei, articole 
contabile: 

  461 Debitori diver i/societatea Y = 7641 Venituri din imobiliz ri 
financiare cedate 

188.000 lei 

    
6641 Cheltuieli privind imobiliz rile  financiare 

cedate 
=  262 Ac iuni de inute la entit i 

asociate/OMEGA 
83.000 lei

   
5121 Conturi la b nci în lei =    461 Debitori diver i 

/Societatea Y 
188.000 lei

 

Not : În situa ia în care, pentru titlurile primite de la societatea OMEGA S.A. în schimbul 
aportului la capitalul social al acesteia, s-ar fi constituit ajust ri pentru pierdere de valoare (articol 
contabil 6863 "Cheltuieli financiare privind ajust rile pentru pierderea de valoare a imobiliz rilor 
financiare# = 2962 "Ajust ri pentru pierderea de valoare a ac iunilor de inute la entit i asociate i 
entit i controlate în comun#) pe perioada de inerii acestora pân  la momentul vânz rii celor 50% 
din aceste titluri, în plus fa  de înregistr rile de mai sus ar fi fost eviden iat  i reluarea la venituri 
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a ajust rilor pentru pierderea de valoare aferente ac iunilor vândute (50% din ac iuni), articol 
contabil: 
 
2962 Ajust ri pentru pierderea de valoare a 

ac iunilor de inute la entit i asociate i 
entit i controlate în comun/OMEGA  

=

7863 Venituri financiare din 
ajust ri pentru pierderea 
de valoare a imobiliz -
rilor financiare  

xxx lei 

 
Exemplul 2 privind tratamentul contabil al ac iunilor achizi ionate de entitate i p strate pe 

termen lung: 

Societatea MEDIACOM S.A. î i desf oar  activitatea în domeniul produc iei media. În 
perioada martie 2015 - august 2015, societatea a efectuat o serie de investi ii în ac iuni cu drept de 
vot de inute în capitalul altor companii (societ i cu sediul în Romania), cu inten ia de a p stra 
aceste ac iuni pentru o perioad  îndelungat  de timp (mai mare de un an), astfel: 

 
- La data de 29 martie 2015 societatea a achizi ionat un num r de 4.000 de ac iuni ale 

societ ii LIBRA S.A., companie specializat  în editarea i vânzarea de carte, la un pre  de 200 
lei/ac iune. Cele 4.000 de ac iuni LIBRA S.A. achizi ionate de societatea MEDIACOM S.A. 
reprezint  24% din ac iunile entit ii i 23% din drepturile de vot ale acesteia.  

Potrivit reglement rilor contabile, se consider  c  o entitate exercit  o influen  
semnificativ  asupra altei entit i dac  de ine cel pu in 20% din drepturile de vot ale ac ionarilor 
sau asocia ilor respectivei entit i. 

Deoarece prin aceast  achizi ie societatea MEDIACOM realizeaz  de inerea unui procent 
de 23% din ac iunile cu drept de vot ale societ ii LIBRA, acest fapt îi permite exercitarea unei 
influen e semnificative asupra activit ii societ ii LIBRA S.A. 

Plata ac iunilor LIBRA S.A se face în propor ie de 40% la data achizi iei iar restul pl ii de 
60% va fi achitat la 45 de zile de la data achizi iei. 

 
- La data de 04 iunie 2015 societatea MEDIACOM S.A. achizi ioneaz  de pe pia a 

reglementat 2 un num r de 10.000 ac iuni emise de societatea VIVA S.A. la pre ul de 100 de 
lei/ac iune, care îi confer  un procent de control în propor ie de 70% asupra activit ii acestei 
societ i. 

 Plata titlurilor de participare la societatea VIVA SA se efectueaz  la 30 de zile de la data 
dobândirii acestora. 

 
 - La data de 15 august 2015, în scopul ob inerii de dividende pe termen lung, societatea 

MEDIACOM S.A. achizi ioneaz , la valoarea de 125 lei/ac iune, un num r de 500 ac iuni de la 
societatea OMNIA S.A, reprezentând 7% din capitalul acestei societ i. 

 
A. Încadrarea investi iilor financiare pe termen lung achizi ionate de MEDIACOM S.A. 

în func ie de procentul de control 
 

În exemplul prezentat, compania MEDIACOM S.A. va proceda la delimitarea investi iilor 
financiare achizi ionate atât pe baza politicilor contabile aprobate la nivel de societate, referitoare 
la scopul de inerii i inten ia de p strare a acestor investi ii, cât i în func ie de tipul de leg tur  
care se creeaz  între investitor (societatea MEDIACOM S.A.) i entit ile la care se de in 
participa iile, cu respectarea prevederilor din reglement rile contabile în vigoare. 
  Astfel, în func ie de procentul de control de inut, corespunz tor ac iunilor achizi ionate de 
compania MEDIACOM, aceasta va clasifica aceste imobiliz ri financiare în ac iuni de inute la 
entit i afiliate, respectiv în ac iuni de inute la entit ile asociate, iar cele achizi ionate pentru 
ob inerea de dividende pe termen lung, deoarece ca investitor nu de ine nici influen  semnificativ  
i nici control asupra activit ii societ ii OMNIA S.A, acestea vor fi încadrate la categoria de alte 

titluri imobilizate (Tabelul nr. 1).  
 
                                                            
2 Pia a reglementat  este definit  la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind pia a de capital, cu modific rile i 
complet rile ulterioare. 
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                                                                                                                              Tabelul nr. 1 
Categorie titluri 

(emitent) 
 

Procent din 
capitalul 

social 

Rela ia/leg tura dintre investitor  
i societatea emitent  

Cont utilizat 

Ac iuni VIVA 70% 
Entitate afiliat  

- de inerea unui procent de control de 
70% asupra activit ii entit ii VIVA 

261 �Ac iuni de inute  
la entit ile afiliate" 

Ac iuni LIBRA 24% 

Entitate asociat * 
- de inerea unui interes de participare 

(24%) în ac iunile entit ii LIBRA i 
exercitarea unei influen e 

semnificative ca urmare a de inerii a 
23% din drepturile de vot 

262 �Ac iuni de inute  
la entit i asociate" 

Ac iuni OMNIA 7% Ter  parte 
265 �Alte titluri 

imobilizate" 

 * O �entitate asociat " înseamn  o entitate în care o alt  entitate are un interes de 
participare i ale c rei politici de exploatare i financiare fac obiectul unei influen e semnificative 
exercitate de cealalt  entitate. Se consider  c  o entitate exercit  o influen  semnificativ  asupra 
altei entit i dac  de ine cel pu in 20% din drepturile de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor 
respectivei entit i. Ca urmare, existen a unei entit i asociate presupune îndeplinirea cumulativ  a 
dou  condi ii, respectiv de inerea unui interes de participare în cealalt  entitate i exercitarea 
influen ei semnificative asupra politicilor de exploatare i financiare ale acesteia (pct. 8 subpunctul 
13). 
      Potrivit reglement rilor contabile, �interes de participare" înseamn  drepturi în capitalul 
altor entit i, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei leg turi durabile cu aceste 
entit i, sunt destinate s  contribuie la activitatea entit ii care de ine drepturile respective. 
De inerea unei p r i din capitalul unei alte entit i reprezint  un interes de participare, dac  
dep e te un prag procentual de 20% (pct. 8 subpunctul 2).  
 
 B. Reflectarea în contabilitate a opera iunilor efectuate de societatea MEDIACOM S.A. 
 
 1. Înregistrarea achizi iei ac iunilor (titluri de participare) LIBRA, la data de 29 martie 2015 
 Ac iuni LIBRA (4.000 ac iuni x 200 lei/ac iune) 
 

%   800.000 lei
(4.000 ac iuni x 200 

lei/ac iune)
5121 Conturi la banci in lei   320.000 lei

  (40% x 800.000 lei)

 262 Ac iuni de inute la entit i asociate 
/analitic societatea LIBRA 

 

 = 

2692 V rs minte de efectuat 
privind ac iunile de inute 
la entit i asociate/ 
LIBRA  

  480.000 lei
(60%x 800.000)

                              
 iar la 45 de zile de la data achizi iei se eviden iaz  v rs mintele aferente titlurilor 
achizi ionate în capitalul entit ii LIBRA S.A., pentru diferen a de 60%, articol contabil:        

 
2692 V rs minte de efectuat privind 

ac iunile de inute la entit i 
asociate/ LIBRA                                  

=
 5121 Conturi la b nci în lei 480.000  lei

                                                                                             
 2. Înregistrarea achizi iei ac iunilor societ ii VIVA S.A. de pe pia a reglementat , la data de 
4 iunie 2015                                                                                                                    
 Ac iuni VIVA S.A. (10.000 ac iuni x 100 lei/ac iune) 
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261 Ac iuni de inute la entit ile afiliate/VIVA 
 

=

 2691 V rs minte de efec-
tuat privind ac iunile 
de inute la entit ile 
afiliate/VIVA 

1.000.000 lei

 
i eviden ierea v rs mintelor efectuate la 30 de zile de la data achizi ion rii ac iunilor societ ii 

VIVA S.A.  
 

2691 V rs minte de efectuat privind ac iunile 
de inute la entit ile afiliate/VIVA =

5121 Conturi la b nci în lei 1.000.000 lei

 
 3. Eviden ierea achizi iei ac iunilor OMNIA de inute în scopul ob inerii de dividende pe 
termen lung, la data de 15 august 2015 

 Ac iuni OMNIA (500 ac iuni x 125 lei/ac iune)                      

265 Alte titluri imobilizate = 5121 Conturi la b nci în lei 62.500  lei

 C.  Evaluare la data bilan ului - 31 decembrie 2015 

La data de 31 decembrie 2015 se constat  faptul c  valoarea de cota ie din ultima zi de 
tranzac ionare a unei ac iuni aferente entit ii VIVA este de 135 lei/ac iune. Aceasta este 
superioar  valorii de înregistrare în contabilitate cu ocazia achizi iei (100 lei/ac iune). Prin urmare, 
cre terea de valoare nu se înregistreaz  în contabilitate, ci se prezint  în notele explicative la 
situa iile financiare anuale. 

În cazul ac iunilor LIBRA, valoarea de cota ie din ultima zi de tranzac ionare (165 lei/ 
ac iune) este inferioar  valorii ini iale (200 lei/ac iune), fapt ce presupune constituirea unei ajust ri 
pentru pierderea de valoare (cu suma de 140.000 lei).  

Ac iunile OMNIA sunt cotate la data de 31 decembrie 2015 la valoarea de 85 lei/ac iune, tot 
în sc dere fa  de valoarea contabil  (125 lei/ac iune). Se înregistreaz  astfel o pierdere  de 
valoare, în sum  total  de 20.000 lei. 

Rezultatele evalu rii investi iilor financiare la data de 31 decembrie 2015 sunt eviden iate 
sintetic în tabelul de mai jos:  

                                                       

Situa ia investi iilor financiare pe termen lung  
la data de 31 decembrie 2015 

                                                                                                                     Tabelul nr. 2 
Ac iuni/Titluri 

 
 

Valoare contabil  
 la data intr rii 

Valoarea rezultat   
din evaluarea  

la 31 dec. 2015 

Ajust ri pentru 
pierderea de valoare 

Ac iuni VIVA 
 

1.000.000 lei 
(10.000 ac iuni  

x 100 lei/ac iune) 

1.350.000 lei 
(10.000 ac iuni 

 x 135 lei/ac iune) 

- 

Ac iuni LIBRA 800.000 lei 
(4.000 ac iuni  

x 200 lei/ac iune) 

660.000 lei 
(4.000 ac iuni  

x 165 lei/ac iune) 

140.000 lei 

Ac iuni OMNIA 62.500 lei 
(500 ac iuni  

x 125 lei/ac iune) 

42.500 lei 
(500 ac iuni  

x 85 lei/ac iune) 

20.000 lei 

 
  
 Pentru diferen ele constatate cu ocazia evalu rii la data bilan ului, societatea MEDIACOM 
constituie ajust ri pentru pierdere de valoare, astfel:   
 

- înregistrarea ajust rilor pentru pierdere de valoare, la închiderea exerci iului financiar 
2015, aferente ac iunilor de inute la societatea LIBRA 
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- înregistrarea ajust rilor pentru pierderea de valoare, la închiderea exerci iului financiar 

2015, aferente ac iunilor de inute la societatea OMNIA 
 

6863 Cheltuieli financiare privind ajust rile 
pentru pierderea de valoare a 
imobiliz rilor financiare                             

=
 2963 Ajust ri pentru pierderea 

de valoare a altor titluri 
imobilizate /OMNIA 

   20.000  lei

           
D. La 31.12.2016 (la data bilan ului) 

 
 Entitatea MEDIACOM constat  la aceast  dat  a bilan ului urm toarele: 
 - valoarea ac iunilor de inute la societatea VIVA este de 145 lei/ac iune, superioar  valorii 
ini iale a acestora (100 + 6 =106 lei/ac iune), nefiind necesar a se constitui nici la acest moment 
ajust ri pentru pierdere de valoare. Cre terea de valoare a imobiliz rilor financiare nu se 
înregistreaz  în contabilitate (aceast  nou  valoare de cota ie se prezint  în notele explicative la 
situa iile financiare anuale);  
 
 - valoarea de cota ie din ultima zi de tranzac ionare a unei ac iuni aferente entit ii LIBRA 
este de 225 lei, superioar  valorii ini iale (200 lei/ac iuni). Astfel, ajustarea reflectat  anterior pentru 
ac iunile de inute la societatea LIBRA, în sum  de 140.000 lei la data de 31 decembrie 2015, 
r mâne f r  obiect i este reluat  la venituri; 
 
  - pentru ac iunile de inute la entitatea OMNIA se înregistreaz  o pierdere suplimentar  de 
valoare de 20 lei/ac iune, având în vedere faptul c  valoarea de cota ie a acestor ac iuni a sc zut, 
ajungând la 65 lei/ac iune. 

 
 Datele referitoare la evaluarea investi iilor financiare de inute de societatea MEDIACOM la 
data bilan ului - 31 decembrie 2016 - sunt prezentate sintetic în Tabelul nr. 3: 
 
 Situa ia investi iilor financiare pe termen lung la data de 31 decembrie 2016 

                                                                                                                         Tabelul nr. 3 
Ajust ri pentru pierdere 

de valoare 

Ac iuni 

Valoare 
contabil  
initial  
(la data 
intr rii) 

Ajust ri 
pentru 
pierdere  
de valoare 
constituite  
31.12.2015 

Valoare cotat  
31 dec. 2015 

Constituire/ 
Suplimentare 
          
31.12.2016 

Diminuare/ 
Reluare  
la venituri      
31.12.2016 

Valoare cotat  
 
31 dec. 2016 

Ac iuni 
VIVA 
 

1.000.000 lei 
(10.000 
ac iuni x 100 
lei/ac iune) 

- 
1.350.000 lei 
(10.000 ac iuni x 
135 lei/ac iune) 

        -        - 

1.450.000 lei 
(10.000 
ac iuni x 145 
lei/ac iune) 

Ac iuni 
LIBRA 

800.000 lei 
(4.000 ac iuni 
x 200 
lei/ac iune) 

140.000 lei 
660.000 lei 
4.000 ac iuni x 
165 lei/ ac iune) 

- 140.000 lei 

900.000 lei 
(4.000 ac iuni 
x 225 lei/ 
ac iune) 

Ac iuni 
OMNIA 

62.500 lei 
(500 ac iuni  
x 125 
lei/ac iune) 

20.000 lei 
42.500 lei 
(500 ac iuni  
x 85 lei/ac iune) 

10.000 lei - 
32.500 lei 
(500 ac iuni x 
65 lei/ac iune) 

 
 Pentru diferen ele constatate cu ocazia evalu rii, de la data bilan ului 31 decembrie 2016, 
societatea MEDIACOM constituie suplimentar sau diminueaz , dup  caz, ajust rile pentru 
pierderea de valoare, astfel:   

 

6863 Cheltuieli financiare privind ajust rile 
pentru pierderea de valoare a imobili-
z rilor financiare                                       =

2962 Ajust ri pentru pierderea 
de valoare a ac iunilor 
de inute la entit i aso-
ciate i entit i contro-
late în comun/LIBRA 

  140.000 lei
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- înregistrarea relu rii la venituri a ajust rilor pentru pierderea de valoare a ac iunilor 
de inute la societatea LIBRA 

 
2962 Ajust ri pentru pierderea de valoare  a 

ac iunilor de inute la entit i asociate i 
entit i controlate în comun/LIBRA              

=

7863 Venituri financiare din 
ajust ri pentru pierderea 
de valoare a imobiliz rilor 
financiare                             

140.000  lei

    
- înregistrarea supliment rii ajust rilor pentru pierderea de valoare, la închiderea 

exerci iului financiar, aferente ac iunilor de inute la societatea OMNIA 
 

 6863 Cheltuieli financiare privind ajust rile 
pentru pierderea de valoare a 
imobiliz rilor financiare                             

=
2963 Ajust ri pentru pierderea 

de valoare a altor titluri 
imobilizate/OMNIA 

10.000  lei

 
 Exemplul nr. 3 privind înregistrarea major rii valorii participa iilor de inute de investitor pe 
termen lung ca urmare a cre terii capitalului social al entit ii la care se de in participa iile: 
 
 Societatea de consultan  BRANDOR S.R.L. de ine la data de 01 ianuarie 2015 în 
portofoliu ac iuni la dou  societ i din România, astfel: 
- la entitatea ADEZIV S.A. societatea de ine un num r de 200 ac iuni achizi ionate în anul 2011, la 
o valoare nominal  de 115 lei/ac iune (eviden iate în contabilitate în categoria �Alte titluri 
imobilizate");  
- un procent de 25% din ac iunile cu drept de vot ale Companiei PERLA S.A., reprezentând un 
num r de 2.450 ac iuni, achizi ionate în anul 2013, având o valoare de 225 lei/ac iune (eviden iate 
în contabilitate în categoria �Ac iuni de inute la entit i asociate").  
  
 Presupunem c  pentru ac iunile de inute, societatea BRANDOR nu a constituit ajust ri 
pentru pierdere de valoare de la data achizi iei pân  la data de 31 decembrie 2014. 
 
 La data de 15 iunie 2015, societatea ADEZIV S.A. comunic  investitorului BRANDOR 
S.R.L. majorarea contravalorii ac iunilor de inute cu valoarea de 35 lei/ac iune, ca urmare a 
deciziei adun rii generale a ac ionarilor societ ii ADEZIV S.A. de majorare a capitalului social, prin 
încorporarea beneficiilor ob inute de companie (aferente perioadei 2012 - 2014), în valoare de 
7.000.000 lei. 
 Prin aceast  opera iune, capitalul social al Companiei ADEZIV S.A. va fi majorat de la 
23.000.000 lei (divizat într-un num r de 200.000 ac iuni cu o valoare nominal  de 115 lei/ac iune), 
la 30.000.000 lei (200.000 ac iuni x 150 lei/ac iune), iar valoarea ac iunilor aferente investitorului 
BRANDOR S.R.L. va fi majorat  cu suma total  de 7.000 lei (200 ac iuni x 35 lei/ac iune). 
 
 La data de 30 septembrie 2015, entitatea BRANDOR S.R.L. prime te din partea societ ii 
PERLA S.A. decizia de încorporare în capitalul social a rezervelor societ ii (cont 1068 �Alte 
rezerve") i de majorare a valorii ac iunilor de inute de compania BRANDOR, cu o valoare de 
25,51 lei/ac iune. Prin aceast  opera iune va fi majorat  valoarea participa iilor de inute, cu suma 
total  de 62.500 lei (2.450 ac iuni x 25,51 lei/ac iune).  
 Majorarea contravalorii participa iilor de inute la societatea PERLA S.A. de c tre investitorul 
BRANDOR S.R.L., în sum  de 62.500 lei, îi permite acestuia men inerea procentului de 25% din 
ac iunile cu drept de vot ale companiei. 
 Compania PERLA S.A. a procedat la modificarea/recalcularea valorii ac iunilor de inute de 
investitori la companie, ca urmare a deciziei de majorare a capitalului social, de la valoarea de 
2.205.000 lei (divizat în 9.800 ac iuni cu o valoare nominal  de 225 lei/ac iune) la valoarea de 
2.455.000 lei, ca urmare a  încorpor rii rezervelor în valoare de 250.000 lei.  
  
 La data de 02 decembrie 2015 compania BRANDOR S.R.L. decide s  cedeze (s  vând ) 
jum tate din ac iunile de inute la compania ADEZIV S.A., la un pre  negociat de 195 lei/ac iune, iar 
la data de 01 februarie 2016 vinde ac iunile de inute la societatea PERLA S.A., la valoarea de 
280 lei/ac iune. 
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 Calcularea noilor valori aferente ac iunilor de inute la cele dou  companii care au decis 
majorarea capitalului social este centralizat  în tabelul de mai jos: 
 

Emitent 
Valoare nominal   

a ac iunilor 
la data de 31 dec. 2014 

Cre terea unitar  
de valoare  
a ac iunilor 

Valoarea total  
a major rii 

valorii ac iunilor 
apar inând 

BRANDOR SRL 

ADEZIV S.A. 
115 lei/ac iune 

(23.000.000 lei/200.000 ac iuni)

35 lei/ac iune 
(7.000.000 lei 

/200.000 ac iuni) 

7.000 lei 
(35 lei/ac iune x 200 

ac iuni) 

PERLA S.A. 
225 lei/ac iune 

(2.205.000 lei/9.800 ac iuni) 
 

25,51 lei/ac iune 
(250.000 lei/9.800 

ac iuni) 

62.500 lei 
(25,51 lei/ac iune x 

2.450 ac iuni) 
 

 
 Prin opera iunile derulate în anul 2015 de c tre cele dou  companii la care societatea 
BRANDOR S.R.L de ine investi iile financiare nu sunt generate transferuri monetare între investitor 
(BRANDOR S.R.L.) i cele dou  companii. 

 În contabilitate se efectueaz  urm toarele înregistr ri: 

 1. La data de 15 iunie 2015 
 Eviden ierea în contabilitatea societ ii BRANDOR S.R.L. a major rii valorii ac iunilor ca 
urmare a major rii capitalului social al societ ii ADEZIV S.A., prin încorporarea beneficiilor 
ob inute în perioada 2012 - 2014. 
 Ac iuni ADEZIV S.A. (35 lei/ac iune x 200 ac iuni): 
 
265 Alte titluri imobilizate/ADEZIV 

=
768 Alte venituri financiare/ 

analitic distinct 
7.000 lei 

 
 2. La data de 30 septembrie 2015 
 Eviden ierea în contabilitatea societ ii BRANDOR S.R.L. a major rii valorii ac iunilor ca 
urmare a major rii capitalului social al societ ii PERLA S.A., prin încorporarea rezervelor în 
valoare de 250.000 lei. 
 Ac iuni PERLA S.A. (25,51 lei x 2.450 ac iuni): 
 
 262 Ac iuni de inute la entit i asociate 

/PERLA  
=

1068 Alte rezerve 62.500 lei 

 
 3. La data de 02 decembrie 2015  
 Se înregistreaz  vânzarea a 50% din ac iunile de inute la societatea ADEZIV S.A. (100 
ac iuni x 195 lei/ac iune), scoaterea din eviden a contabil  a ac iunilor vândute (100 ac iuni x 150 
lei/ac iune) i încasarea contravalorii ac iunilor vândute. 
 
  461 Debitori diver i 

=
7641 Venituri din imobiliz ri 

financiare cedate 
19.500 lei

   
 6641 Cheltuieli privind imobiliz rile  financiare 

cedate 
=

 265 Alte titluri imobilizate/ 
ADEZIV 

15.000 lei

   
 5121 Conturi la b nci în lei =  461 Debitori diver i 19.500 lei

 

 4. La data de 01 februarie 2016 
 Se înregistreaz  cedarea ac iunilor de inute la societatea PERLA S.A. (2.450 ac iuni x 280 
lei/ac iune), scoaterea din eviden a contabil  a ac iunilor vândute (2.450 ac iuni x 250,51 
lei/ac iune) i încasarea contravalorii ac iunilor vândute. 
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  461 Debitori diver i 

=
7641 Venituri din imobiliz ri 

financiare cedate 
686.000 lei

   
 6641 Cheltuieli privind imobiliz rile  financiare 

cedate 
=

 262 Ac iuni de inute la entit i 
asociate/PERLA 

613.750 lei

   
 5121 Conturi la b nci în lei =  461 Debitori diver i 686.000 lei

 

 Concomitent, se transfer  la venituri contravaloarea rezervelor care au fost eviden iate în 
contabilitate în contul 1068 �Alte rezerve" (în luna septembrie 2015), ca urmare a major rii 
capitalului social al societ ii PERLA S.A, prin încorporarea rezervelor:  
 
 1068 Alte rezerve   = 768 Alte venituri financiare 62.500 lei 
 

 
CAPITOLUL 3 STOCURI 

 

3.1 Definirea i componen a stocurilor 
 
 
 A. Definirea stocurilor 
 Stocurile reprezint  active circulante care sunt: 

- de inute pentru a fi vândute pe parcursul desf ur rii normale a activit ii; 
- în curs de produc ie în vederea vânz rii în procesul desf ur rii normale a activit ii;   
   sau 
-  sub form  de materii prime, materiale i alte consumabile care urmeaz  s  fie folosite 
în procesul de produc ie sau pentru prestarea de servicii. 

 
 În categoria stocurilor se cuprind i activele cu ciclu lung de fabrica ie, destinate vânz rii 
(de exemplu, echipamente, nave, ansambluri sau complexuri de locuin e etc., realizate de entit ile 
ce au ca activitate principal  ob inerea i vânzarea unor astfel de produse). 
 Dac  construc iile sunt realizate în scopul exploat rii pe termen lung, de c tre entitatea 
care le-a realizat, ele reprezint  imobiliz ri. 
 De asemenea, atunci când un teren este cump rat în scopul construirii pe acesta de 
construc ii destinate vânz rii, acesta este înregistrat la stocuri (pct. 272). 
  
 B. Componen a stocurilor 
 Caracteristica esen ial  a stocurilor este de inerea sau consumul acestora într-un ciclu de 
exploatare reprezentat de fazele circuitului economic: aprovizionare, produc ie, desfacere. 
 
 Potrivit reglement rilor contabile, în categoria stocurilor se cuprind (pct. 276 alin. (1)):  

 M rfurile, i anume bunurile pe care entitatea le cump r  în vederea revânz rii sau 
produsele predate spre vânzare magazinelor proprii; 

 Materiile prime, care particip  direct la fabricarea produselor i se reg sesc în 
produsul finit integral sau par ial, fie în starea lor ini ial , fie transformat ; 

 Materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, 
piese de schimb, semin e i materiale de plantat, furaje i alte materiale consumabile), 
care particip  sau ajut  la procesul de fabrica ie sau de exploatare f r  a se reg si, de 
regul , în produsul finit; 

 Materialele de natura obiectelor de inventar; 
 Produsele i anume: 

              - semifabricatele, prin care se în elege produsele al c ror proces tehnologic a 
fost terminat într-o sec ie (faz  de fabrica ie) i care trec în continuare în procesul 
tehnologic al altei sec ii (faze de fabrica ie) sau se livreaz  ter ilor; 


